أحاديث الفقه وأصوهل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
No insulten a los muertos, porque ya los
alcanzó las consecuencias de sus acciones.

ال تسبوا األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا

 .735احلديث:

**

735. EL HADIZ:

ً
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ال تسبوا Aisha, que Al-lah esté complacido con ella, narró que
el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, dijo: “No insulten a los muertos, porque ya los
”alcanzó las consecuencias de sus acciones.

األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات والوقوع يف Este hadiz constituye una prueba de la prohibición de
insultar a los fallecidos, de hablar contra su honor, lo
أعراضهم ،وأن ـهذا من مساوئ األخالق ،وحكمة cual es una falta de ética y buenos modales. La
انليه جاءت من قوهل يف بقية احلديث" :فإنهم قد sabiduría detrás de esta prohibición nos llega al final
del hadiz: “porque ya los alcanzó las consecuencias de
أفضوا إىل ما قدموا" أي وصلوا إىل ما قدموه من
sus acciones”, es decir, ellos ya llegaron a enfrentar las
أعماهلم صاحلة أو طاحلة ،وـهذا السب ال يبلغهم وإنما consecuencias de sus acciones, sean buenas o malas.
Y estos insultos no les llegan a ellos, únicamente
يؤذي األحياء.
dañan a los vivos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

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

معاين املفردات:

• أفضوا إىل ما قدموا  :صاروا إىل ما قدموا من أعماهلم.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات ،وعمومه يفيد أن سواء أكانوا مسلمني أم كفارا.
 .2يستثىن من انليه عن سب األموات إذا اكن يف ذكر معايبهم فائدة.
 .3احلكمة من انليه عن سبهم جاءت يف احلديث ،ويه أنهم وصلوا إىل ما قدموا من خري أو رش فال ينفع سبهم ،وأيضا ملا فيه من إيذاء أقاربه
األحياء.

 .4أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يقول ما ال فائدة فيه.

املصادر واملراجع:

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
ّ
ا
لوغ ا
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ـه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه-
الم ارام ،للبسام ،مكتابة األسدي ،مكة
يح
ِ
 2003م .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماـهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن
إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.1422 ،

الرقم املوحد)5364( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No volváis a repetirlo. Si alguien reza en su
casa, va a la mezquita y encuentra que el
imam todavía no ha rezado, debe rezar con
él, puesto que esa oración se le considerará
una oración voluntaria.

 إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك،ال تفعلوا
 فليصل معه فإنها هل نافلة،اإلمام ولم يصل

**

736. EL HADIZ:

: احلديث.736

 أنه صىل مع، عن أبيه،عن جابر بن يزيد بن األسود

De Yabir Ibn Yazid Ibn Al Aswad, de su padre, “que
siendo aún joven púber rezó con el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz. Cuando, Al-lah le bendiga
y le dé paz, acabó su rezo, vio a dos hombres rezando
en un extremo de la mezquita. Les ordenó que se
acercasen y vinieron temblando. Les preguntó: ‘¿Qué
os ha impedido rezar con nosotros?’ Dijeron: ‘Ya
habíamos rezado en nuestros hogares’. Les dijo: ‘No
volváis a repetirlo. Si alguien reza en su casa, va a la
mezquita y encuentra que el imam todavía no ha
rezado, debe rezar con él, puesto que esa oración se
le considerará una oración voluntaria.”’

، وـهو غالم شاب-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِّ
َّ
َّ
،فلما صىل إذا رجالن لم يُ اصليا يف ناحية املسجد
ا
ا
 «ما: فقال،فداع بهما فيجء بهما ت ْر ُعد فرائِ ُصهما
َّ
ِّ ُ
، قد صلينا يف ِرحانلا:منعكما أن ت اصليا معنا؟» قاال
َّ
ْ
 إذا صىل أحدكم يف ارحله ثم أدرك، «ال تفعلوا:فقال
ِّ
ِّ
.» فليُصل معه فإنها هل نافلة،اإلمام ولم يُ اصل
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Yazid Ibn Al Aswad, cuenta que, siendo joven, rezó con
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz.
Cuando, Al-lah le bendiga y le dé paz, acabó su rezo,
vio a dos hombres rezando en un extremo de la
mezquita. Les ordenó que se acercasen y los trajeron
temblando de miedo. Les preguntó: “¿Qué os ha
impedido rezar con nosotros?” Dijeron: “Ya habíamos
rezado en nuestros hogares”. Les dijo: “No volváis a
repetirlo”. Si alguien reza en su casa, va a la mezquita
y encuentra que el imam todavía no ha rezado, debe
rezar con él, puesto que esa oración se le considerará
una oración voluntaria, lo que incrementará su
recompensa, de modo que su primer rezo es el
obligatorio y el segundo es voluntario.

صىل- حييك يزيد بن األسود أنه صىل مع رسول اهلل
َّ ، وـهو شاب-اهلل عليه وسلم
صىل- فلما انتىه انليب
ِّ
 من صالته وجد رجلني لم يُ اصليا يف-اهلل عليه وسلم
صىل اهلل-  فأمر انليب،جانب من جوانب املسجد

 فجاؤوا بهما، أصحابه أن حيرضوـهما-عليه وسلم

 فقال هلما،وـهما يرتعدان ويضطربان من اخلوف
ِّ ُ
 ملاذا لم ت اصليا معنا؟:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َّ
 ال تفعال ذلك مرة: فقال، قد اصلينا يف منازنلا:قاال
َّ
 ثم أدرك اإلمام وـهو، إذا صىل أحدكم يف مزنهل،ثانية
ِّ
 وتكون، فليُصل معه؛ فإنها هل زيادة يف األجر،يصيل
. واثلانية نافلة،األوىل فريضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  يزيد بن األسود:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ا
. تتحرك وتضطرب: • ت ْر ُعد
ا
. أي تتحرك وتضطرب، ويه ترجف عند اخلوف، ويه اللحمة اليت بني جنب ادلابة وكتفها، مجع الفريصة: • فرائِ ُصهما
. منازنلا: • ِرحانلا
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• نافلة  :زيادة يف اثلواب.

فوائد احلديث:
ُ
 .1حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن تعليمه؛ فإنه سأل بادئ األمر عن سبب عدم دخوهلما اجلماعة.
 .2من صىل يف مزنهل ،ثم أىت املسجد فوجدـهم يصلون ،فليصل معهم؛ فإنها هل زيادة يف األجر.
 .3وجوب صالة اجلماعة ،فإذا صىل يف ابليت فصالته صحيحة ،ولكن يأثم برتك اجلماعة.
 .4أن الفريضة يه األوىل سواء اكنت يف اجلماعة أو صالـها لوحده ،واملعادة انلافلة.
 .5وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،ويكون باحلكمة واملوعظة احلسنة.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة :اثلانية1395 ،ـه1975 ،م .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت
اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ـه1986 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ـه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه2002 ،م .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة
العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ـه1932 ،م .سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم اتلمييم ،حتقيق :فواز أمحد زمريل ,خادل السبع العليم،
دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،ـه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة،
الطبعة :األوىل 1351ـه1932 ،م.

الرقم املوحد)11289( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Los castigos prescritos y la pena de muerte
no deben ser ejecutados en las mezquitas.

ال تقام احلدود يف املساجد ،وال يستقاد فيها

 .737احلديث:

**

737. EL HADIZ:

ً
مرفواع« :ال De Hakim Ibn Huzam, Al-lah esté complacido con él,
عن حكيم بن حزام -ريض اهلل عنه-
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
ا ُ
ُت اق ُ
ام احلدود يف املساجد ،وال ي ُ ْستاقاد فيها».
dijo: “Los castigos prescritos y la pena de muerte no
”deben ser ejecutados en las mezquitas.
درجة احلديث :حسن

**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

حييك الصحايب اجلليل حكيم بن حزام -ريض اهلل El honorable compañero del Mensajero de Al-lah,
Hakim Ibn Huzam, Al-lah esté complacido con él, que
عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه أن تقام el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
احلدود يف املساجد ،أي :سائر احلدود ،سواء املتعلقة prohibió que los castigos sean ejecutados en las
mezquitas”, ya sean los castigos relacionados con Alباهلل -تعاىل -أو باآلديم؛ ألن يف ذلك نوع ـهتك
lah o con el ser humano, puesto que supone una
حرمته ،والحتمال تلوثه جبرح أو حدث ،وألنه إنما violación de la protección de la mezquita, así como
بين املسجد للصالة واذلكر ال إلقامة احلدودpara evitar que se ensucie con posibles heridas o .
impurezas, y dado que la mezquita ha sido construida
واحلديث ديلل ىلع حتريم إقامة احلدود يف املساجد para la oración, la mención de Al-lah (dikr) y no para la
وحتريم االستقادة فيها أي القصاص؛ ألن انليه كما ejecución de castigos. Este hadiz es una prueba de que
es ilícito ejecutar los castigos en la mezquita y la
تقرر يف األصول حقيقة يف اتلحريم ،وال صارف هل
prohibición de imponer la pena capital en este lugar,
ـههنا عن معناه احلقييق.
dado que la prohibición es el origen de lo ilícito como
se tienen en cuenta en los fundamentos de la religión.
No hay otro motivo que indique lo contrario de su
significado verdadero.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :حكيم بن ِح ازام -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال تقام  :من اإلقامة؛ أي :ال تنفذ.
اا اا ً
ا
ا
• أن يستقاد يف املسجد  :أي :ال يؤخذ القصاص فيها ،من القود ،وـهو قتل القاتل بدل القتيل ،وسيم القود قودا؛ ألن اجلاين يقاد إىل أويلاء املقتول
فيقتلونه به إن شاؤوا.
َّ
• احلدود  :يه العقوبات اليت حدـها اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:

ً
قتال ،أو ً
قطعا ،أو ً
َّ .1
جدلا.
انليه عن إقامة احلدود وتنفيذـها يف املساجد ،سواء أكان
َّ
اا
أن احلد قد يلوث املسجد بادلم ،أو غريه مما ُ
خيرج ممن
 .2احلكمة يف ـهذا -واهلل أعلم -أن إقامة احلدود حيصل فيها لغ ٌط ،وارتفاع أصوات ،كما
يقام عليه احلد.
َّ
َّ
 .3حتريم إقامة احلدود يف املسجد؛ ألن انليه يقتيض اتلحريم.
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،
إرشاف :زـهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ـه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة 1423ـه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة:
مكتبة األسدي ،مكة
األوىل 1428ـه1432 ،ـه.

الرقم املوحد)10892( :

5

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No ha de venir la Hora (del Día del juicio
final) hasta que las personas presuman con
(la construcción y decoración de) las
mezquitas.

ال تقوم الساعة حىت يتباىه انلاس يف املساجد
**

738. EL HADIZ:

: احلديث.738

De Anas, que Al-lah esté complacido de él, que el صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس
ااا ا
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
َّ  «ال تقوم:-اهلل عليه وسلم
َّ اَه
انلاس
الساعة حىت يتب
Al-lah sean con él, dijo: “No ha de venir la Hora (del Día
يف ا
.»املساجد
del Juicio Final) hasta que las personas presuman con
(la construcción y decoración de) las mezquitas.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El significado del hadiz es que en el momento de que
la gente empieza a competir por tener la mezquita más
grande; más bella; más decorada; más alta; más
ancha; más grande; entonces la Hora del Día del Juicio
Final estará cerca. En ese momento en que la gente
comienza a competir por quien de ellas construye la
mayor y más decorada mezquita; y no solo con
palabras, sino con hechos. Es decir, cuando se
exagera en construir las más grandes mezquitas,
rivalizándose por quien tiene la mezquita más colorida
y más alta, y más bellas, entonces ahí la Hora del Día
del Juicio Final estará próxima. Lo que se debe es
abandonar la exageración y la desmesura en las
construcciones de las mezquitas, ya que estas han
sido construidas para ser llenadas durante al-salat,
invocar y adorar a Al-lah, y no por ser la más grande o
más colorida, y decorada. Al-lah, Glorificado sea, dice:
(Sólo deben frecuentar las mezquitas de Al-lah
aquellos que creen en Él, en el Día del Juicio, practican
la oración prescrita). [Sura At-Tawba. 9.18]. ‘Umar, que
Al-lah esté complacido de él, ordenó: ‘Construid
mezquitas que protejan a la gente de la lluvia mientras
oren; que los cobije del sol’, es decir, construir
mezquitas que cumplen con su objetivo. Y Anas, dijo:
‘Se ufanan de las grandes mezquitas, y no la
frecuentan sino unos pocos. Y Ibn ‘Abas dijo: ‘No
adornéis las mezquitas, como lo hacen los judíos y los
cristianos’. Esa práctica de presumir por las
decoraciones y construcciones de las mezquitas es
una señal de la llegada de la Hora del Día del Juicio
Final, que solo llega cuando se cambia la situación de
la gente, cuando haya una deficiencia y debilidad en su
religión y su fe. Cuando la gente obra en favor de la
hipocresía, la fama, el derroche y el orgullo; y no en

6

اتلفاخر ِبسن بنائها ا
َّ اتلبايه باملساجد ـهو
َّ
وزخرفتها
ِ
ِ
ُُ
ا
 بأن،وعل ِّوـها وارتفاعها وارتفاع ُسقوفها
وتزويقها
ْ
، مسجدي أح اسن من مسجدك:يقول الرجل لآلخر
ْ
 وقد.وبنايئ ملسجدي أح اسن من بنائك وـهكذا
ُ تكون
 كأن يُبالغ لك،المباـهاة بالفعل دون القول

 وغري ذلك؛، ورفع بنائه،واحد يف تزيني مسجده
ْا
ُ
، فالواجب ترك الغلو فيها،أبىه من اآلخر
يلكون
ُ
والزتين؛ ألن املساجد لم تنب هلذا وإنما بُنيت

قال- ، وطاعته-تعاىل- إلعمارـها بالصالة وبِذكر اهلل
ْ َّ َّ ا ا ْ ُ ُ ا ا ا َّ ا ْ ا ا
ِاَّلل اوايلا ْوم
ِ ِاَّلل من آمن ب
ِ اجد
ِ  ا( ِإنما يعمر مس:-تعاىل
ا ا ا َّ ا
-ريض اهلل عنه-  وأمر عمر.)الصالة
اآلخ ِر وأقام
ِ
ا
َّ
 وإياك أن، "أ ِك َّن انلاس من املطر:ببناء املسجد وقال
ُحت ِّمر أو تُ اص ِّفر اف ات ْف ا
َّ ِت انلاس" ومعىن
أكن أي ابن هلم
ِ
ً
مسجدا حيفظهم من املطر إذا نزل وـهم يصلون ومن

 "ياتباـهون: وقال أنس، أي يؤدي الغرض،حر الشمس
ً
:بها ثم ال ياعمرونها إال قليال" وقال ابن عباس
َّ ُ ْ ا ُ ا
 وـهذه،"زتخ ِرفن اها كما زخرفت ايلهود وانلصارى
"ل
َّ
،الظاـهرة ويه اتلبايه باملساجد من عالمات الساعة
َّ
اليت ال تقوم إال ىلع تغري أحوال انلاس ونقص ِدينهم
ا
 وحينما تكون أعماهلم ليست هلل،وضعف إيمانهم

ُّ للرياء
َّ والس ْم اعة
ِّ  وإنما،-تعاىل.واتلفاخر
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hacer aquello que agrada y complace a Al-lah,
Glorificado sea.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ااا ا
اَه  :أي :يتفاخرون بابلناء ُ
المزخرف وحنوه.
• يتب

فوائد احلديث:

ً
َّ
ُ
َّ
دل احلديث ىلع حتريم َّ
اتلبايه باملساجد ،وأنه اعمل غري مقبول؛ ألنه لم يُعمل هلل ،وقد قال تعاىل يف احلديث القديس( :من عمل عمال أرشك
.1
ا
َّ
َّ
ُ
ا
ورشكه) .رواه مسلم ،وال يظن المرايئ أنه يكتيف ِببوط عمله ،ال هل وال عليه ،بل ـهو مستحق لذلم والعقاب.
ميع فيه غريي ،تركته ِ
ا
ا
َّ
َّ
ا
ِّ
أن نقص اإليمان ,ا
ا
ا
ُّ
ِّ
وضعف ادلين ،واإلقبال ىلع زـهرة احلياة ادلنيا من أمارات الساعة وعالماتها ،وأن ىلع املرء الف ِطن الكيس أال تغره ـهذه
.2
َّ
َّ
ِّ
ا
املظاـهر ،وال ختدعه تلك الزينات ،فإنما يه زائلة ،وال ينفع إال ابلاقيات الصاحلات.
َّ
َّ
اْ
ا
ا
ْ
الشيطان من اجانب آخر،
 .3أن املسلم قد يقوم بالعمل اذلي صورته الصالح ،ويظن أنه قام بعمل خريي ،ولكنه لم حيتط نلفسه ،فيدخل عليه
ُ ْ ا ْ ُ ا ِّ ُ ُ ْ ْ ا ْ ا ا ْ ا ً
َسين أعماال *
فينخدع فيبطل أصل عمله ،فعىل العامل لوجه اهلل
أن حيتاط دلينه ،وذلا قال تعاىل يف حق مثل ـهؤالء( :قل ـهل ننبئكم بِاألخ ِ
ْ ا ا ُّ ْ ا ا ُ ْ ا ْ ا ُ ا ا َّ ُ ْ ُ ْ ُ ا ُ ْ
َّ ا َّ ْ
ً
ين اضل اسعيُ ُه ْم ِيف احليا ِة ادلنيا وـهم حيسبون أنهم حي ِسنون صنعا ) [الكهف .]104 ، 103
اذل
ِ
ْ
ا
ا
ُّ
َّ
 .4انليه عن زخرفة املساجد باأللوان واألصباغ وانلقوش ،والكتابات؛ ملا فيها من إشغال املصلني عند انلظر إيلها ،فالواجب إزالة لك ما يشغل
املصيل يف صالته ؛ وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -لعائشة -ريض اهلل عنها -عندما سرتت جانب بيتها بسرت هل نقوش ( :أ ِميطي عنا قِ ارامك ـهذا،
اْ
فإنه ال تزال تصاويره تع ِرض يف صاليت) رواه ابلخاري.
ُ
 .5يف احلديث عالمة من عالمات الساعة ،فإذا حصل َّ
اتلبايه بني املسلمني ،فإن ـهذا ديلل ىلع قرب قيام الساعة.
ا
َّ
اذلم ا
 .6اإلشارة إىل أن األفضل أال تكون ُ
وضعف
المباـهات يف املساجد ،وجه ذلك :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذكر ـهذا احلديث ىلع سبيل
اإليمان يف ُّ
انلفوس.
ْ
ْ ا
َّ .7
الرد ىلع من أنكر بناء املساجد ىلع وج ٍه متواضع.
 .8إثبات قيام الساعة وإثبات ا
المعاد ،وـهو معلوم من ِّ
ادلين بالرضورة ،وهلل احلمد.
ْ
بزخ ارفاتها اكرث بني انلاس يف ـهذا َّ
ُ .9معجزة ظاـهرة إلخباره -صىل اهلل عليه وسلم -عما اسيقع بعده فإن تازويق املساجد َّ
الزمان.
واتلبايه
ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاـهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ـه .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن
شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ـه .سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص
ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم اسة 1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش:
م.
2006
_
 ـه
1427
األوىل،
عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
ُ
املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م .سنن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب ،الطبعة اثلانية.1406 ،

الرقم املوحد)10897( :
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¡Oh descendientes de ‘Abdul Manaf! No
impidáis a nadie que circunvale alrededor
de esta Casa (Ka’abah), ni impidáis que ore
a cualquier hora de la noche o del día si así
lo desea.

ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا ابليت ،ويصيل أي
ساعة شاء من يلل أو نهار

 .739احلديث:

**

739. EL HADIZ:

ً
مرفواع« :ال
عن ُجبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
ً
اْا
تمن ُعوا أحدا يطوف بهذا ابليت ،ويصيل أي اساعة
ا
ا
شاء من يلل أو نهار».

درجة احلديث :صحيح

De Yubair Ibn Mut’im, que Al-lah esté complacido de él,
que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “¡Oh
descendientes de ‘Abdul Manaf! No impidáis a nadie
que circunvale alrededor de esta Casa (Ka’abah), ni
impidáis que ore a cualquier hora de la noche o del día
”si así lo desea.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

اخلطاب يف ـهذا احلديث ملن يتوىل شؤون احلرم ،وًكنوا Este hadiz estaba dirigido a los que regían los asuntos
del Haram, que en ella época del Profeta, eran los
يف العهد انلبوي من بين عبد مناف ،يقول :ليس descendientes de ‘Abdul Manaf. Y en el hadiz el
لكم احلق يف منع أحد من انلاس من الطواف Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, les dijo que no tenían derecho a que impidan a
بابليت ،أو الصالة فيه يف أي وقت شاء من يلل أو
nadie para que haga tawaf en el Ka’abah; ni tampoco
ا ُ ُّ
نهار ،والصالة ـهنا ركعيت الطواف ،وـهو كذلك يعم que impidan a nadie orar en cualquier hora de la noche
مجيع األوقات بما يف ذلك أوقات َّ
انليه عن الصالةo el día, y aquí se refiere con al-salat las dos rak’at de .
tawaf; y también los tiempos de todos las salat, incluido
los periodos en lo que está prohibido realizarlas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم.
اتلخريجُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ويصيل  :املراد بذلك صالة الطواف ،ويه ركعتان بعد الطواف.

فوائد احلديث:

ُ
ٌ
حتريم منع املتعبِّدين يف املسجد احلرام يف أي ساعة من سااعت الليل َّ
سواء اكن وقت نيه أو ال.
وانلهار،
.1

 .2ال جيوز لوالة األمر أن يمنعوا انلاس من حقوقهم ،إال إذا اقتضت املصلحة ذلك ،فلهم ذلك.
ا
ٌ اْا
ا
َّ
لقريش ُوال ِة ـهذا ابليت ،وبلا ِين عبد مناف منهم خاصة ،وفضيلة ملن جاء بعدـهم
ومنقبة كبرية
 .3توجيه اخلطاب بلين عبد مناف فيه فضيلة
ا
َّ
ا َّ
ا َّ ا ُ ا ا ً ا ُ ً ْ ا ا
َّ َّ ا ا ْ ُ ا َّ
َّ
ا
ممن َّ
ذلي بِبكة مبارًك وـهدى لِلعال ِمني) [آل عمران،]96 :
ت و ِضع لِلن ِ
اس ل ِ
رشفه اهلل خبدمة ـهذا ابليت املبارك ،اذلي قال اهلل فيه( :إِن أول ب اي ٍ
ا
ا
ا ا ْ ُ ا ِّ ْ ا ُ ْ ا ا ً ً ُ ْ ا ْ ا ا ا ُ ُ ِّ
ً
َّ
لك ا ْ
َش ٍء ِر ْزقا ِم ْن ُدلنا) [القصص.]57 :
وقال( :أولم نمكن لهم حرما آ ِمنا جيىب ِإيل ِه ثمرات
َّ
َّ
ْ
أم ار املسلمني ،يف مكة ُ
ُ
المكرمة وما حوهلا.
إقرار والية ابليت يف يد امن واله اهلل -تعاىل-
.4
ُ
املسجد احلرامِ يف أية ساعة من الليل َّ
وانلهار.
جواز صالة ركعيت الطواف يف
.5
ِ
َّ
َّ
ّ
ا
ُ
َّ
َّ
َّ
انليه؛ ألنه خصص أحاديث َّ
الصلوات ذوات األسباب تصىل يف أوقات َّ
انليه العامة.
 .6يف احلديث ديلل ىلع ِصحة قول من يرى أن
ِ
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ـه2001 ،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراـهيم عطوة
عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ـه1975 ،م .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب
النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ـه1986 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار
املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ـه2000 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم،
بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة 1423ـه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ـه .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ـه1432 ،ـه.

الرقم املوحد)10607( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Si una mujer daña a su marido en esta vida,
la esposa de este de entre las huríes dirá:
‘No le dañes, Al-lah te maldecirá, pues él es
huésped y pasajero en tu casa y su
separación de ti está próxima (por lo
efímero de este mundo), y vendrá a
’nosotros.

ال تؤذي امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته
من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإنما هو
عندك دخيل يوشك أن يفارقك إيلنا

 .740احلديث:

**

740. EL HADIZ:

ً
عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال تؤذي
ٌ ا
ُ
ني
ور ال ِع ِ
امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احل ِ
ا ٌ ُ ُ
ُْ
وشك أن
ال تؤ ِذي ِه قاتلك اهلل! فإنما ـهو عندك د ِخيل ي ِ
ا
يفارق ِك إيلنا».

درجة احلديث :صحيح

De Muádh Ibn Yabal, que Al-lah esté complacido de él,
que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Si una mujer
daña a su marido en esta vida, la esposa de este de
entre las huríes dirá: ‘No le dañes, Al-lah te maldecirá,
pues él es huésped y pasajero en tu casa y su
separación de ti está próxima (por lo efímero de este
’”mundo), y vendrá a nosotros.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن قول احلور
العني عن الزوجة اليت تؤذي زوجها يف ادلنيا ،فإنما
ـهذا الزوج ضيف ونزيل يف ادلنيا يوشك أن يرحل
منها إىل اآلخرة ،ويدخل اجلنة فيكون من نصيب

نساء اآلخرة.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, prohibió a que la esposa dañe al esposo en esta
vida mundana; ya que el esposo es huésped y pasajero
en su casa, y que podrá ir al Más Allá e ingresará en el
Paraíso, y le será asignada una de las mujeres del Más
Allá.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

• احلور العني  :نساء أـهل اجلنة.
• دخيل  :ضيف ونزيل.

فوائد احلديث:
 .1حتذير املرأة من إيذاء زوجها.
 .2أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة أزواجا مطهرة ال يتحملن أن يؤذى املؤمن ولو من زوجته يف ادلنيا.
 .3اجلنة ونعيمها موجود اآلن.
 .4ادلنيا دار ابتالء واختبار واآلخرة دار جزاء وبقاء.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .ديلل

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة -األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصطىف ابلايب احلليب – مرص-الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .سنن ابن ماجه  :أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها
وفوائدـها/حممد نارص ادلين ،األبلاين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض-الطبعة :األوىل( ،مكتبة املعارف).

الرقم املوحد)5822( :

11

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
No se realiza la oración mientras la comida
está servida, ni mientras se está con ganas
de hacer las necesidades fisiológicas.

ال صالة حبرضة طعام ،وال وهو يدافعه األخبثان

 .741احلديث:

**

741. EL HADIZ:

ً
ا
شة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ال صالة Aisha, que Al-lah esté complacido con ella, narró que
عن اعئ ِ
el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
ُا ُ ا اا
ا
ِبا ا
رضة اطعام ،ا
».
ان
ث
خب
األ
ه
ع
ف
ا
د
ي
وـهو
ال
و
ِ
ِ
con él, dijo: “No se realiza la oración mientras la comida
está servida, ni mientras se está con ganas de hacer
”las necesidades fisiológicas.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:
ِّ

SIGNIFICADO GENERAL:

يؤكد ـهذا احلديث رغبة الشارع يف حضور قلب Este hadiz confirma el afán de la Legislación Islámica
en que el corazón del orante se concentre durante la
امللكَّف يف الصالة بني يدي ِّ
إال
ذلك
يكون
وال
ه،
رب
oración. Y esto no se cumple sino al dejar las
بقطع الشواغل؛ اليت يسبب وجودـها عدم الطمأنينة distracciones, aquellas cuya presencia impide el
sosiego del alma y la concentración del corazón
واخلشوع؛ هلذا :فإن الشارع ينيه عن الصالة ِبضور
durante la oración. Y por eso la Legislación Islámica
الطعام اذلي تتوق نفس املصيل إيله ،ويتعلق قلبه بهprohíbe que se realice la oración cuando la comida está ،
وكذلك ينىه عن الصالة مع مدافعة األخبثنيservida, para que no distraerse.También prohíbe que - ،
realice la oración quien tiene ganas de hacer las
الذلين ـهما ابلول والغائط-؛ النشغال خاطره بمدافعة necesidades fisiológicas (orinar o defecar), porque se
ocupa en controlar su cuerpo, y termina
األذى.
desconcentrándose.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

ِّ
• ال صالة  :ال يصل اإلنسان.
• ِبا ْ ا
رض ِة ِ :بضور.
ِ

• وال وـهو  :أي :اإلنسان.
ُا ُ ُ ا ْ اا
َّ
ان  :ابلول والغائط ،ومعىن مدافعتهما إياه :أنه يدفعهما عن اخلروج ويدفعانه عن الشغل بغريـهما يلخرجا.
• يدافِعه األخبث ِ

فوائد احلديث:
 .1كراـهة الصالة يف حال مدافعة األخبثني ،ما لم يضق الوقت فتقدم الصالة مطلقا ،ولو صىل وـهو كذلك فإن صالته صحيحة لكنها ناقصة غري
اكملة للحديث املذكور وال إاعدة عليه ،وأما إذا دخل يف الصالة وـهو غري مدافع لألخبثني وإنما حصلت املدافعة أثناء الصالة فإن الصالة
صحيحة وال كراـهة إذا لم تمنع ـهذه املدافعة من إتمام الصالة.

 .2حضور القلب واخلضوع مطلوبان يف الصالة.

 .3ينبيغ للمصىل إبعاد لك ما يشغله يف صالته.
َّ
ُّ
 .4احلاجة إىل ُّ
اتلغوط عذر يف ترك اجلمعة واجلماعة ،برشط أال جيعل أوقات الصلوات مواعيد هلما.
اتلبول أو

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3088( :

13

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No ha hecho su salat quien no recita en ella
el Fatiha(la que abre el Libro).

ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب
**

742. EL HADIZ:

: احلديث.742

ُا ا
َّ اد اة بْن
De 'Ubadah Ibn As-Samit,que Allah esté complacido de -  عن انليب-ريض اهلل عنه- الصا ِمت
عن عب
ِ
él,que el Profeta,que la misericordia y la protección de ْ ا ْ ا
 «ال صالة ملن لم يقرأ: قال-صىل اهلل عليه وسلم
Allah sean con él,dijo:"No ha hecho su salat quien no
.»بفاحتة الكتاب
recita en ella el Fatina(la que abre el Libro).
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

La sura Fatiha,es la madre del Libro y su  ألنها مجعت، يه أم القرآن وروحه،سورة الفاحتة
esencia,porque en ella se concentran los tipos de
alabanzas y agradecimientos,los atributos de Allah,el  وإثبات،أنواع املحامد والصفات العىل هلل تعاىل
Altísimo,la afirmación de su poderío y la subyugación ، والعبادة والقصد، واملعاد واجلزاء،امللك والقهر
de todos los seres a Él,el Día del Juicio y la
 ذلا فرضت قراءتها.وـهذه أنواع اتلوحيد واتلاكيلف
recompensa y castigo,la adoración e intención(el
objetivo),el tauhid(monoteísmo) y las obligaciones ، وتوقفت صحة الصالة ىلع قراءتها،يف لك ركعة
ْ ونُفيا
religiosas.De ahí que su recitacion es obligatoria en  ويؤكد،ت حقيقة الصالة الرشعية بدون قراءتها
ِ
cada raka',y la validez de la salat depende de su
recitación en la misma y se niega la realización de la نيف حقيقتها الرشعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أيب
ً
salat si no se recita.Y esto lo verifica lo transmitido por ـهريرة مرفواع وـهو "الجتزئ صالة اليقرأ فيها بأم
Ibn Juzaymah de Abu Hurayra marfu'an(transmite el
 ويستثىن من ذلك املأموم إذا أدرك اإلمام."القرآن
hadiz si remitirlo al Profeta,que la misericordia y la
protección de Allah sean con él):"No se recompensa راكعا فيكرب لإلحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاحتة يف
una salat en la que no see recita la madre del  وألنه لم يدرك حمل القراءة،ـهذه الركعة حلديث آخر
Libro".Está exento de esto el que hace la salat detrás
. وـهو القيام
de un imam,cuando entra a la salat mientras el imam
está haciendo ruku',entonces hace el takbir de entrada
a la salat(takbit al ihram)y hace ruku',siendo que no le
es obligatorio en esta situación la recitación del
Fatiha,debido a que hay otro hadiz que lo confirma y
debido a que no ha alcanzado el lugar donde se recita
la Fatiha,esto es el qiyam(estar de pie antes de ir a
ruku').
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أرًكن الصالة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ُا ا
َّ اد اة بْن
-ريض اهلل عنه- الصا ِمت
 عب:اتلخريج
ِ
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. ْال صالة جمزئة وـهو شامل لصالة الفرض وانلفل: • ال صالة
ْا
. يشمل املنفرد واإلمام واملأموم: • ملن لم يق ارأ

. سميت به ألن الكتاب افتتح بها، يه سورة احلمد هلل رب العاملني: • بفاحتة الكتاب

:فوائد احلديث

ُْ
. وأنه ال جي ِزىء غريـها مع القدرة عليها، وجوب قراءة الفاحتة يف لك ركعة من الصالة.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ً
 .2بُطالن الصالة برتكها من املتعمد واجلاـهل وانلايس ،ألنها ركن ،واألرًكن ال تسقط مطلقا.

 .3فضيلة الفاحتة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة
مكتبة الصحابة االمارات  -مكتبة اتلابعني -القاـهرة -الطبعة األوىل  .1426عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ـه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراـهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زـهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)5378( :
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No se debe ayunar en dos días señalados: la
festividad del fin del ayuno (Eid Al Fitr) y la
festividad del sacrificio (Eid Al Adha); no se
debe rezar la oración voluntaria después de
la oración del alba (Fayr) hasta que salga el
sol y tampoco después de la oración de la
tarde (Asr) hasta que se ponga el sol; y no
se debe aumentar la frecuencia de los viajes
(en busca del favor de Al-lah y su cercanía)
sino es a tres mezquitas: la mezquita
inviolable (Meca), la mezquita del Aqsa
(Jerusalén) y ésta mi mezquita (Medina).

 وال صالة، الفطر واألضىح:ال صوم يف يومني

 وال بعد العرص،بعد الصبح حىت تطلع الشمس
 وال تشد الرحال إال إىل ثالثة،حىت تغرب

، ومسجد األقىص، مسجد احلرام:مساجد
ومسجدي هذا

**

743. EL HADIZ:

: احلديث.743

ا
ْ
 وًكن غ ازا مع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري
ْا ا ْ ا ا
: قال،رشة غ ْز اوة
 ثِنيت ع-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ سمعت
-صىل اهلل عليه وسلم- أر ابعا من انليب
فاأا ْع ا
 ال تسافر املرأة امس ا:جبْ انين قال
رية يومني إال ومعها
ِ
ِ
ْاْا
زوجها أو ذو احمْ ا
 ال ِف ْط ِر:ني
م
و
ي
يف
صوم
وال
،م
ر
ِ
ا ا
ُ ا
ُّ  وال صالة بعد،األ ْض اَح
،الصبح حىت ت ْطل اع الشمس
و
ُ ُ ا ُّ ِّ ا
 وال تشد الرحال إال إىل،وال بعد العرص حىت تغرب
اْ ا
، ومسجد األقَص، مسجد احلرام:ثالثة مساجد
ا
.وم ْس ِج ِدي ـهذا

De Abu Said Al Judrí, Al-lah esté complacido con él,
que había participado en doce expediciones militares
junto al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
que dijo: “Escuché cuatro enseñanzas del Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, que me han
gustado, estas son: una mujer no debe viajar la
distancia de dos días sin que vaya acompañada por su
marido o un pariente directo con el que incurre en
impedimento de matrimonio (mahram); no se debe
ayunar en dos días señalados: la festividad del fin del
ayuno (Eid Al Fitr) y la festividad del sacrificio (Eid Al
Adha); no se debe rezar la oración voluntaria después
de la oración del alba (Fayr) hasta que salga el sol y
tampoco después de la oración de la tarde (Asr) hasta
que se ponga el sol; y no se debe aumentar la
frecuencia de los viajes (en busca del favor de Al-lah y
su cercanía) sino es a tres mezquitas: la mezquita
inviolable (Meca), la mezquita del Aqsa (Jerusalén) y
ésta mi mezquita (Medina)."
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El transmisor relata de Abu Said Al Judrí, Al-lah esté
complacido con él, que éste había participado en doce
expediciones militares junto al Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz. Al respecto, Abu Said Al Judrí,
Al-lah esté complacido con él, dijo: “Escuché cuatro
enseñanzas del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, que me han gustado”. La primera de esas
enseñanza o normas: “una mujer no debe viajar la
distancia de dos días sin que vaya acompañada por su
marido o un pariente directo con el que incurre en
impedimento de matrimonio (mahram)”, esto es, a la
mujer se le permite viajar sin un hombre “mahram” (un
hombre con el que incurre en impedimento de
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َّ
 أن أبا-ريض اهلل عنه- خيرب الراوي عن أيب سعيد

صىل-  غزا مع انليب-ريض اهلل عنه- سعيد اخلدري
ْا ا ْ ا ا
: قال أبو سعيد.رشة غ ْز اوة
 ثِنيت ع-اهلل عليه وسلم
ْ سمعت
-صىل اهلل عليه وسلم- أر ابعا من انليب
َّ
فاأا ْع ا
 سمع-ريض اهلل عنه-  أن أبا سعيد: يعين،جبْ ان ِين
 حديثا فيه أربعة-صىل اهلل عليه وسلم- من انليب
ْ
فأع ا
:  احلكم األول:-ريض اهلل عنه- جباته
،أحاكم
 ال تسافر املرأة امس ا:"قال
رية يومني إال ومعها زوجها أو
ِ
ْا
ْا
ا
، ال جيوز للمرأة أن تسافر بال حمرم:ذو حم ارم" أي

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
matrimonio, como su padre, abuelo, hijo, hermano, tío
paterno o tío materno) la distancia de dos días, que
está estipulada en 80 kilómetros. En otro relato, que “a
la mujer no se le permite viajar la distancia de un día y
una noche si no es con un mahram suyo”. En otro
relato, “la distancia de un día”; y en otro “la distancia de
una noche”; y en otro, “a la mujer no se le permite viajar
la distancia de tres días si no es con un mahram suyo”;
y en el relato de Abu Daud: “la mitad de un día”. Al
respecto, An-Nawawi, Al-lah lo cubra con su
misericordia, dijo: “El objetivo de fijar un periodo no es
vinculante en sí, sino que todo lo que se le puede
denominar viaje le está prohibido a la mujer, a
excepción de que vaya en compañía de un mahram
suyo. El que se mencione una distancia determinada
no debe interpretarse como que le está permitido”. Esto
es en los casos en que su viaje no sea por una
necesidad imperiosa, puesto que si viaja por
necesidad, sí que le está permitido viajar sola. Es el
caso de que por ejemplo abrace el islam en un territorio
de infieles o en un lugar en guerra y temiera por su
integridad si permanece entre los infieles. Es este
supuesto sí le está permitido viajar sola. La segunda
norma: “no se debe ayunar en dos días señalados: la
festividad del fin del ayuno (Eid Al Fitr) y la festividad
del sacrificio (Eid Al Adha)”, ya sea para recuperar los
días no ayunados durante el mes del Ramadán o para
cumplir una promesa. Si ayunare uno de esos días, no
se le compensará por hacerlo, además de cometer un
pecado si lo hiciese a sabiendas. En el hadiz, se dice:
“Se os ha prohibido ayunar en estos dos días: en la
festividad del sacrificio (Eid Al Adha) porque es el día
en que debéis comer la carne de vuestro sacrificio, y
en la festividad del fin del ayuno (Eid Al Fitr) porque es
el día en que festejáis el fin del ayuno”. Por lo tanto, el
motivo por el que se prohíbe ayunar en la festividad del
sacrificio (Eid Al Adha) es para que los musulmanes
coman ese día la carne de su sacrificio y dejen a un
lado el ayuno, dado que el comer y beber ese día
señalado forman parte de la liturgia del Islam. En
cuanto a la prohibición de ayunar en Eid Al Fitr, es
como el nombre de esta festividad indica, un día en que
los musulmanes festejan el fin del ayuno, al mismo
tiempo que supone una separación entre los dos
meses del Ramadán y Chawal, por lo que el alimento
ese día es obligatorio. La tercera norma: “no se debe
rezar la oración voluntaria después de la oración
obligatoria del alba (Fayr) hasta que salga el sol”. De
ello encontramos la prueba del hadiz de Abu Saíd AlJudrí, recopilado por Bujari: “No se debe realizar la
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ا
، زوجها أو من حترم عليه ىلع اتلأبيد:واملحرم ـهو
اكألب واجلا ِّد واالبن واألخ ا
 ومسرية،والعم واخلال
ً يومني تقدر بثمانني كيلو
 "ال حيل: ويف رواية،مرتا

المرأة تسافر مسرية يوم ويللة إال مع ذي حمرم
" ويف رواية "مسرية يوم" ويف رواية "مسرية يللة،"عليها

ويف رواية "ال تسافر امرأة مسرية ثالثة أيام إال مع ِذي

رمحه-  قال انلووي،"حمرم" ويف رواية أليب داود "بريدا
ُ  (ليس:-اهلل
َّ المراد من
 بل لك ما،اتلحديد ظاـهره
سفرا فاملرأة امنْهية عنه إال ا
ً يُسىم
 وإنما وقع،بالمحرم
ِ
َّ
 وـهذا إذا.)اتلحديد عن أمر واقع فال يُعمل بمفهومه

 فإن اكن رضورة جاز هلا،لم يكن لسفرـها رضورة
ْ ا
َّ
أسلمت يف دار الكفر أو يف دار احلرب
 كما لو،السفر
ا
وخ ِشيات ىلع نفسها ا
 فيف ـهذه احلال،ابلقاء بني الكفار
 "وال صوم يف: احلكم اثلاين.جيوز هلا السفر لوحدـها
ْاْا
ا ْ ا
ْ
عيد
ِ  ال جيوز صوم يوم: أي." ال ِفط ِر اواألضَح:ني
ِ يو م
ا
 سواء عن قضاء ما فاته أو عن،ال ِفطر أو األضَح
ا
 فلو صامهما أو أحدـهما لم جيزئه ويأثم بفعله،نذر
 (نىه عن صيام: وقد جاء يف احلديث.إن اكن متعمدا

 أما يوم األضَح فتأكلون من حلم،ـهذين ايلومني

) وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم،نسككم
َّ
فاعلة ا
 ألجل اذلبح واألكل من:المنع يوم األضَح
ِ
ُ
ا
 وقد رشع للناس أن يأكلوا من،الهدي واألضايح
اهلدي واألضايح فال يانشغلوا بالصيام عن اذلبح

 وأما،واألكل اليت يه من شعائر اإلسالم والظاـهرة

 ومن شأنه، فهو ىلع اسمه:علة انليه يف عيد الفطر
، ال أن يكون صائما،أن يكون اإلنسان فيه ُمفطرا
ا
ا
ً
 وفصل بني شهر رمضان وشوال،وأيضا فيه تميزي
ا
 "وال صالة بعد: احلكم اثلالث.فوجب إفطاره
ُّ
 عدم جواز صالة اتلطوع: ظاـهر احلديث."الصبح
 لكن ـهذا الظاـهر غري مراد؛ ألن،بعد طلوع الفجر
انلصوص األخرى دالة ىلع استحباب ركعيت الفجر

 وال جتوز، وـهو أمر جممع عليه،بعد طلوع الفجر
ا
 ويدل هلذا القيد رواية أيب.الصالة بعد صالة الفجر

 "وال صالة بعد صالتني بعد:سعيد عند ابلخاري
ا
ُّ  وبعد،العرص حىت تاغرب الشمس
الصبح حىت تطلع

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
الشمس" ويف رواية ملسلم" :ال صالة بعد صالة oración voluntaria después de los dos rezos
obligatorios de la tarde (Asr) hasta que se ponga el sol
ا
ا
الفجر"" .وال بعد العرص حىت تغرب" أي :حىت تغرب y del alba (Fayr) hasta que salga el sol”. En un relato
ْ
أم ا
سك عن recopilado por Muslim: “No se debe realizar la oración
الشمس ،فإذا صىل اإلنسان صالة العرص
)voluntaria después del rezo obligatorio del alba (Fayr
صالة اتلطوع ،أما قضاء الفوائت ،فال ينىه عنها بعد
hasta que salga el sol”. Luego dice: “y tampoco
ا
العرص؛ لوجوب املسارعة يف إبراء اذلمة .احلكم después de la oración de la tarde (Asr) hasta que se
ُ ا ُّ ِّ ا ُ
ال إال إىل ثالثة مساجدponga el sol”, por lo que si el musulmán reza la oración :
الرابع " :وال تشد الرح
del Asr debe evitar realizar oraciones voluntarias
اْ ا
ا
ْ
مسجد احلرام ،ومسجد األقَص ،ومس ِ
ج ِدي ـهذا" después. No obstante, si se trata de una oración
أي :ال يُنشئ اإلنسان ً
سفرا إىل بقعة من بقاع األرض obligatoria cuyo tiempo se ha pasado, siempre se
pueden realizar después del rezo del Asr, puesto que
بقصد َّ
اتلقرب إىل اهلل -عز وجل -فيها ،أو من أجل
es obligatorio apresurarse en enmendar la falta. La
ِمزيتها وفضلها ورشفها إال إىل ـهذه املساجد اثلالثةcuarta norma es “y no se debe aumentar la frecuencia ،
فال بأس من إنشاء َّ
de los viajes en busca del favor de Al-lah y su cercanía
السفر إيلها ،بنص احلديث.
sino es a tres mezquitas: la mezquita inviolable (Meca),
la mezquita del Aqsa (Jerusalén) y ésta mi mezquita
(Medina)”, esto es, que los viajes que el ser humano
debe emprender en busca del favor de Al-lah y su
cercanía han de ser a esos tres lugares, dada su
distinción, bendición y nobleza en el Islam, por lo que,
a tenor del texto de este hadiz, no hay mal en que se
viaje a ellos en busca de la bendición de Al-lah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > تاريخ مكة واملدينة واألقَص
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
فوائد احلديث:

 .1عدم جواز اسفر املرأة بال حمرم.
 .2أن املرأة ليست حمرما للمرأة يف َّ
السفر؛ لقوهل" :زوجها".
َّ ُّ
 .3أن املرأة اضعيفة ومن َّ
السهل التسلط عليها.
ُ
َّ
 .4اعتناء الرشيعة اإلسالمية باملرأة ،ومحايتها ا
وصونها من لك ما ي اع ِّرضها للضياع.
 .5حتريم صوم يوم ِعيد الفطر واألضَح؛ ألن األصل يف انلَّيه اتلحريم ،فلو خالف وصامهما أثِم ولم يصح منه ،لعدم انعقاده أصال.
 .6عدم صحة صالة اتلطوع املطلق بعد صالة الفجر إال ركعيت الفجر؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل( :ال صالة) فيُحمل احلديث ـهنا :ىلع نيف
الصحة ،ويستثىن من انليه :راتبة الفجر؛ ملا تقدم من داللة ُّ
السنة ىلع ذلك.

ُ
 .7عدم صحة صالة اتلطوع املطلق بعد صالة العرص؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل( :ال صالة  )..فيُحمل احلديث ـهنا :ىلع نيف الصحة.
ا ا
 .8فيه ديلل أن وقت العرص يمتد إىل غروب الشمس ،لكن جاء يف حديث :عبد اهلل بن عمرو بن العاص" :ووقت العرص ما لم ت اصف َّر الشمس"،
فا ا
حمل العلماء -رمحهم هلل -حديث ابلاب وغريه إىل أن ما بعد االصفرار وقت رضورة ،كما لو اكن اإلنسان نائما ولم يستيقظ إىل بعد االصفرار،
فيؤديها يف ذلك الوقت وال إثم عليه ،أو تطهر احلائض أو يابلغ َّ
الصيب أو يُسلم الاكفر أو غري ذلك من األعذار الرضورية ،أما تأخريـها إىل ما بعد
االصفرار من غري عذر فال جيوز.
 .9فيه جواز اشد ِّ
الرحال إىل املساجد اثلالثة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .10فضل املساجد اثلالثة ا
وم ِز َّيتُها ىلع غريـها ألسباب؛ منها :كونها مساجد األنبياء ،وألن األول :قِبْلة انلاس وإيله حجهم ،واثلاين :اكن قِبْلة
األمم َّ
السالفة ،واثلالث :أُسس ىلع َّ
اتلقوى.
ا
الر ا
 .11عدم جواز السفر لزيارة القبور ولو اكن قارب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لقوهل( :ال ت ُ اش ُّد ِّ
حال) ،فيدخل يف عمومه :قرب انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -وقبور من دونه من باب أوىل ،وجتوز زيارته ملن اكن يف املدينة ،أو أىت إيلها لغرض مرشوع أو جائز.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق،
ّ
املكرمة ،الطبعة:
دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة1379 :ـه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم اسة 1423ـه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة،
املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ـه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .جمموع فتاوى
ومقاالت ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني،
دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ـه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ـه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10603( :
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َض ر
َض رر وال ر ر
ال ر ر
ار

 .744احلديث:

Ni perjuicio ni venganza.
**

744. EL HADIZ:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل De Abu Said Al-Judri, Al-lah esté complacido con él,
que el Mensajero de Al-lah dijo: “Ni perjuicio ni
رض ا
رض ار وال ا
صىل اهلل وعليه وسلم -قال« :ال ا اار».
ِ
”venganza.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

احلديث يمثل قاعدة اإلسالم يف الرشائع وقواعد Este hadiz representa el fundamento islámico en el
ámbito jurídico, pautas de comportamiento y
األخالق واتلعامل بني اخللق ،ويه دفع الرضر عنهم convivencia entre los seres humanos: protegerse del
بمختلف أنواعه ومظاـهره ،فالرضر حمرم وإزالة perjuicio en todas sus manifestaciones. Cometer un
daño o perjuicio, por tanto, es ilícito. Mientras que
الرضر واجب ،والرضر ال يزال بالرضر ،واملضار
eliminarlo es un deber. No obstante, el perjuicio no se
حمرمة.
elimina ni se evita cometiendo otro perjuicio. De este
modo, la venganza se considera ilícita.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > القواعد الفقهية واألصويلة
راوي احلديث :رواه ابن ماجه من حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -ومن حديث عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه .-ورواه أمحد من
حديث عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه .-ورواه مالك من حديث عمرو بن ييح املازين مرسال.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.
**

معاين املفردات:

• ال رضر  :ال يرض الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه.
• وال رضار  :ال جيازي من رضه بأكرث من املقابلة باملثل ،واالنتصار باحلق.

فوائد احلديث:
 .1الرسول أويت جوامع اللكم وشواـهد ـهذا كثرية ،وـهو من خصائصه -عليه الصالة والسالم-.
 .2الرضر يُزال.
 .3انليه عن املجازاة بأكرث من املثل.
 .4لم يأمر اهلل عباده بيشء يرضـهم.
 .5ورود انليف بمعىن انليه.
 .6حتريم الرضار بالقول أو الفعل أو بالرتك.
 .7دين اإلسالم ـهو دين السالمة.
 .8ـهذا احلديث يعترب قاعدة من قواعد الرشيعة ،ويه أن الرشيعة ال تقر الرضر ،وتنكر اإلرضار.
 .9ـهل بني الرضر والرضار فرق أم ال؟ فمنهم من قال :ـهما بمعىن واحد ىلع وجه اتلأكيد ،واملشهور أن بينهما فرقا ،ثم قيل :إن الرضر ـهو االسم،

والرضار الفعل ،فاملعىن أن الرضر نفسه منتف يف الرشع ،وإدخال الرضر بغري حق كذلك .وقيل :الرضر :أن يدخل ىلع غريه رضرا بما ينتفع ـهو به،
والرضار :أن يدخل ىلع غريه رضرا بال منفعة هل به ،كمن منع ما ال يرضه ويترضر به املمنوع ،ورجح ـهذا القول طائفة ،منهم ابن عبد الرب ،وابن
الصالح .وقيل :الرضر :أن يرض بمن ال يرضه ،والرضار :أن يرض بمن قد أرض به ىلع وجه غري جائز .وبكل حال فانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
إنما نىف الرضر والرضار بغري حق.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ـه - .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
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 1424ـه2003 -م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .اجلامع يف رشوح األربعني
انلووية ،للشيخ حممد يَسي ،ط .دار اليَس - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية  1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)4711( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No hay emigración después de la conquista
después de la conquista (de Makkah) sino
Yihad y buenas intenciones, si se ven
perjudicados entonces váyanse.

 وإذا، ولكن جهاد ونية،ال هجرة بعد الفتح
ْ ْ ُْ ُ ر
استن رف ْرتم فان رف ُروا
**

745. EL HADIZ:

: احلديث.745

 قال: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس

Narró Abdullah Ibn Abbas –Alah se complazca de
ambos-: el profeta- la paz y las bendiciones sean con
él- dijo: “No hay emigración (de Makkah a Medinah)
después de la conquista, pero si hay Yihad y buenas
intenciones pero si se ven perjudicados entonces
váyanse, dijo el día de la conquista de Makkah: “Esta
ciudad ha sido declarada inviolable por Alah el día que
creo los cielos y la tierra, es inviolable hasta el día del
juicio, no se le ha permitido a nadie combatir en ella
antes de mí, y solo se me permitió durante un momento
del día, es una ciudad inviolable y sagrada hasta el día
del juicio, no se deben cortar las espinas de las plantas,
ahuyentar a los animales, no se debe levantar un
objeto extraviado a menos que sea para anunciar
públicamente que ha sido encontrado, ni cortar sus
árboles” Al Abbas dijo: Mensajero de Alah excepto el
Idhjir ya que lo usamos en nuestras casas y tumbas, el
profeta dijo: “Excepto el Idhjir”

 «ال: يوم فتح مكة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ُْ ْ
 وإذا استن ِف ْرتم. ولكن جهاد ونية،ـهجرة بعد الفتح
ُ
 «إن ـهذا ا: وقال يوم فتح مكة.فاانْ ِف ُروا
ابلدل اح َّر امه اهلل
ُ ام
ٌ  فهو اح ار،يوم خلق اهلل السموات واألرض
ِب ْر ام ِة
اا
ا
 وإنه لم حيل القتال فيه ِألح ٍد،اهلل إىل يوم القيامة
َّ ا
ْا
 حرام ِِبرمة اهلل،حيل يل إال ساعة من نهار
ِ  ولم،قب ِيل
ا
ُ ا
َّ ُ ا
ُْ
 اوال، اوال يناف ُر اصيْ ُد ُه، ال يع اض ُد ش ْوك ُه،إىل يوم القيامة
ْ
ا ُْ ا ا ا
ا
ُا
 فقال.» وال خيتاىل خال ُه،يالتا ِق ُط لق اطتا ُه إال من اع َّرف اها
ْ
ا
اإلذ ِخ ار؛ فإنه ِلقيْ ِن ِه ْم
ِ  إال، يا رسول اهلل:العباس
ْ
.»اإلذ ِخ ار
ِ  «إال:وبيوتهم؟ فقال

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Abdullah Ibn Abbas –Alah se complazca de ambos-  أن انليب،-ريض اهلل عنهما- خيرب عبد اهلل بن عباس
informó que el profeta –la paz y las bendiciones de Alah
ً
sean con él- se levantó y dio un discurso el día de la ، قام خطيبا يوم فتح مكة-صىل اهلل عليه وسلمconquista de Makkah, dijo: no hay emigración –de  ال ـهجرة أي من مكة ؛ ألنها صارت بالد:فقال
Makkah- ya que ahora es un país islámico, pero si
 وأمر من، ولكن بيق اجلهاد يف سبيل اهلل،إسالم
continua la lucha en el camino de Alah, a quien le pidió
salir con él al yihad le ordeno que saliera obedeciendo طلب منه اخلروج إىل اجلهاد أن خيرج طاعة هلل
a Alah a Su mensajero y a los que tengan autoridad,  وأن، ثم ذكر حرمة مكة،وطاعة لرسوهل وأويل األمر
después recordó la inviolabilidad de Makkah, y que
tiene esa posición desde que Alah creó los cielos y la ذلك منذ خلق اهلل السموات واألرض وأنها لم حتل
tierra y que no se le ha permitido a nadie antes de el  ولن حتل-صىل اهلل عليه وسلم- ألحد قبل انليب
ُ
luchar en ella, y no se le permitirá a nadie después de
اعدت
ثم
،نهار
من
ساعة
هل
حلت
ألحد بعده وإنما أ
él, solo se le permitió luchar por un momento del día
ُ
después volvió a ser inviolable, después recordó que  ثم ذكر حرمة مكة وأن ال يعضد شوك، حرمتها
por el carácter sagrado de Makkah no es permitido احلرم وال ُي ان َّف ُر صيده وال تُلْتا اق ُط لُ اق اطتُه إال ملن يريد
cortar las espinas de las plantas, ni ahuyentar a los
animales, ni recoger algo extraviado a menos que sea  وال يؤخذ خاله وـهو العلف واحلشيش،تعريفها
para hacerlo público, tampoco las plantas excepto el  وذلك،واستثين من ذلك اإلذخر ملصلحة أـهل مكة
Idhjir ya que la gente de Makkah se beneficiaba de él.
.أن احلدادين يستعملونه يف إيقاد انلار ألعماهلم
Taisir Al Alam (384) Tanbih Al Afham (3/515) Tasis Al
Ahkam)351/3(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اللقطة واللقيط
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال ـهجرة بعد الفتح  :أي بعد فتح مكة؛ ألنها صارت دار إسالم.
ْ ُْ ُ ْ
استن ِف ْرتم فان ِفروا " :نفر" خرج بَسعة ،أي :إذا طلب خروجكم للحرب بَسعة فاخرجوا كما طلب منكم وإنما يتعني بتعيني اإلمام.
•
ُْ
ُ
ا
• ال يعضد شوكه  :العضد :القطع.
• ال ُينا َّفر اص ُ
يده  :ال يُزعج من ماكنه ويذعر.
ا ُْ ا ا ا
ُ
• وال خيتاىل خال ُه  :ال حيتش العلف اذلي يكون فيه ،واخلىل ـهو :احلشيش األخرض ،واملعىن :ال يؤخذ حشيشها األخرض الرطب.
ْ
اإلذ ِخ ار  :نبت قضبانه دقيقة وهل راحئة طيبة.
• ِ
ا
ا
ْ
• لقينهم  :أي :قني أـهل مكة ،وـهم احلدادون ،يشعلون به انلار إلمحاء احلديد.
• بيوتهم  :بيوت أـهل مكة جيعلونه ىلع السقوف فوق اخلشب وحتت الطني.
• ال يُلتاقط  :ال يُؤخذ.
ا
• لق اطتُه  :ما ضاع من صاحبه.
• ِّ
عرفها  :اتلعريف باللقطة ابلحث عن صاحبها.

فوائد احلديث:
 .1حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تبليغ األحاكم يف مناسبتها.
ُ
 .2انقطاع اهلجرة من مكة إىل غريـها ،ألنها بعد الفتح بالد إسالمية ،أما اهلجرة من غريـها ،فيه باقية ،من لك بدل ال يقيم اإلنسان فيه دينه.
 .3اإلشارة إىل أن مكة لن تعود بدل كفر جتب اهلجرة منها.
باق إىل قيام الساعة.
 .4أن اجلهاد ٍ
 .5اإلشارة إىل أن االـهتمام بانلية يف اجلهاد وغريه من سبل اخلري.
 .6وجوب اخلروج إىل اجلهاد إذا استنفره ويل األمر.
 .7حتريم القتال يف مكة ،فال حيل ألحد إىل يوم القيامة.
 .8عظمة مكة وحرمتها.
 .9أن حتريمها قديم منذ خلق اهلل السماوات واألرض وأن حتريمها باق إىل يوم القيامة.
 .10جواز القتال فيها للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ساعة الفتح خاصة؛ ألنه استنقاذ هلا من الرشك وأـهله.
 .11أن ما جاز للرضورة فإنه يقدر بقدرـها.
 .12وقوع النسخ يف األحاكم الرشعية حسبما تقتضيه حكمة اهلل -تعاىل-.
 .13حتريم قطع شجر احلرم وإن اكن مؤذيا اكلشوك.
 .14حتريم تنفري صيده ،وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق األوىل.
 .15حتريم اتلقاط لقطتها ،إال ملن أراد أن يعرفها ىلع وجه ادلوام.
 .16أن لقطة احلرم ال تملك ولو طال زمن تعريفها.
 .17حتريم حش حشيشها األخرض إال اإلذخر.
 .18جواز قطع الشجر واحلشيش انلابتني بفعل اآلديم ؛ ألنها ملكه.
 .19فضيلة العباس بن عبد املطلب؛ باتلماسه اإلذن يف اإلذخر مرااعة حلاجة انلاس.
 .20مراجعة املفيت وويل األمر فيما تقتضيه حاجة انلاس.
 .21اجتهاد انليب صىل اهلل عليه وسلم يف بعض مسائل الرشع.
 .22صحة استثناء املتلكم من الكمه ،وإن لم ينوه إال بعد أن طلب منه.
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اْ ً
 .23أن مكة فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن اوة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4494( :
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ر
ر ُ ر
ال يصوم َّن أحدكم يوم اجلمعة ،إال أن يصوم
ً
يوما قبله أو بعده

 .746احلديث:

Que ninguno de vosotros ayune en el día
del viernes, si no se ayuna un día antes o un
día después.
**

746. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que dijo:
ا ُ ا َّ “Oí al Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, decir:
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال يصومن
“Que ninguno de vosotros ayune en el día del viernes,
يصوم ً
ا
يوما قبله أو
أحدكم يوم اجلمعة ،إال أن
”si no se ayuna un día antes o un día después.

بعده».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يوم El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, ha
exhortado a los musulmanes a que eviten ayunar
ُ
اجلمعة ،إال أن يقرن به صوم يومٍ قبله أو بعده ،أو voluntariamente el día del viernes, si no ayunan un día
antes o un día después, o esté comprendido dentro de
يكون ضمن صوم معتاد.
”un período de ayuno reconocido.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• ً
يوما قبله  :أي :موايلًا هل ،من غري فصل.
• ً
يوما بعده  :أي :موايلًا هل ،من غري فصل.

• الصيام  :اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن صوم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
ُ
 .2حكمة الترشيع اإلساليم  ،حيث فرق بني صوم يويم العيدين ويوم اجلمعة.
املصادر واملراجع:
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن
عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ـه.

الرقم املوحد)4449( :
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ر
ر ُ
ال يلرج انلار رجل بكى من خشية اهلل حىت
يرعود اللَّ ُ
نب يف َّ ْ
الرضع

 .747احلديث:

“El Fuego no tocará a ningún hombre que
llore por el temor de Al-lah hasta que la
”leche no regrese a los pechos.
**

747. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال رسول اهلل
انلار ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يال ُج ارجل باكى من
ِ
ا
ُ
َّ
ا
خشية اهلل حىت ياعود اللَّ ُ
الرضع ،وال جيتمع غب ٌ
نب يف ْ
ار
ُ ا ُ
يف سبيل اهلل اودخان جهنم».
درجة احلديث :صحيح

De Abu Hurayra, que Al-lah esté complacido de él, que
dijo [transmitido por el Mensajero]: “El Fuego no tocará
a ningún hombre que llore por el temor de Al-lah hasta
que la leche no regrese a los pechos, ni coincidirá el
polvo levantado en el sendero de Al-lah y el humo del
”Infierno.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه ال يدخل Nos informa el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, de que quien llora por temor de Al-lah
انلار من بكى من خشية اهلل؛ ألن الغالب من no ingresa en el Infierno, porque quien cumple con el
اخلشية امتثال الطاعة واجتناب املعصية؛ حىت يعود temor de Al-lah es ejemplo de obediencia y alejamiento
del pecado, hasta que no regrese la leche a los pechos,
اللنب يف الرضع ،وـهذا من باب اتلعليق باملحال .وال
y este símil es para expresar la idea de imposibilidad.
جيتمع ىلع عبد غبار يف سبيل اهلل ودخان جهنمY no coexistieran sobre un mismo siervo el polvo que ،
فكأنهما ضدان ال جيتمعان كما أن ادلنيا واآلخرة haya levantado en el sendero de Al-lah y el humo del
Infierno, como si fueran dos elementes opuestos
نقيضان.
sustancialmente, tan opuestos como esta vida
mundanal y la Otra Vida.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.
**

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

معاين املفردات:

• ال يلج  :ال يدخل.
• الرضع  :مدر اللنب من الشاة وابلقر ،وـهو اكثلدي للمرأة.
• خشية اهلل  :يه اخلوف املقرون بالعلم.

فوائد احلديث:
 .1أن ابلاكء خشية من اهلل تعاىل يبعث ىلع االستقامة ،فيكون وقاية من عذاب انلار.
 .2فضل اجلهاد يف سبيل اهلل.
 .3اخلوف من اهلل من أسباب انلجاة من انلار.
املصادر واملراجع:
-كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار -دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل   1430 :ـه -بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن

عيد اهلاليل-دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه  -نزـهة املتقني ،د  .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد
أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت -الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م  -رياض الصاحلني د .ماـهر بن ياسني الفحل دار ابن كثري للطباعة
والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م  -سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر
وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -مسند اإلمام
أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه-
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 2001م  -السنن الكربى املؤلف :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ-حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب
األرناؤوط -انلارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت -الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -صحيح اجلامع الصغري وزياداته  :حممد نارص ادلين األبلاين -دار
املكتب اإلساليم-بريوت بلنان.

الرقم املوحد)3778( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No puede vestir camisa, turbante,
pantalones, prendas con capuchas o
calcetines, excepto sino tiene sandalias
entonces que use calcetines pero que los
corte por debajo de los tobillos, no usen
nada que haya sido teñido con azafrán o
wars (perfume de color amarillos)

ر
ُ ر
رر ر
َّ ر
ت
اويال ر
ال يلبس القميص وال العمائ رم وال الَّس ر
رر ر ر ر ر ر
ْر ٌ ر ُ ر ْ ر
،ني
ل
ع
ن
د
جي
ال
د
أح
إال
اف
وال الَبان رس وال اخل رف
ر
ر
ر
ر ْ ر ْ ر ْ ُ َّ ْ ر ْ ر ْ ر ْ ُ ر
 ويلقطعهما أسفل من الكعبني،ني
فليلبس خف ر
**

748. EL HADIZ:

: احلديث.748

ً
 «أن رجال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ْ ُ ُ اْا
المح ِر ُم ِم ان اثلياب؟ قال
 ما يلبس،قال يا رسول اهلل
ُ ال يلبس:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ا
اا ا
ا ا َّ ا
 وال،اويال ِت
ِ  وال الَس،  وال العمائِم،القميص
ا ا
ُْ ا ْ ا
ٌ
اا
،ني
ِ  وال ا،الربان ِ اس
ِ جيد نعل
ِ  إال أحد ال،خلفاف
ا
ْ َّ ُ ْ ا ْ ا ْ ا
ْ ْ ْ
 اوال، اويلاق اطع ُه اما أسفل من الكعبني،ني
ِ فليلبس خف
ْ يالْبا ْس من اثلياب شيئا ام َّس ُه از ْع افران
،»أو او ْر ٌس
 اوال تلبس الْ ُق َّف ا،ب املرأة
ُ  «وال تانْتاق:وللبخاري
».ازيْ ِن
ِ

Narró Abdullah Ibn Omar -Alah se complazca de
ambos-: un hombre le preguntó al Mensajero de Alah la paz y las bendiciones sean con él- sobre que debe
usar quien está en estado de ihram (para la
pregrinación o umrah), él dijo: "No puede vestir camisa,
turbante, pantalones, prendas con capuchas o
calcetines, excepto sino tiene sandalias entonces que
use calcetines pero que los corte por debajo de los
tobillos, no usen nada que haya sido teñido con azafrán
o wars (perfume de color amarillos)" en la narración de
Bujari dice: "la mujer no debe cubrir el rostro ni usar
guantes"
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Los Sahabas -Alah se complazca de ellos- sabían que
estar en el estado de ihram implicaba una situación
distinta a la situación normal (fuera de ihram) por esa
razón un hombre le preguntó al Profeta -la paz y las
bendiciones sean con él- sobre las vestimentas
permitidas para quien está en ihram, lo más adecuado
era que la pregunta fuera sobre las cosas prohibidas,
ya que son contadas y pocas, al Profeta -la paz y las
bendiciones sean con el- se le dio el don de expresarse
elocuentemente, le explicó las cosas de las que debe
abstenerse quien está en estado de ihram, quedaron
solo las permitidas, con esto se obtiene un gran
conocimiento. El Profeta -la paz y las bendiciones sean
con él- enumeró las prendas prohibidas para quien
está en estado de ihram, los tipos de prendas
mencionadas incluían a las parecidas: no debe usar
camisas, ni prenda alguna que se elabore para cubrir
el cuerpo como las camisas, los turbantes ni prendas
con capuchas, o cualquier prenda que se use para
cubrir la cabeza, tampoco pantalones, y nada que
cubra los miembros como guantes, de la misma forma
los calcetines y prendas que se usen para cubrir los
tobillos sin importar el material, pero para quien esté en
estado de Ihram y no tenga sandalias puede usar
calcetines pero debe cortarlos por debajo de los tobillos
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 أن لإلحرام-ريض اهلل عنهم- قد عرف الصحابة
ٌ
-  وذلا سأل رجل انليب،ـهيئة ختالف ـهيئة اإلحالل

 اليت، عن األشياء املباحة-صىل اهلل عليه وسلم
ّ .يلبسها املحرم
ولما اكن من الالئق أن يكون
 ألنها معدودة قليلة،السؤال عن األشياء اليت جيتنبها
ْ ُ
 جوامع اللكم-صىل اهلل عليه وسلم- وقد أع ِطي
أجابه ببيان األشياء اليت جيتنبها املحرم ويبىق ما

. وبهذا حيصل العلم الكثري،عداـها ىلع أصل احلل
ُّ ا
 ي ُعد عليه ما حيرم ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- فأخذ
 منبها بكل نوع منها ىلع،الرجل املحرم من اللباس

 ولك ما، ال يلبس القميص: فقال،ما شابهه من أفراده
فُ ِّصل اوخ ا
، والربانس، وال العمائم،يط ىلع قدر ابلدن
ِ
ً
، وال الَساويل، مالصقا هل،ولك ما يغطى به الرأس
ً
، اكلقفازين وحنوـهما-ولو عضوا- ولك ما غطي به
ً ُ
ً
 مما جيعل، وال اخلفاف وحنوـهما،حميطا
ِ خميطا أو
 أو، من قطن أو صوف،بالرجلني ساترين للكعبني
، فمن لم جيد وقت إحرامه نعلني.جدل أو غري ذلك

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اْ ْ
ْ ْ ْ
الكعبني،
فليالبا ْس اخلفني ويلاق اطع ُهما من أسفل
ِ

يلكونا ىلع ـهيئة انلعلني .ثم زاد -صىل اهلل عليه

وسلم -فوائد لم تكن يف السؤال ،وإنما املقام
ً
ا َّ
يقتضيها ،فبني ما حيرم ىلع املحرم مطلقا من ذكر
ً
وأنىث ،فقال :وال يلبس شيئا من اثلياب ،أو غريـها
ً
ا ً
خميطا أو غري خميط ،إذا اكن ُم اط َّيبا بالزعفران أو
ِ
ً
الورس ،منبها بذلك ىلع اجتناب أنواع الطيب .ثم
َّ
بني ما جيب ىلع املرأة ،من حتريم تغطية وجهها

para que queden con la forma de sandalias, luego
agregó beneficios que no estaban presentes en la
pregunta, sino que eran en un momento apropiado,
explicó lo que es prohibido usar tanto para hombres
como mujeres, él dijo: "no debe usar ninguna prenda
ya sea que tenga costura o no, si es que está
perfumada con Azafrán o con wars, aclarando con eso
que está prohibido utilizar perfumes, luego explicó lo
obligatorio para la mujer, no tiene permitido cubrir su
rostro ni utilizar guantes, él dijo: "la mujer no debe
"cubrir el rostro ni usar guantes

وإدخال كفيها فيما يسرتـهما ،فقال" :وال تنتقب املرأة،

وال تلبس القفازين".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• القميص  :اثلوب ذو األكمام.
ا ا
َّ ا
اويل ،وـهو ما يلبس ىلع انلصف السفيل وهل رجالن.
اويالت  :مجع رس ِ
• الَس ِ
• اا
الربانِس  :مجع بُ ْرنس ،وـهو اثلوب الشامل للبدن والرأس.
ُ ٍّ
ا
• اخلِفاف  :مجع "خف" ،وـهو ما غطى الكعبني من اجلدل.
ُ
الز ْع اف اران  :نبات بصيل ُم اع ِّم ٌر من الفصيلة َّ
• ا
الس ْو اسنِ َّي ِة يُصبغ به اثلياب.
الو ْرس ٌ :
• ا
نبت أصفر ،يصبغ به اثلياب ،وهل راحئة طيِّبة.
ُ
اْ
ا
• ال تنتا ِقب  :االنتقاب :ـهو أن خت ِّمر املرأة وجهها -أي تغطيه باخلمار -وجتعل لعينيها خرقني تنظر منهما.
ا ْ
• الكعباني  :العظمان انلاتئان عند مفصل الساق.
ُ َّ
ُ
الق اف ا
ازين  :تثنية قفاز ،وـهوَ :شء يعمل لليدين ذو أصابع ،من ِخ ار ٍق ،أو جلود ،أو غريـها.
•

فوائد احلديث:
 .1أن السؤال ينبيغ أن يكون متوجها إىل املقصود علمه.
 .2جواز اجلهر بالسؤال يف املسجد للمصلحة.
ً
 .3ينبيغ للمسئول ،إذا رأى السؤال غري مالئم أن يعدهل ويقيمه إىل املعىن املطلوب ،ويرضب صفحا عن السؤال.
 .4أن األشياء اليت جيتنبها املحرم من املالبس قليلة معدودة ،وأما األشياء املباحة فيه كثرية ،وهلذا املعىن رصف انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً

سؤال السائل عن ما يلبسه املحرم إىل بيان ما ال يلبسه.

 .5بالغة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن جوابه.
ا
ا ا
ا
ا
ا
َّ ا
اويال ِت ،والربانِس ،واخلِفاف ويبىق ما عداـها ىلع أصل احلل.
 .6منع املحرم من لبس القميص والعمائم والَس ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ا
لك اخمِيط ،وبالعمائم ،ا ا
والربان ِ اس ىلع لك ما يغ ِّطي الرأس ،وباخلِفاف ىلع لك ما يسرت الرجل.
َّ .7نبه عليه الصالة والسالم بالقميص والَساويل ىلع
َّ
ُ
بالرجل ،وأما املرأة ،فيباح هلا لبُس املخيط وتغطية الرأس.
 .8حتريم ـهذه األشياء امللبوسة خاصة
ُ
 .9أن املمنوع لبس ـهذه األنواع ىلع ـهيئتها ،فلو استعملها بغري لبس مثل أن يرتدي بالقميص فال بأس به.
ا ْا
بالزعف اران ،أو او ْرس ،ويقاس عليهما بقية أنواع الطيب.
 .10منع املحرم من لبس اثلياب املطيبة
ُا
ا
 .11حتريم تغطية املرأة وجهها ،ألن إحرامها فيه .وحتريم لبس القفازين ،ىلع اذلكر واألنىث.
ا
 .12جواز لبس اخلُفني لعادم انلاعلني ،إذا قطعهما أسفل من الكعبني.
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 .13حكمة الترشيع اإلساليم بتخصيص بلاس واحد.

 .14يَس الرشيعة اإلسالمية.

 .15حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4544( :
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ُ ر ي
َّ
ال يصيل أحدكم يف اثل ْو رب الواحد ،ليس ىلع

 .749احلديث:

Que ninguno de ustedes rece con una sola
prenda de ropa que no cubra sus hombros.

اعتقه منه يشء

**

749. EL HADIZ:

ُ ا ِّ
ُ ا
ً
صيل De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
مرفواع« :ال ي
عن أيب ـه اريْ ارة ريض اهلل عنه
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
أحدكم يف اثلَّ ْو ِب الواحد ،ليس ىلع اعتقيه منه
“Que nadie de vosotros rece la oración con una sola
َشء».
”vestimenta que no le cubra los hombros.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

ُ ِّ
المصيل أن يكون ىلع أحسن ـهيئة ،فقد
املطلوب من
ُ
ْ
قال تعاىل{ :يا بين آدم ُخذوا زيناتا ُ
ك ْم ِعن اد لك
ِ
سجد} .وألن مقابلة امللوك ولقاء األرشاف
ام
ٍ

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Al musulmán cuando reza se le exige que esté del
mejor aspecto posible, dado que Al-lah Todopoderoso
dice en su Libro: “¡Embelleced vuestro aspecto para
cualquier acto de adoración!” [Corán, 7:31]. Dado que
cuando una persona va al encuentro de los reyes,
والسادة؛ يتطلب من اإلنسان أن يكون ىلع أكمل
notables y distinguidos señores va en el mejor de los
األحوال وأحسن اهليئات ،فكيف بمقابلة ملك aspectos, ¿cómo no va en sus mejores galas al
امللوك وسيد السادات؟ وذلا فإن انليب صىل اهلل عليه ?encuentro del Rey de reyes y el Señor de los señores
Por ello, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
ِّ
َّ ُ ِّ
وسلم حث المصيل أن ال يصىل واعتقاه مكشوفان مع paz, exhortó al musulmán a evitar rezar teniendo los
وجود ما يسرتـهما أو أحدـهما ،ونىه عن الصالة يف hombros al descubierto, siempre que tenga con qué
ocultarlos, asimismo prohibió rezar en ese estado
ـهذه احلال ،وـهو واقف بني يدي اهلل يناجيه.
cuando el musulmán se halla erguido entre las manos
de Al-lah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ِّ
• ال يُ اصيل  :ال نافية ،وانليف ـهنا بمعىن انليه.
ْ
• اعتقيه  :تثنية اعتق ،وـهو ما بني ال ِمنكب وأصل العنق.

فوائد احلديث:
 .1جواز الصالة يف اثلوب الواحد إذا سرت ما جيب سرته.
 .2جواز الصالة يف ثوبني ،أحدـهما يسرت أىلع اجلسم ،واالخر يسرت أسفله.
ْ ا
ْ
 .3انليه عن الصالة بدون سرت العاتق ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :سرت العاتق حلق الصالة؛ فيجوز هل كشف ِمنكبيه خارج الصالة ،وحينئذ
فقد يسرت املصيل يف الصالة ما جيوز إبداؤه يف غري الصالة.
ُ ِّ
المصىل ىلع ـهيئة حسنة.
 .4استحباب كون

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ـه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
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ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاـهرة ،الطبعة :األوىل 1427ـه.

الرقم املوحد)7201( :
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ال يبولن أحدكم يف املاء ادلائم اذلي ال جيري،

 .750احلديث:

Que ninguno de ustedes orine en el agua
permanente que no fluye, para luego
lavarse con ella.

ثم يغتسل منه

**

750. EL HADIZ:

ً
ا ا
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ال يبُول َّن Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, narró
que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
َّ ا ا
ْ
ا
أح ُدكم يف املاء َّ
ل
س
غت
ي
ثم
ي,
ر
جي
ال
اذلي
م
ئ
ا
ادل
ِ
ِ
ِ
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Que ninguno
ُ
َّ
ِمنه" .ويف رواية" :ال يغتسل أحدكم يف املاء ادلائم de ustedes orine en el agua permanente que no fluye,
para luego lavarse con ella”. En otro relato,dijo: “Que
وـهو ُجنُب".
ninguno de ustedes se lave con el agua permanente,
cuando esté en estado de impureza mayor (después
”de tener relaciones sexuales).

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ابلول يف املاء El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, ha prohibido orinar en el agua
الراكد اذلي ال جيري؛ ألن ذلك يقتيض تلوثه permanete que no fluye, porque ello la contamina con
بانلجاسة واألمراض اليت قد حيملها ابلول فترض لك impurezas y enfermedades, y por siguiente se
perjudica a quienes la usan, y posiblemente que el
من استعمل املاء ،وربما يستعمله ابلائل نفسه
mismo la va a usar. Entonces, ¿cómo podría orinar en
ً
فيغتسل منه ،فكيف يبول بما سيكون طهورا هل فيما el agua con la que se va a purificar? También prohibió
بعد .كما نىه عن اغتسال اجلنب يف املاء الراكد؛ ألن lavarse (ablucion mayor) con el agua permanente
cuando esté o en estado de impureza mayor, ya que el
ذلك يلوث املاء بأوساخ وأقذار اجلنابة.
agua se ensucia de las impurezas de dicho estado.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواـها مسلم.
**

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

معاين املفردات:

• اذلي ال جيرى  :تفسري لدلائم ،وـهو املستقر يف ماكنه.
ُ
• وـهو ُجنب  :ذو جنابة ،وـهو من وجب عليه الغسل من مجاع أو إنزال مين.

فوائد احلديث:
ْ
 .1انلًيه عن ابلول يف املاء اذلي ال جيرى وحتريمه ،وأوىل باتلحريم اتلغوط سواء أكان قليال أم كثريا ،دون املياه املستبحرة فإن ماءـها ال يتنجس
بمجرد املالقاة.
ُْ
 .2انليه عن االغتسال يف املاء ادلائم باالنغماس فيه ،السيما اجلنب ولو لم يبل فيه كما يف رواية مسلم ،واملرشوع أن يتناول منه تناوال.
 .3جواز ذلك يف املاء اجلاري ،واألحسن اجتنابه.

 .4انليه عن لك َشء من شأنه األذى واالعتداء ،وـهذا ديلل كمال الرشيعة اإلسالمية.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة 1426 ،ـه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ـه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
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ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1423ـه.

الرقم املوحد)3047( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No está permitido derramar la sangre de
un musulmán excepto en estos tres
supuestos: el casado que comete adulterio;
una vida asesinada por otra vida; y en el
caso de aquel deja su religión y rechaza la
comunidad.

َّ ي
 اثلي ُب:ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
ُ
ُ
ُ
 واتلارك دلينه املفارق، وانلفس بانلفس،الزاين
للجماعة

**

751. EL HADIZ:

: احلديث.751

De Abdallah Ibn Masud, Al-lah esté complacido con él,  قال: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
 «ال حيل دم:-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- رسول اهلل
dijo: “No está permitido derramar la sangre de un
ُ ِّ َّ
musulmán excepto en estos tres supuestos: el casado ، اثليب الزاين:امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
ُ
ُ
ُ
que comete adulterio; una vida asesinada por otra vida; .»املفارق للجماعة
واتلارك دلينه
،وانلفس بانلفس
y en el caso de aquel deja su religión y rechaza la
comunidad.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Derramar la sangre de un musulmán le está prohibido دم املسلم حرام ال حيل إال بإحدى اخلصال اثلالث
a otro musulmán excepto en los tres supuestos citados
en el hadiz: quien se haya casado según la ley y tenga  من تزوج ووطئ يف نكاح،املذكورة يف احلديث
una vida conyugal correcta, pero comete un adulterio;  و من قتل مسلما عمدا بغري،صحيح ثم زىن بعد ذلك
también que asesine de forma intencionada a un
 وما، واتلارك لإلسالم املفارق جلماعة املسلمني،حق
musulmán sin una causa justificada y legítima; y aquel
que apostate del Islam y rechace la comunidad  فال جيوز إراقة دم املسلم بغري ـهذه،يف معناـها
islámica. De este hadiz se colige que en todos los  وما يرجع إيلها وجيري جمراـها مما لم يُذكر يف،اثلالث
demás supuestos está terminantemente prohibido
derramar la sangre de los musulmanes. Sí sería  قتل اللويط ومن أىت ذات: ومن ذلك،احلديث نصا
legítimo en estos tres supuestos y aquellos que se  كما يرجع قتل، فمرده إىل اخلصلة األوىل،حمرم
puedan interpretar como tal, aunque no hayan sido
. وـهكذا،الساحر وحنوه إىل اخلصلة اثلاثلة
citados textualmente en el hadiz. Citamos a modo de
ejemplo: matar al homosexual y todo aquel que cometa
este pecado entraría en el primer supuesto. De igual
modo, es lícito dar muerte al brujo o aquel que cometa
santería. Esto se incluiría en el tercer supuesto. Y así
en otros caso.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم احلدود:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن امسعود:اتلخريج
**

. األربعون انلووية:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. واملراد انليه عن قتله ولو لم يرق دمه، ال جتوز إراقة دمه: • ال حيل دم امرئ
. اإلنسان: املرء: • امرئ

. ويه حفظ انلفوس واألنساب وادلين، ثالث خصال جيب ىلع اإلمام القتل بها ملا فيه من املصلحة العامة: أي: • إال بإحدى ثالث
. من تزوج ووطئ يف نكاح صحيح ثم زىن بعد ذلك: • اثليب الزاين
. من قتل عمدا بغري حق: • وانلفس بانلفس
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• واتلارك دلينه  :اتلارك لإلسالم باالرتداد.
• املفارق للجماعة  :مجاعة املسلمني.

فوائد احلديث:
 .1دم املسلم ال يباح إال بإحدى ثالثة أنواع :ترك دين اإلسالم ،وقتل انلفس بالرشوط املتقدمة ،وانتهاك حرمة الفرج املحرم بالزىن بعد الوطء
يف نكاح صحيح.
َّ
ا ُّ ا
ُ
ُ
سلم" ،وـهذا أمر جممع عليه دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع.
 .2احرتام دماء املسلمني ،لقوهل:
ِ
ئم ٍ
امر ٍ
"الحيل دم ِ
ّ
ا ا
ً
ً
ًّ
 .3غري املسلم حيل دمه ما لم يكن معاـهدا ،أومستأمنا ،أو ذميا ،فإن اكن كذلك فدمه معصوم.

ً
ً
 .4حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يرد الكمه أحيانا باتلقسيم ،ألن اتلقسيم حيرص املسائل وجيمعها وـهو أرسع حفظا وأبطأ
ً
نسيانا.
 .5فضل املسلم ىلع الاكفر.

 .6حتريم العدوان ىلع بدن املسلم جبرح أو رضب بغري حق.

 .7جواز وصف الشخص بما اكن عليه أوال ،وانتقل عنه الستثناء املرتد من املسلمني ،اعتبارا ملا اكن عليه قبل مفارقة دينه.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ـه - .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األربعون انلووية
وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن - .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَسي ،ط .دار اليَس - .صحيح
ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .تاج العروس من جواـهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)4714( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Si dos personas se dirigen a defecar, deben
cubrir sus partes pudendas ante la mirada
de los demás y no hablar entre ellos,
porque hacerlo es detestado por Al-lah,
Ensalzado y Majestuoso sea.

ال خيرج الرجالن يرضبان الغائط اكشفني عن

عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع
ذلك

**

752. EL HADIZ:

: احلديث.752

De Abu Said, Al-lah esté complacido con él, que dijo:  سمعت رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد
“Oí al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
َّ  «ال خيرج: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
الر ُجالن
decir: “Si dos personas se dirigen a defecar, deben
ا ْ ا ا ا ا ا َّ ا
ا
ا
يا ْ ا
cubrir sus partes pudendas ante la mirada de los رضبان الغائِط اك ِشفني عن عورتِ ِهما يتحدثان؛ فإن
ِ
ُ ْ َّ ا
ا
ُ
demás y no hablar entre ellos, porque hacerlo es
.»اهلل عز وجل يمقت ىلع ذلك
detestado por Al-lah, Ensalzado y Majestuoso sea.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

“Si dos personas se dirigen a defecar”, esto es, van a
realizar sus necesidades mayores. Al decir “dos
personas” no se refiere exclusivamente a dos hombres,
sino al conjunto de hombres y mujeres, de hecho, en el
caso de las mujeres es aún más grave y severo. La
expresión de “dos personas” o “dos hombres” se
emplea de modo genérico para facilitar su compresión.
No obstante, el veredicto es aplicable sobre todo aquel
hombre o mujer que realiza sus necesidades dejando
al descubierto sus partes pudendas ante la mirada de
quien le acompañe. Por lo tanto, “deben cubrir sus
partes pudendas ante la mirada de los demás y no
hablar entre ellos”, esto es, siempre que no exista un
motivo suficiente para decirse algo. Este es el relato de
Ibn Maya: “Que no vayan dos personas a realizar sus
necesidades fisiológicas con sus partes pudendas
descubiertas ante la mirada de la otra personas...”. En
el relato de Ibn Hiban: “Que no vayan dos personas a
realizar sus necesidades y sigan hablando mientras...”.
Dado que hacerlo de ese modo está detestado por Allah, Ensalzado y Majestuoso sea, en referencia a esas
dos cuestiones: descubrir sus partes mientras defecan
y hablar mientras lo hacen. El deber de todo musulmán,
cuando sale con otra persona a realizar sus
necesidades, es que cada uno se distancie del otro y
ocultar sus partes pudendas de la vista del otro, así
como no hablar entre ellos mientras, a excepción de
que exista una necesidad imperiosa en comentarle
algo: como por ejemplo si a uno de ellos le afecta algo
y pide asistencia al otro, o quiera uno advertir al otro de
un daño que le podría afectar. En este caso, no hay
mal en hacerlo, puesto que advertirlo de ese mal se
convierte en una obligación.
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**

ا
ْ ا
ُ َّ
" رض ابان الغائِط
ِ  " ال خيرج الرجالن ي: معىن احلديث

: قوهل. ال يذـهب الرجالن لقضاء حاجتهما:أي
َّ "الر ُجالن" ـهذا احلكم ال خيتص
َّ
 بل يشمل،بالرجلني
ِّ
ُّ
َّ حق
،هن أشد وأعظم
 بل يف،مجاعة الرجال والنساء
ا
 فهذا اللفظ خرج خمرج،وأما ختصيصه بالرجلني
 فعىل ـهذا، وما اكن كذلك فال مفهوم هل،الغالب
ُ
ا
ً يكون احلكم
اعما يف حق لك من قعد ىلع حاجته
ا
اكشفني عن اع ْو ارتِ ِه اما
ِ " .اكشفا عورته لصاحبه
ْا
ا ا ا َّ ا
 يق ُعدان ىلع حاج ِتهما اكشفني:حدثان" يعين
يت
،عورتهما ينظر لك واحد منهما لعورة صاحبه
ُ
 ويف،ويكلم لك واحد منهما اصاحبه من غري رضورة
ا
ا
 "ال ياتنااىج اثنان ىلع َغئِ ِطهما يانظر:رواية ابن ماجه

 ويف رواية ابن،"لك واحد منهما إىل عورة صاحبه
ا َّ ا
َّ  "ال ياقعد:ِحبان
."..الرجالن ىلع ال ِغائط يتا احدثان
َّ
ُ  اي ْم ُق-وجل
-  أن اهلل:ت ىلع ذلك" يعىن
 اعز- "فإن اهلل
ا
ا
ُ أشد
 إشارة:" "ىلع ذلك.ابلغض
 يابغض فعلهما-تعاىل
 قعودـهما ىلع حاجتهما اكشفني:إىل جمموع األمرين
َّ ،لعورتهما
،واتلحدث فيما بينهما اثناء قضاء احلااجة
والواجب ىلع املسلم عند اخلروج حل ا ا
اجته مع زميله
 وال يُكلم،أن حيفظ لك منهما عورته عن اآلخر
َّ
َّ أحدـهما صاحبه إال إذا اكن
:اتلحدث ألمر ال بُد منه
كأن يكون ا
 أو أراد،أصابه َشء فاستغاث بصاحبه
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ا
تنبيه صاحبه لرضر قد يالحق به ،فهذا ال بأس به ،بل
قد يكون واجبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ا ْ
ا
رض ابان  :ياذـهبان أو يأتيان.
•ي ِ
ُ
ً
ُ ْ ا
ُْ ا
ا
ا
خفض من األرض ،موضع قضاء احلااجةَّ ،
الم ْستاقذر من اإلنسان ،كراـهة لتسميته باسمه
ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج
• الغائِط  :ـهو املاكن المن
ّ
اخلاص.
ُّ
الم ْق ُ
• اي ْم ُقت  :ا
ت :أشد الغضب.

فوائد احلديث:

ا ا
ُ ا
ُْ
حيل كشفها لغري رضورة.
 .1وجوب سرت العورة عن أعني انلاس ،وال ِ
انلظر إىل ا
العورات حال قضاء احلاجة ،وغري ذلك؛ ألن ـهذه وسيلة للفاحشة ،وألنه يتناىف مع ُ
 .2حتريم َّ
المروءة ،واألخالق.
َّ
ً
َّ
َّ ُّ
ادلناءة ،وقلة احلايااء ،ا
وضياع ُ
حدث أثناء قضاء احلاجة مع الغري؛ ملا فيه من َّ
أن رجال َّ
مر ىلع
الم ُروءة؛ فقد روى ابلخاري عن ابن عمر
 .3حيرم اتل
ِ
َّ
ا ُ َّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وـهو ىلع حاجته ،فسلم عليه ،فلم يرد عليه.
َّ
ٌ
ُ
ا ا
َّ
ُّ
ُ
يمق ُ
ُ
أشد من ُ
ابلغض ،واهلل تعاىل ال يبْغض إال ىلع
فاملقت
ت ىلع ذلك،
حتريم كشف العورة واتلحدث عند قضاء احلاجة مأخوذ من أن اهلل
.4
َّ
ُ
األعمال السيئة ،واتلحريم ـهو الظاـهر من احلديث.
اْ
ا
ُْ
ُُ
ً
ُ
ًّ
حقيقيا يا ِليق جبالهل بدون تش ِبيه بصفة املخلوقني ،وال حتريف بتفسري ابلغض بال ِعقاب.
ابلغض هلل -تعاىل -إثباتا
 .5إثبات صفة

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .السنن الكربى ،أمحد بن شعيب
النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن
ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح،
حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر
ّ
بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ـه2008 ،م .تاج العروس من جواـهر القاموسّ ،
حممد أبو الفيض امللقب بمرتىض
َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ـه2002 ،م .عون املعبود رشح سنن
أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة اثلانية1415 ،ـه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء،
الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم اسة1423 ،ـه،
2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،
الطبعة :األوىل 1427ـه2006 ،م.

الرقم املوحد)10049( :
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ر َّ ُ
ال يزال انلاس خبري ما عجلوا الفطر

 .753احلديث:

La gente seguirá haciendo lo correcto
siempre que se apresuren en la ruptura del
ayuno.
**

753. EL HADIZ:

عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه -أن De Sahli Ibn Saad, Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال يزال
“La gente seguirá haciendo lo correcto mientras se
ُ
انلاس خبري ما اع َّجلوا الفطر».
”apresuren en la ruptura del ayuno.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ـهذا احلديث أن El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
informa en este hadiz que la gente seguirá haciendo lo
انلاس ال يزالون خبري ،ما عجلوا الفطر؛ ألنهم ـ correcto y estarán bien mientras se apresuren en la
بذلك حيافظون ىلع السنة .فإذا خالفوا وأخروا ruptura del ayuno ya que así estarían cumpliendo con
la sunna. Si contradicen este principio y retrasan
الفطر ،فهو ديلل ىلع زوال اخلري عنهم ؛ ألنهم تركوا
romper el ayuno, esto implica que el bien les
تمسكهم بالسنة اليت ترك انليب -صىل اهلل عليه abandonará, ya que habrán abandonado la sunna que
les ha dejado el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
وسلم -عليها أمته وأمرـهم باملحافظة عليها .
dé paz, y la que le ha ordenado a sus seguidores que
cumplan con ella.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال يزال انلاس خبري  :أي :يف خري ،اخلريية ـهنا متعلقة بتعجيل الفطر .أي :ما داموا متصفني بتعجيل الفطر.
ُ
• ما اع َّجلوا الفطر  :أي :بادروا باإلفطار عند حتقق غروب الشمس.

فوائد احلديث:
 .1استحباب تعجيل الفطر إذا حتقق غروب الشمس برؤية ،أو خرب ثقة.
 .2أن تعجيل الفطر ديلل ىلع بقاء اخلري عند من عجله ،وزوال اخلري عمن أجله.
 .3اخلري املشار إيله يف احلديث ـهو اتباع السنة ،مع أنه من حمبوبات انلفوس.
 .4أن اخلري لك اخلري يف اتلقيد باألوامر الرشعية.
 .5خمالفة ألـهل الكتاب ،فإنهم يؤخرون اإلفطار.
 .6تأخري اإلفطار عمل به الشيعة ،اذلين ـهم إحدى الفرق الضالة ،وليس هلم قدوة يف ذلك إال ايلهود ،اذلين ال يفطرون إال عند ظهور انلجم.
 .7تيسري اهلل ىلع عباده؛ ألن تعجيل اإلفطار من اتليسري عليهم.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه صحيح ابلخاري  ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
 1422ـهصحيح مسلم  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4438( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Al hombre no se le pide explicaciones por
haber castigado físicamente a su esposa.

ال يسأل الرجل :فيم َضب امرأته؟

 .754احلديث:

**

754. EL HADIZ:

اخلطاب -ريض اهلل عنه -مر ً
عن عمر بن َّ
فواع« :ال Narró Úmar Ibn Al-Jattab -Al-lah esté complacido con
ُ ا َّ ُ ُ
él- que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones
ا ا ا ْ ااا
».
ه؟
ت
أ
ر
ام
ب
رض
فيم
:
ل
يسأل الرج
de Al-lah sean con él-dijo: “Al hombre no se le pide
explicaciones por haber castigado físicamente a su
”esposa.
درجة احلديث :ضعيف

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

احلديث متعلق بقوهل تعاىل" :والاليت ختافون نشوزـهن Este hadiz está relacionado con la Palabra de Al-lah,
Enaltecido sea: “A aquellas de quienes teman maltrato
فعظوـهن واـهجروـهن يف املضاجع وارضبوـهن فإن y animadversión, exhórtenlas, tomen distancia no
أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهلل اكن عليا compartiendo el lecho, por último pueden astigarlas
físicamente (sin violencia alguna, de una forma
كبريا" (النساء :من اآلية ،)34فالرضب آخر املراتب،
moderada, evitando el rostro); pero si les obedecen, no
ا
فقد يرضب الرجل زوجته ىلع أمر يستحيا من ذكرهles reclamen ni recriminen más. ¡Ciertamente, Al-lah es ،
فاإذا ُ
ع ِلم تقوى الرجل هلل ،ورضب امرأته؛ فإنَّه ال Sublime, Grande!” [Corán, 4:34]. Por lo que castigar
ِ
físicamente a la esposa es el último recurso. De hecho,
ُ
ُ
ِّ
ا
ا
ا
يسأل .أما من ااكن سيئ ال ِعرشة؛ فهذا يسأل :فيم el hombre puede castigar físicamente a su mujer
رضب امرأته؟؛ ألنه ليس عنده من تقوى اهلل تعاىل debido a un asunto del que los dos se avergüenzan
mencionar, por lo que, sí se conoce que el esposo
ما يردعه عن ُظلمها ا
ورضبها ،حيث ال تستحق أن
cumple con los mandatos de Al-lah, y una vez castigó
ُ
ترضب .وـهو حديث ضعيف كما سبق.
físicamente a su esposa, entonces no se le debe pedir
explicaciones de los motivos. No obstante, aquel que
sea canalla en la convivencia, se le debe preguntar por
qué castiga físicamente a su esposa, ya que al no tener
temor de Al-lah, Enaltecido sea, la castiga sin que ella
haya hecho algo por lo cual se lo merezca.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ا َّ ُ
الر ُجل  :أي :بسبب رضب امرأته.
• ال يسأل

فوائد احلديث:

َّ
 .1ال يسأل الرجل :فيم رضب امرأته؟؛ ألنه قد يكون ألسباب يستحياا من ذكرـها ،أو مما جيب كتمه ،ويرتك ذلك إىل الزوج ،وإىل مراقبته هلل تعاىل؛
َّ
ذلك ألنه مأمور بتأديب زوجته.
 .2ينبيغ املحافظة ىلع األرسار اليت تكون بني الزوجني.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زـهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية1405 ،ـه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1425 ،ـه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة1428 ،ـه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن
ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض
الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض1426 ،ـه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3453( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال يصيل أحدكم يف اثلوب الواحد ليس ىلع

 .755احلديث:

Que ninguno de ustedes rece con una sola
prenda de ropa que no cubra sus hombros

اعتقيه يشء

**

755. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo:
ِّ ا ُ
أح ُدكم يف اثلَّوب
عليه وسلم -أنه قال« :ال يصيل
“Que ninguno de ustedes rece con una sola prenda de
اْ
الواحد ليس ىلع ااعتِقيه َشء».
”ropa que no cubra sus hombros

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

املطلوب من املصيل أن يكون ىلع أحسن ـهيئة؛ فقد Lo que se le pide al orante es que se presente a la
oración de la mejor manera, Alah dice en el Corán:
ك ْم ْ ا
قال -تعاىل{ :-يا بين آدم ُخ ُذوا زيناتا ُ
ِ
ِ
عند لك (¡Oh, hijos de Adán! Cubríos [para rezar] y engalanaos
َّ
سجد}  .وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حث – cuando acudáis a las mezquitas.) por esto el profeta
ام
ٍ
la paz y las bendiciones sean con él- insto al orante a
املصيل ،أن ال يصيل واعتقاه مكشوفان مع وجود ما
no rezar con sus hombros descubiertos siempre que se
يسرتـهما أو أحدـهما به ،ونىه عن الصالة يف ـهذه cuente con que cubrirlos ambos o al menos uno solo,
احلال وـهو واقف بني يدي اهلل يناجيه .وسرت العاتقني prohibió rezar de esa manera ya que está parado al
frente de Alah invocándolo, cubrir los hombros según
لكيهما هلذا احلديث واجب مع القدرة ،وروايةeste hadiz es una obligación para quien pueda hacerlo, :
en el hadiz se menciona la frase hombros (en la versión
(اعتقه) جنس املراد به العاتقني.
en árabe) en singular pero con significado plural.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ ا
• ااعت اقيْه  :ا
ُ
موضع الرداء.
العاتق :ما بني ال ِمنكب والعنق ،وـهو
ِ

فوائد احلديث:

َّ
أن َّ
الصالة يف اثلَّوبني أفضل.
 .1اج اواز الصال ِة يف اثلوب الواحد إذا جعل ىلع اعتقه منه َشء ،وأمجعوا ىلع
ْ ا
 .2وجوب اسرت ا
العاتقني أو أحدـهما يف الصالة ،إذا أمكنه ذلك.

 .3احلديث ديلل ىلع وجوب سرت العورة يف الصالة.
ا ُ ِّ ُ ا
ا
 .4قلة ما يف أيدي الصحابة -ريض اهلل عنهم -من املال ،حىت إن بعضهم ال يملك ثوبني كما يف احلديث اآلخر( :أو ِللككم ثوبان).

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ـه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة 1423ـه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ـه2006 ،م .فتح ذي اجلالل
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ـه1432 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه،
2006م.

الرقم املوحد)10639( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Que ningún creyente aborrezca a una
creyente. Pues si le disgusta uno de sus
modales, le complacerá otro. O dijo: habrá
otro modal diferente que le complacerá.

ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض
منها آخر .أو قال :غريه

 .756احلديث:

**

756. EL HADIZ:

ً ا اْ
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال يف ارك Narró Abu Huraira -Al-lah esté complacido con él- que
ْ ا ْ ا
el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Alْ
ْا ُ ًُ ا ا ْ ا
يض ِمن اها آخر» ،أو
ُمؤ ِم ٌن ُمؤ ِمنة ِإن ك ِره ِمنها خلقا ر ِ
lah sean con él- dijo: “Que ningún creyente aborrezca
قال « :اغ ُ
ريه».
a una creyente. Pues si le disgusta uno de sus
modales, le complacerá otro”, o dijo: “habrá otro modal
”diferente que le complacerá.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

حديث أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال" :ال يفرك مؤمن مؤمنة ،إن كره
منها خلقا ريض منها خلقا آخر" معناه :ال يبغضها

ألخالقها ،إن كره منها خلقا ريض منه خلقا آخر.

الفرك :يعين ابلغضاء والعداوة ،يعين ال يعادي املؤمن

املؤمنة كزوجته مثال ،ال يعاديها ويبغضها إذا رأى
منها ما يكرـهه من األخالق ،وذلك ألن اإلنسان

جيب عليه القيام بالعدل ،وأن يرايع املعامل هل بما

تقتضيه حاهل ،والعدل أن يوازن بني السيئات
واحلسنات ،وينظر أيهما أكرث وأيهما أعظم وقعا،

فيغلب ما اكن أكرث وما اكن أشد تأثريا؛ ـهذا ـهو

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En este hadiz de Abu Huraira -Al-lah esté complacido
con él- narra que el Profeta -la paz y las bendiciones
de Al-lah sean con él- dijo: “Que ningún creyente
aborrezca a una creyente. Pues si le disgusta uno de
sus modales, le complacerá otro”. Aborrecer: se refiere
al odio y la enemistad, es decir, no debe detestar a una
creyente ni enemistarse con ella, como por ejemplo su
esposa, no debe aborrecerla si ve de ella un
comportamiento que lo irrite o lo enoje. Porque el ser
humano debe ser justo, y debe tener en cuenta la
situación de la persona con la que trata, y la justicia es
establecer un equilibrio entre las buenas obras y las
malas, y debe analizar cuál de ellas tiene un mayor
efecto y más peso para escoger lo que tenga mayor
efecto. Este es el sentido de la justicia.

العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

اْ
• يف ارك  :يُب ِغض.
ْ
• ُمؤ ِم ٌن  :اإليمان ـهو :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
ً
ُ ًُ
• خلقا  :صفة من الصفات.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بغض الرجل لزوجته وكراـهيته هلا؛ ألنه إن وجد فيها خلقا يكرـهه وجد فيها خلقا مرضيا.
 .2دعوة املؤمن إىل حتكيم عقله يف أي خالف ينشأ مع زوجته ،وعدم اللجوء إىل حتكيم العاطفة واالنفعاالت املؤقتة.
ً ً
 .3أن شأن املؤمن أن ال يبغض املؤمنة بغضا لكيا حيمله ىلع فراقها ،بل اذلي ينبيغ هل أن يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاىض عما يكره بما حيب.
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية ملحمد بن
صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .جمموع فتاوى
العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3071( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت

 .757احلديث:

Al-lah no aceptará la oración de ninguno de
ustedes si anula su ablucion menor hasta
que la realice otra vez.

يتوضأ

**

757. EL HADIZ:

ا ا ا ا ا ُ ُ َّ
اَّلل -
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ِ
ا ا
ا اْ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم" :-ال يقبال اهلل صالة أ اح ِدكم
َّ
ا ْ ا
ِإذا أحدث اح َّىت ياتوضأ".
درجة احلديث :صحيح

Narró Abu Huraira -Al-lah esté complacido con él- que
el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- dijo: “Al-lah no aceptará la oración de
ninguno de ustedes si anula su ablucion menor hasta
”que la realice otra vez.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

الشارع احلكيم أرشد من أراد الصالة ،أن ال يدخل El Legislador Sabio (Al-lah) indicó a todo aquel que
quiera realizar la oración que no lo haga hasta que se
فيها إال ىلع حال حسنة وـهيئة مجيلة ،ألنها الصلة purifique y arregle su apariencia. Porque la oracion es
الوثيقة بني الرب وعبده ،ويه الطريق إىل مناجاتهel vinculo entre el Señor y Su siervo, y esta es la via ،
para invocar a Al-lah. Por esto, ordenó purificarse
ذلا أمره بالوضوء والطهارة فيها ،وأخربه أن الصالة
realizando la ablución menor (antes de la oración), e
مردودة غري مقبولة بغري طهارة.
informó que la oración será rechazada y no será
aceptada de quien no se haya purificado.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• ال يقبال اهلل  :بصيغة انليف ،وـهو أبلغ من انليه؛ ألنه يتضمن انليه ،وزيادة نيف حقيقة اليشء.
• الصالة  :يه يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة ،مبتدأه باتلكبري خمتتمة بالتسليم.
• أحدث  :أي حصل منه احل ا ادث ،وـهو اخلارج من أحد السبيلني أو غريه من نواقض الوضوء.
َّ
• يتوضأ  :يتطهر بالوضوء وـهو غسل الوجه ،ثم ايلدين إىل املرفقني ،ثم مسح الرأس واألذنني ،ثم غسل الرجلني إىل الكعبني.

فوائد احلديث:
 .1تعظيم شأن الصالة ،حيث أن اهلل ال يقبلها إال مع طهارة.
 .2صالة املحدث ال تقبل حىت يتطهر من احلدثني األكرب واألصغر.
 .3احلدث ناقض للوضوء ومبطل للصالة ،إن اكن فيها.
 .4املراد بعدم القبول ـهنا :عدم صحة الصالة وعدم إجزائها.
 .5يفيد احلديث أن الصالة منها مقبول ،ومنها مردود ،فما اكن ىلع وفق الرشع فهو مقبول ،وما لم يكن ىلع وفق الرشع فهو مردود ،وـهكذا سائر
العبادات؛ لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم " :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد".

 .6صالة املحدث حرام حىت يتوضأ؛ ألن اهلل ال يقبلها ،واتلقرب إىل اهلل بما ال يقبله حماداة هل ،ونوع من االستهزاء.

 .7اإلنسان إذا توضأ لصالة ،ثم دخل عليه وقت صالة أخرى ،وـهو ىلع طهارته لم جيب عليه الوضوء مرة ثانية.
 .8الصالة فرضها ونفلها حىت صالة اجلنازة ال تقبل إذا صالـها املحدث ولو اكن ناسيًا حىت يتوضأ ،وكذلك اجلنب إذا صىل قبل أن يغتسل ،وىلع

انلايس اإلاعدة.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات 1426 ،ـهعمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3534( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
El salat de una mujer que ha alcanzado la
pubertad no se acepta a menos que vista un
Jimar.

ال يقبل اهلل صالة حائض إال خبمار

 .758احلديث:

**

758. EL HADIZ:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل ‘-Aisha, que Al-lah esté complacido de ella, que el
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
عليه وسلم -أنه قال« :ال اي ْقبال اهلل صالة ا
إال
ائض
ح
Al-lah sean con él, dijo: “Al-lah no acepta salat de una
خب امار».
mujer que ha alcanzado la pubertad a menos que vista
ِِ
”un Jimar.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

ُ
ال جيوز للمرأة ا
ابلالغة العاقلة أن تصيل بغري ِِخار ،أي
َّ
اكشفة لرأسها ُ
وعنقها ،فإن صلت كذلك فإن صالتها

باطلة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ال يقبل اهلل)
ا
القبول ُ
المراد به ـهنا  :نيف الصحة واإلجزاء.
ونيف
واملقصود باحلائض ـهنا :املرأة ا
ابلالغة اليت بالغت ِس َّن

املحيض بأية عالمة من عالمات ابللوغ ،ويه:
ُ
املين ،أو نا ُ
ُ
بات اش ْعر ا
نزول ِّ
العانة ،أو بإتمام
احليض ،أو
ِخسة عرش اعماً ،ا
وع َّرب باحليض؛ الختصاصه
بالنساء؛ وألنه ـهو الغالب ،وليس املقصود به امن يه
ا
ُمتالبِّسة باحليض؛ ألن املرأة ممنوعة من الصالة يف
زمن احليض؛ ثلُبوت ُّ
السنة بذلك وإمجاع العلماء.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

No está permitido a la mujer que ha alcanzado la
pubertad rezar sin un Jimar, es decir, que cubra su
cabeza y su cuello. Si rezara sin Jimar es una oración
inválida. De ahí las palabras del Mensajero de Al-lah,
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, al decir
“Al-lah no acepta”. La mujer que alcanza pubertad es
aquella donde ya son visibles las señales que indican
la mayoría de edad, como la aparición del periodo
menstrual; la expulsión de líquidos vaginales; la
aparición del vello púbico; o al cumplir quince años.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

َّ ْ
ِخار املرأةَّ ،اذلي ُت اغ ِّطي به رأا اسها ُ
اتل ْغطية؛ ومنه ِ :ا
ا
خمري ،وـهوَّ :
وعنقها.
ِ
• ِِخار  :من اتل ِ

فوائد احلديث:

ُ
َّ
ُ
والعورة يف َّ
َّ
ختتلف باختالف املصلِّني ،من حيث اجلنس ،ومن حيث ِّ
أن سرت العورة يف الصالة ٌ
الس ُّن.
الصالة
لصحتها،
رشط
.1
ِ
ُ
اُْ
ً
ُ
ا
 .2أن احليض لألنىث من عالمات بلوغها ،ولو لم تبلغ ِخسة عرش اعما.
ِّ
ا ُ ِّ
َّ
 .3أن اجلارية إذا بلغت لكفت باألحاكم الرشعية لكها.
ا
ا
 .4أن املرأة إذا بالغت وجب عليها عند الصالة أن تسرت رأسها.
َّ
ا
ُ
مفهوم احلديث :أن من دون ابللوغ ت ِص ُّح صالتها بغري ِِخار.
.5

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته،
حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ـه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين،
حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ـه2001 ،م .سنن
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الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ـه1975 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ـه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة 1423ـه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح
مكتبة األسدي ،مكة
بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ـه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة:
بدون طبعة وبدون تاريخ .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ـه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10637( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No tiene que recuperarla. Las mujeres de la
familia del Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, solía estar sin rezar un
período de cuarenta noches en el puerperio
(después de dar a luz), sin que el Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, les haya
ordenado recuperar la oración no realizada
en ese período de puerperio.

صىل اهلل-  اكنت املرأة من نساء انليب،ال يقضني
 تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال-عليه وسلم
 بقضاء-صىل اهلل عليه وسلم- يأمرها انليب
صالة انلفاس

**

759. EL HADIZ:

: احلديث.759

ا
ْ  حدثتين: قال،اع ْن اكثري بن ز اياد
األز ِديَّة يعين ُم َّسة
ِ
ِ ِ
ُ
ْ
ْ
ا
ا
ا
ا
ا
ُ
ا
ْ
ا
َّ ياا أُم:ت
ِّ
ا
ا
ُ ت ىلع أم اسل امة فقل
ُ ت فدخل
ُ  احجج:قالت
ْ
َّ ا ُ ا
ُْا
اء اي ْقض ا
ِّ ا
ني
ِ  ِإن سم ارة بن جندب يأم ُر النس ا،املؤ ِم ِنني
ا ا
اا ا ْ ا اْ ا ا ا
ا ا ا ْا
الم ْرأ ُة من
ت
ِ  «ال يق ِضني اكن:يض فقالت
ِ صالة الم ِح
ا
ُ ُْا
اس
ِ  تقعد ِيف انلِّف-صىل اهلل عليه وسلم- ن ِ اسا ِء انليب
اْا ا ا اً ا ْ ا
-صىل اهلل عليه وسلم- ني يلْلة ال ياأ ُم ُرـها انليب
أرب ِع
ا ا
ِّ ا
ا ا
 و«كنا نطيل ىلع:اس» ويف رواية
ِ بِقضا ِء صال ِة انلف
اا
ُو ُجوـهنا ب ا
.» من اللكف-تعين- الو ْر ِس
ِ

De Kacir Ibn Ziyad, que dijo: “Me habló Musatu AlAzadiya, dijo: ‘Tuve una discusión y fui a ver a Um
Salama y le dije: ‘Madre de los creyentes, Samurata
Ibn Yundab obliga a las mujeres a recuperar la oración
que no han realizado durante el período menstrual’.
Ella dijo: ‘No tiene que recuperarla. Las mujeres de la
familia del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, solía estar sin rezar un período de cuarenta
noches en el puerperio (después de dar a luz), sin que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, les
haya ordenado recuperar la oración no realizada en
ese período de puerperio’”. En otro relato: “Solíamos
untarnos la cara con una mascarilla hecha a base de
una planta colorante amarillenta para evitar las
manchas que salen en la cara.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz aceptable (Hasan)
DEL HADIZ:

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Nuestra madre Um Salama, Al-lah esté complacido con
ella, corrigió el dictamen de un compañero majestuoso
del Mensajero de Al-lah, Samurata Ibn Yundab, Al-lah
esté complacido con él, cuando este obligó a las
mujeres a recuperar la oración que no han realizado
durante el período menstrual. Dijo ella, Al-lah esté
complacido con ella: ‘No tiene que recuperarla”, esto
es, la oración. Y esgrimió como motivos diciendo que
“Las mujeres del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y
le dé paz, solía estar sin rezar un período de cuarenta
noches en el puerperio (después de dar a luz), sin que
el Mensajero de Al-lah les haya ordenado recuperar la
oración no realizada en ese período de puerperio”. Por
“mujeres de la familia del Mensajero de Al-lah” no se
refiere a sus esposas, sino a sus hijas y parientes
cercanas. Utilizó “mujeres” por ser una palabra más
genérica que abarca a todas las mujeres. No obstante,
observamos un problema cuando dice “sin rezar un
período de cuarenta noches en el puerperio…” ya que
Musatu le preguntó a Um Salama, Al-lah esté
complacido con ella, por el rezo cuando la mujer esté
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 ىلع فتوى-ريض اهلل عنها- استدركت أمنا أم سلمة
،-ريض اهلل عنه- الصحايب اجلليل سمرة بن جندب
وـهذا ملا ألزم النساء بقضاء الصالة املرتوكة زمن

: ( ال يقضني) أي:-ريض اهلل عنها-  فقالت،احليض
َّ
 ـهذه الفتوى-ريض اهلل عنها- كما عللت،.الصالة
صىل اهلل-  (اكنت املرأة من نساء انليب:منها بقوهلا

 تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال يأمرـها-عليه وسلم
) بقضاء صالة انلفاس-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
-صىل اهلل عليه وسلم- واملراد بنسائه غري أزواجه

 وأن النساء أعم من الزوجات،من بنات وقريبات

 وـهاـهنا.دلخول ابلنات وسائر القرابات حتت ذلك

إلخ) ذلك...  (تقعد يف انلفاس: وـهذا يف قوهلا،إشاكل
ا
 عن حكم-ريض اهلل عنها- أن ُم َّسة سألت أم سلمة
الصالة يف حالة احليض وأخربت عن سمرة أنه يأمر

 واجلواب.بها وأجابت أم سلمة عن صالة انلفساء

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عنه من وجهني :األول :أن املراد باملحيض ـها ـهنا ـهو con la menstruación, y le informó de que Samurata
obligaba a las mujeres que la recuperase después del
انلفاس بقرينة اجلواب .واثلاين :أن أم سلمة أجابت período. Sin embargo Um Salmata respondió sobre el
ً
عن الصالة حال انلفاس اذلي ـهو أقل مدة من rezo en el puerperio. Este problema se podría solventar
de dos modos: el primero sería que la intención de la
احليض ،فإن احليض قد يتكرر يف السنة اثنا عرش مرة
pregunta por la menstruación es en realidad el
ًّ
وانلفاس ال يكون مثل ذلك ،بل ـهو أقل منه جداpuerperio ya que así sería lógica la respuesta de Um ،
فقالت إن الشارع قد عفا عن الصالة يف حال Salamata. El segundo sería que Um Salamata
respondió aludiendo al puerperio que es de duración
انلفاس اذلي ال يتكرر ،فكيف ال يعفو عنها يف حال menor que la menstruación, si tenemos en cuenta que
احليض اذلي يتكرر ،واهلل أعلم .قوهلا( :وكنا نطيل se podría dar solamente una vez por año, mientras que
la menstruación ocurre doce veces. Por ello, se podría
ِّ
ىلع وجوـهنا) أي نلطخ والطيل االدـهان .قوهلا:
entender que el Legislador libró a la mujer de recuperar
(الورس) الورس نبات أصفر تتخذ منه الغمرة su rezo después del puerperio que es de duración
ا
اللكاف) لون بني السواد واحلمرة menor, así pues, cómo no iba a permitir lo mismo en
للوجه( .تعين من
caso de la menstruación que se repite mensualmente,
ويه محرة كدرة تعلو الوجه وَشء يعلو الوجه.
pero Al-lah es el que mejor lo sabe. Añadió en otro
relato: Solíamos untarnos la cara con una mascarilla
hecha a base de una planta colorante amarillenta para
evitar las manchas rojizas y marrones que salen en la
cara.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً
• انلفاس  :والدة املرأة ،وسميت الوالدة نفاسا :من اتلنفس ،وـهو التشقق واالنصداع ،وانلفس ـهو ادلم.
ً
• تقعد  :تمكث بعد والدتها من غري صالة وال صيام أربعني يوما.
• ا
الو ْرس  :الورس بوزن الفلس نبت أصفر يكون بايلمن.
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
ا
ا
اْ
ْ ا
ْ ٌ ا ْ ا َّ ا ا ُ ْ ا ا ا ُ ُ ْ ا ْ
يه محْ ارة كد ار ٍة تعلو ال اوجه.
• اللكف  :بِفت ِح الاك ِف اوالالمِ لون بني السوا ِد واحلمر ِة و ِ

فوائد احلديث:
 .1انلفاس دم ترخيه الرحم مع الوالدة.
 .2انلفساء أحاكمها يه أحاكم احلائض ،فيما جيب وحيرم ويكره ويباح.
ً
 .3جتلس انلفساء أربعني يوما تكف نفسها عما يفعله الطاـهرات ،فترتك الصالة وحنوـها.
ً
 .4احلديث ديلل ىلع أن أكرث مدة انلفاس أربعون يوما.
ً
 .5ال يثبت حكم انلفاس إال إذا وضعت ما تبني فيه خلق إنسان ،وأقل مدة يتبني فيها خلق اإلنسان واحد وثمانون يوما من ابتداء احلمل،
ً
ً
ً
وَغبلها تسعون يوما؛ ألن اخللق أربعون يوما نطفة؛ وأربعون يوما علقة؛ وأربعون مضغة.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ،إرشاف :زـهري الشاويش ،ط ،2املكتب اإلساليم  -بريوت1405 ،ـه .توضيح األحاكم للشيخ
َّ
البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ـه .تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ـه .منحة العالم
للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ـه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت .فتاوى اللجنة ادلائمة ،املجموعة األوىل :اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10008( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
De Abu Said Al-Judri, Al-lah esté
complacido con él, que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Nada
interrumpe la oración, pero apartad tanto
como podáis todo aquel que intenta cortar
la oración, pues él es Satán”. Transmitido
por Abu Daud.

ال يقطع الصالة يشء وادرءوا ما استطعتم فإنما
هو شيطان

 .760احلديث:

**

760. EL HADIZ:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال De Abu Said Al-Judri, Al-lah esté complacido con él,
اْ
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يق اطع الصالة
dijo: “Nada interrumpe la oración, pero apartad tanto
ْ
واد ار ُءوا اما ْ
استا اط ْعتُم فإنَّما ـهو اش ا
يطان».
َشء
como podáis todo aquel que intenta cortar la oración,
”pues él es Satán.

درجة احلديث :ضعيف

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

حىك أبو سعيد عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

أنه قال" :ال يقطع الصالة َشء" ،أي :ال يبطلها َشء
مر بني يدي املصيل" .وادرءوا" أي :ادفعوا املار "ما

استطعتم""،فإنما ـهو" أي :املار "شيطان" وـهذا من

التشبيه ابلليغ .قيل حديث القطع ،بمرور املرأة

وغريـها منسوخ بهذا احلديث ،ولكنه حديث

ضعيف ،ولكن يقويه عمل الصحابة ومجهور

العلماء.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

De Abu Said Al-Judri, Al-lah esté complacido con él,
transmitió del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, que dijo: “Nada interrumpe la oración”: nada
que haya pasado por delante del musulmán mientras
reza invalida su oración, “pero apartad tanto como
podáis”, se ha dicho que este hadiz prohíbe la el paso
de la mujer u otro ser por delante de quien reza, dado
que dice, “pues él es”, es decir, el que cruza por
delante, “Satán” y es esta una comparación muy
certera.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ادرؤوا ما استطعتم  :املعىن :ادفعوا املار أمام قبلتكم ،ويلكن ذلك بأسهل ما يغلب ىلع الظن دفعه به.

• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
• الشيطان  :يطلق ىلع :لك اعت متمرد من اجلن أو اإلنسُ ،
وس ِّيم بذلك إما بلعده عن احلق ،أو لالحرتاق يف أصل خلقته.
ٍ

فوائد احلديث:

ُ ِّ
ُ ِّ
َّ
أن الصالة ال يقطعها ُّ
للم اصيل سرتة.
المصيل ،ولو لم يكن
أي مار أمام
.1

 .2أمر الشارع بدرء املار أمام املصيل بقدر استطاعته.
َّ
 .3اجلمع بني ـهذا احلديث وحديث أيب ذر -ريض اهلل عنه ،-اذلي فيه أن الصالة يقطعها :املرأة واحلمار واللكب األسود :أن اثلاين حممول ىلع نقص
الصالة ،بشغل القلب اجلمع ،فمرور ـهذه اثلالثة املذكورة وإن اكن ينقص الصالة لكنه ال يبطلها.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .توضيح األحاكم من بلوغ املرام
لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
ط 1427 ،1ـه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م.

الرقم املوحد)10873( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

رْ ُ ْ ر ر ٌ رْ ر ْرْ ُ ر ْ ر ُ
ني روه رو غضبان
الحيكم أحد بني اثن ر

 .761احلديث:

Que ninguno de vosotros juzgue entre dos
estando enfadado
**

761. EL HADIZ:

عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال« :كتب أيب -أو
ا ْ ا ُ ا
ُ
اض
كتبت هل -إىل ابنه عبيد اهلل بن أيب بك ارة اوـه او ق ٍ
ْ ا ا اْ
اْ ُ ْ اْا ْاْ
ني وأنت غضبان،
ب ِ ِس ِجستان :أن ال حتكم بني اثن ِ
فإين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
الحيكم أحد بني اثنني وـهو غضبان» .او ِيف ِر اوايا ٍة:
ْاْ
ا ْ ُ
ا ْ ا َّ ا ا ٌ
ني وـهو غضباان».
«ال يق ِضني حكم بني اثن ِ
درجة احلديث :صحيح

De 'Abd Ar-Rahman Ibn Abi Bakrah dijo:"Mi padre
escribió-o le escribí-a su hijo 'Ubaydullah Ibn Abi
Bakrah que era qadi en Siyistán:"No juzgues entre dos
estando enfadado,pues oí al Mensajero de Allah,que la
misericordia y la protección de Allah sean con
él,decir:"Que ninguno de vosotros juzgue entre dos
estando enfadado".Y en otra narración:"Que no emita
una sentencia legal entre dos estando enfadado".
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

ْ
ا
أن حيكم احلاكم با ْ ا
ني َّ
اس
نىه الشارع احلكيم
انل ِ
ِ
ا َّ ا
ا ْ
الغ اض ا
ُ
اتلوازن
ب يُ اؤثر ىلع
او ُـهو غضباان؛ ذلك ألن
ْ اْ اْ ا ُ
الشخيص لإلنسان فذللك ال يُؤ امن أن يظ ِل ًم أ ْو خي ِطئ
ا ا ْ ً
ا ُ
ا
َّ
الصواب يف حا ِل غ اض ِب ِه؛ فياكون ذلِك ُظلما ىلع
ً
ْ ُ ا اْ ا ْ اً
احلاك ِم وإثما عليه.
َسة اىلع
املحكومِ علي ِه وح
ِ

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El sabio legislador ha prohibido que el juez emita
sentencia entre dos estando enfadado.Y esto,porque
el enfado influye en el equilibrio de la persona,y por eso
no se puede asegurar que no vaya a ser injusto o que
se no equivoque estando enfadado.Siendo eso una
injusticia sobre el que se emite sentencia y una falta
para el juez.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > آداب القايض
راوي احلديث :متفق عليه.
ُا
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ ا ا ا اٌ
ْ
ا
الهن ِد.
• ب ِ ِس ِجستان  :م ِدينة ِإىل ِجهة ِ

فوائد احلديث:

اُْ ُ اا ا
ُ ا ْ ٌ
الق ِ ا ْ ا ْ ُ ا ا ْ ا ا ْ ا
ني وـهو غضباان.
 .1حيرم ىلع
ايض أن حيكم بني اخلصم ِ
ا
ْ ا
َّ ُ َّ ْ ا ْ ْ ا ا ا ُ ا ِّ ُ ا ا ْ ا
َّ ْ
اّ ا
ا
ا
ْ
ا
ا
ا
ْ
ا
ا
ال.
ِ .2علة انليه أن الغضب يشوش ىلع الق ِ
ايض فيمنعه ِمن سدا ِد انلظ ِر يف ادلعوى ،واس ِتقام ِة احل ِ
ا ْ
اْ
ُْ
ْا ا ُا ُ
ُ َّ ا ا ْ ا ُ ا
َّ ا
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ا
ْ
ْ
ْ
ْ
ٍّ
ُ
حل ا اق الْ ُعلا ام ُ
ايض ِمن حس ِن انلظ ِر ِيف الق ِضي ِة ويش ِوش فِكره ِمن جوع مق ِل ٍق ،أو شبع مف ِرط ،أو ـهم مز ِعج ،أو بر ٍد،
اء -هلذا املعىن -لك ما يمنع الق ِ
 .3أ
أا ْو اح ٍّر اشد ا
ُ ْ ُ ْا
اطر.
يد
ين ،أو حنو ذلك مما يش ِغل اخل ِ
ِ ِ
 .4أن الكتابة باحلديث اكلسماع من الشيخ يف وجوب العمل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل
األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء
السلف1414 ،ـه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ـه.

الرقم املوحد)2988( :
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ر
ْ
ر
ر ْ ر ر َّ ُ
ألن يلج أحدكم يف ي رمينره يف أهلره آثم هل عند
ُْ
ر َّ ر ر ُ
ارته اليت فرض
اهلل -تعاىل -من أن يع رطي كف

 .762احلديث:

Insistir en un juramento que perjudique a
la familia es un pecado mayor ante Alah
que romperlo y pagar la expiación que Alah
ha impuesto.

اهلل عليه

**

762. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ا
أل ْن يالا َّج ُ
أحدكم يف يا ِمي ِنه
صىل اهلل عليه وسلم« :-
ا
ْ
ُْ
ا َّ ا ا ُ
يف أـه ِله آثم هل عند اهلل تعاىل من أن يع ِطي كفارته

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo:
“Insistir en un juramento que perjudique a la familia es
un pecado mayor ante Alah que romperlo y pagar la
”expiación que Alah ha impuesto

اليت فرض اهلل عليه».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

معىن احلديث إذا حلف املسلم يمينًا تتعلق بأـهله Significado del hadiz: si un musulmán hace un
juramento relacionado a su familia y este juramento la
ويترضرون بعدم حنثه وال يكون يف رجوعه عن perjudica porque él insiste en cumplirlo y no hay
يمينه معصية هلل -عز وجل ،-ثم ـهو يتمادى ُ
وي ُّ
رص pecado en que se retracte de ese juramento, si el
ً
ً
insiste en continuar con ese juramento a pesar de
ىلع إمضاء يمينه يف أـهله أكرث إثما وأعظم جرما هل
ا ِّ ”perjudicar a su familia “es un pecado mayor ante Alah
ُ
من الرجوع والكفارة ،ألنه يتعني عليه أن يكفر ósea es un pecado y un crimen más grande ante Alah,
ا ا
عن يمينه اليت ا
مادى وال يُرص “que romperlo y pagar la expiación que Alah ha
فرضها اهلل عليه وال يت
impuesto” significa que es mejor para él pagar la
ىلع يمينه ،ما دام أن رجوعه عن يمينه ليس فيه expiación que Alah ha impuesto y no continúe
معصية هلل -تعاىل ،-بل إن تماديه وإرصاره ىلع يمينه insistiendo en cumplir el juramento, siempre y cuando
no cometa un pecado al retractarse del juramento, sino
معصية وإثم عظيم؛ ملا يف ذلك من اإلرضار باألـهل،
es así entonces insistir en el juramento es un pecado
ا ا
وقد جعل اهلل هل يف األمر سعة ،ويف الصحيحني( :إذا grave, por el daño que le causa a la familia, Alah ha
حلفت ىلع يمني فرأيت غريـها خريا منها ،فأت اذلي dado facilidad en el tema, en un hadiz transmitido por
Bujari y Muslim dice: “Si haces un juramento y
ـهو خري ،وكفر عن يمينك).
encuentras algo mejor, entonces haz eso y paga la
expiación por tu juramento” Sharj Muslim de An
Nawawi (11/123) Fath al Bari (11/519) Murqat al
(mafatih)2239/6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > األيمان
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ا
• يال َّج  :يتمادى فيها ،وال يكفر.
• آثم  :أكرث ً
إثما.

• أن يعطي كفارته اليت افرتض اهلل عليه  :أن حينث بيمينه ثم يدفع الكفارة اليت فرضها اهلل -تعاىل -ىلع حنث بيمينه.

فوائد احلديث:

ُْ
ْ
المق اسم عليه إذا اكن ذلك أفضل من تنفيذه.
 .1طلب احلِنث بايلمني ،وعدم تنفيذ
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 .2اإلرصار ىلع ايلمني رغم ما يف غريـها من فضل عليها نوع من َّ
اتل امادي وزيادة يف اإلثم.

 .3احلث ىلع االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4احلث ىلع إبعاد الرضر عن األـهل ،وراعيتهم بمنهج اهلل ال باألـهواء املضطربة.
 .5الرجوع عن اخلطأ ُخري من َّ
اتلمادي فيه.
 .6جواز احللف من غري استحالف.

 .7احلث ىلع معاملة األـهل باحلسىن واالستيصاء بهم خريا.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل،
  1428ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهفتح
ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت،
  1379ـهمرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه.

الرقم املوحد)8963( :
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ر
ُ ُرُ
ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأيت اجلبل ،فيأيت
ر ر ُ َّ
ر
رحبُ ْزمة من حطب ىلع ظهره فيبيعها ،فيكف اهلل
ْ ر
بها وجههٌ ،
خري هل من أن يسأل انلاس ،أعطوه أو
ررُ
منعوه

 .763احلديث:

Que algunos de vosotros tomen unas
cuerdas, suban al monte y venga con un
hatillo de leña sobre sus espaldas y lo
vendan, y que Al-lah proteja sus rostros con
lo que obtengan. En cualquier caso es
mejor para él que pedir a la gente, tanto si
le dan como si no.
**

763. EL HADIZ:

ً ا
عن الزبري بن ا
الع َّوام -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ألن
ُ اُ
يأخذ أحدكم أحبُله ثم يأيت اجلبل ،فيأيت ِِبُ ْز امة من
اا ُ
ك َّف اهلل بها وجههٌ ،
خري
حطب ىلع ظهره فيبيعها ،في
ْ
ا
ا
ُ
هل من أن يسأل انلاس ،أع اطوه أو منعوه».

درجة احلديث :صحيح

De Az Zubair Ibn Al Awam, Al-lah esté complacido con
él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, dijo: “Que algunos de vosotros tomen unas
cuerdas, suban al monte y venga con un hatillo de leña
sobre sus espaldas y lo vendan, y que Al-lah proteja
sus rostros con lo que obtengan. En cualquier caso es
mejor para él que pedir a la gente, tanto si le dan como
”si no.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

معىن احلديث :أن اكتساب املرء من عمل يده خري هل El significado de este hadiz es que la obtención de los
medios de vida a través del sudor de la frente y la
ااُ
من أن
يسأل انلاس أمواهلم :أعطوه أو منعوه ،فاذلي propia mano es mejor que ir pidiendo a la gente sus
ااا
يأخذ حبله وخيرج إىل املرايع واملزارع ،والغاباتmedios, ya le den o no. Así, el que tome una cuerda y ،
vaya a las zonas de pasto, fincas agrarias o bosques y
فيجمع احلطب وحيمله ىلع ظهره ويبيعه؛ فيحفظ
recoja leña y la traiga a sus espaldas para luego
بذلك ىلع نفسه كرامتها وعزتها؛ وييق وجهه ذلة venderla, Al-lah protegerá con eso su honor y dignidad,
املسألةٌ ،
خري هل من أن يسأل انلاس أعطوه أو امنا ُعوه؛ así como protege su rostro de le mendicidad. Esto le
será mejor que pedir a la gente, tanto si le dan como si
فسؤال انلاس مذلة ،واملؤمن عزيز غري ذيلل.
no. Pedir a la gente es humillante y el creyente es digno
y noble, no se deja humillar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :الزبري بن ا
الع َّوام -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ا ُّ
• أحبله  :مجع حبل ،وـهو :ما تشد به األشياء.
• فيكف  :يغنيه بثمنها عن سؤال انلاس
• منعوه  :ردوه ولم يعطوه.

فوائد احلديث:
ُّ
 .1احلاض ىلع اتلعفف عن املسألة واتلزنه عنها.
ا
ُ ا َّ ُ
الملكف ِح ارفة بسيطة وحقرية يف نظر انلاس.
 .2احلث ىلع العمل تلحصيل الرزق ،ولو امتهن
 .3إجهاد انلفس يف حتصيل الرزق احلالل.
ُ ْ
 .4ال حتل املسألة مع القدرة ىلع العمل وكسب الرزق.
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 .5األخذ باألسباب والرشوع يف العمل ال ينايف اتلولك ىلع اهلل.

 .6بيان ملا يدخل ىلع السائل من ذل السؤال وـهو ذل الرد إذا لم يعط.
ً
ً
صغريا ال قيمة هل يف نظر انلاس.
يسريا
 .7ال ينبيغ احتقار العمل واالستحياء منه ولو اكن

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ،
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ـه ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد
زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة األوىل 1422 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني
الفحل ،الطبعة األوىل  1428 ،ـه األدب انلبوي ،تأيلف :حممد عبد العزيز الشاذيل ،انلارش :دار املعرفة ،الطبعة الرابعة 1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3785( :

59

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Entregaré el estandarte mañana a un
hombre que ama Al-lah y a Su Mensajero,
al igual que Al-lah y Su Mensajero lo aman.
Al-lah vencerá a manos de él.

ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل
 يفتح اهلل ىلع يديه،وحيبه اهلل ورسوهل

**

764. EL HADIZ:

: احلديث.764

-ريض اهلل عنه- عن سهل بن سعد الساعدي
ً
 "ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل:مرفواع

De Sahl Ibn Saad As-Saidi, que Al-lah esté complacido
con él, que el Mensajero dijo: “Entregaré el estandarte
mañana a un hombre que ama Al-lah y a Su Mensajero,
al igual que Al-lah y Su Mensajero lo aman. Al-lah
vencerá a manos de él”. La gente pasó esa noche en
vilo preguntándose a quién se le entregará el
estandarte. A la mañana siguiente acudieron todos a
ver al Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, y todos
le suplicaron que les entregue el estandarte. El
Mensajero de Al-lah les dijo: ¿Dónde está Alí Ibn Abu
Talib? Le respondieron que está aquejado de sus ojos.
Mandaron a llamarlo y vino. El Mensajero escupió
suavemete en sus ojos y se curó de inmediato, como
si no hubiera tenido ninguna dolencia en los ojos. Le
entregó el estandarte y le dijo: avanza con tu ejército
hasta que llegues a su lugar de acampada. Después
llámalos a abrazar el Islam e infórmales de cuáles son
sus deberes ante Al-lah el Altísimo. ¡Por Al-lah! Que si
Él guía por medio de ti a un solo hombre al Islam eso
será más beneficioso para ti que si te diera
dromedarias de la mejor raza.

 فبات انلاس، يفتح اهلل ىلع يديه،وحيبه اهلل ورسوهل
يدوكون يللتهم أيهم يعطاـها فلما أصبحوا غدوا ىلع

 لكهم يرجو أن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 ـهو: أين يلع بن أيب طالب؟ فقيل: فقال:يعطاـها
، فبصق يف عينيه، فأرسلوا إيله فأيت به،يشتيك عينيه

 فأعطاه الراية،وداع هل فربأ كأن لم يكن به وجع

 ثم ادعهم، انفذ ىلع رسلك حىت تزنل بساحتهم:فقال
- إىل اإلسالم وأخربـهم بما جيب عليهم من حق اهلل

 فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا، فيه-تعاىل
."خري لك من محر انلعم

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Que el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, le
adelantó la buena nueva a sus Compañeros de que los
musulmanes iban a vencer a los judíos el día de
mañana a manos de un hombre que posee un lugar
distinguido ante Al-lah y Su Mensajero. Así que los
Compañeros esperaron impacientes por saber quién
sería. Dada su voluntad para hacer el bien, todos
querían ser ese hombre elegido. Cuando acudieron a
la mañana siguiente, el Mensajero, Al-lah le bendiga y
le dé paz, preguntó por Alí, pero la casualidad quiso
que no estuviera presente ya que estaba aquejado del
mal que afectaba sus ojos. Mandaron a llamarlo y vino.
El Mensajero de Al-lah escupió suavemente su saliva
bendecida en los ojos de Ali. Se curaron de inmediato,
como si no hubiera tenido ninguna dolencia antes.
Entonces el Mensajero le entregó a Alí el mando del
ejército y le ordenó que avanzara con tu ejército hasta
llegar a la fortaleza del enemigo. Una vez allí, debía
pedirles que abrazaran el Islam. Si responden

60

َّ
ا َّ َّ ُ ا
ّ
 برش الصحابة-اَّلل اعليْ ِه او اسل ام
صىل- أن انليب
بانتصار املسلمني ىلع ايلهود من الغد ىلع يد رجل هل
ٌ
فضيلة عظيمة ومواالة هلل ولرسوهل فاسترشف
ٌّ
 لك يود أن يكون ـهو ذلك الرجل من،الصحابة ذللك

 فلما ذـهبوا ىلع املوعد طلب انليب،حرصهم ىلع اخلري
ً
َّ
ا َّ َّ ُ ا
 عليا وصادف أنه لم حيرض ِملا-اَّلل اعليْ ِه او اسل ام
صىلَّ ا
صىل-  ثم حرض فتفل انليب،أصابه من مرض عينيه
َّ
َّ ُ ا
 فيهما من ريقه املبارك فزال ما حيس-اَّلل اعليْ ِه او اسل ام
ً
َّ ً
 وأمره،به من األلم زواال اكمال وسلمه قيادة اجليش
بامليض ىلع وجهه برفق حىت يقرب من حصن العدو

 فإن أجابوا أخربـهم،فيطلب منهم ادلخول يف اإلسالم
ُ َّ  اص َّىل-  ثم بني،بما جيب ىلع املسلم من فرائض
اَّلل
َّ
ا
 لعيل فضل ادلعوة إىل اهلل وأن ادلاعية-اعليْ ِه او اسل ام

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إذا حصل ىلع يديه ـهداية رجل واحد فذلك خري هل afirmativamente, debía infórmales de sus deberes ante
Al-lah el Altísimo. Después, el Mensajero de Al-lah le
من أنفس األموال ادلنيوية ،فكيف إذا حصل ىلع explicó a Alí los grandes beneficios de la llamada al
sendero de Al-lah, al decirle que si Al-lah guía por
يديه ـهداية أكرث من ذلك.
medio de él (Alí) a un solo hombre al Islam eso será
más beneficioso que todos los bienes mundanos que
se podía imaginar. Y ¿qué decir tiene si abraza el Islam
?a su mano más que una persona
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• الراية  :علم اجليش اذلي يرجعون إيله عند الكر والفر.
• يفتح اهلل ىلع يديه  :إخ ٌ
بار ىلع وجه البشارة ِبصول الفتح.

• يشتيك عينيه  :أي تؤملانه من الرمد ،وـهو مرض يصيب العني.
• اا
فربأ  :بفتح ابلاء ىلع وزن ا ا
رض اب ،وجيوز كَسـها ىلع وزن ع ِلم ،أي عويف اعفية اكملة.
• أعطاه الراية  :دفعها إيله.
ُ ْ
لوجهك.
• انفذ  :أي امض
ِ
ْ
رسلك  :ىلع رفْقك من غري ا
عجلة.
ِ ِ
• ىلع ِ
• بساحتهم  :بفناء أرضهم وما ُ
قرب من حصونهم.

• إىل اإلسالم  :ـهو االستسالم هلل باتلوحيد واالنقياد هل بالطاعة واخللوص من الرشك وأـهله.

• وأخربـهم ...إلخ  :أي أنهم إن أجابوك إىل اإلسالم اذلي ـهو اتلوحيد ،فأخربـهم بما جيب عليهم بعد ذلك من حق اهلل يف اإلسالم من الصالة
والزًكة والصيام واحلج وغري ذلك.
• يدوكون  :خيوضون ويتحدثون.
• ُ
محر َّ
انلعم  :أي اإلبل احلمر ،ويه أنفس أموال العرب.
• يوم خيرب  :غزوة خيرب.

فوائد احلديث:

ً
ً
َّ
ا َّ َّ ُ ا
ٌ
ٌ
اَّلل اعليْ ِه او اسل ام -هل بمواالته هلل ولرسوهل وإيمانه ظاـهرا وباطنا.
 .1فضيلة ظاـهرة لعيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه ،-وشهادة من الرسول -صىل
 .2إثبات أن اهلل حيب أويلاءه حمبة تليق جبالهل كسائر صفاته املقدسة الكريمة.

 .3حرص الصحابة ىلع اخلري وتسابقهم إىل األعمال الصاحلة ريض اهلل عنهم.

 .4مرشوعية األدب عند القتال وترك الطيش واألصوات املزعجة اليت ال حاجة إيلها.
 .5أمر اإلمام عماهل بالرفق واللني من غري ضعف وال انتقاص عزيمة.

 .6وجوب ادلعوة إىل اإلسالم ال سيما قبل قتال الكفار.

 .7أن من امتنع من قبول ادلعوة من الكفار وجب قتاهل.
ً
ُ
 .8أن ادلعوة تكون باتلدريج فيطلب من الاكفر أوال ادلخول يف اإلسالم بانلطق بالشهادتني ،ثم يؤمر بفرائض اإلسالم بعد ذلك.
ً
ً
 .9فضل ادلعوة إىل اإلسالم وما فيها من اخلري للمدعو وادلايع ،فاملدعو قد يهتدي وادلايع يُثاب ثوابا عظيما ،واهلل أعلم.
ْ
 .10اإليمان بالقضاء والقدر ،حلصول الراية ملن لم ْ
يسع إيلها ومنعها ممن سىع إيلها.

 .11أنه ال يكيف التسيم باإلسالم بل ال بد من معرفة واجباته والقيام بها.

61

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .12جواز احللف بدون استحالف ملصلحة

املصادر واملراجع:

1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاـهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م -2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل،
 1422ـه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ـه -6 .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)  .الطبعة :األوىل1422 ،ه -7 .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3409( :
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Han acudido a la casa de Muhammad
muchas mujeres quejándose de que sus
maridos les pegan. Y no son esos hombres
los mejores de entre vosotros.

لقد أطاف بآل بيت حممد نساء كثري يشكون
 ليس أوئلك خبياركم،أزواجهن

**

765. EL HADIZ:

: احلديث.765

-ريض اهلل عنه- عن إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب

De Iyas Ibn Abdullah Ibn Abu Dhibab, Al-lah esté
complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, dijo: “¡No peguéis a las mujeres!
Y vino Úmar, Al-lah esté complacido con él, y dijo: ‘Las
mujeres se han envalentonado contra sus esposos’.
Entonces permitió que se les pegara. Luego, muchas
mujeres acudieron a la casa del Mensajero de Al-lah,
Él le bendiga y le dé paz, a quejarse de sus maridos.
Entonces, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, dijo: ‘Han acudido a la casa de Muhammad
muchas mujeres quejándose de que sus maridos les
pegan. Y no son esos hombres los mejores de entre
vosotros.”’

 «ال:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل:قال
ترضبوا إ ام ا
 إىل-ريض اهلل عنه- اء اهلل» فجاء عمر
ِ
ُ اذئِ ْر ان النساء: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
اا ا
َّ ا
 فأ اطاف بآل رسول، ف ارخ اص يف رضبهن،ىلع أزواجهن
ٌ ْ ُ ا
ٌ
كثري ياشكون
نساء
-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،أزواجهن
ا ا
ٌ ْ ُ ا
ٌ
كثري ياشكون
نساء
«لقد أ اطاف بآل بيت حممد
ُ ا
.»ارك ْم
ِ ِ  ليس أوئلك،أزواجهن
ِ خبي
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
prohibió golpear a las esposas, peor vino Úmar, Al-lah
esté complacido con él, y le dijo: “Las mujeres se han
envalentonado contra sus esposos”. Entonces, el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, permitió
que se les pegara de forma leve si hay un motivo
razonable para ello, como por ejemplo que cuando los
mujeres desobedecen a sus maridos. Al día siguiente,
muchas mujeres acudieron a las casas de las esposas
del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, a
quejarse de que sus maridos les estaban golpeando de
forma severa. Parte del mal uso que algunos habían
hecho de ese permiso, que el Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, dijera: “Los hombres que
golpean severamente a sus mujeres no son los
mejores de entre vosotros”. Entre otros motivos está el
hecho de que Al-lah hizo que la violencia contra la
mujer sea la última opción para tratar los casos de
rebeldía de la mujer contra su marido. El
Todopoderoso dijo: “Pero a aquellas cuya
animadversión temáis, amonestadlas; luego dejadlas
solas en el lecho; luego pegadles” [Corán, 4:34]. Estos
tres elementos no se citan como un conjunto sino como
pasos a seguir ordenadamente. Se debe empezar por
el consejo y la exhortación. Si esto surte efecto,
Alabado sea Al-lah, pero si no, se les debe abandonar
en los lechos conyugales. Si esto no surte efecto, el
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 عن رضب-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
-ريض اهلل عنه-  فجاء عمر بن اخلطاب،الزوجات

 اجرتأ النساء ىلع:-صىل اهلل عليه وسلم- وقال للنيب

صىل اهلل عليه-  فرخص انليب،أزواجهن ونزشن
ً
رضبا غري مربح إذا وجد السبب
 برضبهن-وسلم
 فاجتمع نساء عند زوجات،ذللك اكلنشوز وحنوه

 يف ايلوم اتلايل يشكون-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ً
ً
 ومن سوء،مربحا
رضبا
من رضب أزواجهن هلن
صىل اهلل-  فقال رسول اهلل،استعمال ـهذه الرخصة

 ـهؤالء الرجال اذلين يرضبون نساءـهم:-عليه وسلم
ً
ً
 ومن أسباب ذلك أن اهلل.مربحا ليسوا خبياركم
رضبا

 جعل الرضب آخر مراحل عالج النشوز-عز وجل (والاليت ختافون نشوزـهن فعظوـهن واـهجروـهن:فقال

يف املضاجع وارضبوـهن) وـهذه اثلالثة ىلع الرتتيب
 فيبدأ بانلصح والوعظ،وليست للجمع يف وقت واحد
 وإلم ينفع يهجرـها يف،واتلذكري فإن أفاد فاحلمد هلل
 فإلم يفد يرضبها رضب تأديب ال رضب،املرقد

.انتقام

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
esposo debe golpearla de forma educativa e
instructiva, nunca como venganza.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وادلاريم.

اتلخريج :إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إماء اهلل  :النساء.
ا ا
• ذئِرن  :اجرتأن ،واملراد اجلرأة ىلع أزواجهن.
• فأطاف  :أحاط.

• بآل حممد  :أزواجه.

فوائد احلديث:
 .1جواز مراجعة العالم يف فتواه؛ ملعرفة عواقبها ومآهلا.
 .2جواز الشكوى لألمري أو العالم إذا حلق رضر بالشايك.
 .3الرضب وسيلة تلأديب املرأة انلازش وـهو مباح يف اجلملة.
 .4الرجل راع يف بيته ،فيجب أن يربيهم ويهذبهم باحلكمة واملوعظة احلسنة.
املصادر واملراجع:

ا
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،املحقق :ا
شعيب األرنؤوط ،حم َّمد اك ِمل قره بليل ،انلارش :دار الرسالة العاملية1430 ،ـه .سنن ابن ماجه ،ابن
ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ـه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن
عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ـه1997 ،م .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،
الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ـه2002 ،م .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ـه2002 ،م.

الرقم املوحد)5821( :
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ْ ً ُ ر
لقد تابت توبة لو ق رسمت بني سبعني من أهل
ْ ر ر
ُْر ر
 وهل روجدت أفضل من أن،املدينة ل رو رسعتهم
ْ ر ر
! عز وجل؟- جادت بنفسها هلل

Ha mostrado un arrepentimiento que si se
repartiera entre setenta personas de
Medina les alcanzaría a todos. ¿Acaso hay
algo mejor que el hecho de que ha
sacrificado su alma por Al-lah, Ensalzado y
Excelso?
**

766. EL HADIZ:

: احلديث.766

ُ
ريض اهلل- عن أيب ُنايد عمران بن حصني اخلزايع

De Abu Nayayad Umrán Ibn Hassín Al-Juza’í, que Allah esté complacido con él, que una mujer del clan de
los Yuhaina vino a ver al Mensajero, Al-lah le bendiga
y le dé paz, estando embarazado por fornicación. Le
dijo: “Oh Mensajero de Al-lah, he cometido un acto que
me condena a la muerte, así aplícala sobre mí. El
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, mandó a
llamar a su tutor, y le dijo: “trátela bien. Cuando haya
dado a luz, venga con ella a verme”. El tutor así lo hizo.
El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, le ordenó
que se preparara, y ella recogió su ropa y se la ató al
cuerpo. Luego, el Mensajero ordenó que se lapidara.
Después, oró por ella. Entonces, le dijo Úmar: Oh
Mensajero de Al-lah, ¿ora usted por ella habiendo
cometido fornicación? El Mensajero le respondió: “Ha
mostrado un arrepentimiento que si se repartiera entre
setenta personas de Medina les alcanzaría a todos.
¡¿Acaso hay algo mejor que el hecho de que ha
sacrificado su alma por Al-lah, Ensalzado y Excelso”!?

 صىل اهلل-  أن امرأة من جهينة أتت رسول اهلل-عنه
ْا
 يا رسول: فقالت، ويه ُحبىل من الزىن- عليه وسلم
ُ ًّ ا
َّ حدا فاأقِ ْم ُه
ُّ  فداع،يلع
صىل اهلل- نيب اهلل
 أصبت،اهلل
ْ ا
ْ فإذا او اض اعت،حس ْن إ ايلْ اها
ا
َّ ا
ِ ِ  «أ: فقال، و ِيلها-عليه وسلم
ْا
-صىل اهلل عليه وسلم-  فأمر بها نيب اهلل،فأتِ ِين» ففعل
ْ َّ ُ ا
ْ مج
 ثم أمر بها اف ُر ا،ت عليها ثيابها
 ثم صىل،ت
فشد
ِ
ِّ ُ ا
 تصيل عليها يا رسول اهلل وقد: فقال هل عمر.عليها
ً
ْ توبة لو قُس ام
ت بني سبعني من
 «لقد تابت:زنت؟ قال
ِ
ْ ا ا ا
ْ ا
 وـهل وجدت أفضل من أن،أـهل املدينة ل او ِس اعت ُهم
ْ ا
.»!؟-عز وجل- اجادت بنفسها هلل

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Una mujer del clan de los Yuhaina vino a ver al
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, estando
embarazado por fornicación, Al-lah esté complacido de
ella. Le contó al Mensajero que ella había cometido un
acto que la condenaba a la muerte, así que le pidió que
lo aplicara sobre ella. El Mensajero, Al-lah le bendiga y
le dé paz, mandó a llamar a su tutor, y le dijo que debía
tratarla bien hasta que dé a luz. Después, debía
traérsela consigo. Cuando la mujer dio a luz, el tutor así
lo hizo y se la trajo al Mensajero, Al-lah le bendiga y le
dé paz. Ella recogió su ropa y se la ató al cuerpo para
que no quedara al descubierto. Luego, el Mensajero
ordenó que se lapidara hasta que murió. Después, el
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, oró por ella y
suplicó por ella la súplica del fallecido. Entonces, le dijo
Úmar: Oh Mensajero de Al-lah, ¿ora usted por ella
habiendo cometido fornicación? El Mensajero le
informó de que ella había mostrado un arrepentimiento
que, si se repartiera entre setenta pecadores, les
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جاءت امرأة من جهينة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم
ٌ
 فأخربته أنها قد،ويه حامل قد زنت ريض اهلل عنها
 فداع،أصابت شيئا يوجب عليها احلد؛ يلقيمه عليها
 وأمره أن حيسن،انليب صيل اهلل عليه وسلم ويلها

 فلما وضعت أىت، فإذا وضعت فليأت بها إيله،إيلها

 فلفت ثيابها،بها ويلها إىل انليب صيل اهلل عليه وسلم
 ثم أمر بها فرمجت باحلجارة،وربطت ئلال تنكشف

 ثم صىل عليها انليب صىل اهلل عليه وسلم،حىت ماتت
: فقال هل عمر ريض اهلل عنه،وداع هلا داعء امليت

تصيل عليها يا رسول اهلل وقد زنت؟ فأخربه انليب
صىل اهلل عليه وسلم أنها قد تابت توبة واسعة لو

،قسمت ىلع سبعني من املذنبني لوسعتهم ونفعتهم
فإنها جاءت سلمت نفسها من أجل اتلقرب إىل اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عز وجل واخللوص من إثم الزىن؛ فهل ـهناك أعظم alcanzaría a todos y borraría sus pecados. Ya que esta
mujer ha venido a entregar su alma para acercarse a
من ـهذا؟.
Al-lah, Excelso y Ensalzado sea, y para liberarse del
pecado de la fornicación, ¡¿Acaso hay algo más
?!grandioso que eso
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :رواه مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو ُنايد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• امرأة من جهينة  :يه خولة بنت خويدل ،وعند مسلم( :من َغمد) ويه بطن من جهينة ،كما ذكر انلووي.
• أصبت حدا  :أي :فعلت ما يعاقب عليه ِبد ،واحلد العقوبة املقدرة ً
رشاع حلق اهلل -تعاىل-.
• فشدت  :أي :مجعت أطرافها لتسرت.

• توبة  :اتلوبة :االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
• سبعني  :أي من العصاة.

• لوسعتهم  :لكفتهم يف رفع آثامهم.
• أفضل  :أعظم.

• جادت بنفسها  :بذتلها ملرضاة اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا فرط منه اذلنب ،وحرصه ىلع تطهري نفسه من لوثة اإلثم ولو اكن يف ذلك ـهالك نفسه ،يللىق اهلل عز وجل وـهو
عنه راض.

 .2العقوبة ادلنيوية تكفر ذنب املعصية إذا اقرتن ذلك بانلدم واتلوبة.

 .3ال يقام حد الزىن ىلع احلامل حىت تضع محلها ،فإن اكن حدـها اجلدل فحىت تطهر من نفاسها ،وإن اكن الرجم فحىت يستغين الودل عنها ولو بلنب
غريـها.

 .4أنه يصىل ىلع املرجوم؛ ألنه مسلم.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .نزـهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-
ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة- .-1407بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن
عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م- .املعجم
الوسيط-املؤلف :جممع اللغة العربية بالقاـهرة (إبراـهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) -دار ادلعوة.

الرقم املوحد)3380( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, solía rezar la oración del alba (fayr) y
participaban con él mujeres creyentes
cubiertas con sus ropajes que, una vez
acabada la oración, volvían a sus casas sin
que las pueda reconocer nadie en la
oscuridad que aún quedaba.

لقد اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

يصيل الفجر ،فيشهد معه نساء من املؤمنات،
متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إىل بيوتهن ما
يعرفهن أحد ،من الغلس

 .767احلديث:

**

767. EL HADIZ:

ُ
ا
عن ااعئِشة -ريض اهلل عنها -قالت( :لقد اكن رسول
ُ ا ِّ ا
الفجر ،فايا ا
شه ُد معه
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل
ا ْ
ُ ا
ُ ا ا ِّ ا
ُ
ا
َّ
ُ
رجعن
ات بِمر ِ
نِساء ِمن المؤ ِمنات ،متلفع ٍ
وط ِهن ،ثم ي ِ
اا
ُْ ُ
ٌ
إىل ُبيُوتِ ِه َّن اما يع ِرف ُه َّن أحد من الغلس).
درجة احلديث :صحيح

De Aicha, Al-lah esté complacido con ella, que dijo: “El
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía
rezar la oración del alba (fayr) y participaban con él
mujeres creyentes cubiertas con sus ropajes que, una
vez acabada la oración, volvían a sus casas sin que las
pueda reconocer nadie en la oscuridad que aún
”quedaba.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها -أن نساء الصحابة
ُ
ك َّن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صالة الفجر مع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويرجعن بعد الصالة
إىل بيوتهن ،وقد اختلط الضياء بالظالم ،إال أن
انلاظر إيلهن ال يعرفهن ،لوجود بقية الظالم املانعة

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Aicha, Al-lah esté complacido con ella, dice que las
mujeres de los compañeros del Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, solían rezar la oración del alba
(fayr) junto a él cubiertas con sus ropajes. Una vez
acabada la oración, volvían a sus casas sin que las
pueda reconocer nadie en la oscuridad que aún
” (persistía. Véase “Taysir Al-Ahkam lil-Bassam.)86

من ذلك ،ويف ذلك مبادرة بصالة الفجر يف أول

الوقت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ ا ا ِّ ا
ات  :متلففات ،أي :غطني أبدانهن ورؤوسهن.
• متلفع ٍ
ُ
وط ِه َّن  :كساء خمطط بألوان.
• بِم ُر ِ
اا
• الغلس  :اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل.
ا ْ
• فياش اه ُد  :فيحرض الصالة.
اْ ُ
• ما يع ِرف ُه َّن  :ما يمزيـهن أحد أنساء أم رجال؟ أو ما يعرف أعيانهن ،ـهل ـهذه فالنة أو فالنة بلقاء الظالم؟
• الفجر  :أي :صالة الفجر.

فوائد احلديث:
 .1جواز إتيان النساء إىل املساجد لشهود الصالة مع الرجال ،مع أمن الفتنة ،ومع حتفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.
 .2املرأة إذا خرجت تلففت بعباءتها؛ ألنه أسرت هلا.
 .3مبادرة النساء بالرجوع إىل بيوتهن يف الغلس.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .4استحباب املبادرة إىل صالة الصبح يف أول وقتها.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3539( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Tú, Yazíd, obtendrás tu intención de haber
querido donarlos como azaque, y para ti,
Maani, lo que te hayan dado.

ر
ر
ُ
ر
لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما أخذت يا معن

 .768احلديث:

**

768. EL HADIZ:

عن معن بن يزيد بن األخنس -ريض اهلل عنهم -قال:
ُ
يزيد أا ْخ ا
اكن أيب ُ
رج ادناان ا
ري يتصدق بها ،فوضعها عند
ِ
ُ ااْ ُ
رجل يف املسجد ،فجئْ ُ
ت فأخذتها فأتيتُه بها ،فقال:
ِ ِ
ٍ
ُ ا ا ُُْ
ا
َّ
هلل -صىل
هلل ،ما إياك أردت ،فخاصمته إىل
رسول ا ِ
وا ِ
ِ
ا
ُ
ا
اهلل عليه وسلم -فقال« :لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما
ا
أخذت يا ُ
معن».

درجة احلديث :صحيح

De Maani Ibn Yazíd Ibn Al-Ajnas, Al-lah esté
complacido con ellos, que dijo: “Mi padre sacó unos
dírhams para donarlos como azaque y se los dio a un
hombre en la mezquita. Llegué yo y me los dieron.
Después se los enseñé a mi padre y me dijo: ‘Por Allah que no tenía la intención de donártelos’. Le mostré
mi desacuerdo y le planteamos el asunto al Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, que nos dijo: ‘Tú,
Yazíd, obtendrás tu intención de haber querido
donarlos como azaque, y para ti, Maani, lo que te
’”hayan dado.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

أخرج يزيد بن األخنس دراـهم عند رجل يف املسجد؛ Yazíd Ibn Al-Ajnas sacó unos dírhams para donarlos
como azaque y se los dio a un hombre en la mezquita
يلتصدق بها ىلع الفقراء ،فجاء ابنه معن فأخذـهاpara que los reparta entre los pobres, pero su hijo ،
ُ
فقال هل :ما أردت أن أتصدق بهذه ادلراـهم عليكMaani fue y tomó esos dírhams. Su padre le dijo: “No ،
era a ti a quien tenía la intención de donártelos”. Así
فذـهبا يلتحاكما إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
que fueron a plantearle este asunto al Mensajero de Alوسلم ،-فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-لك يا lah, Él le bendiga y le dé paz, que les dijo: “Tú, Yazíd,
ا
نويت ألنك أوصلت الصدقة إىل فقري من serás recompensado por tu intención ya que has hecho
يزيد ما
llegar la donación a un musulmán necesitado, así que
فقراء املسلمني فوجب لك األجر ىلع نيتك ،ولك يا obtendrás su recompensa. Y tú, Maani, te pertenece lo
معن ما أخذت" ألنك أخذته بوجه صحيح وقد اكن que hayas tomado de ella, ya que lo has tomado de
una forma correcta”. Su hijo era uno de los necesitados
ابنه من املستحقني هلذه الصدقة.
de este azaque.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

اتلخريج :معن بن يزيد بن األخنس -ريض اهلل عنهم-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فأخذتها  :من الرجل املأذون هل يف اتلصدق بها بإذنه ال بطريق االعتداء.
• فأتيته  :أتيت أيب بادلنانري املذكورة.
• فخاصمته  :فتحاكمت وإياه.

• لك ما نويت  :أي :لك ثوابه؛ ألنك نويت الصدقة ىلع حمتاج ،وابنك حمتاج وإن لم تقصده.
• ولك ما أخذت  :لك ِملك ما أخذت؛ ألنك قبضته بطريق صحيح رشيع.

فوائد احلديث:
 .1جواز دفع صدقة اتلطوع لألبناء.
 .2جواز اتلوكيل يف توزيع الصدقة.
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 .3جواز اتلحدث بنعم اهلل تعاىل.
ُ
 .4جواز اتلحاكم بني األب واالبن وأن ذلك ال يعد عقوقا.
 .5للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف املستحق أم ال.

 .6ال حيق لألب الرجوع يف الصدقة ىلع ودله خبالف اهلبة.

املصادر واملراجع:

-نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار

الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ـه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام
أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ـه.

الرقم املوحد)4719( :
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¡Por ella, obtendrás el Día del Juicio,
setecientas camellas, todas ellas
!encabestradas

لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها خمطومة

 .769احلديث:

**

769. EL HADIZ:

عن أيب مسعود -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بناقة اخمْ ُط ا
وم ٍة ،فقال:
ـهذه يف سبيل اهلل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

De Abu Masud, Al-lah esté complacido con él, que dijo:
“Acudió un hombre al Mensajero, Al-lah le bendiga y le
dé paz, con una camella encabestrada y le dijo: ‘¡Ésta
es para la causa de Al-lah!’ Y el Mensajero de Al-lah le
contestó: ‘¡Por ella, obtendrás el Día del Juicio,
!’”setecientas camellas, todas ellas encabestradas.

وسلم« :-لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها

خمطومة».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يف ـهذا احلديث احلض ىلع اإلنفاق يف سبيل اهللEn este hadiz se incita a gastar en la causa de Al-lah, ،
especialmente en aquellos medios que se emplean
ُ
وخاصة يف األمور اليت يستعان فيها ىلع القتال من para el combate, como caballos, camellos y otros. Al-
فرس أو ناقة أو غري ذلك ،واهلل يُضاعف ىلع ذلك lah recompensará esas donaciones, multiplicando
cada buena obra setecientas veces.
**

األجر فاحلسنة بسبعمائة ضعف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• بناقة خمطومة  :جمعولة يف رأسها اخلطام ،وـهو الزمام اذلي تشد به انلاقة.
• ـهذه يف سبيل اهلل  :أي جمعولة فيه
• لك بها  :أي بدهلا

فوائد احلديث:
 .1انلفقة يف سبيل اهلل يضاعفها اهلل سبع مئة ضعف.
 .2حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ابلذل يف سبيل اهلل.
 .3اجلزاء من جنس العمل.
 .4من أسايلب ادلعوة الرتغيب.
 .5الرتغيب يف اتلربع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك ،واهلل يضاعف ىلع ذلك األجر.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،
ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)5036( :
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Por cada olvido deben hacerse dos
postraciones después del Taslim

للك سهو سجدتان بعدما يسلم

 .770احلديث:

**

770. EL HADIZ:

عن ثوبان -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه Narró Zauban -Alah se complazca de él- que el Profeta
-la paz y las bendiciones sean con él- dijo: "Por cada
وسلم -قال« :للك سهو سجدتان بعدما ي ُ اسلِّ ُ
».
م
olvido deben hacerse dos postraciones después del
"Taslim

درجة احلديث :حسن

**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

املراد بذلك :أن أي سهو يقع يف الصالة بزيادة ،أو Esto quiere decir que si alguien por olvido añade hace
algo de más o hace algo menos o tiene dudas en su
نقص ،أو شك؛ فإنه يوجب سجود السهو ،واحلديث oración, es obligatorio para él hacer la postración por
من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السالم؛ olvido, este hadiz es un argumento para quien dice que
la postración del olvido se hace después del taslim,
واجلمع بني األدلة يف ـهذا ابلاب يقتيض أن السجود
uniendo los argumentos en este tema vemos que las
اذلي بعد السالم يف حاتلني :إذا سلم عن نقص ،وإذا postraciones por olvido se hacen después del taslim en
شك وبىن ىلع َغلب ظنه ،وما اعداـهما يكون قبل dos situaciones: cuando hace el taslim habiendo
omitido algo y cuando tiene dudas siendo la duda más
السالم.
fuerte que la certeza, fuera de esas dos situaciones se
hacen antes del taslim
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :رواه أبو داود.
**

اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:
َّ َّ
 .1أن لك سهو يقع يف الصالة ،فله سجدتا سهو.
َّ
 .2احلديث من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السالم؛ وـهم احلنفية.
املصادر واملراجع:
مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث
السجستاين  ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .صحيح أيب داود لألبلاين ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت 1423 ،ـه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ـه.

الرقم املوحد)11236( :
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Al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, lo he visto tocar solamente los dos
ángulos de la Kaaba de la orientación
yamaní.

لم أر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يستلم من
ابليت إال الركنني ايلمانيني

 .771احلديث:

**

771. EL HADIZ:

ا ا
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :ل ْم أ ار De Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido con
َّ
ambos, que dijo: “Al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga
لم -ا
صىل اهلل عليه وسلَّم ياستا ُ
َّ
ابليت ِإال
من
انليب -
ِ
ِ
y le dé paz, lo he visto tocar solamente los dos ángulos
الركناني ايلا امانيا
ُّ
ني».
”de la Kaaba de la orientación yamaní.
ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

لم يكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يستلم من El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
tocaba solamente dos ángulos de la Kaaba: la esquina
األرًكن األربعة للكعبة إال الركن األسود والركن en que está incrustada la piedra negra y la esquina
ايلماين ،فللبيت أربعة أرًكن ،فللركن الرشيق منها yamaní. Sin embargo, la Kaaba tiene cuatro esquinas.
El ángulo oriental de ella tiene dos beneficios: 1. Está
فضيلتان .1 :كونه ىلع قواعد إبراـهيم .2 .وكون احلجر
donde se erigió el profeta Abraham; 2. En él está
األسود فيه .والركن ايلماين هل فضيلة واحدة ،وـهو incrustada la piedra negra. El ángulo yamani tiene un
كونه ىلع قواعد إبراـهيم .وليس للشايم والعرايق beneficio: Está donde se erigió el profeta Abraham. Los
dos ángulos restantes, esto son, el chami y el iraquí no
َشء من ـهذا ،فإن تأسيسهما خارج عن أساس se les conoce ningún beneficio. Su fundación fue
إبراـهيم حيث أخرج احلجر من الكعبة من جهتهما؛ posterior a la construcción de Abraham, ya que sacó la
piedra negra de su costado. Por ello, está permitido
وهلذا فإنه يرشع استالم احلجر األسود وتقبيله،
tocar la piedra negra y besarla, al tiempo que está
ويرشع استالم الركن ايلماين بال تقبيل ،وال يرشع يف permitido tocar el ángulo yamani sin llegar a besarlo.
حق الركنني ابلاقيني استالم وال تقبيل ،والرشع No obstante, no hay tradición con respecto a los dos
ángulos restantes, ni se tocan ni se besan. La sunna y
مبناه ىلع االتباع ،ال ىلع اإلحداث واالبتداع ،وهلل la ley islámica están para ser seguidos y aplicados, no
para ser inventados ni marginados. Al-lah en sus leyes
يف رشعه حكم وأرسار.
encierra sabiduría y secretos que desconocemos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ا ا
• ل ْم أ ار  :لم أبرص.
• يستلم  :يمسح بيده.

• ابليت  :الكعبة.
• ُ
الركناني  :اجلانبني والطرفني.
اا ا
ني  :نسبة إىل ايلمن تغليبًا ،ألنهما من جهة ايلمن ،اكألبوين لألب واألم ،واملراد بهما :الركن ايلماين ،والركن الرشيق ،اذلي فيه احلجر
• ايلما ِني ِ
األسود.

فوائد احلديث:
 .1استحباب استالم الركنني ايلمانيني.
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 .2عدم مرشوعية استالم غري الركنني ايلمانيني من أرًكن الكعبة وال غريـها من املقدسات.
 .3السنة كما تكون يف األفعال تكون كذلك يف املرتوًكت ،فإذا ُو ِجد سبب الفعل يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فلم يفعل؛ دل ـهذا ىلع
أن السنة تركه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ـه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة
وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه.

الرقم املوحد)3026( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
“A ninguno de los pueblos que nos
precedieron le eran permitidos los
botines”, dijo el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, ‘sin embargo Al-lah nos
los permitió a nosotros al ver nuestra
debilidad e incapacidad.”

 ثم أحل اهلل نلا،لم حتل الغنائم ألحد قبلنا
الغنائم ملا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها نلا

**

772. EL HADIZ:

: احلديث.772

ً
ٌّ  « اغ ازا نا:مرفواع
يب ِمن
-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ِ
ا
: فقال لقومه-صلوات اهلل وسالمه عليهم- األ ِنبيااء
ْ ُ ُ ا ا ا ا ِّ ُ ا ا ُ ْ ا ا ا ا ُ ا
أن يا
بين بِ اها
ال يتبعين رجل ملك بضع امرأ ٍة وـهو ي ِريد
ِ
ا
ا ا َّ ا ْ ا ا ا ا ٌ ا ا ُ ُ ً ا ا ُ ُ اا
 وال، وال أحد بىن بيوتا لم يرفع سقوفها،نب بِها
ِ اولما ي
ا
ا ا
ا
ا ُ ا اا
ٌ ا
ا
ً
ا
،نتظر أوالدـها
ِ أحد اشرتى غنما أو خ ِلفات وـهو ي
ً ا
ااا ااا ا ا ا ا ا
الة ا
،العرص أو ق ِريبا ِمن ذلك
فغزا فدنا ِمن القري ِة ص
اا
َّ
ْ َّ ُ َّ
َّ ا ُ ا ا ا
احب ْسهاا
ا
ُ
ِ فقال للش
ِ  اللهم، ِإنك مأمورة وأنا مأمور:مس
ا
ْ حب اس
 فا ا،ت اح َّىت افتا اح اهلل عليه
ُ اا ا ا
ج امع الغناائِم
ِ  ف،علينا
َّ
 اتلأ ُكلا اها فالام تا ا-يعين انلار- اءت
فا ا
ج ا
 إِن: فقال،طعمها
ِ
ً ُُ ُ
ُ ِّ ا ا
اا ا
 فاليُبا،وال
 فل ِزقت،ايعين ِم ْن لك ق ِبيلة رجل
ِفيكم غل
ِ
ُُ
ُ
ا
 ِفيكم الغلول فلتبايعين:يد رجل بِي ِدهِ فقال

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Uno de los profetas anteriores, las bendiciones y la
paz de Al-lah sean sobre ellos, sostuvo una batalla y
después habló a su pueblo diciendo: ‘No podrá
seguirme aquel que haya pactado el matrimonio pero
que aún no lo haya consumido, ni tampoco aquel que
haya construido una casa pero aún no le ha puesto
tejado, ni tampoco aquel que haya comprado corderos
y camellos, y espera que nazcan sus crías’. Estando
en plena conquista cerca de la ciudad a la hora de la
oración de la tarde aproximadamente, le dijo al sol: ‘Tú
obedeces a unos mandatos y yo obedezco a unos
mandatos. ¡Oh Al-lah, hazlo detenerse para nosotros!’
Así pues, el sol se detuvo hasta que Al-lah le dio la
victoria sobre el enemigo. Entonces, reunió el botín
para ofrecerlo como sacrificio y purificación a Al-lah. Y
cuando el fuego llegó y se acercó para arrasar el botín,
no lo hizo. Dijo el profeta: ‘Entre vosotros hay traidores
que han tomado parte del botín. Que venga a rendirme
pleitesía un hombre de cada tribu’. Y al darle la mano
a un hombre, su mano se quedó pegada con la suya.
Y volvió a decir: ‘Hay traidores entre vosotros. Que
venga, pues, toda tu tribu a rendirme pleitesía’.
Entonces, su mano se quedó pegada a las manos de
dos o tres hombres. Les dijo: ‘Entre vosotros están los
traidores’. Entonces, le trajeron la cabeza de una vaca
hecha de oro (tomada del botín). Así pues, llegó el
fuego y arrasó con todo el botín. ‘De este modo, a
ninguno de los pueblos que nos precedieron le eran
permitidos los botines’, dijo el Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, ‘sin embargo Al-lah nos los
permitió a nosotros al ver nuestra debilidad e
incapacidad.”’

: فقال، فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده،قبيلتك
ا
 فا ا،فيكم الغلول
جاؤوا بِ ارأس مثل رأس ابق ار ٍة من
ا
َّ َّ ُ ا ا ا ا ا ا ا
َّ ا
ا ا اا
حتل
ِ  فلم، ف اوضعها فجاءت انلار فأكلتها،اذلـهب
ا ا
ا
َّ ا ا ا ُ ا
ا
ا
 ث َّم أ احل اهلل نلاا الغ انائِم ل َّما ارأى،ألح ٍد قبلناا
الغناائِم
ا
ا ا ا ا ا ا ا ا َّ ا
.»جزنا فأ احل اها نلاا
ضعفنا وع

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos  عن نيب من-صىل اهلل عليه وسلم- أخرب انليب
ُ ً
informó acerca de uno de los profetas anteriores, las
ر
م
 أنه غزا قوما أ-عليهم الصالة والسالم- األنبياء
ِ
bendiciones y la paz de Al-lah sean sobre ellos, que
emprendió una batalla en contra de un pueblo al que
**
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se le ordenó conquistar. Sin embargo, las bendiciones
y la paz de Al-lah sean sobre él, prohibió que
participara con él todo aquel que haya pactado el
matrimonio pero que aún no lo haya consumido, ni
tampoco aquel que haya construido una casa pero aún
no le ha puesto tejado, ni tampoco aquel que haya
comprado corderos y camellos, y espera que nazcan
sus crías, puesto que estas personas están
preocupadas por otras cuestiones. El hombre casado
está pensando en su mujer con la que aún no ha
consumido el matrimonio, la echa de menos. De igual
modo, el que haya construido una casa pero aún no le
ha puesto tejado está pensando en acabar su casa
para que puedan residir en ella junto con su familia, lo
mismo que el hombre que haya comprado ganado
espera que nazcan sus crías. El combate por la causa
de Al-lah (Yihad) requiere de la persona una
dedicación completa, sin tener otra distracción aparte
del Yihad. Este profeta emprendió la batalla para la
conquista y les alcanzó la hora de la oración de la tarde
aproximadamente aún en combate, así que temió que
se les hiciera de noche, por lo que comenzó a hablar
con el sol. Le dijo: ‘Tú obedeces a unos mandatos y yo
obedezco a unos mandatos’. Sin embargo, los
mandatos del sol son universales y los del profeta son
por ley. A él se le ha ordenado combatir por Al-lah,
mientras que al sol se le ha ordenado ir hacia donde
Al-lah, Ensalzado y Majestuoso sea, le ha ordenado.
En este sentido, Al-lah dice en su Libro: “Y el sol:
circula en una órbita propia, así ha sido dispuesto por
voluntad del Todopoderoso, el Omnisciente” [Corán,
36:38]. Desde que el sol fue creado, sigue circulando
en la dirección que se le ha ordenado, ni se adelanta ni
se retrasa, ni baja ni sube. Dijo: ¡Oh Al-lah, hazlo
detenerse para nosotros!’ Así pues, Al-lah detuvo el
sol, por lo que no se puso en la hora prevista. De este
modo, el profeta pudo completar su conquista y obtuvo
un extenso botín. El uso y disfrute del botín no le estaba
permitido a los pueblos anteriores al Islam. De hecho,
una de las características que distingue al pueblo
musulmán es que se le ha permitido el uso y disfrute
del botín, Alabado sea Al-lah. Los pueblos anteriores
solían reunir todo el botín y luego descendía sobre él
el fuego y lo arrasaba si Al-lah aceptaba dicho botín.
Así, se reunió el botín pero no descendió sobre él el
fuego para quemarlo. Entonces el profeta dijo: ‘Entre
vosotros hay traidores que han tomado parte del botín’,
así que le ordenó a cada tribu que presentara un
miembro para que le rinda pleitesía jurando que no ha
tomado parte del botín. Y al darle la mano a un hombre,
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ا
 امنع لك-عليه الصالة والسالم-  لكنه،جبهادـهم
اا
ُ
 ولك إنسان بىن،إنسان عقد ىلع امرأة ولم يادخل بها

 ولك إنسان اشرتى غنما أو،بيتا ولم يرفع سقفه
ا ا
َّ ا
 وذلك ألن ـهؤالء،خ ِلفات وـهو ينتظر أوالدـها
 فالرجل املزتوج،يكونون مشغولني بما أـهمهم
، فهو يف شوق إيلها،مشغول بزوجته اليت لم يدخل بها
ِّ
 ـهو أيضا،وكذلك الرجل اذلي رفع بيتا ولم ي ُ اسقفه
،مشتغل بهذا ابليت اذلي يريد أن يسكنه ـهو وأـهله

وكذلك صاحب اخللفات والغنم مشغول بها ينتظر

 واجلهاد ينبيغ أن يكون اإلنسان فيه.أوالدـها
ٌّ  ليس هل،ُمتا اف ِّر ًَغ
، ثم إن ـهذا انليب غزا،ـهم إال اجلهاد
َّ
ْا
اا
، وقد أقبال الليل،فزنل بالقوم بعد صالة العرص
ُ ا ّا
،وخاف إن أظلم الليل أن ال يكون ـهناك انتصار
 أنت مأمورة وأنا:فجعل خياطب الشمس يقول

 لكن أمر الشمس أمر كوين وأما أمره فأمر،مأمور

 فهو مأمور باجلهاد والشمس مأمورة أن تسري.رشيع
 "والشمس جتري: قال اهلل،حيث أمرـها اهلل عز وجل

) منذ38 :ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم" (يس

خلقها اهلل عز وجل ويه سائرة حيث أمرت ال تتقدم
 "امهلل فاحبسها: قال.وال تتأخر وال تزنل وال ترتفع

 حىت،عنا" فحبس اهلل الشمس ولم تغب يف وقتها
 وملا غنم الغنائم،غزا ـهذا انليب وغنم غنائم كثرية

 بل حل،وًكنت الغنائم يف األمم السابقة ال حتل للغزاة
 أما األمم،الغنائم من خصائص ـهذه األمة وهلل احلمد

السابقة فاكنوا جيمعون الغنائم فتزنل عليها نار من
ُ ،السماء فتحرقها إذا اكن اهلل قد تقبلها
فج ِم اعت
: فقال ـهذا انليب،الغنائم فلم تزنل انلار ولم تأكلها
َّ
 ثم أمر من لك قبيلة أن يتقدم واحد.فيكم الغلول
َّ
َّ ،يبايعه ىلع أنَّه ال ُغلُول
فلما بايعوه ىلع أنه ال غلول
ا ا
عليه الصالة- بيد انليب
ِ ل ِزقت يد أحد منهم
َّ ا ا
 ـهذه:أي-  فيكم الغلول:فلما ل ِزقت قال
،-والسالم
 ثم أمر بأن يبايعه لك واحد ىلع حدة من-القبيلة

: فقال، فلزقت يد رجلني أو ثالثة منهم،ـهذه القبيلة
 فإذا ُـهم قد أخفوا مثل، فجاؤوا به:فيكم الغلول

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
رأس اثلور من اذلـهبَّ ،
فلما يجء به ووضع مع الغنائم su mano se quedó pegada con la suya. Cuando esto
ocurrió, le dijo: ‘Hay traidores entre vosotros. Que
أكلتها انلار.
venga, pues, cada miembro de esta tribu a jurar ante
mí’. Entonces, su mano se quedó pegada en las manos
de dos o tres hombres de ellos. Así, les dijo: ‘Entre
vosotros están los traidores’. Entonces, le trajeron la
cabeza de una vaca hecha de oro. Una vez que la
pusieron junto al resto del botín, el fuego arrasó con él.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ا
• ن ِيب  :وـهو يوشع بن نون.
ْ
• بُض اع  :يطلق ىلع عقد انلاكح ،واجلماع ،والفرج.
ا ا َّ ا ْ
نب بِ اها  :لم يدخل بها ،وسبب التسمية بابلناء :أن الرجل اكن إذا تزوج امرأة بىن عليها قبة يلدخل بها.
• ولم ا ي ِ
ا ا
ا ا
• خ ِلفات  :مجع خ ِلفة :ويه انلاقة احلامل.
ُُ ً
اْ
المغنام والَسقة من الغنيمة قبل القسمة.
• غلوال  :الغلول :اخلِياانة يف
• من القرية  :ويه أرحياء.
طع ا
• لام تا ا
مها  :للمبالغة ،واملعىن :لم تذق طعمها.

فوائد احلديث:
 .1اجلهاد مرشوع يف األمم السابقة ،كما ـهو مرشوع يف ـهذه األمة.
 .2نيه انليب قومه عن اتباعه ىلع أحد ـهذه األحوال؛ ألن أصحابها يكونون متعليق انلفوس بهذه األسباب ،فتضعف عزائمهم وتفرت رغباتهم يف
اجلهاد والشهادة.

 .3مقصود انليب من توجيهاته تفرغ أصحابه من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية صادقة وعزم حازم.

 .4كفاية املجاـهدين أمور ادلنيا يلتفرغوا للجهاد بصدق.
ُّ .5
تنوع األمر إىل نوعني :أمر تكويين قدري وآخر تكلييف رشيع ،فأمر اجلمادات أمر تسخري وتكوين ،أي قول انليب للشمس :احتبيس

وانتظري ،أي بتقدير اهلل ،فهو مثل ادلاعء هلل ِبصول ـهذا اليشء ،وأمر العقالء أمر تكليف ،مثل قوهل تعاىل( :كتب عليكم القتال) (أطيعوا
اهلل).

 .6ثبوت املعجزات لألنبياء عليهم الصالة والسالم.
ُُ
ِّ
ُ
ا
 .7اكن للغلول أثر يف قبول الغنائم يف األمم السالفة من ردـها ،فمىت ُو ِجد الغلول لم يقبلها اهلل سبحانه ،ومىت لم يوجد قب ِلت ،وأباح اهلل هلذ األمة
الغنائم بدون رشط.
 .8شهوات ادلنيا تدعو انلفس إىل حمبة ابلقاء فيها.
ُا
 .9األمور املهمة ال ينبيغ أن تف َّوض سياستها إال حلازم فارغ ابلال ،وذللك اكن مقصود انليب تفرغهم من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية
صادقة وعزم حازم.
ا
 .10اسرت اهلل ـهذه األمة ورمحها خبالف األمم السابقة ،فقد اكن من يفعل غلوال أو معصية يفضحه اهلل ،هللف احلمد واملنة ىلع اإلسالم والسنة.

 .11ينبيغ لإلنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه هلا ،حىت يأتيها وـهو مشتاق إيلها ،وحىت يؤديها ىلع مهل وطمأنينة وانرشاح صدر.

 .12ادلاللة ىلع عظمة اهلل عز وجل ،وأنه ـهو مدبر الكون ،وأنه تعاىل جيري األمور ىلع غري طبائعها ،إما تلأييد الرسول ،أو دلفع رش عنه ،وإما
ملصلحة يف اإلسالم.
 .13احلديث رد ىلع أـهل الطبيعة اذلين يقولون :إن األفالك ال تتغري؟! .
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 .14األنبياء ال يعلمون الغيب إال ما أطلعهم اهلل عليه.

 .15ادلاللة ىلع قدرة اهلل من جهة أن ـهذه انلار ال يدرى كيف أوقدت ،بل تزنل من السماء ،ال يه من أشجار األرض ،وال من حطب األرض ،بل
من السماء يأمرـها اهلل فتزنل فتأكل ـهذه الغنيمة اليت مجعت.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ـه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3288( :
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El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, jamás ha cumplido tanto con las
لم يكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع يشء
oraciones voluntarias como lo hacía con las
ً
من انلوافل أشد تعاهدا منه ىلع ركعيت الفجر
dos postraciones voluntarios antes de la
oración del alba.

 .773احلديث:

**

773. EL HADIZ:

عن اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهماDe Aicha Bint Abu Bakr As-sidiq, Al-lah esté -
complacido con ellos, que dijo: “El Mensajero de Al-lah,
ُ
قالت« :لم ياكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
Él le bendiga y le dé paz, jamás ha cumplido tanto con
ْ اا ا ْ
ا ُ اً ُْ
ّا
َشء من انلاوافل أشد تعاـهدا منه ىلع ركعيت الفج ِر»las oraciones voluntarias como lo hacía con las dos .
ا ْ
ويف رواية « :ار ْك ا
من ُّ
جر ٌ
خري ا
postraciones voluntarios antes de la oración del alba”.
ادلنيا وما فيها».
الف
تا
ع
ِ
En otro relato, que dijo: “Las dos postraciones
voluntarios antes de la oración del alba son mejores
”que todo este mundo y todo cuanto hay en él.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يف ـهذا احلديث بيان ملا لركعيت الفجر من األـهمية En este hadiz queda clara la importancia de las dos
postraciones voluntarios antes de la oración del alba.
واتلأكيد ،فقد ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -أن De Aicha, Al-lah esté complacido con ella, que el
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكدـهما وعظم شأنهما Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, reafirmó
el cumplimiento con estas dos postraciones y ha
بفعله ،حيث اكن شديد املواظبة عليهما ،وبقوهل،
resaltado su valor por medio de sus actos, puesto que
حيث أخرب أنهما خري من ادلنيا وما فيها.
cumplía con ellas. También ha resaltado su
importancia por medio de su palabra, al que son
mejores que todo este mundo y todo cuanto hay en él.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > فضل صالة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .والرواية اثلانية :رواـها مسلم.
**

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

معاين املفردات:

• ىلع َش ٍء من َّ
انلوا ِفل  :نوافل الصالة ،وانلفل يف اللغة :الزيادة ،ويف الرشع :ما سوى الفرائض من الطااعت ،واملراد ـهنا :السنن الرواتب اتلابعة
للفرائض.
ا ا َّ ا ا ُ
ً
• أشد تعاـهدا  :أقوى حمافظة.
ا
• ىلع ار ا
كع ايت الفجر  :راتبتها اليت تصىل قبلها؛ ألن الفريضة ليست من انلوافل.
• وما ِفيها  :ما يف ادلنيا من املال واألـهل وابلنني وغريـها من زينة ادلنيا وزـهرتها.

فوائد احلديث:
 .1كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتعاـهدـهما أكرث من غريـهما.
 .2االستحباب املؤكد يف ركعيت الفجر ،فال ينبيغ إـهماهلما.
 .3عظم فضلهما ،حيث ُجعال ً
خريا من ادلنيا وما فيها.
َّ
 .4أن إـهمال من أـهملهما -ىلع سهوتلهما وعظم أجرـهما وحث الشارع عليهما -يدل ىلع ضعف دينه ،وحرمانه من اخلري العظيم.
 .5راتبة الفجر تصىل يف احلرض والسفر ،خبالف راتبة الظهر واملغرب والعشاء فال تصىل إال يف احلرض.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ـه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه.

الرقم املوحد)3440( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
En el momento de la batalla de Uhud mi
padre me llamo por la noche y me dijo: no
me veo sino como el primero de los
compañeros del profeta -la paz y las
bendiciones sean con él- en caer muerto, a
parte del profeta -la paz y las bendiciones
sean con él- no dejo a nadie más amado
para mí que tú, dejo una deuda que deseo
que saldes y te pido que cuides de buena
manera a tus hermanas

ً
 ما:ملا حرضت أحدا داعين أيب من الليل فقال

أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب
-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

**

774. EL HADIZ:

: احلديث.774

 ملا: قال،-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ٌ ُ ْ
 ما أراين إال: فقال،حرضت أ ُحد داعين أيب من الليل
صىل اهلل- مقتوال يف أول من يُقتل من أصحاب انليب

Narró Yabir Ibn Abdullah -Alah se complazca de
ambos-: En el momento de la batalla de Uhud mi padre
me llamo por la noche y me dijo: no me veo sino como
el primero de los compañeros del profeta -la paz y las
bendiciones sean con él- en caer muerto, a parte del
profeta -la paz y las bendiciones sean con él- no dejo a
nadie más amado para mí que tú, dejo una deuda que
deseo que saldes y te pido que cuides de buena
manera a tus hermanas, amanecimos y él fue el
primero en caer muerto, el fue enterrado junto a otra
persona en la misma tumba, pero mi alma no se sintió
bien dejándolo con otra persona, así que después de
seis meses saque su cuerpo y estaba igual como el día
que lo había puesto excepto su oído y lo puse en una
tumba a él solo.

يلع منك ا
َّ  وإين ال أترك بعدي،-عليه وسلم
َّ أعز
غري
َّ  وإن،-صىل اهلل عليه وسلم- ان ْف ِس رسول اهلل
يلع
ْ ًْا
ا ا ا ا
ْْا
ً ك
 فاكن، فأصبحنا،خريا
ِ واستو ِص بأخوات،دينا فاق ِض
ا ا
ا
ْ  ثم لم تاط،آخر يف قربه
ُ ْود افن
ت معه ا
ب نفيس
،أول قتيل
ِ
 فإذا،أن أتركه مع آخر؛ فاستخرجتُه بعد ستة أشهر
ُ ا
. فجعلته يف قرب ىلع ِح اد ٍة،غري أذنِ ِه
ـهو كيوم وضعتُه
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Abdullah Ibn Haram despertó a su hijo Yabir en una
noche y le dijo: creo que seré el primero de los
compañeros del profeta -la paz y las bendiciones sean
con él- en caer muerto, esto fue antes de la batalla de
Uhud, después le dio unos consejos, le dijo: no dejo a
alguien más amado para mi después del mensajero de
Alah -la paz y las bendiciones sean con él- que tú, le
pidió que saldara una deuda que tenía y que cuidara
de buena manera a sus hermanas, cuando comenzó la
batalla él luchó hasta que cayó muerto, el número de
bajas entre los musulmanes fue de setenta hombres, y
era muy difícil para los musulmanes enterrar a cada
uno en una tumba, entonces colocaban dos o tres
cuerpos en cada tumba, Abdullah Ibn Haram fue
enterrado con otro hombre, sin embargo Yabir -Alah se
complazca de él- no se sintió tranquilo hasta que
separar a su padre de aquel con el que fue enterrado,
seis meses después abrió otra tumba, sacó el cuerpo
de su padre y estaba como el día en él fue enterrado,

81

ً
،جابرا يف يللة من الليايل
أيقظ عبد اهلل بن حرام ابنه

صىل-  إين ألظن أين أول قتيل مع رسول اهلل:وقال هل

 ثم أوصاه، وذلك قبيل غزوة أحد،-اهلل عليه وسلم
ً  إين لن أترك من بعدي:وقال
أحدا أعز منك بعد

 وأوصاه بأن يقيض،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 ثم اكنت الغزوة فقاتل،دينًا اكن عليه وأوصاه بأخواته
ُ
 وًكن القتىل يف ذلك ايلوم، وقتل-ريض اهلل عنهً
 فاكن يشق ىلع املسلمني أن حيفروا للك،سبعني رجال
ً رجل
 فجعلوا يدفنون االثنني واثلالثة يف قرب،قربا
َّ
ولكن
، فدفن مع عبد اهلل بن حرام رجل آخر،واحد
ً
 لم تطب نفسه حىت فرق بني-ريض اهلل عنه- جابرا

 فحفره بعد ستة أشهر من،أبيه وبني من دفن معه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
دفنه ،فوجده كأنه دفن ايلوم ،لم يتغري إال َشء يف no había cambiado nada excepto un poco en su oído
después lo enterró en una tumba solo.

أذنه يسري ،ثم أفرده يف قرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ما أراين  :ما أظنين.
• فاقض  :أي :رد ادلين إىل أصحابه.

• لم تطب نفيس  :أي :لم جتد الراحة واالطمئنان.
• فاستخرجته  :أخرجته من القرب.

• ىلع حدة  :أي :دفنته يف قرب منفردا وحده.

• حرضت أحد  :حرضت غزوة أحد اليت اكنت يف السنة اثلاثلة من اهلجرة جبوار جبل أحد.

فوائد احلديث:
 .1كرامة أخرى هل ،بتوقع حصول املوت هل يف سبيل اهلل يف بداية املعركة.
 .2إرشاد األبناء إىل بر اآلباء خصوصا بعد موتهم ،واالستعانة ىلع ذلك بإخبارـهم بماكنتهم يف القلب.
 .3بيان عظم حب الصحابة الكرام للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وتفضيلهم هل ىلع انلفس واملال واألوالد.
 .4بيان أـهمية قضاء ادلين خاصة لو توقع من عليه ادلين املوت.
 .5جواز جعل أحد الورثة وصيا ىلع بايق الورثة إذا اكن احلال يقتيض ذلك.
 .6جواز إخراج امليت من قربه إذا اقتضت املصلحة ذللك.
 .7كرامة للصحايب اجلليل عبد اهلل وادل جابر بعدم حتلل جثته بعد وفاته بمدة طويلة.
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ـه2009 -م .نزـهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد
يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418 ،ـه1997 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه.

الرقم املوحد)3462( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ر ر ُْ ُ ر ر رر
ُُْر
 ت ْرفعان، أل ْوجعتكما،لو كنتما من أهل ابلدل
ُ ْ ر
صىل اهلل- أص رواتكما يف مسجد رسول اهلل

Si ustedes dos fueran de aquí, los habría
castigado por levantar la voz en la mezquita
del mensajero de Alah –la paz y las
bendiciones sean con él-

-عليه وسلم

**

775. EL HADIZ:

: احلديث.775

-ريض اهلل عنهما- وعن السائب بن يزيد الصحايب
ا
 فنظرت فإذا، كنت يف املسجد ف اح اص اب ِين ار ُجل:قال
ا
 اذـهب فأتِ ِين: فقال-ريض اهلل عنه- عمر بن اخلطاب
ا
ُ ْ ا
 من: من أين أنتما؟ فقاال: فقال، ف ِجئتُه بهما،ين
ِ بِهذ
ُْ
، لو كن ُت اما من أـهل ابلدل: فقال،أـهل الطائف
ُ ُْ اْ ا
ُ أص اواتا
ْ  تا ْر اف اعان،ك اما
كما يف مسجد رسول
ألوجعت

Relató As Saib Ibn Yazid As Sahabi, -Alah se
complazca de él-: estaba en la mezquita y un hombre
me llamó, cuando vi era Omar Ibn Al Khattab –Alah se
complazca de él- me dijo: ve y trame a esos dos,
cuando los traje Omar les preguntó: ¿De dónde son?
Ellos dijeron: “Somos de Taif” y Omar les dijo: Si
ustedes dos fueran de aquí, los habría castigado por
levantar la voz en la mezquita del mensajero de Alah –
la paz y las bendiciones sean con él-

.-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Informó As Saib Ibn Yazid As Sahabi –Alah se  عن واقعة-ريض اهلل عنهما- خيرب السائب بن يزيد
complazca de él- sobre algo que sucedió en su
presencia, era que dos hombres estaban levantando حصلت يف حرضته ويه أن رجلني اكنا يرفعان
sus voces en la mezquita del mensajero de Alah –la صىل اهلل عليه- أصواتهما يف مسجد رسول اهلل
paz y las bendiciones sean con él- los escuchó Omar –
 فسمع عمر-ريض اهلل عنه-  يف عهد عمر-وسلم
Alah se complazca de él- y le pidió a As Saib Ibn Yazid
–Alah se complazca de él- que trajera ante él a esos  وذلك ألجل أن،أصواتهما فحصب السائب بن يزيد
dos hombres, As Saib dijo: los llevé ante Omar y él les  فسأهلما، فأتيته بهما: قال السائب.يأيت بالرجلني إيله
pregunto: ¿De dónde son? Y ellos respondieron: ُ ْ ُ ا
. من أـهل الطائف:من أين أنتما؟ فقاال
“Somos de Taif!” él dijo: “Si fueran de aquí los habría  لو كنتما:قال
ُ ُْ اْ ا
ا
castigado por levantar la voz en la mezquita del  أي من أـهل املدينة ألوجعتكما،من أـهل ابلدل
mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con
ُ أص اواتا
ْ  تا ْر اف اعان،بالعقوبة والرضب
كما يف مسجد
él- es decir, si ustedes fueran de Medina los habría
castigado por alzar la voz en la mezquita del mensajero ؟ وملا لم يكونا من-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
de Alah –la paz y las bendiciones sean con él- pero أـهل املدينة عذرـهما جبهلهما؛ ألن الغالب خفاء
como no eran de Medina se considera como excusa su
.أحاكم الرشع ىلع من اكن حاهل مثل حاهلما
desconocimiento ya que lo más común es que
personas en la situación de ellos desconozcan estos
asuntos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
َّ :اتلخريج
-ريض اهلل عنهما- السائب بن يزيد
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ا
ْ
. ِصغار احلاَص: ويه، رماين باحلاصبااء: • اح اصبا ِين
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ْ
اْ ً اْ
ُ
 .1كراـهة رفع الصوت يف املسجد ولو اكن يف ِذكر أو قراءة القرآن ،وحيرم ذلك إن أحدث تش ِوياشا ،وتشتاد الكراـهة واحل ُ ْر امة إن اكن يف خ ُصومة
وما شابهها.
 .2إباحة الالكم يف املسجد يف غري معصية.
 .3يستحب ملن أراد أن يُنابِّه ً
ُ
أحدا إىل َشء يف املسجد أن يشري إيله حىت ال يرفع صوته.

ْ
 .4احلث ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر يف املسجد وغريه؛ ألنه من أعظم مقاصد اإلسالم ،ومنه أم ٌر ونيه من خالف آداب املساجد.

 .5جواز العقوبة ابلدنية بالرضب وغريه ملن خالف رشع اهلل -عز وجل-.
 .6بيوت اهلل -تعاىلُ -جعلت للطاعة والعبادة فيجب راعيتها بذلك ،قال -تعاىل( :-يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح هل فيها
بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزًكة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار * يلجزيهم اهلل
أحسن ما عملوا ويزيدـهم من فضله واهلل يرزق من يشاء بغري حساب) [ .انلور .]37 ، 36

 .7الرفق باجلاـهل وتعليمه آداب املساجد.
ُْ ا
 .8أن اإلنسان يعذر جبهله ،وذللك عذرـهم عمر -ريض اهلل عنه -بلعدـهم عن العلم وأـهله.

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة
سنة النرش 1418 :ـه1997 -م
الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه.
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لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة

Si le hubiera ordenado a alguien que se
postrara ante otro le hubiera ordenado a la
mujer que lo haga ante su esposo.

أن تسجد لزوجها

 .776احلديث:

**

776. EL HADIZ:

ً
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :لو كنت آمرا Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el
profeta la paz y las bendiciones sean con él- dijo: Si le
أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد
hubiera ordenado a alguien que se postrara ante otro
لزوجها».
le hubiera ordenado a la mujer que lo haga ante su
esposo.
**

درجة احلديث :صحيح

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ً
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لو اكن آمرا El profeta –la paz y las bendiciones sean con él-
ً
informó que si le hubiera ordenado a alguien postrarse
لزوجها،
تسجد
أن
الزوجة
ألمر
ألحد
يسجد
أن
أحدا
ٍ
ante otra persona esa sería la esposa ante su esposo,
ً
وذلك تعظيما حلقه عليها ولكن السجود لغري اهلل como una forma de reconocer el derecho que tiene con
ً
ella, sin embargo postrarse ante otro que no sea Alah
حمرم ال جيوز مطلقا.
**

está totalmente prohibido.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• السجود  :كمال االنقياد باهلوي لألرض كما يفعل املصيل.

فوائد احلديث:
 .1السجود عبادة ال تنبيغ إال هلل وحده.
 .2بيان عظم حق الزوج ىلع الزوجة فهو بعد حق اهلل عليها
 .3من سجد لغري اهلل فقد أرشك.
املصادر واملراجع:
اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ,حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض -
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,تأيلف :حممد
نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم ,ط 2اعم  1405بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم .1422
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ر
ٌ
ُ ر ْ ُ
َّ
ُْر
لو يعطى انلاس بدع رواهم الدىع رجال أموال قومٍ
ر
ر ر ُ
َّ
َّ
املد رع وايلرم ر
ني ىلع
لكن ابلينة ىلع
اءهم،
ودرم
ر
ر
ْ
ر
من أنك رر

 .777احلديث:

Si la gente obtuviera todo aquello que
demandase, algunos hombres
demandarían las propiedades y la sangre
de otros. La prueba la debe aportar siempre
el demandante y el juramento lo debe hacer
quien niega los hechos.
**

777. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول De Abdallah Ibn Abbas, que Al-lah esté complacido con
ُ él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “Si la gente
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لو ُي ْع ا
انلاس
ى
ط
obtuviera todo aquello que demandase, algunos
ٌ
ا
َّ
ا ا ُ
ا ْا ُ
َّ
بدعواـهم الدىع رجال أموال قومٍ و ِدماءـهم ،لكن hombres demandarían las propiedades y la sangre de
ا
اْ ا
َّ
املد ِيع وايلام ا
otros. La prueba la debe aportar siempre el
ني ىلع من أنك ار».
ابلينة ىلع
ِ
demandante y el juramento lo debe hacer quien niega
”los hechos.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

احلديث أصل يف عدم قبول ادلعوى املجردة عن Este hadiz constituye la base por la que no se debe
aceptar la acusación sin pruebas y hechos. También
األدلة والقرائن ،وحتليف املن ِ
كر؛ حتقيقا للعدلobliga al que niega los hechos a pronunciar el ،
وإقامة للحق ،وصونا للنفس واملال ،فلك من ادىع juramento para que se obre la justicia, restituir el
derecho y proteger la integridad de las personas y sus
دعوى خايلة عن برـهان فيه مردودة وسواء اكنت يف
propiedades. Todo aquel que lance una acusación sin
احلقوق واملعامالت أو يف مسائل اإليمان والعلم.
pruebas, será rechazada, ya sea en el ámbito de los
derechos fundamentales y el trato entre individuos, o
en el ámbito de la fe y el saber.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات
راوي احلديث :أخرجه بهذا اللفظ ابليهيق يف السنن الكربى .وأخرج ابلخاري ومسلم بعضه.
**

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• بدعواـهم  :بمجرد إخبارـهم عن لزوم حق هلم ىلع آخرين عند حاكم.
ِّ
ُ
• رجال  :خصوا باذلكر ألن ذلك من شأنهم َغبلا.
• أموال قوم ودماءـهم  :فال يتمكن املدىع عليه من صون دمه وماهل.
• ابلينة  :اسم للك ما يبني احلق ويظهره.
َّ
• املد ِيع  :ـهو من يذكر أمرا خفيا خيالف الظاـهر.

• وايلمني ىلع من أنكر  :ألن األصل براءة ذمته ،مما طلب منه وـهو متمسك به.

فوائد احلديث:
 .1ال حيكم ألحد بمجرد دعواه.
املديع.
 .2ال جيوز احلكم إال بما رتبه الرشع ،وإن غلب ىلع الظن صدق
ِ
ا
 .3ايلمني ىلع املدىع عليه مطلقا.
ً
ً
 .4ادلعوى تكون يف ادلماء واألموالَ ،غبلا ،وذكر املال وادلم ىلع سبيل املثال ،وإال قد يديع حقوقا أخرى.
 .5الرشيعة جاءت حلماية أموال انلاس ودمائهم عن اتلالعب.

86

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .6غلبة الظلم والكذب ىلع كثري من انلاس.

 .7ال فرق يف ذلك بني الرجل العدل وغريه إذا ادىع شيئا ىلع آخر فال ينظر إىل قوهل إال ببينة.
 .8القايض ال حيكم بعلمه وإنما يرجع إىل ابلينات.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ـه - .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1424ـه2003 -م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن - .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَسي ،ط .دار اليَس - .السنن الكربى للبيهيق،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان ،الطبعة اثلاثلة 1424 ،ـه2003 -م - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت - .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
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ُْ ر ي
لو يعلم املار بني يدي المصيل ماذا عليه من
ر ر
رُ
اإلثم ،لاكن أن ي رقف أربعني خريا هل من أن يم َّر

Si supiera lo que le corresponderá del
pecado quien cruza por delante de alguien
que está en oración, se quedaría parado por
cuarenta…, lo cual sería mejor para el que
cruzar delante del orante.

بني يديه

 .778احلديث:

**

778. EL HADIZ:

ُ اْ ْ ْ
احلاارث بْن ِّ
الص َّم ِة األنصاري -ريض
ِ
عن أيب جهي ِم ب ِن ً ِ ِ
ْ ُ ا ِّ
اهلل عنه -مرفواع« :لو يعلم املار بني يدي المصيل ماذا
ا
ا
عليه لاكن أن يا ِقف أربعني خريا هل من أن ي ُم َّر بني
ا ُ َّ ْ
رض :ال أدري :قال أربعني يوما أو
يديه» .قال أبو انل ِ
شهرا أو سنة.
درجة احلديث :صحيح

Narro Abu Al Yuhaim Ibn Al Háriz Ibn Assimati AlAnsari, que Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, dijo: “Si supiera lo que le
corresponderá del pecado quien cruza por delante de
alguien que está en oración, se quedaría parado por
cuarenta…, lo cual sería mejor para el que cruzar
delante del orante”. Abu Anadri dijo: “No sé si dijo
”cuarenta días, o cuarenta meses, o cuarenta años.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

املصيل واقف بني يدي ربه يناجيه ويناديه ،فإذا َّ
مر Mientras que el orante está rezando, clamando e
invocando a su Señor, si alguien se cruza delante de
ٌّ
ّ
بني يديه يف ـهذه احلال مار قطع ـهذه املناجاة وشوش él, interrumpirá la invocación y la concentración de la
ا ُ
عليه عبادته ،ذلا عظم ذنب من تسبب يف اإلخالل oración. De ahí que se agranda el pecado de quien
interrumpe la oración de alguien por pasarse delante
بصالة املصيل بمروره .فأخرب الشارع :أنه لو علم ما
de él. Y El Legislador (Al-lah) nos ha informado de que
اذلي ترتب ىلع مروره ،من اإلثم واذلنب ،لفضل أن si el que cruza por delante del orante supiera las
يقف ماكنه اآلماد الطويلة ىلع أن يمر بني يدي consecuencias de dicho acto (del pecado), preferiría
quedarse parado por largos periodos de tiempo que
املصيل ،مما يوجب احلذر من ذلك ،واالبتعاد منه.
cruzar delante del orante. Por este motivo, es
necesario ser cuidadoso al respecto y mantenerse
alejado de ello.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ِّ
ْ
َّ
ُ ا ْ ْ ْا
ار ِث ب ِن الصم ِة األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو جهي ِم ب ِن احل ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• لو يعلم  :ـهذا رشط وجوابه قوهل لاكن أن يقف.
• املار  :العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس.
ْ ِّ
• بني يدي ال ُم اصيل  :أمامه من قدميه إىل منتىه سجوده.
ا
• أن يا ِقف  :أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل.
• قال أبو انلرض  :ـهو سالم بن أمية راوي احلديث.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
 .1حتريم املرور بني يدي املصيل ،إذا لم يكن هل ُسرتة ،أو املرور بينه وبينها إذا اكن هل ُسرتة.
 .2وجوب االبتعاد عن املرور بني يديه ،هلذا الوعيد الشديد.
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 .3أن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس ،ويف األمكنة اليت البُ َّد هلم من املرور بها ،ئلال ُي اع ِّرض صالته للنقصُ ،
وي اعرض املا َّرة لإلثم.

 .4شك الراوي يف األربعني :ال يراد بها حرص املدة ،ألن طريقة العرب ذكر العدد بليان أن القصد اتلكثري وأن األمر مهم.
 .5تعظيم حرمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلته.

 .6يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة.
ُّ
اتلحَس واالعرتاض ىلع القدر.
 .7جواز استعمال لكمة لو يف غري

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ـه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ـه .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات
 مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ـه .عمدة األحاكم من الكمخري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3097( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Que los que están presentes informen a los
ausentes, no hay rezo despues de la oración
del Fayr excepto los dos rakaat antes del
Fayr

 ال تصلوا بعد الفجر،يلبلغ شاهدكم اغئبكم
إال سجدتني

**

779. EL HADIZ:

: احلديث.779

ِّ
، ارآين ابن عمر وأنا أصيل:عن يسار اموىل ابن عمر قال
ا
صىل-  إن رسول اهلل، يا ياسار: فقال،بعد طلوع الفجر
ِّ ُ
 خرج علينا وحنن نصيل ـهذه-اهلل عليه وسلم
ُّ ُ
ُ ا
ْ ِّ
 ال تصلوا، « ِيلُبالغ ِشا ِـه ُدكم َغئِباكم: فقال،الصالة
ْْ ا ا
».بعد الفجر إال اسجدتني

Narró Yasar el esclavo liberto de Ibn Omar: me vio Ibn
Omar mientras yo rezaba después del despuntar del
alba y me dijo: ¡Yasar! el Mensajero de Alah -la paz y
las bendiciones sean con él- nos vio rezando esa
oración y nos dijo: "Que los que están presentes
informen a los ausentes, no hay rezo después de la
oración del Fayr excepto los dos rakaat antes del Fayr"
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Abdullah Ibn Omar -Alah se complazca de ambos- vio
a Yasar el cual anteriormente era su esclavo y él lo
liberó, rezando ua oración voluntaria después del
despuntar del alba y antes de hacer la oración
obligatoria, es probable que haya rezado más aparte
de los dos Rakaat, así que le dijo: "¡Yasar! el
Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con
él- nos vio rezando esa oración" es decir: el profeta -la
paz y las bendiciones sean con él- los vio haciendo esa
oración después del despuntar el alba y antes de la
oración del Fayr, aparte del rezo de la sunnah del Fayr,
y les dijo: "Que los que están presentes informen a los
ausentes" es decir: el profeta -la paz y las bendiciones
sean con él- les informó que el que estaba presente en
la reunión le informara al ausente sobre esas palabras,
(no hay rezo después de la oración del Fayr excepto
los dos rakaat antes del Fayr) es decir no hay oración
voluntaria después del despuntar del alba excepto los
dos Rakaats prescritos, su dicho: (excepto los dos
rakaat antes del Fayr) son los dos Rakaat completos
como se explican en las narraciones anteriores, esto
es lo que enseña la guía del profeta -la paz y las
bendiciones sean con él- el no rezaba después de
despuntar el alba sino dos Rakaats ligeros, basado en
esto: si el alba despunta no es permitido para el
musulmán hacer oraciones voluntarias excepto los dos
Rakaats del Fayr como lo muestra la guía del profeta la paz y las bendiciones sean con él- la cual es la mejor
guía de todas, por lo tanto como no es permitido hacer
oraciones voluntarias después del despuntar el alba
excepto los dos Rakaats prescritos se considera ese
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 وـهو، يسارا-ريض اهلل عنهما- رأى عبد اهلل بن عمر
ً  اكن: أي،مواله
 رآه يصيل نافلة بعد،عبدا هل فأعتقه

، ولعله زاد ىلع ركعتني،طلوع الفجر وقبل الصالة
-صىل اهلل عليه وسلم-  إن رسول اهلل، "يا ياسار:فقال
ِّ ُ
ا
 أن انليب: يعين،"خرج علينا وحنن نصيل ـهذه الصالة

 رآـهم يتطوعون بالصالة بعد-صىل اهلل عليه وسلم،طلوع الفجر وقبل الصالة زيادة ىلع سنة الفجر
ا
ْ ِّ
-  قال انليب: " ِيلُبالغ ِشاـهدكم َغئِ ابكم" أي:"فقال
ْ ِّ
ا
 ِيلُبالغ احلاارض باملجلس الغائب-صىل اهلل عليه وسلم
ُّ ُ
 بعد: "ال تصلوا بعد الفجر" أي،عنه بهذا الالكم
 (ال صالة بعد طلوع: يؤيده رواية أمحد،طلوع الفجر

الفجر إال ركعيت الفجر) أي ال نافلة بعد طلوع
ْْ ا
" "إال اسج ادتني: وقوهل.الفجر إال راتبته ويه ركعتان

 وـهذا من إطالقه اجلزء وإرادة، ركعتني اكملتني:أي
َّ اللك؛ كما
 وـهذا ـهو املوافق.فَستها الرواية السابقة

 فإنه اكن ال يصيل بعد-صىل اهلل عليه وسلم- هلديه
 فإذا طلع: وعليه.طلوع الفجر إال ركعتني خفيفتني
الفجر فال جيوز للمسلم أن يتطوع بالصالة غري

-صىل اهلل عليه وسلم-  كما ـهو ـهديه،ركعيت الفجر

 فإذا.-صىل اهلل عليه وسلم- وخري اهلدي ـهدي حممد

تقرر عدم جواز اتلطوع بالصالة بعد طلوع الفجر
ُّ إال
 فيعترب ـهذا الوقت من األوقات،السنة الراتبة
ْا
.المنيه عن الصالة فيها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
tiempo como parte de los horarios en los que son
prohibidos rezar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
ُ ُ
ارض باملج ِلس.
• ِشا ِـهدكم  :احل ا ِ
ا
ْ اْ
• اسج ادتني  :أي :ركعتني اك ِملتني.

فوائد احلديث:

ا
ِّ ْ
ْ ا
ا ْ
(يلُبالغ ِشاـهدكم َغئِباكم).
 .1حرص ابن عمر -ريض اهلل عنهما -ىلع تبليغ رشع اهلل -تعاىل-؛ ام ِتثاال ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -حيث قالِ :
ً
 .2وجوب إبالغ ال ِعلم ملن جيهله وإن اكن إبالَغ لغري واجب.
ُ ِّ
 .3جواز صالة اتلطوع يف املسجد؛ لقول ابن عمر -ريض اهلل عنهما( :-خرج علينا وحنن نصيل ـهذه الصالة) واألفضل إيقاعها يف ابليت.
 .4أن َّ
انليه عن اتلطوع امنُوط بطلوع الفجر ال بصالة الفجر.
َّ ْ
اتلنافل بالصالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر؛ ألن ُ
 .5حتريم َّ
المراد من َّ
انليه.
انليف

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ـه1975 ،م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ـه2001 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر
العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ـه 2014 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد
نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .اتليسري
برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة1408 ،ـه1988 ،م .اتلنوير رشح اجلامع
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراـهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ـه 2011 ،م .توضيح األحاكم رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم اسة1423 ،ـه 2003 ،م .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10612( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم

No es mentiroso aquél que concilia a la
gente y así alcanza un bien,o dice lo bueno

 أو يقول خريا،خريا

**

780. EL HADIZ:

: احلديث.780

De Umm Kulzum Bint 'Uqbah Ibn Abi Mu'ayat,que Allah ريض اهلل- عن أم لكثوم بنت عقبة بن أيب ُم اعيط
esté satisfecho con ella,marfu'an:"No es mentiroso
aquél que concilia a la gente y así alcanza un bien,o
dice lo bueno".Y en una narración de Muslim hay una
añadidura,dijo:"Y no le oí que permitiera aquéllo sobre
lo que la gente dice si no en tres casos,es decir:en la
guerra,para conciliar entre la gente y lo que un hombre
dice a su esposa y lo que una esposa dice a su marido".

صىل اهلل عليه-  سعت رسول اهلل: قالت-عنها
 «ليس الكذاب اذلي يُصلح بني انلاس: يقول-وسلم
ً  أو يقول،خريا
ً افيانْيم
،خريا» ويف رواية مسلم زيادة
ِ
ِّ ُ ا
ُ
 ولم أسمعه يرخص يف َشء مما يقوهل انلاس إال:قالت
، واإلصالح بني انلاس، احلرب: تعين،يف ثالث

. وحديث املرأة زوجها،وحديث الرجل امرأته

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En principio la mentira es algo prohibido,por lo que el
Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección
de Allah sean con él,dijo:"Cuidado con la mentira,pues
la mentira lleva a la inmoralidad,y la inmoralidad lleva
al Fuego.Y un hombre dice mentiras y se esfuerza en
ello hasta que se escribe mentiroso,donde Allah.Lo
narró Muslim.Sin embargo exceptuó tres casos en los
que se miente:Cuando se miente para reconciliar a las
personas,el mentir en la guerra y lo que un hombre dice
a su esposa(y la esposa a su marido).Entonces,la
sunna es que esta permitida la mentira en estos tres
casos,por lo que hay en ellos de beneficio y sin que
haya ningún tipo de consecuencia negativa.Así pues,el
primero:El hecho de mentir para reconciliar entre dos
personas o tribus que están en discordia.Entonces,dice
buenas palabras a una parte como que la otra parte las
ha dicho,que le ha alabado,y mencionado sus buenas
características.Y esto sin haberlo oído realmente de
una de las partes,si no que es para acercar a las dos
partes y hacer desaparcer el rechazo que hay entre
ellas.Así pues,esto está permitido y no hay problema
en ello,siempre y cuando el objetivo sea la
reconciliación y hacer desaparecer la enemistad,el
rencor y el hecho de que se detesten.El segundo:la
mentira en la guerra,esto es,que uno muestre su fuerza
y hable de lo que estímula la vista de sus compañeros
y engaña a su enemigo.O que diga que en el ejército
musulmán es muy numeroso y que les llegaron
muchos refuerzos,o que diga:"Mira detrás tuyo pues
fulano ha venido por detrás tuyo para golpearte.Así
pues,esto también está permitido debido al gtan
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َّ األصل أن الكذب
:حمرم؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم

، فإن الكذب يهدي إىل الفجور،(إياكم والكذب

 وما يزال الرجل يكذب،وإن الفجور يهدي إىل انلار
ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهلل كذابًا) رواه
: لكن استثين من الكذب ثالثة أمور. مسلم

. الكذب يف احلرب.الكذب لإلصالح بني ذات ابلني

 فهذه اثلالثة األمور جاءت.حديث الرجل مع امرأته
السنة جبواز الكذب فيها؛ ملا فيها من مصلحة من

 الكذب: فاألول.غري أن يرتتب ىلع ذلك مفاسد
ألجل اإلصالح بني شخصني أو قبيلتني متنازعتني

 ويروي ألحدـهما أن صاحبه أثىن،فينقل الكم اخلري

 ولم يكن، وذكره باألوصاف اجلميلة،عليه ومدحه

 ويزيل ما،سمعه منه ولكن قصده أن يقارب بينهما

 فهذا جائز وال بأس به ما دام،فيهما من نفور ووحشة

قصده اإلصالح وإزالة ما يف انلفوس من العداوة
: الكذب يف احلرب ـهو: اثلاين.وابلغضاء والكراـهية

أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصرية
 أو يقول يف جيش،أصحابه ويكيد به عدوه
 انظر إىل: أو يقول،املسلمني كرثة وجاءـهم مدد كثري
... فإن فالنا قد أتاك من ورائك يلرضبك،خلفك
فهذا أيضا جائز؛ ملا فيه من املصلحة العظيمة

 كذب الرجل ىلع امرأته: اثلالث.لإلسالم واملسلمني

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
والعكس ،مثل أن يقول هلا :إنك من أحب انلاس beneficio que supone para el Islam y los
musulmanes.Y el tercero:que el hombre mienta a su
إيل ،وإين أرغب يف مثلك ،وما أشبه ذلك من اللكمات esposa y al revés.Como por ejemplo que le diga a ella
اليت توجب األلفة واملحبة بينهما ويه تقول هل مثل que es la persona que más quiere y ciertamente deseo
a alguien como tú y palabras similares las cuales
ذلك ،فهذا أيضا جائز ملا فيه من املصالح .والكذب
provocan armonía y cariño entre los espososY la
بني الزوجني مقيد بما يديم األلفة واملحبة بينهما esposa también le puede decir palabras como
ودوام العرشة ،ال أنه جيوز يف لك األمور .قال انلووي éstas.Así pues,esto también está permitido debido al
beneficio que tiene.Y la mentira entre los esposos está
رمحه اهلل" :وأما كذبه لزوجته وكذبها هل فاملراد به يف condicionada a aquéllo cuyo fruto es la
إظهار الود والوعد بما ال يلزم وحنو ذلك ،فأما cercanía,armonía y cariño y lo que hace que la vida
matrimonial perdure.No significa que esté permitido en
املخادعة يف منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس هل
todas las cuestiones.Dijo Al Nawawi,que la
أو هلا فهو حرام بإمجاع املسلمني" ،وقال احلافظ ابن misericordia de Allah sean con él:"Y el hecho de mentir
حجر رمحه اهلل" :واتفقوا ىلع أن املراد بالكذب يف a su esposa o que ella le mienta a él,es con el objetivo
de mostrar el cariño y el compromiso en aquéllo que no
ً
حق املرأة والرجل إنما ـهو فيما ال يسقط حقا عليه أو es obligatorio,sin embargo el engaño en aquéllo que no
le es permitido a él o a ella,o tomar algo que no es del
عليها أو أخذ ما ليس هل أو هلا".
derecho de uno es algo prohibido por consenso de los
musulmanes".Del libro:Explicación de Muslim del
Imam Al Nawawi(16/158).Y dijo Al Hafidh,que la
misericordia de Allah sea con él:"Y hay acuerdo en que
la mentira con respecto a la esposa y al marido es en
aquéllo que no supone una falta en cuanto a lo que es
"una obligación o tomar algo sin derecho.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
ا
اتلخريج :أم لكثوم بنت عقبة بن أيب معيط -ريض اهلل عنها -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ينيم  :يبلغ.
ُ
ِّ
ِّ
• يُرخص  :جيوز.

• حديث الرجل امرأته  :الالكم اذلي يديم املحبة بينهما كأن يقول :ال َّ
أحب َّ
إيل منك  ،وتقول هل ذلك.

فوائد احلديث:
 .1الكذب حرام من حيث األصل ،وإنما أبيح ىلع سبيل الرتخيص يف ـهذه األمور اثلالثة ،لعظم املصلحة املرتتبة ىلع ذلك.
 .2جواز الكذب ألجل اإلصالح بني املسلمني املتخاصمني.
 .3جواز الكذب يف حال احلرب وخمادعة العدو.
 .4جواز إخبار الرجل زوجته خبالف ما يف قلبه جتاـهها ،وكذا العكس.
 .5جواز اتلورية واملعاريض يف احلديث.
املصادر واملراجع:
الشيخ:
كنوز رياض الصاحلني أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار دار كنوز اشبيليا ـ الطبعة األوىل   1430 :ـه بهجة انلاظرين
د  .مصطىف سعيد اخلن ـ د .مصطىف ابلغا ـ ميح ادلين مستو ـ يلع
دار ابن اجلوزي نزـهة املتقني
سليم بن عيد اهلاليل
مؤسسة الرسالة  ،بريوت الطبعة األوىل   1397 :ـه 1977م الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م
الرشجيب ـ حممد أمني لطيف.
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رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ـه .رياض الصاحلني ،د .ماـهر بن ياسني الفحل،
انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار
طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية،
 .1392منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري
حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه-
 1990م .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،املؤلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن
باز .معالم السنن ،وـهو رشح سنن أيب داود ،محد بن سليمان اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية  -حلب ،الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م .مرقاة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل،
1422ـه.

الرقم املوحد)3853( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
El que mantiene los lazos familiares no es
ُ ر
َّ
aquel que responde al bien con el bien, sino ولكن الواصل اذلي إذا
،ليس الواصل برالماك رِفءر
que el que mantiene los lazos familiares es
ر ر
ر
قطعت ر
رِحه وصلها
aquel que si se cortan los lazos familiares
los une.
**

781. EL HADIZ:

: احلديث.781

Narró Abudllah Ibn Amer Ibn Al As –Alah se complazca -ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
de ambos- que el profeta –la paz y las bendiciones
 «ليس الواصل: قال-صىل اهلل عليه وسلم- عن انليب
sean con él- dijo: “El que mantiene los lazos familiares
ُ ا
ا
َّ
،ئ
ِ ولكن الواصل اذلي إذا قطعت
no es aquel que responde al bien con el bien, sino que رمحه
ِ بالم ااك ِف
ا
el que mantiene los lazos familiares es aquel que si se
.»وصلها
cortan los lazos familiares los une”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El significado de las palabras del profeta –la paz y las  "ليس الواصل:-صىل اهلل عليه وسلم- معىن قوهل
bendiciones sean con él- “El que mantiene los lazos
familiares no es aquel que responde al bien con el bien” باملاكىفء" أي ليس اإلنسان الاكمل يف صلة الرحم
es decir no es una persona completa aquella que solo واإلحسان إىل األقارب ـهو الشخص اذلي يقابل
une los lazos familiares y trata amablemente a sus
 بل الواصل حقيقة الاكمل يف،اإلحسان باإلحسان
cercanos cuando lo tratan bien nada más, sino que se
considera que alguien mantiene realmente los lazos  حىت لو،صلة الرحم ـهو اذلي إذا قطعت رمحه وصلها
familiares cuando estos se rompen y él los une, aunque  فهذا، ثم قابل اإلساءة باإلحسان إيلهم،أساؤوا إيله
lo traten mal, él les responde ese maltrato con bondad,
él es quien mantiene los lazos realmente, las personas  فعىل اإلنسان أن يصرب وحيتسب ىلع،ـهو الواصل حقا
deben ser tolerantes y soportar el maltrato de sus  فال يزال هل،أذية أقاربه وجريانه وأصحابه وغريـهم
familiares, vecinos, amigos y otros, Alah no dejará de
. وـهم اخلارسون، وـهو الرابح،من اهلل ظهري عليهم
ayudarlo contra ellos, él es el que ganará y ellos
perderán,
mantener
los
lazos
es
ayudar  ورفع، والعون ىلع احلاجة،وصلة الرحم تكون باملال
económicamente,
solucionar
necesidades,  واملعىن اجلامع، وطالقة الوجه وادلاعء هلم،الرضر
defenderlos, ponerles buena cara y suplicar por ellos,
en términos generales significa hacer llegar el bien en  ودفع ما أمكن من الرش،إيصال ما أمكن من اخلري
la medida de la posibilidad y alejar el mal en lo posible,  وقد أكد اإلسالم كثريا ىلع صلة،ِبسب الطاقة
el islam ha hecho mucho énfasis en mantener los lazos
familiares, excepto cuando existe en el corte de lazos  إال أنه ال يعد من القطيعة من ترك صلة الرحم،الرحم
familiares una prevención o disuasión, como aquel que من باب اهلجر الوقايئ أو الرديع؛ كمن رأى املصلحة
los corta para que sus familiares rectifiquen o para
،يف ترك الصلة رجاء أن يعود رمحه إىل جادة الصواب
evitar discusiones religiones, o aquel que por mantener
esos lazos unidos tema que él y su familia se vean  أو خاف ىلع نفسه وأـهله،وترك املخالفات ادلينية
afectados por diferencias religiosas ya que podría ،أنه مىت وصل رمحه وـهم ىلع تلك املخالفات الرشعية
haber enemistad entre él y los demás que están bajo
.لربما انتقلت العدوى إيله وإىل من حتت يده
su custodia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
ا
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

• الواصل  :اكمل الصلة ألقاربه.
• املاكفئ  :اذلي يكافئهم ىلع صلتهم هل.
• رمحه  :قرابته.

• وصلها  :برـها وأحسن إيلها.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع صلة األرحام.
 .2وجوب إخالص األعمال هلل  ،ولو لم يأت منها خري اعجل يف ادلنيا  ،فيه خري دائم يف اآلخرة.
 .3اإلساءة للمسلم ال جتعله يقطع اخلري عن امليسء.
 .4صلة الرحم املعتربة رشاع أن تصل من قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك  ،وليست صلة املقابلة واملجازاة.
 .5يف احلديث بيان  :أن الصلة إذا اكنت نظري ماكفأة من الطرف اآلخر ال تكون صلة اكملة ،ألنها من باب تبادل املنافع ،وـهذا مما يستوي فيه
األقارب واألباعد.

 .6يستحب يف معاملة األقارب مقابلة اإلساءة باإلحسان.

املصادر واملراجع:

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزـهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع
الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل  1397 :ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني،
املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ـه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار
طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ـه .رياض الصاحلني ،د .ماـهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.

الرقم املوحد)3854( :
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ر ر ر
ر ر
ُ
ليس ىلع المسلرم يف عب رده ر روال ف ررس ره صدقة

 .782احلديث:

El musulmán no está obligado a dar azaque
ni de sus esclavos ni de sus caballos.
**

782. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
ا ا Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “El
ُ
عبد ِه وال
اهلل عليه وسلم -قال« :ليس ىلع المس ِلم يف ِ
musulmán no está obligado a dar azaque ni de sus
ا ا ا
ا
ف ارس ِه صدقة» .ويف لفظ« :إال زًكة ال ِفطر يف الرقيق»esclavos ni de sus caballos”. En otro relato: “a .
excepción del azaque del fin del Ramadán en los
”esclavos.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

مبىن الزًكة ىلع املساواة والعدل ،ذلا أوجبها اهلل تعاىل El azaque tiene el objetivo de establecer la igualdad y
la justicia, por ello Al-lah, Ensalzado sea, la impuso en
يف أموال األغنياء انلامية واملعدة للنماء ،اكخلارج من las riquezas lucrativas de los ricos, o en aquellos
األرض ،وعروض اتلجارة .أما األموال اليت ال تنمو medios acumulados para sacar la mayor ganancia, -
ُ
como son las riquezas extraídas de la tierra o las
ويه باقية لِلقنية واالستعمال -فهذه ليس فيها زًكة
transacciones comerciales. Sin embargo, en lo que
ىلع أصحابها؛ الختصاص املسلم بها نلفسه .وذلك respecta a aquellos medios que no son para el lucro,
كمركبه ،من فرس ،وبعري ،وسيارة ،وكذلك عبده sino para las necesidades vitales y el uso diario, no
está obligado que se saque el azaque de ellos, puesto
املعد للخدمة ،وفرشه وأوانيه املعدة لالستعمالque el musulmán los necesita para sí mismo. Es el .
لكن يستثىن من ذلك زًكة الفطر للعبد ،فإنها جتب caso de su medio de transporte, ya sea caballo,
dromedario o coche, así como el esclavo que le sirve,
ُ َّ
باملال.
ال
بابلدن
متعلقة
ألنها
للتجارة،
عد
وإن لم ي
sus muebles y cubiertos para el uso diario. De todo ello,
se exceptúa el azaque del fin del Ramadán en lo que a
esclavos se refiere. Es obligatoria aunque no sea un
bien para el comercio y el lucro, pero este azaque está
relacionado con el cuerpo, no con las propiedades.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > أحاكم ومسائل الزًكة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > زًكة الفطر
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• ُ
المس ِلم  :ـهو املنقاد هلل تعاىل ظاـهرا وباطنا.
• عبده  :اململوك من الرقيق اذلي اختصه نلفسه.
• صدقة  :الزًكة الواجبة.

• زًكة الفطر  :يه الصدقة اليت تدفع عند الفطر من رمضان ،صااع من طعام.
• الرقيق  :اململوك.

فوائد احلديث:
 .1عدم وجوب الزًكة فيما اختصه املسلم نلفسه من رقيق وخيل.
ُّ
 .2وجوب الزًكة يف اخليل والرقيق املعد للتجارة.
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 .3أن لك ما أعد لالستعمال واالقتناء ،ال جتب فيه الزًكة.

 .4وجوب زًكة الفطر عن العبيد.

 .5حكمة الترشيع اإلساليم وسهوتله.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل
األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381:ـه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)4519( :
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ليس فيما ُدون مخس رأ ر
اق صدقة ،وال فيما دون
و
ٍ
ر
ُ ر
رْ ُ
مخس ذ ْو ٍد صدقة ،وال فيما دون مخسة أوس ٍق
صدقة

 .783احلديث:

Toda propiedad que sea inferior a cinco
ouquiyas (200 dirhams) no le se será
obligatorio dar limosna, ni tampoco si el
ganado es inferior a cinco dromedarios, ni
si la cosecha es inferior a cinco wasaks
(unos 900 kilos).
**

783. EL HADIZ:

ْ
عن أيب سعيد اخل ُ ْدري -ريض اهلل عنه -قال :قال De Abu Said Al-Judrí, Al-lah esté complacido con él,
ِ

que dijo: El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ليس فيما دون
paz, dijo: “Toda propiedad que sea inferior a cinco
ا
اْ
ِخس أ ا
و
اق صدقة ،وال فيما دون ِخس ذو ٍد صدقةouquiyas (200 dirhams) no le se será obligatorio dar ،
ٍ
ا
ُ ا
ُ
ْ
limosna, ni tampoco si el ganado es inferior a cinco
وال فيما دون ِخسة أوس ٍق صدقة».
dromedarios, ni si la cosecha es inferior a cinco wasaks
”(unos 900 kilos).

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

الزًكة ،مواساة بني األغنياء والفقراء ،وذلا فإنها ال
َّ
تؤخذ ممن ماهل قليل ال يُعد به غنيا .فالشارع بني أدىن
حد ملن جتب عليه ،وأما من يملك دون احلد األدىن،

فإنه فقري ال يؤخذ منه َشء .فصاحب الفضة ،ال
جتب عليه حىت يكون عنده ِخس أا ا
اق ،ولك أوقية
و
ٍ
أربعون درـهما ،فيكون نصابه منها مائيت درـهم ،
ا
ا
ً
جراما .وصاحب اإلبل ال
تعادلِ :خْ اسمائ ٍة وتسعني
جتب عليه الزًكة ،حىت يكون عنده ٌ
ِخس فصاعدا،
وما دون ذلك ليس فيها زًكة .وصاحب احلبوب

واثلمار ،ال جتب عليه ،حىت يكون ما عنده ِخسة
ا ُ
أا ُ
وسق ،ا
و"الو ْس ُق" ستون صااع ،فيكون نصابه ثالث ِمائ ِة
ٍ
ٍ
صاع.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El azaque tiene el objetivo de establecer la igualdad
entre el rico y el pobre. Por ese motivo, no se debe
tomar de quien sus propiedades sean reducidas, de
modo que no se le puede considerar rico. El Legislador
ha establecido un mínimo imponible (nissab). Todo el
que posea menos de este nissab, se le considera pobre
y por tanto no se debería tomar de él el azaque. El que
posea algo de plata, no está obligado a dar el azaque
hasta que no posea cinco ouquiya. Cada ouqiya
equivale a 40 dírhams, por lo que su nissab son 200
dírhams (unos 590 gramos de plata). El que posee
ganado inferior a cinco dromedarios. Si supera ese
número, sí. El que posee frutas, verduras y legumbres
no está obligado tampoco a dar el azaque si su
propiedad es inferior a cinco wasaks. Un wasak
equivale a 60 saa, unos 900 kilos en total.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > زًكة انلقدين
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > زًكة بهيمة األنعام
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > زًكة اخلارج من األرض
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ ا
ون  :أقل ،وقد بينتها رواية مسلم "ليس يف اح ٍّ
ب وال تمر صدقة حىت تبلغ ِخسة أوسق".
• اد
ً
ً
ُ
ا
اق  :مجع أوقية ،ويه :أربعون درـهما .فعىل ـهذا يكون نصاب الفضة مائيت درـهم.ويه تعادل بالرياالت السعودية الفضية 56( :رياال سعوديا
• أو ٍ
ً
ا
ا
باجل ارامات فتعادلِ :خْ ِس ِمائ ٍة وِخس وتسعني جراما.
).وأما ِ
ا
• ذ ْو ٍد  :اذلود ،ليس هل مفرد من لفظه ،ويطلق ىلع اثلالث من اإلبل إىل العرش.
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ا
اا ُ ا
ً
صااع بالصاع انلبوي .فاخلمسة األوسق :ثالث ِمائ ِة ٍ
صاع بالصاع
• أ ْو ُس ٍق  :مجع او ْس ٍق ،وأصله يف اللغة :احلمل من احلب واثلمر .وقدره ستون
والمد :م ْلء اك َّيف ُ
انلبوي ،والصاع انلبوي :أربعة أمدادُ ،
الرجل املتوسط ،ويقدر بـ 900لكغ.
ِ

فوائد احلديث:

 .1وجوب الزًكة يف الفضة ،واإلبل ،واحلبوب واثلمار ،إذا بلغت نصابًا.
 .2فيه مقدار نصاب األشياء اثلالثة.

 .3سقوط الزًكة فيما دون تلك املقادير من ـهذه األعيان.

 .4أن انلقصان اليسري يف الوزن يمنع وجوب الزًكة.

 .5حكمة الترشيع بإسقاط الزًكة عما دون انلصاب؛ حيث ال حيتمل أن تؤخذ منه.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وـهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ـه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ـه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381 :ـه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4547( :
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Que cada quien rece lo que pueda, si se
agota entonces que descanse.

يلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد

 .784احلديث:

**

784. EL HADIZ:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :دخل انليب -صىل اهلل

Relató Anas –Alah se complazca de él-: entro el
mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con
él- a la mezquita y vio una cuerda colgada entre dos
pilares entonces dijo: ¿Qué son esas cuerdas? Le
dijeron: esa cuerda es de Zainab, cuando se cansa se
apoya en ella, el profeta –la paz y las bendiciones sean
con él- dijo: “Retírenla, que cada quien rece lo que
”pueda, si se agota entonces que descanse.

عليه وسلم -املسجد فإذا حبل ممدود بني الساريتني،

فقال« :ما ـهذا احلبل؟» قالوا :ـهذا حبل لزينب ،فإذا
ا ا ا ْ ا َّ ا ْ
رتت ت اعلقت به .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ف
ُّ
ِّ
ا
ُ
وهُ ،يل اصل أحدكم نشاطه فإذا ف ا ا
رت فلريقد».
« :حل ُ ِ
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسجد فوجد Entro el profeta –la paz y las bendiciones de Alah sean
con él- a la mezquita y vio al frente de él una cuerda
أمامه حبال معلقا بني عمودين من أعمدة املسجدcolgada entre dos pilares de la mezquita, se sorprendió ،
فتفاجأ وسأل عن سبب تعليقه ،فقال هل الصحابة y pregunto porque estaba colgada, sus compañeros – -
que Alah se complazca de ellos- le dijeron que la había
ريض اهلل عنهم :-إنه حبل لزينب ،تصيل انلافلة
puesto Zainab, ella hacia rezos voluntarios y los
وتطيل ،فإذا شعرت بتعب صلت وتمسكت باحلبلalargaba cuando se sentía cansada rezaba y se ،
فأمر بإزالة احلبل وحث ىلع االقتصاد يف العبادة apoyaba en la cuerda, el profeta ordenó retirarla y
exhorto a la moderación en las adoraciones y prohibió
وانليه عن اتلعمق فيها يلكون اإلقبال عليها بنشاطel exagerar la intensidad de las mismas para que sean .
realizadas con energía.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• ساريتني  :مفردـها سارية :األسطوانة ,ويه ادلاعمة اليت يعتمد عليها السقف.
• فرتت  :كسلت عن القيام يف الصالة.
• نشاطه  :مدة ارتياحه وفراغه.

فوائد احلديث:
 .1اإلسالم دين اتليسري ورفع احلرج واملشقة.
 .2اتلنفل جائز يف املسجد للرجال والنساء.
 .3إزالة املنكر بايلد ملن يتمكن من ذلك.
 .4يكره أن يعتمد املصيل يف أثناء صالته ىلع َشء.
 .5احلث ىلع االقتصاد يف العبادة واإلقبال عليها بنشاط.
املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
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العريب .تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة ,ط 2002 - 1423بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5828( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Todo lo que haga correr la sangre y se haya
ُ ر ر ْ ر ر َّ ر
ْ
ر رْ ر ُُ رْ ر
 ليس،ُ فُكوه، روذك ررر اس ُم اهلل علي ره،ادلم
ما أنهر
mencionado el nombre de Al-lah sobre él,
ر
ُ
ُ
ر
ْ
ُّ
ر
ي
ي
ر
ُ
ي
ر
ر
se puede comer, a excepción del diente o la
َّ
ْ
ُّ  أما الس، روسأحدثك ْم عن ذل رك،الس َّن روالظف رر
:
ن
uña. Y os voy a contar porqué. El diente por
ْر ر ر
ر ر ْ ٌ ر ر َّ ُّ ْ ُ ر ُ ر
ser un hueso, y la uña es la daga de los
 فمدى احلبش رة: وأما الظفر،فعظم
idólatras abisinios.

: احلديث.785

**

785. EL HADIZ:

ا
َّ ُ
 «كنا ام اع: قال-ريض اهلل عنه- عن ارا ِفع بْن خ ِديج
ْ اْا
ُا
 بِ ِذي احلُليف ِة ِم ْن-صىل اهلل عليه وسلم-ول اهلل
ِ رس
ا
ا
ً ً اا
ٌ ا
انل ا
 فاأ اص ا،ام اة
ت اه ا
َّ اب
،اس ُجوع فأ اصابُوا ِإبال اوغنما
ِ
ُ
ا
ْ ْا
ْ
ا
ا
َّ اوًكن
ُّ انل
، ِات القوم
ِ  ِيف أخ اري-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ا ا ُ ِ ا ا ُ ا ا ُ ْ ُ ُ ا ا اا
َّ فعجلوا اوذِبوا اونصبوا القدور فأم ار
ُّ انل
صىل اهلل- يب
ِ
ِ
ً ْ ُ ُ ا ُ ْ ا ْ ُ َّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
 ثم قسم فعدل عرشة،ور فأك ِفئت
ِ  ِبالقد-عليه ْ وسلم
ا
ا ا َّ ْ ا ا ٌ ا ا ا ُ ُ ا ا ْ ا ُ ْ ا ا ا
 وًكن، فند ِمنها ب ِعري فطلبوه فأعياـهم،ري
ِم ْن الغنا ِم بِبا ِع
ٍ
ْ ْا ْ ا ٌْ ا اٌ اا
ْ ٌ
ْ
، فأـه اوى ار ُجل ِمن ُه ْم ب ِ اسه ٍم،رية
ِيف القومِ خيل ي ِس
ا ا اا
ْ
َّ ا ا ا
ا
ا
فا ا
ا
ا
ا
 إن لِه ِذ ِه ابلهائِ ِم أوابِد كأو ِاب ِد: فقال،حبا اس ُه اهلل
ا ا ا
ْ ْا
ْ ك ْم منْ اها فا
ُ ْ اف اما نا َّد اعلاي،حش
،اصنا ُعوا بِ ِه ـهكذا
ِ
ِ الو
ْ ُ َّ
ُ
ْا ً ا
ُ ْقُل
 اولي اس ام اعناا، إنا القو ال اع ُد ِّو غدا، ياا ار ُسول اهلل:ت
ْ  او ُذك ار،ادل ام
َّ  اما أا ْن اه ار: أا افنا ْذبا ُح بالْ اق اصب؟ اق اال،دى
ً ُم
اس ُم
ِ
ِ
ِ
ُ
ْا اْ ا ُُ ُ ا
ُّ ِّ َّ ا
ُ ُ او اسأ اح ِّدث،الظ ْف ار
ك ْم
 لي اس السن و،وه
 فلك،اهلل علي ِه
ا
ْ
ا
ا
ا ْ ا ا
ْ
ُّ
ِّ  أا َّما،ك
 ف ُم ادى: اوأ َّما الظف ُر، ف اعظ ٌم:الس ُّن
ِ عن ذ ل
ْ ا
.»احلاباش ِة

De Rafi’ Ibn Jadiy, Al-lah esté complacido con él, que
dijo: “Estábamos con el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, en la expedición militar de Dhu AlHulaifa, en un valle plano. La gente pasaba hambre
hasta que apresaron muchas cabezas de ganado,
entre camellos y corderos. No obstante, el Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estaba al final de
la expedición. Así que se apresuraron a degollar
algunos animales y pusieron sus cazuelas sobre el
fuego. Sin embargo, el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, ordenó que se volcaran las
cazuelas y repartió ese botín, el camello equivalía a
diez corderos. Se escapó un camello joven y lo
persiguieron para darle caza, pero les agotó. Entre
ellos había un hombre que poseía un caballo
rampante. Desde lo alto de él, el hombre lanzó una
flecha que alcanzó al camello y lo paralizó. Luego, el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“estas bestias tienen una forma especial de darle caza.
Lo que se os escape de ella, haced con él esto mismo”.
Dije: “Mensajero de Al-lah, nos encontraremos mañana
con el enemigo y no tenemos dagas ni machetes,
¿degollamos con tubos?” Dijo: ‘Todo lo que haga correr
la sangre y se haya mencionado el nombre de Al-lah
sobre él, se puede comer, a excepción del diente o la
uña. Y os voy a contar porqué. El diente por ser un
hueso, y la uña es la daga de los idólatras abisinios.”
**

 صحيح:درجة احلديث

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Rafi’ Ibn Jadiy, Al-lah esté complacido con él, nos narra
que estaban con el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga
y le dé paz, en una de las expediciones militares en un
lugar llamado Dhu Al-Hulaifa, y que apresaron muchas
cabezas de ganado, entre camellos y corderos; y que
degollaron algunos animales antes del reparto del
botín. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
estaba en ese momento al final de la expedición.
Cuando llegó, ellos ya habían dispuesto las cazuelas
sobre el fuego para cocinar la carne. El Mensajero de
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, ordenó que se
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 أنهم اكنوا يف-ريض اهلل عنهما- خيرب رافع بن خديج

**

ً

-صىل اهلل عليه وسلم- غزوة من الغزوات مع انليب
ً
، وأنهم أصابوا نعما كثرية، ذو احلليفة:بماكن يقال هل

فذِبوا من تلك انلعم قبل قسمته ولم ينتظروا
 متأخرا-صىل اهلل عليه وسلم-  وًكن انليب،القسمة
 فعمد إىل القدور،فأىت إيلهم وقد نصبوا القدور

 إن انلهبة: وقال، حشاـها بالرتاب: أي،فكفأـها ورملها

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ليست بأحل من امليتة ،ثم قسم فعدل ابلعري بعرش volcaran las cazuelas y que se llenaran de tierra y les
dijo que el animal expoliado del botín antes de ser
من الغنم ،وحينئذ ذبح لك منهم مما أصاب ،أي :من repartido es igual que comer un cadáver animal.
نصيبه اخلاص به ،ففر بعري منها ولم يقدروا عليه؛ Luego, ordenó repartir el botín, y estableció que el
camello equivalía a diez corderos. Entonces cada uno
لقلة اخليل ،ورماه رجل بسهم فحبسه اهلل ،فقال انليب
degolló lo que quiso de su parte del botín, pero se
صىل اهلل عليه وسلم :-إن هلذه ابلهائم أوابد كأوابد escapó un camello joven y lo persiguieron para darleالوحش ،فما ند عليكم منها فاصنعوا به ـهكذا .ثم caza, pero les agotó porque no tenían caballos
suficientes. Uno de ellos poseía un caballo veloz y
سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلبح بأي desde lo alto de él, le lanzó una flecha que lo alcanzó
وسيلة ،فأخربـهم أن لك ما يسيل ادلم ،واقرتن مع y lo paralizó. Entonces, el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, dijo: “estas bestias tienen una
اذلبح التسمية ،فهو مما جيوز األكل به ،ولكن الظفر
forma especial de darle caza. Lo que se os escape de
ً
ً
سواء اكن متصال بيد اإلنسان أو منفصال من إنسان ella, haced con él esto mismo”. Después le
أو غريه فال جيوز؛ ألنها ساككني الكفار ،وكذلك preguntaron al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, por el instrumento con que pueden degollar.
السن ال جتوز اتلذكية به؛ ألنه عظم.
Les dijo que todo lo que haga correr la sangre y se haya
mencionado el nombre de Al-lah sobre él, se puede
comer, a excepción las uñas, esté en la mano o suelta,
porque son los cuchillos de los incrédulos idólatras,
como tampoco se debe emplear el diente por ser un
hueso con el que no se puede degollar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
راوي احلديث :متفق عليه.
ا
اتلخريج :رافع بن خديج األنصاري األويس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• احلُليفة  :تصغري حلفة ،ويه نبت معروف ،سميت املنطقة به؛ ألنها من منابته.
• تِ اهامة  :ويه ما تصوب من جبال احلجاز إىل ابلحر.
ً
ا َّ
• ند  :بمعىن :ـهرب ىلع وجهه شاردا.
• فأعياـهم  :أعجزـهم.
ً
• أوابد  :الغريبة املتوحشة ،واملراد :أن هلا توحشا ونفورا.
• ُم ادى احلبشة  :وَه :السكني.
• أنهر ادلم  :بمعىن فتح ادلم وأساهل.

فوائد احلديث:
 .1إن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اجلميلة أن يكون يف آخر اجليش؛ رفقا بالضعيف واملنقطع ،فكذا ينبيغ للقواد واألمراء ،وـهكذا
ينبيغ مالحظة الضعفاء العاجزين يف لك األحوال ،يف إمامة الصالة وغريـها.

 .2تأديب اإلمام لرعيته وجنده ،فقد أدبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ـهذه العجلة واتلرصف ،قبل أخذ إذنه ،فاكن جزاؤـهم حرمانهم مما
أرادوا.

 .3احلديث ديلل ىلع القاعدة الفقهية :من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب ِبرمانه.

 .4العدل السيما يف موطن جهاد األعداء والكفار؛ ألنه من أسباب انلرص والظفر باألعداء.

 .5أن من ـهرب ولم يمكن إدراكه من اإلبل ،أو ابلقر ،أو الغنم ،أو من احليوانات املستأنسة ،فليقتل برميه ،فإن مات فالريم ذاكته؛ ألنه صار
حكمه حكم الوحش انلافر.
ً
ً
 .6وجوب التسمية ،وتسقط سهوا وجهال.
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 .7جواز اتلذكية بكل ما أنهر ادلم وأساهل ،من حديد ،أو حجر ،أو قصب ،أو غريـها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات،
مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ـه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه1988 ،م.

الرقم املوحد)2984( :
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ُ

َّ
ر ر ٌ رْ ُ
جلنة حي ُّ
ب أن يررجع إىل ادلنيا وهل Nadie que entre al paraíso desearía volver a
ما أحد يدخل ا
ر
la vida mundanal aunque se le diera todo lo
َّ
ر ر ر َّ
ما ىلع األرض من يشء إال الشهيد ،يتمىن أن
que hay en ella, excepto el mártir que desea
ر
ر
ُ ْ ر ر ْ ر َّ
regresar a esta vida para volver a morir
ات؛ ملا ي ررى من
يرجع إىل ادلنيا ،فيقتل عْش مر ٍ
diez veces más por toda la recompensa que
ر
الك ررامة
recibirá.

 .786احلديث:

**

786. EL HADIZ:

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه
ا ا ٌ ْ ُ
َّ
اجلنة ُحي ُّ
ب أن يارجع إىل
أحد يادخل
وسلم -قال« :ما
ِ
ا
َّ
ادلنيا وهل ما ىلع األرض من َشء إال الشهيد ،يتا ام َّىن
ا
ُ ْ ا ا ْ ا َّ
ات؛ ملا يا ارى من
أن يرجع إىل ادلنيا ،فيقتل عرش مر ٍ
ا
َّ
ا ْ
الك ارامة» .ويف رواية« :ملا يارى من فضل الشهادة».
درجة احلديث :صحيح

Narró Anas –Alah se complazca de él-: el profeta –la
paz y las bendiciones sean con él- dijo: “Nadie que
entre al paraíso desearía volver a la vida mundanal
aunque se le diera todo lo que hay en ella, excepto el
mártir que desea regresar a esta vida para volver a
morir diez veces más por toda la recompensa que
recibirá” en otra versión: “Por la recompensa que tiene
”el martirio
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

ليس ـهناك أحد يتمىن ويرغب أن يفارق اجلنة بعد

دخوهلا ،ويعود إىل ادلنيا مرة أخرى ،ولو أعطي
األرض لكها بما فيها من كنوز ونفائس ،وما عليها

من قصور اعيلة وحدائق غناء ،ثم استثىن من ذلك
الشهيد ،فإنه حيب العودة إىل ادلنيا عرش مرات ليك

جياـهد لك مرة يف سبيل اهلل ويستشهد فيفوز بالشهادة
عرش مرات بدل مرة واحدة ،وذلك ملا يرى من

SIGNIFICADO GENERAL:
**

No hay nadie que quiera separarse del paraíso
después de haber entrado y volver a la vida mundanal
de nuevo, aunque se le diera todo lo que hay en la
tierra, tesoros, riquezas, elevados palacios y frondosos
jardines, excepto el mártir que le gustaría volver a la
tierra diez veces para luchar en el camino de Alah y
obtener el martirio diez veces en vez de una, todo eso
por la recompensa y grandeza que reciben los
mártires.

الكرامة اليت يالقيها الشهداء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري ومسلم.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الكرامة  :الكرم واجلود

فوائد احلديث:
 .1فضل الشهادة والرتغيب يف اجلهاد.
 .2فيه حقارة ادلنيا.
 .3والزم احلديث أن اجلنة موجودة اآلن.
املصادر واملراجع:
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي،
ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .رشح صحيح ابلخاري ،البن بطال ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراـهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية،
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الرياض1423 ،ـه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة
محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاـهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد،
الطائف ،ط1410 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3864( :
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ر
َّ ر ر ر ر
ر ْ ر ُْ ُ ْ رُ
اء ي ْوم
يل اهلل ،إال ج
ما ْ مرن مُكومٍ ْ يكلم ريف َّسبر ر
ر ر ر ُُ رْ ر
ْ ُ ر ْ ُ َّ ر ر ي ُ
الريح
ال رقيامةر ،روَكمه يدَم :اللون لون ادلم ،و
ُ ْ ْ
ك
رريح ال رمس ر

 .787احلديث:

¡Aquel que es herido por la causa de Al-lah,
vendrá en el Día del Juicio con su herida
brotándole sangre: su color será el color de
la sangre y su aroma será la fragancia del
!almizcle
**

787. EL HADIZ:

ا ا ا ا ا ُ ُ َّ
اَّلل De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el -
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ِ
ْ ا
ُْ
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما من املكومٍ يُكل ُم يف سبيل
“¡Aquel que es herido por la causa de Al-lah, vendrá en
اْ ُ ْ
َّ ُ
اهلل ،إال جاء ا
ون ل ا ْو ُن َّ
ادلمِ ،
يوم القيامة ،وَك ُمه ياد اىم :الل
el Día del Juicio con su herida brotándole sangre: su
color será el color de la sangre y su aroma será la
!”fragancia del almizcle.

يح ر ُ
ِّ ُ
يح ال ِم ْس ِك».
والر ِ

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ُيبا ُ
ني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فضل اجلهاد يف El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos
aclara en este hadiz las virtudes de la lucha por la
سبيل اهلل -تعاىل -وما ينال صاحبه ،من حسن causa de Al-lah, Ensalzado sea, así como toda la
ْاُ
املثوبة ،بأن اذلي جيرح يف سبيل اهلل فيُقتل أو يربأbuena recompensa que obtiene ese combatiente. Dice ،
que aquel que es herido por la causa de Al-lah, tanto si
يأيت يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق بِ ِو اسام اجلهاد
muerta a causa de esa herida o se recupere de ellas,
ا ًّ
وابلالء فيه ،إذ ييجء جبرحه طريا ،فيه لون ادلمvendrá en el Día del Juicio a la cabeza de las criaturas ،
con su distinción por haber realizado el Yihad y por
وتفوح منه راحئة املسك.
haber soportado sus consecuencias, de modo que
vendrá con su herida brotándole sangre fresca: su
color será el de la sangre y su aroma será el del
almizcle.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

اْ
ُْ
• املكوم  :جمروح ،واللكم :اجلرح.
• يدىم  :يسيل منه ادلم.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد ،وقد كرثت فضائله ،وتعدد ثوابه ،ملا فيه من عز اإلسالم.
 .2فضل الشهادة يف سبيل اهلل ،وكيف جيازى صاحبها.
 .3ـهذا الفضل والفخر ،اذلي يتمزي به املجروح يوم القيامة.
 .4فضل اجلراحة يف سبيل اهلل ،فيه أثر من طاعته وجماـهدة أعدائه.
املصادر واملراجع:
 1-صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه -3 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
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اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه -4 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق،
الطبعة :األوىل 1381ـه.

الرقم املوحد)2991( :
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ر ر ُ َّ
ر ي
ر ُ
جيد
جيد رالشهيد من مس القتل إال كما ر
ما ر
ر ُ ُ
ر ي ر ر
أحدك ْم من مس الق ْرص رة

 .788احلديث:

El único sufrimiento que siente el mártir
cuando muere es el que vosotros podáis
sentir con la picadura de una hormiga.
**

788. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que -
ا ِّ el Mensajero de Al-lah dijo: “El único sufrimiento que
ا ا ُ َّ
س
م
من
هيد
الش
جيد
صىل اهلل عليه
وسلم« :-ما ِ
siente el mártir cuando muere es el que vosotros
ْا
ا ُ ا ا ُ ُ
ا
ا
ْ
ِّ
جيد أحدكم من مس القرص ِة».
podáis sentir con la picadura de una hormiga”.
القتل إال كما ِ

درجة احلديث :حسن

**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اإلنسان إذا استشهد يف سبيل اهلل،
فإن ما يُصيبه من ام ِّس القتل ويف رواية ادلاريم" :من
ألم القتل" ال يشعر به إال كما يشعر أحدنا من قرصة

انلملة ،ويف رواية ادلاريم" :من ألم القرصة" .واملعىن:
أن الشهيد ال يُكابد شدة املوت وسكراته،كما ـهو

حال غريه من انلاس ،بل إن أشد ما جيده ويعانيه عند
اْ
ألم
موته ـهو ما ُنده من قرصة انلملة فيما حتدثه من ٍ
يف رسعة زواهل ،فال يشعر به،وـهذا من فضل اهلل -
َّ ا َّ
لما قدم روحه يف سبيل اهلل
تعاىل -ىلع الشهيد ،فإنه
ا
-تعاىل -رخيصة ،ـه َّون اهلل عليه ألم القتل.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El sentido de este hadiz que es que el mártir en
encuentre la muerte en el sendero de Al-lah el único
sufrimiento que siente al morir, “el único dolor” según
el relato de Adarami, es el que puede sentir cualquiera
de nosotros cuando le pique una hormiga. En el relato
de Adarami: “el dolor de una picadura”. Esto significa
que el mártir no sufre la muerte ni siente su agonía,
como sí ocurre con el resto de personas. Lo máximo
que puede sufrir es lo mismo que sienten los demás
cuando les pique una hormiga. Esto es, por lo tanto, un
don de Al-lah que otorga a los que encuentran el
martirio, ya que si sacrifica su humilde vida por Al-lah
Todopoderoso, Al-lah le aliviará el sufrimiento de la
muerte.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ وادلاريم وأمحد.

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

معاين املفردات:

• ام ّس القتل  :ا
ألمه.
ً
ا
ا
ا
القبْ ُض باإلبهام ا
الق ْر اصة  :اع َّضة َّ
والسباابة ىلع جزء من اجلسم قبضا مؤملا.
انلملة ،وأصل الق ْرص:
•

فوائد احلديث:

ا
ُا
ِ .1عناية اهلل بالشهيد حيث خيفف عنه آالمه فزتول رسيعا،وال يعقبها علة وال اسقم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية - .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل

حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .السنن الصغرى ،للنسايئ ،أمحد بن
شعيب ،النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه – 1986م - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن
الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م - .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األبلاين،
دار املكتب اإلساليم ،بريوت ،بلنان - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض
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رش ُح اجلاامع َّ
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاينَّ ،
نوير ا ْ
الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـهَّ - .
اتل ُ
حممد إسحاق
ِ
ِ ِ
َّ
حممد إبراـهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة األوىل 1432 ،ـه2011 -م - .نزـهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن -
مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج -حممد أمني لطيف -مؤسسة الرسالة ،بريوت –بلنان ،الطبعة الرابعة عرشة.

الرقم املوحد)3914( :
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El ejemplo de las cinco oraciones es como
el ejemplo de un río de abundante agua
corriente que pasa por la puerta de uno de
vosotros y que se lava en él cinco veces cada
día.

ر رر رْ ر ر ْ
رْ
ر ر ُ َّ
الصلر ر
ار غم ٍر ىلع
ج
ر
ه
ن
ل
ث
م
ك
س
م
اخل
ات
و
مثل
ر
ر
ر ُ َّ ٍ ر ٍ
ر ر ر ُ ْ رْر ُ ُْ
ر ْ ْ ر َّرر
اب أحدركم يغت رسل مرنه ُك يومٍ مخس مرات
ب ر

 .789احلديث:

**

789. EL HADIZ:

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
ا ا اْ
ْ
ا ا ُ َّ ا ا
ات اخلام ِس ك امث ِل نه ٍر
اهلل عليه وسلم« :-مثل الصلو ِ
ا ا ُ ا ْ ا ُ ْ ُ ُ َّ
ا ْ
ا
ا
اب أح ِدك ْم يغت ِسل ِمنه لك يا ْومٍ
ار غم ٍر ىلع ب ِ
ج ٍ
ا ْ ا ا ّا
ات» .وعن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال:
ِخس مر ٍ

De Yabir, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “El
ejemplo de las cinco oraciones es como el ejemplo de
un río de abundante agua corriente que pasa por la
puerta de uno de vosotros y que se lava en él cinco
veces cada día”. Y de Abu Huraira, Al-lah esté
complacido con él, que oyó al Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, decir: “¿Habéis visto si en un río
que pasara por la puerta de la casa de uno de vosotros
y en el que os lavarais cada día cinco veces, le
quedaría algo de suciedad? Respondieron: ‘¡No le
quedaría nada de suciedad!’ Dijo: ‘Pues, ese es el
ejemplo de las cinco oraciones por las que Al-lah borra
’”las faltas.

سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
ا ا ا ْ ُ ْ ا َّ ا ْ ً ا ا
ُ َّ
ُ اْا ُ
اب أ اح ِدك ْم يغت ِسل منه لك يا ْومٍ
«أرأيتم لو أن نهرا بِب ِ
ا ْ اْا ْ اا ا
اْا
ٌ
ا ْ ا ا َّ
ْ
ات ،ـهل يبىق ِمن درنِ ِهَ .شء؟» قالوا :ال يبىق
ِخس مر ٍ
ا ا ا ا ا ُ َّ ا ا
ِم ْن اد ارنِ ِه ا ْ ٌ
ات اخل ا ْم ِس
َشء ،قال« :فذلِك مثل الصلو ِ
اي ْم ُ
حو ُ
اهلل بِ ِه َّن اخل ا اطاياا».
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

شبه -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
ادلن ا ا
س املعنوي بادلنس El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
**

relacionó la suciedad del alma con la suciedad física.
احليس ،فكما أن االغتسال لك يوم ِخس مرات Del mismo modo que la purificación cinco veces al día
يذـهب الوسخ ،فكذلك الصلوات اخلمس تذـهب eliminará todo tipo de suciedad física, las cinco
oraciones también purifican de todas las faltas y
اذلنوب.
pecados.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :حديث جابر -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مثل  :املثل :الشبه وانلظري.
• غمر  :الغمر :الكثري.
• درنه  :ادلرن :الوسخ.
• يمحو  :يزيل.

• اخلطايا  :اذلنوب.

فوائد احلديث:
 .1الصالة تذـهب ادلنس املعنوي وـهو اذلنوب الصغائر ،كما يذـهب املاء ادلنس احليس عن األبدان.
 .2فضل أداء الصلوات اخلمس واملحافظة عليها.
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 .3بيان ـهدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أسلوب الرتغيب واتلوجيه باملحاورة ،ورضب األمثلة تلقريب املعاين وترغيب املتعلم بالطاعة
والعبادة.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار
العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاـهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4968( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
El que se esfuerza en una guerra justa en el
nombre de Al-lah es igual que el que ayuna,
ora el rezo nocturno y suplica en
recogimiento por medio de las palabras de
Al-lah. No se siente agotado ni por el ayuno
ni por la oración hasta su regreso del
combate en el nombre de Al-lah.

ر
ُرر
ر
ر
ر
مثل املجاهد يف سبريل اهلل كمثل الصائم القائم
ر
ُْر
، وال صالة،القانت بآيات اهلل ال يفرت من صيام
ْر
جع املجاهد يف سبيل اهلل
حىت ير ر
**

790. EL HADIZ:

: احلديث.790

 يا رسول: قيل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que dijo:
“Se dijo, Oh Mensajero de Al-lah, ¿a qué equivale el
yihad (combatir en una guerra justa en el nombre de
Al-lah)?” Él respondió: “¡No tenéis capacidad para
hacerlo!” Le repitieron la misma pregunta dos o tres
veces y les respondió a todas de la misma forma: “¡No
tenéis capacidad para hacerlo!” Luego dijo: “El que
lucha una guerra justa en el nombre de Al-lah es igual
a quien ayuna, ora el rezo nocturno y suplica en
recogimiento por medio de las palabras de Al-lah. No
se siente agotado ni por el ayuno ni por la oración hasta
su regreso del combate en el nombre de Al-lah”. Según
el relato transmitido por Bujari: un hombre le preguntó
al Mensajero de Al-lah. Le dijo: indícame alguna buena
acción que equivalga al yihad. El Mensajero de Al-lah
le dijo: “No se me ocurre”. Luego dijo: “Cuando el
combatiente parte a combatir en una guerra justa por
Al-lah, ¿podrías tú ir a la mezquita a orar sin parar, y
ayunar sin llegar a romper nunca el ayuno? (mientras
el combatiente combate en el frente de guerra)”. El
hombre le respondió: ¿Y quién podría hacerlo.”?

 «ال: ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال،اهلل
ً
تستطيعونه» فأاعدوا عليه مرتني أو ثالثا لك ذلك

 «مثل املجاـهد يف: «ال تستطيعونه»! ثم قال:يقول

سبيل اهلل كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهلل ال
ُ ُ اي ْف
 حىت يرجع املجاـهد يف، وال صالة،رت من صيام
 يا: أن رجال قال: ويف رواية ابلخاري.»سبيل اهلل
ُ ْ
 «ال: دلين ىلع عمل يع ِدل اجلهاد؟ قال،رسول اهلل

 «ـهل تستطيع إذا خرج املجاـهد أن:أجده» ثم قال
 وتصوم وال تفطر»؟،تدخل مسجدك فتقوم وال تفرت

» «ومن يستطيع ذلك:فقال

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En este hadiz, en sus dos relatos, los Compañeros del
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, le preguntaron
¿qué tipo de buenas acciones y actos de adoración
equivalen en cuanto a recompensa final al yihad
(luchar en el nombre de Al-lah)? Él les respondió: “¡No
tenéis capacidad para hacerlo!”, esto es, las buenas
acciones equivalentes al yihad no tenéis capacidad
para hacerlas. Le repitieron la misma pregunta dos o
tres veces y les respondió a todas de la misma forma:
“¡No tenéis capacidad para hacerlo!” Luego les aclaró
que las acciones serían simultanear el ayuna, la
oración nocturna y la recitación del Corán de forma
ininterrumpida y sin agotarse. No hay duda de que
hacerlo sería imposible para un ser humano. Por ello,
el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, les
respondió a la primera pregunta: “¡No tenéis capacidad
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صىل- يف ـهذه احلديث بروايتيه سأل الصحابة انليب

 عن عمل من أعمال الرب والطااعت-اهلل عليه وسلم
ْا
، يف األجر واثلواب-تعاىل- يع ِدل اجلهاد يف سبيل اهلل
اْ ا ُ ا
"يعون ُه
 "ال تست ِط:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
ْا
.يعين أن العمل اذلي يع ِدل اجلهاد ال طاقة لكم به
ا
َّ فأاعدوا عليه
 "ال:مرتني أو ثالثا لك ذلك يقول
اْ ا ُ ا
 ثم با َّني هلم ذلك العمل اذلي ال."يعون ُه
تست ِط
 وـهو مالزمة الصيام والقيام وتالوة،يستطيعونه
ُ
 وال شك أن ـهذا،القرآن من غري فتور وال انقطاع
عليه الصالة-  وهلذا قال هلم،ليس يف مقدرو البرش
اْ ا ُ ا
ً
 ويف رواية،"يعون ُه
 "ال تست ِط:ابتداء
-والسالم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ابلخاري :أن رجال من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ُّ ا
ا
اْ
يادهل ىلع عمل يع ِدل اجلهاد يف مزنتله وقدره ،و ِعظم

أجره ومثوبته ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
ً
أج ُده" أي :ال أجد عمال يماثل اجلهاد أو يساويه،
"ال ِ
ا ْ
ا
ا
ْ
ا
ويف الصحيحني" :لغدوة يف سبيل اهلل أو روحة ،خري
ا
من ادلنيا وما فيها" .ثم قال" :ـهل تستطيع إذا خرج
اُْا ا
ا
ُ
رت ،وت ُصوم
المجاـهد أن تدخل ام ْس ِجد اك فتقوم وال تف
ُْ
وال تف ِطر؟" واملعىن :ـهل تستطيع من حني خيرج

املجاـهد من بيته للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل ،-أن
تدخل مسجدك وتعتكف فيه للعبادة ىلع وجه
ادلوام ،فتقوم يف الصالة دون انقطاع ،وتواصل

الصوم دون إفطار ،إذا اكن ـهذا ممكنا ،فإن ـهذا وحده
اْ
ـهو اذلي يعدل اجلهاد ،عند ذلك قال الرجل" :ومن
يستطيع ذلك؟" أي :ومن يستطيع مواصلة الصالة من

para hacerlo!” Según el relato transmitido por Bujari:
que uno de los compañeros del Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, le preguntó si le podía indicar
alguna buena acción que equivalga a hacer la yihad. El
Mensajero de Al-lah le dijo: “No se me ocurre”, esto es,
no encuentro una acción que sea equivalente en gracia
al combatir por una causa justa. En las dos
recopilaciones reconocidas de hadices verídicos (Assahihain) consta: “Si partes una mañana o una tarde a
combatir en una guerra justa, te será mejor que toda la
vida mundana (Dunia) y de cuanto hay en ella”. Luego
dijo: “Cuando el combatiente parta a hacia la guerra,
¿acaso tú puedes ir a la mezquita en retiro y comenzar
a orar sin parar, y a ayunar sin llegar a romper nunca
el ayuno?” Si eres capaz de hacerlo, eso es lo único
que podría equipararse a combatir en una guerra justa.
Entonces, el hombre le respondió: ¿Y quién puede
hacerlo?” Esto es, ¿quién puede entrar en retiro en la
mezquita y comenzar a orar sin parar, y a ayunar sin
llegar a romper nunca el ayuno? Sin duda, eso es
imposible para un ser humano.

غري انقطاع والصيام من غري إفطار؟ ال شك أن ذلك

أمر فوق مقدور البرش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه ،والرواية اثلانية للبخاري.

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

معاين املفردات:

اْ ُ
• ما يعدل اجلهاد  :ما يُساوي القتال إلعالء لكمة اهلل يف اثلواب.
ا
• القانت  :اخلاشع.
ا
• القائم  :اذلي يقوم الليل مصليا.
اُْ
• ال يفرت  :ال ياضعف.

فوائد احلديث:

ُ
 .1تعظيم أمر اجلهاد؛ ألنه عدل مجيع ما ذكر من فضائل األعمال.

 .2فضائل األعمال ال تدرك بالقياس ،وإنما يه إحسان وفضل من اهلل تعاىل ملن شاء.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه - .صحيح ابلخاري –عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .منار القاري رشح خمترص
صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية
  1410ـه 1990 -م - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)3917( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Quien guarda un corcel para (ser utilizado)
en la lucha en el camino de Alah, teniendo
fe en El y certeza en Su promesa, todo lo
que el corcel coma, o expulse ya se
excrementos u orina se convertirán en
buenas obras en su balanza en el día del
juicio

ً
ر
ً ر ْ ْرر ر ر
، إيمانا باهلل،من احتبس ف ررسا يف سبريل اهلل
ر ر ُ َّ ر ر ُ ر ر
ْ ً ْ ر
ور ْوثه وب ْوهل
 فإن رشبعه وريه،وتصدريقا ب ر روعدره
يف م ْ ر
رْيانه يوم القيامة
**

791. EL HADIZ:

: احلديث.791

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él-: dijo el -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ا
mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con
ْ
 « ام ْن احتابا اس ف ار ًسا يف اس ِبيل:-صىل اهلل عليه وسلم
él- “Quien guarda un corcel para (ser utilizado) en la
ْ ا ْ ً ا
ً
َّ ُ ا ا
lucha en el camino de Alah, teniendo fe en El y certeza  فإن ِشبعه وريه، وتص ِديقا بِوع ِده، إيمانا باهلل،اهلل
ور ْوثا ُه ا
ا
وب ْو اهل يف ِم ْ ا
en Su promesa, todo lo que el corcel coma, o expulse
».زيانه يوم القيامة
ya se excrementos u orina se convertirán en buenas
obras en su balanza en el día del juicio”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Significado del hadiz: quien prepara un corcel para la
lucha en el camino de Alah, queriendo su
complacencia, y que se use en la batalla, buscando la
Faz de Alah, confirmando su fe en Su promesa: (Sepan
que aquello con lo que contribuyan en la causa de Dios
les será recompensado generosamente) Alah lo
recompensará por todo lo que el animal coma, beba y
lo que expulse, estiércol y orina todo será puesto en su
balanza de buenas acciones en el día del juicio, en un
hadiz de Abu Huraira: los caballos son de tres tipos,
uno da pecados, uno da beneficios y el otro da
recompensas, después dijo: aquel que da recompensa
es para el hombre que lo destina al servicio en el
camino de Alah, al beneficio de los musulmanes, ya
sea en un jardín o pradera por cada vez que se
alimente se le escribirán bendiciones, por el estiércol u
orina que expulse se le escribirán bendiciones, incluso
por llevarlo a abrevar por todo lo que tome será
recompensado” transmitido por Bujari y Muslim

ا
ً أوقف
فرسا للجهاد يف سبيل
 أن امن:معىن احلديث
ُ
،اهلل تعال وابتغاء مرضاته ليك حياارب عليه الغزاة
 وتصديقا بوعده اذلي ا،ابتغاء وجه اهلل تعاىل
،وع اد به

 (وما تنفقوا من َشء يف سبيل اهلل يوف:حيث قال
إيلكم) فإن اهلل يُثِيْبُه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو
َّ
 حىت ياضعه هل يف ِكفة،خيرجه من بول أو روث

 ويف حديث أيب ـهريرة ريض اهلل.حسناته يوم القيامة
 ويه الر ُجل، يه الر ُج ٍل ِو ْز ٌر: "اخلايل ثالثة:عنه الطويل
ْ
ْ ا
ْ
، وأما اليت يه هل أج ٌر: ثم قال. .  ويه ل ِ ار ُج ٍل أج ٌر،ِسرت
فر ُجل ا
ا
 أو،رب اطها يف سبيل اهلل ألـهل اإلسالم يف ام ْرج
ار ْو اضة فما أكلت من ذلك ا
َّ الم ْر ِج أو
الر ْو اض ِة من َشء
ٍ
ا
ا
ا
ْ ب هل اع ادد ما أكل
إال ُكت ا
ت حسنات وكتب هل اع ادد
ِ
ْاستا َّنت
ْ  وال ات ْق اط ُع ط اول ا اها اف،أر اواث اها اوأبْ اوال اها حسنات
ْ
ِ
ِ
ِ
ْ  او،رشفا ْني إال اكتاب اهلل هل اع ادد آثاار اـها
رشفا أو ا ا
ا ا
أر اواثِ اها
ِ
ِ
ْا
ا
ا
ا
، فرش ابت منه،احبُها ىلع نهر
ِ  وال م َّر بها ص،حسنات
وال يُريد أن ي ا ْسق ا
يها إال اكتاب اهلل هل اع ادد ما ا ا
رشبت
ِ
.حسنات" متفق عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
- ريض اهلل عنه-  أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
َّ ا
ُ
ْ
• احتابا اس ف ارسا  :وقفه ىلع الغزاة يستعينون به يف اجلهاد.
ْ
• بِ اوع ِده  :أي باثلواب املرتتب ىلع ذلك.
ُ اْ
• ِشبا اعه  :قدر ما ياشبع به.
ا
َّ ُ
ريه  :رشبه وشباعه.
•
اْاُ اْا
َّ
ا
• وروثه وبوهل  :يريد ثواب ذلك ال األرواث بعينها ،والروث :رجيع ذات احلافِر ،أي ما خرج من دبرـها.

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف إعداد اخليل يف سبيل اهلل ،وأن ما ينفقه اإلنسان عليها يكون حسنات هل ،وما خيرج منها يؤجر عليه.
 .2احلاض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء لكمة اهلل.
 .3املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال ،وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها.
 .4تفضيل اخليل ىلع غريـها من َّ
ادلواب.
 .5جواز وقف اخليل للجهاد يف سبيل اهلل.
 .6املرء يؤجر بنيته اخلالصة هلل تعاىل ،واملصدقة بوعده كما يؤجر العامل.
 .7احلث ىلع اقتناء لك ما يُساعد ىلع اجلهاد والعناية بكل ما فيه قوة األمة وـهيبتها.
 .8برشى ببقاء اإلسالم وأـهله إىل يوم القيامة؛ ألن من الزم استمرار اجلهاد بقاء املجاـهدين وـهم املسلمون
املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني
لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط 1428 ،1ـه.
رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زـهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،ط1422 ،1ه .منار القاري رشح خمترص
صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط  1410ـه .نزـهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)4181( :
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ر ْ ْ ر ر ر ْ ً َّ ر ْ ر ْ ر ر ر ر َّ ُ
من اقتىن لكبا -إال لك رب صي ٍد ،أ ْو ما رشي ٍة -فإرنه
ر ْ ُ ُ ْ ر ْ ُ َّ ر ْ ر ر
ان
ينقص مرن أج رره ر ُك يومٍ ق ررياط ر

 .792احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول « :امن اقتا اىن
اُْ
ا ْ
ا ا ْ
ا
اًْ
اشيا ٍة -فإنه ينق ُص من أج ِر ِه
لكبا -إال لكب صي ٍد ،أو م ِ
ا ا
ان» .قال سالم :وًكن أبو ـهريرة يقول:
لك يوم قِرياط ِ
لكب اح ْرث» ،وًكن اصاح ا
«أو ا
ب اح ْر ٍث.
ِ
ٍ
درجة احلديث :صحيح

Quien adquiera un perro que no sea para
cazar o cuidar del ganado, disminuirá su
recompensa cada día dos quilates.
**

792. EL HADIZ:

De Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido con los
dos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, dijo: “Quien adquiera un perro que no sea para
cazar o cuidar del ganado, disminuirá su recompensa
cada día dos quilates”. Salim dijo: “Abu Huraira solía
decir: ‘O un perro para vigilar los cultivos’. Él poseía
”tierras de cultivo.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

اللكب من ابلهائم اخلسيسة القذرة؛ وهلذا نىه الرشع El perro pertenece a la casta de los animales impuros
y detestados, por ello la noble y pura ley islámica ha
الرشيف الطاـهر عن اقتنائه؛ ملا فيه من املضار prohibido adquirirlo dados los daños que conlleva,
واملفاسد ،من ابتعاد املالئكة الكرام الربرة عن desde que obliga a que se alejen los ángeles del hogar
en que se encuentre, así como el miedo que infunde
ابليت اذلي ـهو فيه ،وملا فيه من اإلخافة والرتويع
en las personas, las impurezas y enfermedades que
وانلجاسة والرضر ،وملا يف اقتنائه من السفه .ومن hacen su adquisición un motivo de maldición. Quien
اقتناه نقص من أجره لك يوم َشء عظيمُ ،ق ِّرب معناه adquiera un perro su recompensa disminuirá cada día
enormemente, que se ha equiparado al valor de dos
بالقرياطني واهلل أعلم قدر ذلك؛ ألن ـهذا عَص اهلل quilates, y solo Al-lah sabe cuánto es eso. Esto se debe
باقتنائه وإرصاره ىلع ذلك .فإذا دعت احلاجة إيله a que la persona que lo adquiera habrá desacatado el
mandato de Al-lah y se ha reafirmado en ello. Sin
جاز اقتناؤه يف أحد ثالثة أشياء :األوىل :حراسة الغنم
embargo, si la necesidad lo obliga, su adquisición
اليت خيىش عليها من اذلئب والسارقني .اثلانيةestaría permitida en los siguientes tres supuestos: El :
حراسة احلرث .اثلاثلة :إذا قصد به الصيد .فلهذه primero es cuidar del ganado por el que se teme que lo
ataque el lobo y los ladrones; el segundo es para vigilar
املنافع يسوغ اقتناؤه وتزول الالئمة عن صاحبه.
los cultivos; y el tercero es para cazar. En estos tres
casos se puede tener perro y el castigo no se aplicaría
sobre aquellos que lo posean.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• من اقتىن لكبًا  :االقتناء :ـهو االختاذ واالكتساب.

• إال لكب صيد أو ماشية  :لكب صيد :املقصود به اللكب املعلم اذلي يصطاد به ،أو ماشية :بأن يكون صاحبه صاحب غنم ،ويريد باقتنائه أن
حييم غنمه.
• لكب احلرث  :ـهو اذلي يقصد به محاية احلرث أي الزرع من احليوانات اليت تأكله.

فوائد احلديث:
قرياطني ،وـهما قدر عظيم ،عند اهلل -تعاىل -علمه ومبلغه.
 .1حتريم اقتناء اللكب ،ونقص أجر صاحبه لك يوم ِ
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ْ
 .2منع اقتناء اللكب؛ ملا فيه من املفاسد واملضار الكثرية من ُبع ِد املالئكة عن املاكن اذلي ـهو فيه؛ وملا فيه من اإلخافة والرتويع فقد ثبت عن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه لكب؛ وملا فيه من انلجاسة الغليظة اليت ال يزيلها إال تكرير الغسل وغسله
بالرتاب.
 .3يباح اقتناؤه ملصلحة؛ وذلك بأن يكون حلراسة غنم ،أو حرث ،أو ألجل صيد ،فهذه منافع ،تسوغ اقتناءه بغري الرشاء؛ ألنه حمرم بيعه.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه -3 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ـه.

الرقم املوحد)2994( :
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ر ْ ر ْرر ْ ً ر
رْ ر ر ر ر ر ٌ رُُْ
ِشاك هلُ ريف عب ٍد ،فاكن هلُ مال يبلغ
من أعتق ر
ر ر ر ْرْ ُي ر ر رْ
ر ر ر ْ رر ْ ر
ثمن العبدر؛ قوم علي ره قريمة عد ٍل ،فأعطى
ُ رر
ر ر ُ
ر ر ر ر رْ ْرْ ُ
ِشَك رءهُ حرصصه ْم ،روعتق علي ره العبد

 .793احلديث:

"Quien libere la parte que le corresponde
en un esclavo y posee el dinero del precio
completo del esclavo, haciendo una
valoración justa y le da a sus socios(en la
compra del esclavo) su parte que libere al
esclavo."...
**

793. EL HADIZ:

اْ
عن عب ُد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -عن انليب -
ا
ْاا ْ ً
ا
رشاك هل يف
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أعتق ِ
اا
ٌ اُُْ اا ا اْ ُ
اْ
يمة
العب ِد :ق ِّو ام عليه ِق
عب ٍد ,فاكن هل مال يبلغ ثمن
ْ
ُ اا اُ ا ا ُ ْ ا
وعتا اق عليه ا ْ
العب ُد ,
اعد ٍل  ,فأعطى رشًكءه ِحصصهم,
ا
ا
وإال فقد عتا اق منه ما عتا اق».
درجة احلديث :صحيح

De 'Abdullah Ibn 'Umar,que Al-lah esté complacido de
ambos,del Profeta,que la misericordia y la protección
de Al-lah sean con él,que dijo:""Quien libere la parte
que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del
precio completo del esclavo,haciendo una valoración
justa y le da a sus socios(en la compra del esclavo)su
parte que libere al esclavo y si no que libere la parte
"que le corresponde.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

من اكن هل رشاكة ،ولو قليلة ،يف عبد ،أو أمة ،ثم Quien tenga socios,aunque sean pocos,en cuanto a un
esclavo o esclava,y después libera una parte de
أعتق جزءا منه ،عتق نصيبه بنفس اإلعتاق ،فإن اكن él,pues ha liberado una parte.Y si el que ha liberado
املعتق مورسا ِ-بيث يستطيع دفع قيمة نصيب esta parte tiene facilidad,es decir,puede pagar la parte
correspondiente a sus socios que libere al esclavo
رشيكه -عتق العبد لكه ،نصيب املعتق ونصيب
completamente,pagando su parte y la de sus socios.Y
رشيكه ،وينظر قيمة نصيب رشيكه اليت تساويها esto,haciendo una valoración justa de la parte que
يف السوق وأعطى رشيكه القيمة .وإن لم يكن corresponde a sus socios,comparando con los precios
que hay en el mercado.Y si no tiene facildad,siendo
مورسا ِ-بيث ال يملك قيمة نصيب صاحبه -فال que no posee la cantidad de dinero para pagar la parte
إرضار ىلع صاحبه ،فيعتق نصيبه فقط ،ويبىق نصيب de su socio,no hay perjuicio para su socio.Que libere
su parte solamente y quede la parte de su socio como
رشيكه رقيقا كما اكن.
estaba.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• ْ
رشاك هل  :أي جزءا ونصيبا.
ِ
ا ْ
• عدل  :أي من غري زيادة يف قيمته ،وال نقصان.
• حصصهم  :نصيبهم.

• يبلغ ثمن العبد  :ثمن بقية العبد.

فوائد احلديث:
 .1جواز االشرتاك يف العبد واألمة يف امللك.
ً
ُ
 .2من أعتق نصيبه عتق عليه ،وعتق عليه أيضا نصيب رشيكه إن اكن مورسا ،وقومت عليه حصة رشيكه بما يساوى ،ودفع هل القيمة.
 .3إن لم يكن الرشيك املعتق مورسا ،فال يعتق نصيب رشيكه.
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 .4أنه إن ملك بعض قيمه نصيب رشيكه ،عتق اعليه بقدر ما عنده من القيمة.
ُّ ُ
تشوف الشارع إىل عتق الرقاب ،إذ جعل للعتق ـهذه الَساية وانلفوذ.
.5

 .6يكون الوالء لكه للمعتق ،وليس للرشيك والء ،والوالء نسبة بني العبد ومن يعتقه ،فينتسب إيله ويرث السيد العبد باتلعصيب إلم يكن هل
معصب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه.

الرقم املوحد)2992( :

121

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ْر ْ ر ْرر ْ ر ً ْ ر
ُ ُّ ُ ُ ُ ر ر ر ْ ر
 فعلي ره خالصه لكه،وك
ٍ من أعتق رشقصا مرن ممل
ر ْ ر ر ُ ْ ر ر ٌ ُ ر ْر ْ ُ ُ ر ر
ر
 فإرن ل ْم يكن هلُ مال؛ ق يوم المملوك قريمة،ريف م راهلر
ْ ر
عد ٍل

Quien renuncie o libere su participación en
la propiedad de un esclavo, debería saldar
de su propio dinero todo el precio del
esclavo. Si no tuviera dinero para comprar
su libertad, se fijará un precio justo por ese
esclavo.

: احلديث.794

**

794. EL HADIZ:

صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ً ْ
، «من أعتق ِشق اصا ِم ْن مملوك: قال-اهلل عليه وسلم
ُ
ْ
ُ ُ ا
فإن لم يكن هل مال؛ ق ِّو ام
ِ ،فعلي ِه خالصه لكه يف ماهل
ُ ْ ا
اململوك ق ا
َّ ،يم اة اع ْدل
ثم ا ُ ْستُ ْس ا
وق
ِ
ٍ  غري مشق،يع العبد
ٍ
ِ
.»عليه

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Quien renuncie o libere su participación en la
propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio
dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero
para comprar su libertad, se fijará un precio justo por
ese esclavo, y se le dará un plazo cómodo y favorable
para que lo pague con el fin de obtener su libertad
total.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

SIGNIFICADO GENERAL:

ً

:املعىن اإلمجايل

Quien renuncie o libere su participación en la أن من أعتق نصيبا هل يف مملوك؛ فإن املعتق يلزمه
propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio
dinero todo el precio del esclavo, en el caso de que  للمع ِتق مال: أي،عتق اململوك لكه إذا اكن هل مال
tenga dinero suficiente, esto es, la persona que quiera  بأن يدفع لرشًكئه قيمة حصتهم يف،يتحمل ذلك
encargarse de liberar ese esclavo debería pagar su
ًّ اململوك يلصبح
 أو هل، أما إذا لم يكن هل مال،حرا
precio total al resto de propietarios y que de este modo
el esclavo obtenga su libertad. Sin embargo, si la  أو يرتتب عليه إرضار به؛ فإنه،مال ال يتحمل ذلك
persona que lo quiere liberar no tiene dinero suficiente  أن يبيق: األول:يف ـهذه احلالة خيري العبد بني أمرين
o, lo tiene, pero no puede gastarlo todo en esa
liberación, se le da al esclavo a elegir entre dos نفسه يف امللك بقدر احلصة اليت بقيت فيكون
ً
opciones: seguir siendo esclavo de forma parcial en  أي بعضه رقيق وبعضه معتق؛ فإنه جيوز هل،مبعضا
ً
función de la parte que aún resta por saldar, de este
يعمل
أن
:اثلاين
.مبعضا
يف ـهذه احلالة أن يبىق مملوًك
modo sería un esclavo parcial. La segunda opción es
que trabaje para reunir el dinero necesario para saldar  بعد أن يقوم اململوك قيمة،يلدفع ملن لم يعتقه نصيبه
la parte restante de su precio. En este caso, se le debe
. ويسىم االستسعاء،عدل
tasar por un precio justo, y se le debe dar un plazo
cómodo y favorable para que lo pague.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

ً

:معاين املفردات

ً
. قسطا أو نصيبا أو حصة: • شقصا
ِّ  فإن لم يكن هل مال؛، حتريره من الرق باللكية: أي، فيجب عليه أن يفكه من الرق إذا اكن هل مال يتحمل ذلك: أي: • فعليه خالصه
.قوم اململوك
. بل يشتغل ويؤدي ىلع حسب استطاعته، غري مضيق عليه: أي: • غري مشقوق عليه

. يعين اكملاكتبة، أو يف لك اعم كذا، يف لك شهر كذا، بمعىن أنه يشرتي نفسه بقيمة مقسطة: • ثم استسيع العبد
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فوائد احلديث:

 .1من أعتق رشًك هل يف عبد ،وًكن هل ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه لكه ،وقُ ا
وم عليه حصة رشيكه بقدر قيمته.
وطل ا
ً ُ
ُ
السيع؛ يلحصل لذلي لم يعتق نصيبه مبارشة ،قيمة حصته ،وال يشق عليه يف
ب من العبد
 .2إن لم يكن هل مال- ،عتق العبد أيضاِ -
اتلحصيل ،بل يقدر عليه أصحاب اخلربة قدر طاقته.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)2993( :
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ر ْ ر رر رر ر
ْ ر ْ رْر ُ ر ر ر
َب يقت رطع برها مال ام رر ٍئ
ص
ني
م
من حلف ىلع ي
ر
ر
ر ُ ر ر ْر
ُر ر ر ٌٍ ر
ْ ُ
 ل ر ر،جر
ِق اهلل وهو علي ره
 هو فريها فا ر،مسل ٍرم
ر ْ ر
غضبان

Quien preste juramento en falso, para
apoderarse sin derecho de la propiedad de
un musulmán, incurrirá en la ira de Al-lah
hasta el día que llegue su encuentro con Él.
**

795. EL HADIZ:

: احلديث.795

ً
:مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعو ٍد
ْا ْ ا
ا
رب يقتا ِط ُع بها مال امرئ
ِ (من حلف ىلع ي ِم
ٍ ني ص
،) ليق اهلل وـهو عليه غضبان، ـهو فيها فاجر،مسلم

De Abdullah Ibn Masud, Al-lah esté complacido con él,
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
dijo: “Quien preste juramento en falso, para apoderarse
sin derecho de la propiedad de un musulmán, incurrirá
en la ira de Al-lah hasta el día que llegue su encuentro
con Él. Después, descendió esta aleya: ‘Ciertamente,
quienes malvenden su pacto con Al-lah y sus
compromisos por un precio insignificante no tendrán
parte en las bendiciones de la Otra Vida; y Al-lah no les
dirigirá la palabra ni les mirará el Día de la
Resurrección, ni les purificará de sus faltas; y les
aguarda un doloroso castigo” [Corán, 3:77].

 (إن اذلين يشرتون بعهد اهلل وأيمانهم ثمنا:ونزلت

."قليال) إىل آخر اآلية

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

ْ
Este hadiz versa sobre el gravísimo castigo que les ،امرئ بغري حق
ِ احلديث وعيد شديد ملن أخذ مال
aguarda a aquellos que se hayan adueñado
وإنما
injustamente de las propiedades de una persona, . ويمينه الاكذبة اآلثمة،أخذه خبصومته الفاجرة
ْا
haciéndose con ellas por medio de su falso alegato y  ومن غضب اهلل،فهذا يلىق اهلل وـهو عليه غضبان
de su juramento fingido. Quien así lo haga incurrirá en
-صىل اهلل عليه وسلم- ثم تال انليب،عليه فهو ـهالك
la ira de Al-lah hasta el día que llegue su encuentro con
Él. A quien le caiga la ira de Al-lah habrá perecido.  مصداقا هلذا الوعيد األكيد،ـهذه اآلية الكريمة
Después de decirles esto, que el Mensajero de Al-lah,
.الشديد من القرآن الكريم
Él le bendiga y le dé paz, recitó la aleya coránica
mencionada en el hadiz como prueba de la certeza de
ese gravísimo castigo que les aguarda.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن امسعود:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. واتلاء، والواو، ابلاء: ويه، بأحد حروف القسم، تأكيد اليشء بذكر معظم بصيغة خمصوصة: احللف: • حلف
ْ ا
. حلف حبس نفسه ىلع فعله: رب
ٍ • يمني ص
. يأخذ: • يقتطع
ْ ُ
َّ
ا
.فإن اإلثم واجلزاء ال يستحقهما إال العامد
ِ  ـهو فيها اكذب؛ ِيلخرج انلايس واجلاـهل؛: • ـهو فيها فاجر

:فوائد احلديث

ّ
ّا
 كبرية من-جل وعال-  وـهو من كبائر اذلنوب؛ ألن ما ترتب عليه غضب اهلل، حتريم أخذ أموال انلاس بادلاعوى الفاجرة واأليْمان الاكذبة.1
.الكبائر
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُّ ْ ا
يم وال ُم اعاـه ُد.
ذل
 .2اتلقييد (باملسلم) من باب اتلعبري بالغالب ،وإال فمثله ا ِ

 .3إثبات صفة الغضب هلل -تعاىل -ىلع وجه يليق جبالهل -تعاىل{ :-ليس كمثله َشء وـهو السميع ابلصري}.
ا
ُ ْ ا ا ا َّ
ْ
ُ
ُّ
حلل من اإلثم بإاعدة احلقوق ألـهلها ،فإن تاب؛ فاتلوبة جتب ما قبلها ،وـهو إمجاع
 .4رشط العقاب ىلع مرتكب ـهذه ايلمني ،ما لم يتب ويت
العلماء.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه - .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ـه - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة،
الطبعة :العارشة 1426ـه - .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاـهرة ،الطبعة :األوىل 1427ـه.

الرقم املوحد)2996( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ً َّ
ْر
رم ْن رر ر ر
 وبمحمد، وباإلسالم درينا،يض باهلل رربا
ْ رر
 وجبت هل اجلنة،رسوال

¡Quien estuviera satisfecho con Al-lah como
Señor; con el Islam como ‘Din’ (religión); y
con Muhammad como Enviado, tendría
derecho al Jardín!
**

796. EL HADIZ:

: احلديث.796

ْ ْ
 أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري
 « ام ْن ار ِ ا: قال-صىل اهلل عليه وسلم،يض باهلل ار ًّبا
ً
ْ ا
ًْ
،»وجبات هل اجلنة
، وبمحمد رسوال،وباإلسالم ِدينا
ا
اف اعج ا
َّ  أ ِع ْد اـها ا ا: فقال،ب هلا أبو سعيد
،يلع يا رسول اهلل
ِ
ُ ْ ا اْا
اا ا ا ا
ْا
ُ
 «وأخرى يرفع اهلل بها العبد: ثم قال،فأاعدـها عليه
اا اا
اا ا
ني كما بني
ِ  ما بني لك درجت،مائة درجة يف اجلنة
: وما يه يا رسول اهلل؟ قال:السماء واألرض» قال
.» اجلهاد يف اس ِبيل اهلل،«اجلهاد يف اس ِبيل اهلل

De Abu Saíd Al Judrí, Al-lah esté complacido con él,
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
dijo: “¡Quien estuviera satisfecho con Al-lah como
Señor; con el Islam como ‘Din’ (religión); y con
Muhammad como Enviado, tendría derecho al Jardín!”
Abu Saíd, al escucharlo, se maravilló de ello y dijo:
‘¡Repítemelo, Mensajero de Al-lah!’ Se lo repitió y
después añadió: ‘¡Y hay algo más por lo que Al-lah
elevaría a Su siervo cien grados en el Jardín. Y la
distancia que hay entre cada dos grados es la misma
que hay entre los cielos y la Tierra!’ Dijo: ‘¿Y que es,
Mensajero de Al-lah?’ Dijo: ‘¡La lucha por la causa de
Al-lah, la lucha por la causa de Al-lah.”’!
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El significado de este hadiz es que quien estuviera crea
en Al-lah como Sustentador; en el Islam como ‘Din’
(religión); y con Muhammad como Enviado, tendría
derecho al Jardín! En el relato del Imam Ahmad: “Abu
Saíd, hay tres cuestiones. Quien las diga está en el
Jardín”. Dije: “¿Cuáles son, Mensajero de Al-lah?” Dijo:
“¡Quien estuviera satisfecho con Al-lah como Señor;
con el Islam como ‘Din’ (religión); y con Muhammad
como Enviado!”. Abu Saíd, Al-lah esté complacido con
él, al escucharlo, se maravilló de ello y le pidió
repetírselo otra vez. El Mensajero de Al-lah se lo repitió
y después añadió: “hay algo más”, esto es, otros
buenos actos, “por los que Al-lah elevaría a Su siervo
cien grados en el Jardín. Y la distancia que hay entre
cada dos grados es la misma que hay entre los cielos
y la Tierra”. Por lo tanto, este es el nuevo elemento del
que el Mensajero de Al-lah no había informado al inicio,
pero que ahora le dice a Abu Saíd. Un acto que hace
elevar al siervo cien grados en el Jardín. De este modo,
quería que Abu Saíd sintiera curiosidad y preguntara
por él, así que si la conoce después de la intriga, tendrá
un efecto mucho mayor en él. Así pues, preguntó: “¿Y
que es, Mensajero de Al-lah?” Él le dijo: “¡La lucha por
la causa de Al-lah, la lucha por la causa de Al-lah!” El
que lucha por la causa de Al-lah, a pesar de ser uno de
las gentes del Paraíso, posee un grado en el Paraíso
mucho más elevado que el resto de creyentes en Al-
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َّ  أن ام ْن آمن باهلل:معىن احلديث
ربا وباإلسالم ِدينا
ً
 رسوال وجبت هل-صىل اهلل عليه وسلم- وبمحمد

 "يا أبا سعيد ثالثة من: ويف رواية عند أمحد.اجلنة
: ما ـهن يا رسول اهلل؟ قال: دخل اجلنة" قلت:قاهلن

." وبمحمد رسوال، وباإلسالم دينا،"من ريض باهلل ربا

 ـهذه-ريض اهلل عنه- فلما سمع أبو سعيد اخلدري
ا
 ت اع َّجب هلا-صىل اهلل عليه وسلم- املقولة من انليب

 أن يعيدـها-صىل اهلل عليه وسلم- وطلب من انليب
 ا،عليه مرة أخرى
عليه الصالة- ،فأاعدـها عليه
ُ
ْ
ِّ خ ارى" أي من أعمال
الرب
 "وأ: ثم قال هل،-والسالم
ِ
ا
اا
ْ
ا
ا
،والطااعت " يا ْرف ُع اهلل بها العبد مائة درجة يف اجلنة
ْ
ْا
اا اا
 فانليب."ني كما باني السماء واألرض
ِ ما بني لك درجت
ً
 أخربه أن ـهناك عمال يرفع-صىل اهلل عليه وسلم ولم خيربه بذلك،اهلل به صاحبه يف اجلنة مائة درجة

 ألجل-ريض اهلل عنه- ابتداء؛ يلتشوق هلا أبوسعيد

 فإذا علمها بعد اإلبهام اكنت أوقع يف،أن يسأل عنها

صىل اهلل-  وما يه يا رسول اهلل؟ قال: فقال،نفسه
 اجلهاد يف اس ِبيل، " اجلهاد يف اس ِبيل اهلل:-عليه وسلم
 إال أن مزنتله، فاملجاـهد مع كونه من أـهل اجلنة."اهلل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
أرفع من غريه ممن آمن باهلل َّ
ربا وباإلسالم ِدينا

وبمحمد -صىل اهلل عليه وسلم -رسوال ولم جياـهد يف
سبيل اهلل تعاىل ،وـهذا من فضل اهلل -تعاىل -وكرمه

للمجاـهدين يف سبيله ،فلما جادوا بأنفسهم يف سبيل

اهلل -تعاىل -أكرمهم اهلل تعاىل وأنزهلم يف اجلنة أفضل

lah como Sustentador, el Islam como religión y
Muhammad como Enviado, sin haber luchado por la
causa de Al-lah. Esto sería una de las generosidades
que Al-lah, Ensalzado sea, tiene con sus combatientes.
Al entregar sus vidas a Al-lah, Él les recompensa con
la mejor posada y en los grados más altos. La
recompensa es pues del mis rango que la obra.

املنازل وأىلع ادلرجات ،واجلزاء من جنس العمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• وجبت  :ثبتت.

فوائد احلديث:
 .1أن دخول اجلنة باإليمان واتلفاضل فيها باألعمال.
 .2تعظيم أمر اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
 .3رفعة مزنلة املجاـهد يف اجلنة.
اُ
 .4يف اجلنة درجات ال حتَص ،ومنازل ال تعد ،وللمجاـهدين مائة درجة منها.
 .5حمبة أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملعرفة اخلري ،وأبوابه وأسبابه.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم
بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ـه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش1418 :ه 1997 -م .انلهاية
يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين ابن األثري ،حتقيق :طاـهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.

الرقم املوحد)4193( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َّ
ر ْ ر ر ْر ر ر ر
ٌ ر
،ررياط
اجلنازة حىت يصىل عليها فله ق
من ش رهد
ر
ومن رشهدها حىت تدفن فله ق ر
 وما: قيل،ررياطان
ر
ر ر
 مثل اجلبلني العظيمني:ان؟ قال
ال رقرياط ر

Quien asiste a la oración del difunto hasta
que se rece por él tendrá un Quirat, y quien
asiste y se queda hasta que es enterrado
tendrá dos Quirat, le preguntaron: ¿Que
son dos Quirat? dijo: son como dos grandes
montañas.
**

797. EL HADIZ:

: احلديث.797

صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
َّ
ا ْا ا ا ا
ازة حىت يصىل
 « ام ْن شهد اجلن: قال-اهلل عليه وسلم
ُ
ٌ ري
عليها فله ق ا
 ومن شهدـها حىت تدفن فله،اط
ِ
ا ا
ا
 مثل اجلبلني:ان؟ قال
ِ  وما ال ِقرياط: قيل،قِرياطان
ُُ
.» «أصغرـهما مثل أح ٍد: وملسلم.»العظيمني

Narró Abu Huraira -Alah se complazca de él- que el
Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con
él- dijo: "Quien asiste a la oración del difunto hasta que
se rece por él tendrá un Quirat, y quien asiste y se
queda hasta que es enterrado tendrá dos Quirat, le
preguntaron: ¿Que son dos Quirat? dijo: son como dos
grandes montañas" en la versión de Muslim dice: "La
más pequeña de ella es como la montaña de Uhud"
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Alah -Enaltecido sea- es Tolerante con sus siervos, Les  ويريد أن يهيئ، لطيف بعباده-تبارك وتعاىل- اهلل
facilita las formas de conseguir el perdón, es por ello
َّ
que participar en la oración del difunto y presenciar el ً  وذلا ورد احلض ىلع الصالة ىلع،هلم أسباب الغفران
entierro, esa súplica que se hace (por el difunto) es un  ألن ذلك شفاعة تكون سببا،اجلنازة وشهودـها
َّ
gran motivo para merecer la misericordia de Alah, le ha
، فجعل ملن صىل عليها قرياطا من اثلواب.للرمحة
concedido a quien participa en la oración un Quirat de
ً
bendiciones, y a quien participa en la oración y se  وـهذا مقدار من،وملن شهدـها حىت تدفن قرياطا آخر
ا
queda hasta que es enterrado un Quirat adicional, eso خيف
 فلما.اثلواب عظيم ومعلوم قدره عند اهلل تعاىل
ِ
es una recompensa muy grande su tamaño solo la
ا
َّ
conoce Alah, cuando los Sahabas -Alah se complazca -  قربه انليب، مقداره- ريض اهلل عنهم-ىلع الصحابة
de ellos- no conocían el tamaño de la recompensa, el  بأن لك قرياط، إىل أفهامهم-صىل اهلل عليه وسلم
Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- se los
 ملا فيه من القيام ِبق أخيه املسلم،مثل اجلبل العظيم
explicó para que pudieran entenderlo, les dijo que un
Quirat es como una gran montaña, y lo merece ya que وادلاعء هل واتلذكري باملآل وجرب قلوب أـهل ابليت
ha cumplido con el derecho de su hermano musulmán,
.وغريـها من املصالح
ha súplicado por él, ha acompañado y dado apoyo a
sus familiares entre otros beneficios.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. صحيح ابلخاري وصحيح مسلم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْا ا ا ا
ا ْ ا ا ْا ا ا ا
.ازة ويه امليت
 من حرض اجلن: ازة
• من ش ِهد اجلن
ٌ ري
• قِ ا
. مقدار عظيم من األجر مثل اجلبل: اط
ُ
. يُفرغ من دفنها: • حىت تدفن

. جبل يف شمايل املدينة وقعت عنده الغزوة املشهورة: • أحد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1الفضل العظيم يف الصالة ىلع اجلنازة وتشييعها حىت تدفن.
 .2أنه حيصل للمصيل واملشيع حىت تدفن ثواب ال يعلم قدره إال اهلل تعاىل.
ً
 .3أن يف الصالة ىلع امليت وتشييع جنازته إحسانا إىل امليت وإىل املصيل واملشيع.
 .4فضل اهلل تعاىل ىلع امليت ،حيث حض ىلع تكثري الشفعاء هل بأجر من عنده.
ً
 .5أن مقدار اثلواب ىلع قدر األعمال اليت يقوم بها العبد ،فقد جعل للمصيل قرياطا ،وللمصيل واملشيِّع ،قرياطني.
 .6كرامة املسلم ىلع اهلل تعاىل -حيث أثاب من اتبع جنازته أو حرض دفنه.
ً
 .7أن ـهذا الفضل حيصل ملن اتبع اجلنازة إيمانا واحتسابًا.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني،
طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة األوىل 1426ـه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاـهرة -مرص -الطبعة األوىل .عمدة األحاكم من الكم خري األنام
صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط( ،ط.)2

الرقم املوحد)5397( :
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Quien hace la oración del amanecer está
bajo la protección de Al-lah y queda
establecido un pacto entre los dos. Por lo
tanto, no incurráis en la desobediencia a
Al-lah, ya que si lo hacéis, Él os castigará.

ر ُّ ْ
ر ْ ر َّ
َّ
من صىل صالة الصبحر فهو يف ذرم رة اهللر فال
ر ْ ُ ر َّ ُ
ك ُم ُ
اهلل م ْرن ذ َّرمتر ره ب ر ر ْ
َش ٍء
يطلبن

 .798احلديث:

**

798. EL HADIZ:

عن جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :قال
َّ
ا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم « :-ام ْن اصىل صالة
َّ
ا ْ ُ ا َّ ُ
َّ
ُّ ْ
ك ُم ُ
اهلل ِم ْن ِذم ِت ِه
هلل فال يطلبن
الصب ِح فهو يف ِذم ِة ا ِ
ا ْ ْ ُْ ُ
ا ْ ا َّ ُ ا ْ ا ْ ُ ْ ُ ْ َّ
يش ٍء يُد ِركه ،ث َّم
بِيشءٍ ،فإِنه من يطلبه ِمن ِذم ِت ِه ب ِ
ا
ا ْ
َّ
ا ُ ُّ ُ
ار اج اهن ام».
يكبه ىلع وج ِه ِه يف ن ِ
درجة احلديث :صحيح

De Yundab Ibn Abdallah, Al-lah esté complacido con
él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, dijo: “Quien hace la oración del amanecer está
bajo la protección de Al-lah y queda establecido un
pacto entre los dos. Por lo tanto, no incurráis en la
desobediencia a Al-lah, ya que si lo hacéis, Él os
castigará. Y si os oponéis a Él, os atrapará y después
”os arrojará al Fuego Infernal.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

من صىل صالة الصبح فقد دخل يف عهد اهلل فكأنه “Quien haga el rezo del amanecer está bajo la
protección de Al-lah y es como si tuviera un pacto con
ّ ّ
معاـهد هلل عز وجل أن ال يصيبه أحد بسوء ،فال حتل Al-lah, Mejestuoso y Excelso, para que nadie le cuase
أذيته من أحد؛ ألن أذيته تعترب يف احلقيقة اعتداء ىلع un daño. Así, no le es lícito a nadie dañarlo, ya que
ً
hacerlo singnifica en realidad dañar a Al-lah y una
ونقضا ألمانه اذلي وـهبه هلذا املصيل ،ومن نقض
اهلل
negligencia del pacto que tiene con ese orador. Quien
عهد اهلل واعتدى عليه فقد عرض نفسه ملحاربة incurra en la desobediencia al pacto con Al-lah y le
cause un daño, se habrá expuesto a combatir a Al-lah,
اهلل ،واهلل ينتقم ملن أوذي وـهو يف جواره وأمانه.
que se vengará por quien haya sufrido esa agresión,
puesto que está en su vecindad y bajo su protección.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

اتلخريج :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من صىل صالة الصبح  :أي صالـها مجاعة يف وقتها.
• يف ذمة اهلل  :يف عهده وأمانته.
• يكبه  :يلقيه.

فوائد احلديث:
 .1بيان أـهمية صالة الفجر وفضيلتها.
 .2اتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء ملن صىل الصبح.
 .3احلفاظ ىلع حدود اهلل وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد وعونه.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .بهجة انلاظرين رشح
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رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.

الرقم املوحد)5435( :
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Quien ayune tan sólo un día estando
combatiendo en el nombre de Al-lah, Él
abrirá una trinchera entre él y el Fuego con
una distancia equivalente a la que hay entre
el Cielo y la Tierra.

رْ
ر
ر
ر ْ
ً
من صام يوما يف سبريل اهلل جعل اهلل بينه وبني
رْر ً
انليار خندقا كما بني السماء واألرض

 .799احلديث:

**

799. EL HADIZ:

ً
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواع « :ام ْن صام
اْا ً
اْ
ً
وبني انلِّار خندقا
يوما يف اس ِبيل اهلل اجعل اهلل بينه
كما بني السماء واألرض».
درجة احلديث :صحيح

De Abu Umáma, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Quien ayune tan sólo un día estando combatiendo en
el nombre de Al-lah, Él abrirá una trinchera entre él y el
Fuego con una distancia equivalente a la que hay entre
”el Cielo y la Tierra.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

من صام ً
يوما يف سبيل اهلل ،يُريد بذلك ثواب اهلل Quien ayune tan sólo un día estando combatiendo en -
ً el nombre de Al-lah, y buscando y Su recompensa,
ا ْ ِّ ا ْ ا ً
ا
تعاىل" -جعل اهلل بينه وبني انلار خندقا" أي حجابا Ensalzado sea, Él abrirá una trinchera entre él y el
بعيدا بمسافة امد ا
ومانعا ً
ً
ً
يدة ،قا ْد ُرـها" :كما با ْ ا
ني Fuego, esto es, le proporcionará una protección férrea,
شديدا
ِ
imposible de penetrar y con una extensa distancia de
السماء واألرض" أي مسافة ِخسمائة سنة ،كما يف
separación equivalente a la distancia que hay entre el
حديث العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنهCielo y la Tierra, es decir, la distancia de quinientos ،-
قال" :كنا عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالaños, como viene indicado en el hadiz de Abbas Ibn " :
Abd Al-Muttalib, que Al-lah esté complacido con él, que
أتدرون كم بني السماء واألرض"؟ قلنا :اهلل أعلم dijo: “Estábamos en casa del Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, y nos dijo: ‘¿Sabéis cuánto hay
ورسوهل ،قال" :بينهما مسرية ِخسمائة سنة".
entre el Cielo y la Tierra?’ Dijimos: ‘Al-lah y su
Mensajero lo saben mejor’. Dijo: ‘entre ellos hay una
’”distancia de quinientos años.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاـهيل -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

اْ
• خن ادقا  :ـهو بمثابة احلفرة املستديرة حول أسوار املدينة واملعىن اكن بينه وبني انلار حاجز

فوائد احلديث:
 .1فضل الصوم يف سبيل اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ـه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان
القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل،
الطبعة األوىل1428 ،ـه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب ،الطبعة اثلانية1395 ،ـه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح الرتغيب والرتـهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة اخلامسة1421 ،ه.

الرقم املوحد)4197( :
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ر ر
َّ
رم ْن ُعلي رم َّ
الر ْ ر
ْم ،ثم ت رركه ،فليس مرنا ،أو فقد
ر ر
عىص

 .800احلديث:

A quien se le haya enseñado el tiro con arco
y lo abandone, no es de los nuestros o ha
desacatado.
**

800. EL HADIZ:

ً ا ْ ُ ِّ
عل ام De Uqbata Ibn Amir, que Al-lah esté complacido con él,
عن عقبة بن اعمر-ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
ا ا
que el Mensajero de Al-lah dijo: “A quien se le haya
ا
َّ
َّ
الر ْ ا
يم ،ثم ت اركه ،فليس ِمنا ،أو فقد اعَص».
enseñado el tiro con arco y lo abandone, no es de los
”nuestros o ha desacatado.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

َّ

SIGNIFICADO GENERAL:

معىن احلديث :أن من ات اعلم َّ
الريم بالسهام ومثله El significado de este hadiz: A quien se le haya
enseñado el tiro con arco o aquello que se le asemeje
الريم بآالت اجلهاد احلديثة ،ثم تركه وأـهمله" ،فليس de instrumentos de guerra modernos, y lo abandone o
ْ
ِّ
ـهديناا ُ
وسنتنا" .أو قد عَص" no lo practique asiduamente, “no es de los nuestros”,
منا" ،أي ليس من أـهل
esto es: no es de la gente de nuestra guía ni de los que
وـهذا شك من الراوي ،ـهل قال -صىل اهلل عليه
siguen nuestra tradición profética. “O ha desacatado”:
ِّ
وسلم" :-فليس منا أو فقد عَص".
esto es una duda del narrador del hadiz entre las dos
posibilidad que pudo haber dicho el Mensajero, Al-lah
le bendiga y le dé paz, a saber: “no es de los nuestros
”o ha desacatado.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
ا
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

ْ
ـهديناا ُ
وسنتنا.
• فليس منا  :ليس من أـهل

فوائد احلديث:

 .1التشديد العظيم ىلع من تاعلَّم َّ
الريم ثم تركه بغري عذر.

 .2فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم.

 .3العلوم العسكرية واجبة ىلع األمة اإلسالمية.
ُ
 .4ال حيل للمسلم أن يرتك ما تعلمه من العلوم العسكرية اليت يذب بها عن ثغور املسلمني ،ومن فعل ذلك فقد حلقه اإلثم.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم برشح انلووي ،حتقيق خليل شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة اثلامنة1422 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماـهر الفحل ،دار ابن
كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة اثلانية .1392 ،اتليسري برشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار النرش:
مكتبة اإلمام الشافيع -الرياض -الطبعة اثلاثلة1408 ،ه 1988 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزـهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.

الرقم املوحد)4199( :
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ر ر
ر ْ رر
اح ،أر رع َّد ُ
اهلل هل يف اجلن رة
من غدا إىل املسج رد أو ر
ر
ُ ً ُ َّ ر ر ر
ن ُزال لكما غدا أو رراح

 .801احلديث:

A aquel que acude a la mezquita por la
mañana o por la tarde, Al-lah le tendrá
preparada una acogida en el Jardín cada
vez que acuda por la mañana o por la tarde.
**

801. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
ا ا ا ا َّ Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “A
ا ا
املسجد أو راح ،أعد
عليه وسلم -قال « :ام ْن غدا إىل
ِ
aquel que acude a la mezquita por la mañana o por la
اهلل هل يف اجلنة نُ ُز ًال ُلكَّ اما اغ ادا أو ار ا
ُ
اح».
tarde, Al-lah le tendrá preparada una acogida en el
ِ
Jardín cada vez que acuda por la mañana o por la
”tarde.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

من ذـهب إىل املسجد أول انلهار أو بعد زوال Quien vaya a la mezquita por la mañana o por la tarde,
ya sea para el rezo, el conocimiento y el aprendizaje, o
الشمس ،سواء للصالة ،أو لطلب العلم ،أو لغري ذلك por otros motivos de buenas acciones, a cambio de
ُ
ا
جزاء عمله نزال يف اجلنة ello, Al-lah le tendrá preparada una acogida en el
من مصادر اخلري ـهيأ اهلل هل
Jardín cada vez que acuda a la mezquita.
**

لكما ذـهب إىل املسجد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• غدا  :يعين ذـهب غدوة ،أي ذـهب أول انلهار ،وذلك مثل أن يذـهب إىل املسجد لصالة الفجر.
• راح  :الرواح يطلق ىلع ما بعد الزوال ،مثل اذلـهاب إىل صالة الظهر أو العرص.
َّ
• أعد  :ـهيأ.
ُ
• نزال  :الزنل :ما يقدم للضيف من طعام وحنوه ىلع وجه اإلكرام.

فوائد احلديث:
 .1فضل اذلـهاب إىل املسجد ،واحلث ىلع املحافظة ىلع صالة اجلماعة فيه.
 .2أعمال العباد لكها حمصية عند اهلل.
 .3فيه بيان فضل اهلل عز وجل ىلع العبد.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Se le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, acerca de un hombre
que lucha por el valor en sí; otro que lucha
celosamente y con ardor en defensa de su
familia o patria; y otro que lucha por
aparentar ante los demás.

ُ ر ْ ر رر ُ ر ر ر
ُر ُْ ْر ر
ِه العليا فه رو ريف
من قاتل رتلركون لكرمة اهلل ر
ر
يل اهلل
سبر ر
**

802. EL HADIZ:

: احلديث.802

ا
 « ُس ِئل: قال-ريض اهلل عنه-عن أيب موَس األشعري
ُ ُا
ُ ُا
َّ  اع ْن-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
 يقاتِل:الر ُج ِل
رس
ا
ً
ً
ا
ُ
ُ
ا
ا
ا
ا
ج ا
اش ا
ا
ُّ ً ا
ُ  او ُيقاتل َّ ا،اعة
يل
ِ ِ
ِ  أي ذلِك ِيف س ِب، ويقاتِل ِرياء،محية
اا ا
ُ
 ام ْن:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل؟ فقال ار ُسول اهلل
ُا اا ا ُ ا ا ا
ا ُْ ْا ا ُ ا ا
.»يل اهلل
ِ قاتل ِتلكون
ِ  فهو ِيف س ِب،لكمة اهلل ِيه العليا

De Abu Musa Al Achaarí, Al-lah esté complacido con
él, que dijo: “Se le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, acerca de un hombre que lucha
por el valor en sí; otro que lucha celosamente y con
ardor en defensa de su familia o patria; y otro que lucha
por aparentar ante los demás. ¿Cuál de los tres lo hace
por la causa de Al-lah? Dijo: ‘El que luche para que
reine la palabra de Al-lah (Islam) obtiene el más alto y
sublime grado, ése es el que lo hace por Al-lah.”’
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Un hombre le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le  عن الرجل-صىل اهلل عليه وسلم- سأل رجل انليب
ً
bendiga y le dé paz, acerca de un hombre que lucha
ـهو
القتال
ىلع
هل
احلامل
ولكن
،ادلين
عداء
يقاتل ا
en contra de los enemigos de la fe de Al-lah, pero el
motivo por el que lo hace es exhibir su valor y valentía,  وعن الرجل.إظهار الشجاعة واإلقدام أمام انلاس
así como adelantarse a los demás; otro que lucha
ً  ويقاتل اثلالث. أو لوطنه،يقاتل محية لقومه
رياء أمام
celosamente y con ardor en defensa de su familia o
patria; y otro que lucha por aparentar ante los demás y أنظار انلاس أنه من املجاـهدين يف سبيل اهلل
que digan de él que es uno de los combatientes en  فمن املقاتل يف سبيل اهلل.املستحقني للثناء واتلعظيم
nombre de Al-lah, aquellos que merecen ser alabados
y glorificados. ¿Cuál de los tres lo hace por la causa de -من ـهؤالء اثلالثة؟ فأجاب صىل اهلل عليه وسلم
Al-lah? El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé  أن من قاتل تلكون: ويه،بأوجز عبارة وأمجع معىن
paz, en pocas palabras pero cargadas del mayor
 وما عدا، فهو اذلي يف سبيل اهلل،لكمة اهلل يه العليا
significado: El que luche para que reine la palabra de
Al-lah es el que lo hace por Al-lah. El resto de casos no . ألنه قاتل لغرض آخر، فليس يف سبيل اهلل،ـهذا
se consideran luchar por la causa de Al-lah, puesto que ، يف صالحها وفسادـها،واألعمال مرتتبة ىلع انليات
están combatiendo por otros motivos. En este sentido, ً
los actos van en función de las intenciones con las que  صالحا،وـهذا اعم يف مجيع األعمال فاألثر فيها للنية
se hacen, si estas son buenas, los actos lo serán, pero
. وأدلة ـهذا املعىن كثرية،وفسادا
si son malas, los actos serán igualmente malos.
Numerosas son la pruebas que señal este aspecto.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
َّ
ا
-ريض اهلل عنه-  أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. وتشمل احلمية لعصبية قبلية أو محية حلزب أو مذـهب لك ـهذا يدخل يف احلمية، احلمية يه األنفة: • ويقاتل محية
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• يقاتل ً
رياء  :الرياء ـهو إظهار اخلري لقصد الشهرة أو املدح وحنو ذلك.
• يقاتل شجاعة  :الشجاعة ضد اجلنب ،ويه شدة القلب عند ابلأس.

فوائد احلديث:
 .1األصل يف صالح األعمال وفسادـها ،انلية.
 .2من قاتل الكفار لقصد الرياء ،أو احلمية ،أو إلظهار الشجاعة ،أو لغري ذلك من مقاصد دنيوية ،فليس يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .3أن اذلي قتاهل يف سبيل اهلل ،ـهو من قاتل إلعالء لكمة اهلل -تعاىل-.
ا ْ
 .4إذا انضم إىل قصد إعالء لكمة اهلل قصد املغنم يف املرتبة اثلانية ،فإنه ال يرض نيته ،مادام قصد املغنم قد جاء ضمن انلية الصاحلة األوىل ،وـهذا
جار يف مجيع أعمال القرب والعبادات.
ُ ا
 .5مدافعة األعداء عن األوطان واحلرمات ،من القتال يف سبيل اهلل ،ومن قتل فيه ،فهو شهيد ،كما قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-من ق ِتل دون
ماهل فهو شهيد ..الخ".

اإلخالص يف اجلهاد.
 .6احلديث دال ىلع وجوب ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،
لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة -الطبعة العارشة1426 ،ـه .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج،
1427ـه .اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.
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ر ْ ررر ر ً ر ر رْ رير ٌ ر رُ ر رُ ُ
من قتل قتريال هلُ علي ره بينة فله سلبه

Quien mate a una persona por tener una
causa lícita contra ella, le pertenecen sus
posesiones

 .803احلديث:

**

803. EL HADIZ:

عن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه -قال:
ا
ا ْا
«خ ارجنا ام اع ار ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل
ً اا ا
ا ا
ُ
ُ اْ
ني  -اوذك ار ِق َّصة -فقال ار ُسول اهلل-صىل اهلل عليه
حن ٍ
ا ْ ا ا ا ا ً ا ُ ا ْ ِّ ا ٌ ا ا ُ ا ُ ا ا
هل اعلي ِه باينة فله اسلبُه» قال اها
وسلم :-من قتل ق ِتيال
ا ً
ثالثا.

Narró Abu Qadata al Ansari, -que Alah esté complacido
con él-, que dijo: “Salimos con el Mensajero -la paz y
las bendiciones de Alah sean con él- a Hunain y relató
un suceso, a lo que el Mensajero de Alah replicó:
“quien mate a una persona por tener una causa lícita
contra ella, le pertenecen sus posesiones”. Lo repitió
tres veces
**

درجة احلديث :صحيح

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال يوم حنني :من
ً
قتل قتيال هل عليه شاـهد أو ديلل فله سلبه ،أي :هل

**

El Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- dijo el
día de Hunain: quien mate a una persona por tener una
causa lícita contra ella, le pertenecen sus posesiones,
es decir a él le pertenece la ropa, espada y armadura
con la que luchaba, Abu Qatada mató a un hombre y le
dijo a quien estaba alrededor de él: yo maté a este
hombre y le juró eso a todos los presentes tres veces

ثياب املقتول وسالحه ،ودابته اليت قاتل عليها ،وأن
ً
ً
أبا قتادة قتل رجال ،وقال ملن حوهل :إين قتلت رجال،
ً
فأقسم ىلع من عرف ذلك أن يشهد يل قاهلا ثالثا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ا ُ
• اسلبُه  :يه ثياب املقتول وسالحه ،ودابته اليت قاتل عليها.
ً
واحدا.
• بينة  :حجة مثل :وجود شاـهد ولو

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1أن من قتل قتيال وأقام ىلع قتله إياه باينة ،فله سلبه اذلي تقدم تعريفه.
 .2أن السلب للقاتل ،سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده.

 .3إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه -3 .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ـه1992 ،م -4 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ـه -5 .اإلملام برشح عمدة
األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ـه -6 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ـه2005 ،م -7 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ـه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡Todo aquel que combatiera por la causa de
ُ ُ ْ ُ ر
ر
ْ ر
Al-lah, aunque fuese por un período de
من قاتل يف سبريل اهلل من ررجل مسلم ف رواق
tiempo tan corto como el que transcurre
ر ر
ر
ْ رر
ً ُ
ُ
 ومن جرح ج ْرحا يف سبريل، وجبت هل اجلنة،ناقة
entre una ordeñada de camella y otra , le
ًُ ر ر ْر
ر
corresponde ingresar en el Jardín! Y quien
القيامة
يوم
ء
ِج
ت
فإنها
ة
كب نكب
اهلل أو ن ر
ر
fuese herido o dañado, luchando por la
ُ َّ ْ رر
ُ
ُ
ركأر ر
causa de Al-lah, vendrá el Día del Juicio con
 ورحيها، لونها الزعفران:غز رر ما اكنت
la herida en su momento más sangriento: el
اكل رمسك
color de la sangre será azafranado y su olor
será como el del almizcle.
**

804. EL HADIZ:

: احلديث.804

صىل اهلل عليه-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن معاذ
 « ام ْن قاتل يف اس ِبيل اهلل من ار ُجل ُم ْسلم: قال-وسلم
ُا ا
ْ وجبا
 ا،اق نااقاة
 ومن ُجرح ُج ْر ًحا يف اس ِبيل،ت هل اجلنة
فو
ْ ُ ا ا
كبا ًة فإنها تايجء يوم القيامة اكأاغزرا
كب ن
ِ اهلل أو ن
ِ
ِ
ُ
ُ ُ َّ ْ ا ا
.» ورحيها اكل ِمسك، لونها الزعفران:ما اكنت

De Muádh, Al-lah esté complacido con él, que dijo que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“¡Todo aquel que combatiera por la causa de Al-lah,
aunque fuese por un período de tiempo tan corto como
el que transcurre entre una ordeñada de camella y otra
, le corresponde ingresar en el Jardín! Y quien fuese
herido o dañado, luchando por la causa de Al-lah,
vendrá el Día del Juicio con la herida en su momento
más sangriento: el color de la sangre será azafranado
y su olor será como el del almizcle.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Todo musulmán que combatiera por la causa de Al-lah, ،ما من مسلم يقاتل يف سبيل اهلل ولو بمقدار يسري
ُ
aunque fuese por un período de tiempo muy breve,
كمقدار ما با ْني احللْباتا
لب
حت
أن
بذلك
واملقصود
،ني
como el que transcurre entre una ordeñada de camella
ا
ُ
ا
ا
y otra, en referencia a cuando se ordeña la camella una  ثم يرجع إىل الرضع،صيل
ِ انلاقة ثم ترتك لريضع الف
ُ
primera vez y luego se deja para que se alimente su
 ومن أصيب يف،فيحلبه مرة ثانية؛ إال وجبت هل اجلنة
cría para luego volver a ordeñarla por segunda vez. La
ُ
persona que así lo haga le corresponde ingresar en el  كما لو سقط من ىلع فرسه فجرح أو،سبيل اهلل تعاىل
Jardín. Y quien fuese herido o dañado, luchando por la ،رضبة سيف أو غري ذلك ولو اكنت إصابته يسرية
causa de Al-lah, como por ejemplo que se caiga de su
اا
cabello y resultar herido o recibir la estocada de la  إال،جاء يوم القيامة وجرحه يتصبب منه ادلم بغزارة
ا ْا
espada, entre otras heridas por leves que sean; esta عفران وتفوح منه أطيب الروائح اليت
أن لونه لون الز
persona vendrá el Día del Juicio con la herida en su
.يه راحئة املسك
momento más sangriento, sin embargo el color de la
sangre será azafranado y su olor será como el del
almizcle.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ُا ا
ْ  ما با ْني احلالْباتا ْني من ا: اق نااقاة
َّ رضع
.انلاقة
• فو
ِ
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َّ ْ
انلكباة  :اخلادش واجلارح من أثر احلجارة وحنوـها.
•
اا
ا
ا
• كأغز ِر  :أي تيجء أكرث مما اكنت.
الز ْع اف اران  :انبْ ٌ
• َّ
ت أمحر اللون.
• ال ِم ْسك  :نوع من الطيب يُتخذ من نوع من الغزالن.
• وجبت  :ثبتت.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
ا
ا
 .2ما حيل بالشهيد من حوادث وابتالءات يأجره اهلل تعاىل عليها وال يضيع عمله.
 .3اجلهاد وأجره خاص باألمة املسلمة دون غريـها.
ا
 .4أن من قاتل لعصبية أو محية ،لم جتب هل اجلنة.
 .5إذا قاتل الاكفر مع املسلمني وقتل لم جتب هل اجلنة؛ ألن من رشوط قبول العمل اإلسالم ،وألن احلديث :مقيد بالرجل املسلم.
 .6أن املرأة إذا قاتلت يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء لكمة اهلل وجبت هلا اجلنة ،وتقييد احلديث بالرجل خرج خمرج الغالب.
 .7أن املشاركة اليسرية يف اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء لكمة اهلل جزاؤه اجلنة.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة 1426 :ـه .مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية  -بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه1984 ،م .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407,ـه.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز
إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ـه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن
ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح
الرتغيب والرتـهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض .سنن النسايئ .مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية .1986 - 1406 ،املعجم
الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)4200( :
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َّ ُ
ُ ٌْ رْ ر
ْ ر
 فإذا أهرل هرالل ذري،من اكن هل ذربح يذحبُه
ْ ر
ْ ر
َّ ر ْ ُ ر
َّ
 فال يأخذن من شع رره وال من أظفارره،احل رجة
ً
ُ ر ي
شيئا حىت يضّح

Quien tenga un animal para ofrecer en
sacrificio, cuando vea la luna nueva del mes
de Dhul Hijja que no corte nada de su
cabello ni uñas hasta que realice el
sacrificio.
**

805. EL HADIZ:

: احلديث.805

Narró Um Salama –Alah se complazca de ella- que el  قال رسول اهلل: قالت،-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة
profeta –la paz y las bendiciones de Alah sean con élُ ْ ا
 فإذا، « ام ْن اكن هل ِذبْ ٌح ياذِبُه:-صىل اهلل عليه وسلمdijo: “Quien tenga un animal para ofrecer en sacrificio,
َّ ا ْ ُ ا
ْ ا
َّ أُـه َّل ـهالل ذي ا
cuando vea la luna nueva del mes de Dhul Hijja que no  فال يأخذن من شع ِره وال من،حلجة
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ا
ِّ ُ ا
corte nada de su cabello ni uñas hasta que realice el
.»اره شيئا حىت يضيح
أظف
ِ
sacrificio.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Um Salama –Alah se complazca de ella- informó que
el profeta –la paz y las bendiciones sean con élprohibió a quien quería ofrecer un sacrificio cortarse
algo de su cabello o uñas, cuando comiencen los diez
días de Dhul Hijja y quieras sacrificar un animal por ti o
por otra persona no debes cortar nada de tu cabello ya
sea bigote, axilas, pubis o cabeza y tampoco debes
cortarte las uñas hasta que realices el sacrificio, en la
versión de Muslim dice: “Que no se corte nada de su
cabello ni cuerpo” es decir de la piel, ni las uñas de las
manos o pies hasta que realice el sacrificio, esto por
respeto al sacrificio y para que los que no estan
haciendo la peregrinación sientan lo que estan
sintiendo quienes si la hacen, ya que aquel que hace
el Hajj o Umrah no debe cortarse nada de su cabeza
hasta que el sacrificio del animal se realice, Alah quiso
que aquellos que no han podido hacer el Hajj o Umrah
tengan la recompensa del sacrificio. Sharh Riyadh As
Salihin de Ibn Uzaimin)450/6(

**

صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- خترب أم سلمة

 نىه من أراد أن يضيح أن يأخذ من-عليه وسلم
ْ ا
العرش من
 فإذا دخل.شعره أو ظفره شيئا حىت يضيح

حل َّجة وأنت تريد أن تضيح أضحية عن نفسك
ِ ذي ا
ً أو عن غريك من مالك فال تأخذ
شيئا من شعرك ال
َّ
من اإلبط وال من ا
العانة وال من الشارب وال من
ِ
ُ
ً
 وكذلك ال تأخذن شيئا من الظفر،الرأس حىت تضيح
ا
 ويف رواية. حىت تضيح- ُظفر الق ادم أو ُظفر ايلدً  "فال اي ام َّس من شعره وب ا ارشه:مسلم األخرى
شيئا" أي
ِ
 ال يأخذ شيئا حىت يضيح وذلك احرتام،جدله
لألضحية وألجل أن ينال غري املحرمني ما ناهل
املحرمون من احرتام الشعور؛ ألن اإلنسان إذا حج

، فإنه ال حيلق رأسه حىت يبلغ اهلدي حمله،أو أعتمر

 أن جيعل لعباده اذلين لم حيجوا-عز وجل- فأراد اهلل
.ويعتمروا نصيبًا من شعائر النسك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

-ريض اهلل عنها-  أم سلمة:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ما يذبح يف األضايح من بهيمة األنعام: بكَس اذلال: • اذلب ْ ْح
ُا
َّ ُ ا
. ال يق َّص َّن: • ال ياأخذن
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فوائد احلديث:
 .1نيه من أراد األضحية ورأى ـهالل ذي احلجة أن يأخذ شيئا من أظفاره وشعره.
املصادر واملراجع:
1.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .2 .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني

الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ـه .3 .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت1428 ،ـه .4 .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .5 .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .6 .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)8954( :
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Quien no lucha, o no prepara
(económicamente) a alguien para luchar o
ر ْ رْ رْ ُ رْ ُري ْ ر ً رْ رُْْ ر ً
من لم يغز أو جيهز اغ رزيا أو خيلف اغ رزيا يف أهله
se encarga de buena manera de los
familiares de un guerrero, Alah lo castigara
خبري ،أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة
de forma humillante antes del día del
juicio.

 .806احلديث:

**

806. EL HADIZ:

ً
ا اْ
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواع « :ام ْن ل ْم يغ ُز
ا اُْْ ا
ا ُ ِّ ا
أ ْو جياه ْز َغ ِز ًيا أ ْو خيلف َغ ِز ًيا يف أـهله خبري ،أصابه
اهلل بقارعة قبل يوم القيامة ».
درجة احلديث :حسن

Narró Abu Umama –Alah se complazca de él- que el
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo:
Quien no lucha, o no prepara (económicamente) a
alguien para luchar o se encarga de buena manera de
los familiares de un guerrero, Alah lo castigara de
forma humillante antes del día del juicio.
**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

يف ـهذا احلديث احلث ىلع الغزو ،وبيان العقوبة

الشديدة من اهلل -تعاىل -يف ادلنيا قبل اآلخرة ىلع من
ترك اجلهاد يف سبيل اهلل أو ترك إاعنة املجاـهدين

باملال أو بمساعدتهم يف راعية أـهليهم واحلفاظ
عليهم من بعدـهم ،فمن ترك القيام بهذه األمور
أصابته املصائب العظام جراء تقصريه يف نرصة دين

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En este hadiz se insta a la lucha, se explica el fuerte
castigo que Alah le dará en esta vida, antes de la última
a quien abandona la lucha en el camino de Alah,
abandona la asistencia económica a los guerreros o
deja de proteger a sus familiares cuando él no este,
quien abandona estas cosas Alah lo castigara de una
manera severa como recompensa por su desinterés en
hacer triunfar la religión de Alah.

اهلل -تعاىل-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاـهيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الغزو  :اجلهاد يف سبيل اهلل.
ا اْ
• ام ْن ل ْم يغ ُز  :أي  :باخلروج هل.
ُ
ا
• جيا ِّه ْز َغ ِز ًيا  :أي  :يُيهء هل أسباب سفره.
اُْْ ا
• خيلف َغ ِز ًيا يف أـهله خبري  :يقوم بما اكن يفعله من قضاء مصاحلهم.
• بقارعة  :بمصيبة أو داـهية تقرعه.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من تعجيل العقوبة ىلع ترك اجلهاد.
 .2حث انليب –صىل اهلل عليه وسلم– ىلع املشاركة يف الغزو أو جتهزي الغزاة.
ً
 .3املجتمع املسلم جمتمع اتلاكفل واتلعاون ىلع الرب واتلقوى؛ ألنه اكبلناء يشد بعضه بعضا.
 .4وجوب حفظ اجلبهة ادلاخلية للمجتمع املسلم ،ومحاية أعراض وأـهل املجاـهدين يف سبيل اهلل.
 .5حتريم ترك اجلهاد وتغليظ عقوبة ذلك.
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 .6األمة اليت تتخلف عن اجلهاد وتركن إىل أعدائها يصيبها اذلل واهلوان واخلزي يف ادلنيا قبل اآلخرة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سلسلة األحاديث
الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة
عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار
كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ,
دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ـه .مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.
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"Quien duerma sin hacer su hizb(parte del
Qur'an que se lee asiduamente)de la
noche,o parte de él,que lo lea entre la salat
del fayr y la salat del duhr.Se le escribirá
como si lo hubiera leído por la noche."
**

807. EL HADIZ:

: احلديث.807

ً
 « ام ْن:مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
ا ا ُا
نا ا
ْ  أو اع ْن ا،ام اع ْن ِح ْزب ِه ِم ان الليل
 فق ارأه ما،َش ٍء ِمنه
ِ
ِ
ا ا َّ ا ا
ا
اْا ا
ُّ
ْ ا
 ُكت ا،الظ ْهر
ب ُهل كأن اما ق ارأ ُه
ني اصال ِة الفج ِر او اصال ِة
ب
ِ ِ
ا
.»الليل
ِمن
ِ

De 'Umar Ibn Al Jattab,que Allah esté complacido con
él,que dijo marfu'an:"Quien duerma sin hacer su
hizb(parte del Qur'an que se lee asiduamente)de la
noche,o parte de él,que lo lea entre la salat del fayr y
la salat del duhr.Se le escribirá como si lo hubiera leído
por la noche."
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El hizb significa la parte de algo,y de ahi ahzab(plural ، ومنه أحزاب القرآن،احلزب معناه اجلزء من اليشء
de hizb)del Qur'an.Así pues,si la persona suele hacer
cierto número de salats por la noche pero se durmió y فإذا اكن لإلنسان صالة يصليها يف الليل؛ ولكنه نام
las dejó completamente,o parte de ellas,puede  أو عن َشء منها فقضاـها فيما بني صالة،عنها
recuperarlas entre la salat del fayr y la salat del duhr,y
 ولكن،الفجر وصالة الظهر؛ فكأنما صاله يف يللته
es como si las hubiera hecho por la noche.Sin
embargo,si hacía el witr por la noche,no debe hacerlo ،إذا اكن يوتر يف الليل؛ فإنه إذا قضاه يف انلهار ال يوتر
si recupera la salat de la noche por el día,si no que  فإذا اكن من، أي يزيده ركعة،ولكنه يشفع الوتر
añade una raka' simplemente.Y si su costumbre es
hacer el witr con tres rakas pues que haga cuatro,y si  وإذا اكن،اعدته أن يوتر بثالث ركعات فليقض أربعة
ً
su costumbre era hacer el witr con cinco rakas pues  وإذا اكن من،من اعدته أن يوتر خبمس فليقض ستا
que haga seis,y si hacía siete pues que haga ocho y
 وديلل.اعدته أن يوتر بسبع فليقض ثماين وـهكذا
así.Y el dalil(prueba) de esto es el hadiz de 'Aisha,que
Allah esté complacido con ella,que el Profeta,que la صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- ذلك حديث اعئشة
misericordia y la protección de Allah sean con él,si le  اكن إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛-اهلل عليه وسلم
podía el sueño o tenía algún dolor por la noche,hacía
la salat(de la noche)por el día,doce rakas.Y el hadiz  وينبه ىلع أن.صىل من انلهار تنيت عرشة ركعة
indica que la recuperación de la salat se hace después القضاء إنما يكون بعد رشوق الشمس وارتفاعها
de la salida del sol,cuando está levantado en el
.قدر رمح ئلال يصيل يف وقت انليه
horizonte la medida de una lanza,para que la salat no
sea hecha en el tiempo en el que está prohibida su
ejecución.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
َّ بن
ُ عمر
ُ
-ريض اهلل عنه- اخلطاب
:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ما جيعله اإلنسان ىلع نفسه ُ من صالة وقراءة وغريـها: • ِحزبه
ُ
. أثبت أجره إثباتا مثل إثباته عند قراءته هل من الليل: أي: • كتب هل كأنما قرأه من الليل
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فوائد احلديث:

َّ
 .1املحافظة ىلع األوراد املرشوعة ،ومن فاته ورد بعذر فأرسع ألدائه يف الوقت املذكور اكن هل ثوابه اكمال كما لو أداه يف وقته.
 .2انلوم يعذر صاحبه وال يعد من املقرصين؛ ألن اتلفريط يف ايلقظة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ـه .نزـهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 :ـه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5443( :
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 .808احلديث:

Ordenad a vuestros hijos hacer la oración
cuando tengan siete años y pegadles si es
preciso para que la hagan cuando tengan
diez. Y ponedles a dormir en camas
separadas.
**

808. EL HADIZ:

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده -ريض اهلل

De Amrin Ibn Shuaib, de su padre y este de su abuelo,
Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Ordenad a vuestros
hijos hacer la oración cuando tengan siete años y
pegadles si es preciso para que la hagan cuando
tengan diez. Y ponedles a dormir en camas
separadas”. Y de Abu Zuraya Sabra Ibn Maabad AlYahni, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero,
Al-lah le bendiga y le dé paz, dijo: “Enseñad al niño la
oración a los siete años y pegadle para que la haga, si
es preciso, a los diez años”. En el relato de Abu Daud:
“Ordenad a vuestros hijos hacer la oración cuando
"tengan siete años.

عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ا
ا
اء اسبْع سن ا
أوالدكم بالصال ِة وـهم أ ْب ان ُ
ني،
« ُم ُروا
ِ ِ ِ
اْا ُ ا ْ
ا ُ ْا
ْ ُ ُ ْ
رش ،وف ِّرقوا باين ُه ْم يف
وارضبوـهم عليها ،وـهم أبناء ع ٍ
ِ
ا ا
اج ِع» .وعن أيب ثرية سربة بن معبد اجلهين -
المض ِ
ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ
وسلم « :-اعلِّ ُموا َّ
يب ّا
الص اال اة ل اسبْع سن ا
وارض ُب ُ
الص َّ
وه
ني،
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني» .ولفظ أيب داودُ « :م ُروا َّ
عليها ْاب ان اع ْرش سن ا
الص َّ
يب
ِ ِ ِ
ِ
اا
ا
ا
بالصال ِة إذا بالغ اسبْع ِس ِنني».
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

علموا أوالدكم ذكورا وإناثا الصالة وأمروـهم إذا Enseñad a vuestros hijos, niños y niñas, hacer la
oración y obligadles a hacerla cuando tengan siete
أتموا سبع سنني ،وارضبوـهم ىلع أدائها إذا امتنعوا años y pegadles si es preciso para que la hagan
cuando tengan diez. Y ponedles a dormir en camas
عند عرش سنني ،وفرقوا بينهم يف الفراش.
separadas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > وجوب الصالة وحكم تاركها
راوي احلديث :حديث عبد اهلل -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود .حديث سربة -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وأبو داود.
ا
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اس ْربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أوالدكم  :مجع ودل ،ويطلق ىلع اذلكر واألنىث.
• املضاجع  :مجع مضجع ،وـهو فراش انلوم.

فوائد احلديث:
 .1جيب ىلع األويلاء من آباء وغريـهم أمر أوالدـهم بالصالة ،وتعليمهم أحاكمها وأعماهلا ورشوطها وتعويدـهم ىلع القيام بها إذا بلغوا سبع سنني،
وقبل ذلك مستحب ،وإذا أتموا العرش سنني ولم يصلوا جاز تأديبهم ىلع تركها ولو بالرضب.

 .2أول ما يعلم الطفل بعد اتلوحيد من األمور العملية يف اإلسالم الصالة.

 .3الرضب وسيلة تربوية ،وخباصة إذا ترتب عليه منفعة أو دفع مفسدة ،وينبيغ أن يكون رضب تأديب غري مربح ،وأن جيتنب الوجه وأال
يتجاوز  10رضبات.
 .4أن صالة الصيب بعد ما عقل صحيحة.
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 .5ىلع اآلباء صيانة أوالدـهم مما قد يثري الفتنة يف نفوسهم ،وخاصة يف دور املراـهقة؛ حيث يتأكد ىلع األب أن يبني حرمة كشف العورة ،وعليه أن
يفصلهم عن بعض يف املضاجع ،وإذا توفر السكن فيخصص للك ودل حجرة يستقل بها.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا –
بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)5272( :
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ْ ر َّ ْ ر ر ر ر ْ
ر
ر ر ر َّ ُ
َبت قدما عب ٍد يف سبريل اهلل فتمسه انلَّار
ما اغ

 .809احلديث:

No se llena de polvo el pie de un siervo que
este en el camino de Alah sin que sea una
protección para él del fuego.
**

809. EL HADIZ:

عن أيب ا
عبْس عبد الرمحن بن جرب -ريض اهلل عنهNarró Abu Abas Abdu Rahman ibn Yabar –Alah se -
complazca de él- : dijo el mensajero de Alah la paz y
قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما
las bendiciones sean con él: “No se llena de polvo el
ْ ا َّ ْ
ت قا اد اما اعبْ ٍد يف اسبيل اهلل افتا ام َّس ُه َّ
انلار».
اغرب
pie de un siervo que este en el camino de Alah sin que
ِ
sea una protección para él del fuego”.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

معىن احلديث :أن اذلي خيرج يف طريق يلقاتل يف Significado del hadiz: aquel que sale para luchar en el
ْ
camino de Dios y se ensucia los pies en el camino será
ربت اق اد ا
فاغ ا َّ
ذلك
اكن
طريقه
يف
اه
م
سبيل اهلل -تعاىل-
una protección del fuego para el, en la transmisión de
ا
ا
سببا يف وقايته من انلار ،ويف لفظ للبخاري":م ِن Bujari dice: “Quien ensucie sus pies luchando en el
ا َّ ا ُ
ْ ا َّ ْ ا ا ا
”camino de Alah, Él lo protegerá del fuego.
َّ
**

اغربت قدماه يف سبيل اهلل حرمه اهلل ىلع انلار".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ
اتلخريج :أبو اعبس عبد الرمحن بن جرب -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أغربت  :أصابها الغبار

فوائد احلديث:

بانل ا
 .1البشارة للمجاـهد َّ
جاة من انلار.
ا
ا
ُ
 .2من اعل اق الغبار يف قدميه لم ت امسه انلار.

 .3فضيلة امليش ىلع األقدام يف الطااعت وأنها من األعمال الراِبة اليت يستوجب العبد بها رفيع ادلرجات.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :حممد
إسحاق حممد إبراـهيم ،ط ،1دار السالم1432 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق:
حممد زـهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري،
للمناوي ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3868( :
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ما أمرت بتشييد املساجد

No fui ordenado embellecer las mezquitas.
**

810. EL HADIZ:

: احلديث.810

De Ibn Abbas, Al-lah esté complacido con ambos, que  قال رسول: قال،-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ْ ُ ُ ا
dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
 «ما أ ِم ْرت بِتش ِييد:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
dijo: “No fui ordenado embellecer las mezquitas”. Dijo
ا ْاا
َّ ُ ْ ُ ا
Ibn Abbas: “Para que las decoréis como decoran los  لزتخ ِرفنها كما زخرفت: قال ابن عباس،»املساجد
judíos y los cristianos sus templos.”
.ايلهود وانلصارى
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Lo que se pretende con “embellecer las mezquitas” en  كما،املراد بتشييد املساجد ـهنا رفع ابلناء وتطويله
este hadiz es hacer que sus edificios sean altos como
dijo Al-Bughi. En cuanto a embellecer la mezquita en el  والزخرفة كما يف، واملبالغة يف زخرفته،قال ابلغوي
sentido de reforzar su construcción y perfeccionarla sin  من فعل ايلهود-ريض اهلل عنهما- الكم ابن عباس
decoración ni pinturas ni grabados no se considera un
 وأما تشييد املسجد وإحاكم بنائه بما.وانلصارى
acto detestable, siempre que no sea con el interés de
aparentar ante los demás y obtener fama. En este يستحكم به الصنعة من غري تزيني وتزويق وزخرفة
sentido, nos valemos del contenido del hadiz de فليس بمكروه إذا لم يكن مباـهاة ورياء وسمعة؛ ملا
Uzmán Ibn Affán: “Quien construya una mezquita para
ً
بىن
 "من بىن هلل مسجدا:يف حديث عثمان بن عفان
Al-lah, Él le construirá una similar en el Jardín”. La
mezquita del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé صىل اهلل-  اكن مسجد انليب."اهلل هل مثله يف اجلنة
paz, estaba construida de adobe, cubierta con ramas
ُ ، وسقفه باجلريد، باللَّنب-عليه وسلم
وع ُمده خشب
ِ
de palmera y sus pilares eran troncos de palmera
datilera. Abu Bakr, Al-lah esté complacido con él, no le  وملا،-ريض اهلل عنه-  ولم يزد فيه أبو بكر،انلخيل
añadió nada más. Cuando la madera de sus pilares y ريض- خنرت خشبه وجريده زمن عمر بن اخلطاب
su techo se erosionó, Alí, Al-lah esté complacido con
él, lo construyó de nuevo tal y como era en el inicio y le  وملا اكن، وزاد فيه، أاعده ىلع بنائه األول،-اهلل عنه
añadió algunos elementos. En los tiempos de Uzmán ، زاد فيه زيادة كبرية-ريض اهلل عنه- يف عهد عثمان
Ibn Affán, Al-lah esté complacido con él, le añadió
ُ ُ
muchos elementos decorativos. Construyó sus  وجعل عمده من،وبىن جدرانه باألحجار واجلص
paredes de piedra y yeso, empleó pilares de piedra y ، فأدخل فيه ما يفيد القوة، وسقفه الساج،احلجارة
cubrió su techo de la madera del árbol tectona. En la
 ولك ما صنعه اكن من باب،وال يقتيض الزخرفة
mezquita colgó elementos de refuerzo y no para la
decoración. Todas las modificaciones que le hizo a la  وأما،اإلحاكم واتلجصيص من غري تزويق وزخرفة
mezquita pretendían reforzar su construcción sin احلجارة املنقوشة فلم يكن نقشها بأمره بل حصلت
pretender imprimirle un estilo decorativo. En cuanto a
las piedras talladas que empleó, se le presentaron así  ولم يكن عند اذلين أنكروا،هل كذلك منقوشة
sin haber ordenado él su tallado. Ninguno de los عليه من الصحابة ديلل يوجب املنع إال احلث ىلع
compañeros que se lo reprocharon tenía una prueba
 وعمر يف بناء-صىل اهلل عليه وسلم- اتباع ما فعله
evidente de prohibición excepto incitar a seguir los
actos del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,  وـهذا ال يقتيض منع،املسجد من ترك الرفاـهية
y Úmar, Al-lah esté complacido con él, a la hora de
.التشييد بمعىن إتقان ابلناء وال كراـهته
alejarse del lujo en la construcción de la mezquita. Sin
embargo, esto no significa que esté prohibido o
detestable agrandar las mezquitas o reforzarlas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• بتشييد املساجد  :تشييد ابلناء ً
أيضا بإعالئه وتطويله ،ورفع سقوفه ،وطالئه باجل ِّص أو انلُ ا
ورة أو الرخام أو ادلـهان.
ِ
ُ ا ْ ُ َّ
لزتخ ِرفنها  :الالم للقسم ،والزخرفة :لك ما حتصل به الزنية سواء اكن من ذـهب أو غريه.
•

فوائد احلديث:

َّ
 .1قول ابن عباس :لزتخرف كما زخرفت ايلهود وانلصارى معابدـهم ،ـهذا اإلدراج عن ابن عباس مهم ،هل حكم األخبار انلبوية؛ فإن فيه من
أنباء الغيب ،فال يكون بالرأي ،وقد وقع ـهذا األمر.
َّ
َّ
ُّ
َّ
 .2دل ظاـهر احلديث ىلع حتريم الزخرفة والزتويق يف املساجد؛ ألنه من عمل أـهل الكتاب ،والتشبه بهم حمرم.

 .3زخرفة املساجد من ابلدع يف ادلين ،عالوة ىلع ما فيه من املحاذير الرشعية ،كـ :اإلرساف يف انلفقة ،وإشغال القلوب عن اخلشوع اذلي ـهو
روح ّ
ولب العبادة.

 .4ال يدخل يف انليه عن تشييد املساجد العناية بتوسعتها وإحاكم بنائها يف لك أجزائها ،وجتهزيـها بكل ما ـهو من مستلزمات العرص ىلع الوجه
املرشوع.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مشاكة املصابيح للتربيزي،
حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة
األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ـه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10898( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¿Por qué la mujer menstruante debe
recuperar los días de ayuno que no haya
realizado, y no recupera las oraciones no
realizadas durante su período menstrual?
Me dijo: “¿Acaso perteneces a la secta de
los haruríes (según la escuela haruriah, se
debe recuperar las oraciones no realizadas
durante el periodo menstrual)” Le dije:
“No, no soy haruríah, solo pregunto para
saber”. Me dijo: “A las mujeres nos llegaba
el período menstrual, y se nos ordenó
recuperar los días de ayuno y no recuperar
las oraciones.””

 وال تقيض الصالة؟،ما بال احلائض تقيض الصوم
، لست حبرورية: أحرورية أنت؟ فقلت:فقالت
 فنؤمر، اكن يصيبنا ذلك: فقالت،ولكين أسأل
 وال نؤمر بقضاء الصالة،بقضاء الصوم

**

811. EL HADIZ:

: احلديث.811

ا
ْ
ُ
-ريض اهلل عنها- سألت اعئشة
:قالت
عن ُمعاذة
ا
ا
َّ
ُ ا ا
قيض
ِ  وال ت،قيض الصوم
ِ  «ما بال احلاائِ ِض ت:فقلت
ا
ٌ ُا
َّ
ُ  ل ا: فقلت،ية أنت؟
ست
ور
ِ  أحر:الصالة؟ فقالت
ِّ  ولا،ِبا ُرور َّية
، اكن يُ ِصيبُ انا ذلك: فقالت،كين أسأل
ٍ ِ ِ
ّا ا
ُْا ا
اُ ا ا
ا
ا
َّ
.» وال نؤمر ِبقضاء الصالة،فنؤمر بِقضاء الصوم

Narró Mu’adha -Al-lah esté complacido con ella-: “Le
pregunté a Aisha -Al-lah esté complacido con ella¿Por qué la mujer menstruante debe recuperar los días
de ayuno que no haya realizado, y no recupera las
oraciones no realizadas durante su período menstrual?
Me dijo: “¿Acaso perteneces a la secta de los haruríes
(según la escuela haruriah, se debe recuperar las
oraciones no realizadas durante el periodo menstrual)”
Le dije: “No, no soy haruríah, solo pregunto para
saber”. Me dijo: “A las mujeres nos llegaba el período
menstrual, y se nos ordenó recuperar los días de ayuno
y no recuperar las oraciones.””
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Mu’adha le preguntó a Aisha -Al-lah esté complacido
con ella- sobre el motivo por el cual el Legislador (Allah) ordenó a la mujer menstruante recuperar los días
de ayuno que no haya realizado durante el período
menstrual y no las oraciones no realizadas durante el
mismo, siendo que tanto el ayuno como la oración son
actos obligatorios, de hecho la oración es más
importante que el ayuno. La secta de quienes se
separaron del Islam (Jawariy), extremistas en la
práctica, tenían como principio recuperar tanto el
ayuno como la oración. Por ello, Aisha le preguntó a
Mu’adha si ella pertenecía a la secta de los haruríes
(Jawariy), cree lo que ellos creen y es extremista en lo
práctico como ellos. Le dijo: “No, no soy haruríah, solo
pregunto para saber”. Aisha le dijo entonces: a las
mujeres nos llegaba el período menstrual en la época
del Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y no ayunábamos ni realizamos la
oración los días que duraba, y el Mensajero de Al-lah -
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**

 عن السبب-ريض اهلل عنها- سألت معاذة اعئشة
ا
اذلي من أجله جعل الشارع احلائض تقىض أيام
 وال تقىض صلواتها زمن،حيضها اليت أفطرتها

 بل إن، مع اشرتاك العبادتني يف الفرضية،احليض
 اكن عدم اتلفريق بينهما،الصالة أعظم من الصيام

 ـهو مذـهب اخلوارج املبىن ىلع الشدة،يف القضاء

 أحرورية أنت تعتقدين: فقالت هلا اعئشة،واحلرج
ِّ ا
ِّ ُ ا
: وتشد ِدين كما يُشد ُدون؟ فقالت،مثل ما يعتقدون
، ولكىن أسأل سؤال متعلم مسرتشد،لست حرورية
صىل-  اكن احليض يصيبنا زمن انليب:فقالت اعئشة

، وكنا نرتك الصيام والصالة زمنه،-اهلل عليه وسلم

 بقضاء الصوم وال-صىل اهلل عليه وسلم- فيأمرنا
 ولو اكن القضاء واجبًا؛ ألمر،يأمرنا بقضاء الصالة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
به ولم يسكت عنه ،فكأنها تقول :كىف بامتثال أوامر la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, nos
ordenó recuperar los días de ayuno y no recuperar la
ً
ً
الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدا.
oración que no pudimos realizar por la menstruación.
Si fuese obligatorio recuperar también las oraciones no
realizadas, nos lo habría dicho. Es como si dijera: es
suficiente con cumplir las órdenes del Legislador (Allah) y quedarse en los límites establecidos por él.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اما باال احلاائِ ِض؟  :ما شأن احلائض؟.
• احليض  :احليض يف اللغة :السيالن .ويف الرشع :سيالن دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها ،وقابليتها للحمل.
• تاقيض َّ
الصوم  :تصوم األيام اليت تركت صيامها أيام احليض.
ِ
ا ا ُ ٌ
ورية أنت؟  :استفهام املقصود منه اإلنكار.
• أحر ِ
ا
اُ
ورية  :نسبة إىل بدلة قرب الكوفة ،اسمها " حروراء " ،خرجت منها أول فرقة من اخلوارج ىلع يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-؛ فصار
• احلر ِ
اخلوارج يعرفون باحلرورية.
• يُ ِصيبُناا ذلك  :يصيبنا احليض.
• نُ ا
ؤمر  :يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• الصالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعء .ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرـها التسليم.
• َّ
الصوم  :يف اللغة :اإلمساك عن اليشء .ويف الرشع :اإلمساك عن األكل والرشب وسائر املفطرات من طلوع الفجر اثلاين إىل غروب الشمس؛
تعبدا هلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع ابلحث يف العلم ،وتلمس حكمة الترشيع.
ُّ
 .2اإلنكار ىلع لك من سأل سؤال تعنت وجمادلة.
 .3تبيني املعلم ملن طلبه للتعلم واالسرتشاد.
 .4اإلجابة بانلص أوىل؛ ألن اعئشة لم تتعرض للمعىن اذلي سألت عنه السائلة؛ وذلك ألن اإلجابة بانلص أقطع للمعارضة.
 .5االكتفاء بذكر ادليلل الرشيع عن ذكر احلكمة؛ ألن املؤمن يقتنع به حيث إن الرشع متضمن للحكمة بكل حال.
 .6احلائض تقىض الصيام وال تقيض الصالة؛ ألن الصالة تتكرر لك يوم ِخس مرات؛ فيه عبادة مستمرة وحيصل من إاعدتها وقضائها مشقة
أيضا.

 .7تقرير انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته ىلع َشء من السنة.

 .8كون احلائض ال تقيض الصالة ألجل املشقة ،من األدلة اليت تقرر القاعدة اإلسالمية العامة ،ويه( :املشقة جتلب اتليسري).

 .9أن ترك األمر باليشء مع وجود مقتضيه ديلل ىلع عدم وجوبه.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ـه .تنبيه األفهام
رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ـه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل
عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه.

الرقم املوحد)3449( :

153

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Que pasa con las personas que levantan sus
miradas al cielo mientras están en la
oración, enfatizó mucho eso hasta que dijo:
deben detenerse o (su mirada) no volverá a
ellos.

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف

 يلنتهن: حىت قال، فاشتد قوهل يف ذلك،صالتهم
. أو تلخطفن أبصارهم،عن ذلك

**

812. EL HADIZ:

: احلديث.812

-  قال انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ْ
 «ما باال أق اوام يارفعون:-صىل اهلل عليه وسلم
َّ ْ
َّ ارـهم إىل ا
أبْ اص ا
 فاش اتد قوهل يف،»لسماء يف اصالتهم
ا ْ ا
ْ ا
 أو ُتلخ اطف َّن، «يلانتا ُه َّن عن ذلك: حىت قال،ذلك
ُ أبْ اص
.»ارـهم

Narró Anas Ibn Malik que El Mensajero de Alah -la paz
y las bendiciones sean con él-dijo: “Que pasa con las
personas que levantan sus miradas al cielo mientras
están en la oración" enfatizó mucho eso hasta que dijo:
deben detenerse o (su mirada) no volverá a ellos.

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El sol se eclipsó en la época del profeta -la paz y las
bendiciones sean con él- como el eclipse no era algo
común el profeta rezó con las personas dándole la
importante correspondiente, rezó con las personas y
prolongó la posición estando de pie, después se inclinó
y prolongó la inclinación, después se levantó y recito
largamente aparte de la primera recitación, después se
inclinó nuevamente y prolongó la inclinación aunque
menos que la primera vez, después se postró y
prolongó la postración, después hizo en el segundo
rakaa lo mismo que hizo en el primero, aunque de
manera más rápida, cada momento que se repetía era
más corto que el anterior, así hasta que completó
cuatro inclinaciones y cuatro postraciones en dos
rakaat, después finalizó la oración, y el sol había vuelto
a brillar, habló con las personas como acostumbraba a
hacerlo en las ocasiones especiales, alabó y glorificó a
Alah, el día del eclipse fue el mismo día que murió su
hijo Ibrahim, -Alah se complazca de él- algunas
personas dijeron: el sol se ha eclipsado por la muerte
de Ibrahim, a causa de las costumbres de la época de
la ignorancia, en la que creían que no se eclipsaba sino
por la muerte de alguien importante o por el nacimiento
de alguien importante, el profeta -la paz y las
bendiciones sean con él- transmitir y hacer entender su
mensaje, aparte de beneficiar a la creación y eliminar
esas suposiciones y errores en la creencia que no
tienen ningún origen en la revelación ni pueden venir
de ningún sano razonamiento, explicó la sabiduría en
el eclipse del sol y la luna por eso dijo en su sermón:
“el sol y la luna no se eclipsan por la muerte o
nacimiento de alguien, navegan en su órbita por orden
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يفيد ـهذا احلديث إىل ما ينبيغ أن يكون عليه
ِّ
 ومن،املصيل يف صالته من لزوم السكينة واخلشوع

عالمات خشوع القلب سكون اجلوارح؛ وذللك
َّ
َّ -صىل اهلل عليه وسلم- حذر انليب
أمته من ا
العبث يف
ْ
الصالة ورفع ا
ابلرص فيها إىل السماء؛ ألنه أمر ُمنااف
ِّ
َّ
ألدب الصالة ا
َّ املصيل يُنايج
-تعاىل- ربه
ومقامها؛ فإن
 فرفع ا، وـهو جتاـهه يف قِبلته،
ابلرص يف ـهذا املقام إساءة
ا
-صىل اهلل عليه وسلم- أدب مع اهلل؛ ذللك بالغ انليب
َّ
 وحذر ـهؤالء اذلين يرفعون،يف اإلنذار والوعيد
َّ
أبصارـهم إىل السماء أثناء الصالة بأنهم إما أن ينتهوا
ُ ْ أو ستُخطف أب، ويمتنعوا من فعله،عن ذلك
،صارـهم
اا
وتؤخذ بَسعة؛ ِبيث ال يشعرون إال وقد فقدوا نِعمة
ا
.ابلرص؛ جزاء هلم ىلع استهانتهم بشأن الصالة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
de Alah y Su Poder, para que sus siervos sean
"temerosos y sea un recordatorio de sus bendiciones
Si presencian uno vuélvanse hacia Alah -el Altísimoarrepentidos y sumisos, pídanle, glorifíquenlo, recen y
sean caritativos, ya que esto aleja las dificultades y
aleja los castigos, después el profeta -la paz y las
bendiciones sean con él- les explicó algo sobre uno de
los pecados mayores ante Alah, la fornicación la cual
conlleva la corrupción de las sociedades y la pérdida
de valores, causa Su ira y su castigo, él juró mientras
daba esta exhortación -aunque él es el verás y sincerodiciendo: ¡Nación de Muhammad! por Alah, nadie se
indigna tanto como Alah cuando un siervo o sierva
fornica, después explicó que ellos no conocer del
castigo de Alah sino poco, si ellos supieran lo que el
profeta -la paz y las bendiciones sean con él- sabía el
miedo los dominaría y no reirían ni serían felices sino
poco, y llorarían y sufrirían mucho, pero Alah por Su
Sabiduría les ocultó esas cosas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :متفق عليه.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ما بال  :يعين ما شأنهم ،ملاذا يرفعون أبصارـهم إىل السماء؟
ْ َّ
• فاشتاد قوهل  :أي :فبالغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اإلنذار والوعيد.
ا ْ
• يلانتا ُه َّن عن ذلك  :من االنتهاء ،واملعىن :يلكونن منهم الكف ،واالمتناع عن رفع األبصار.
اُ ْ
خ اط اف َّن أب ْ اص ُ
ارـهم  :اخلطف أخذ اليشء واستالبه بَسعة.
• تل

فوائد احلديث:

المخالف؛ ألن املقصود بيان ِّ
ُ .1حسن دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبيان احلق؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم ياكشف عن ُ
احلق وقد
حصل؛ وألن فيه اس ً
رتا ىلع املخالف وأدىع للقبول.
َّ
َّ .2
انليه األكيد ،والوعيد الشديد ىلع من رفع بارصه إىل السماء يف الصالة.
ُ
 .3اخلُشوع ـهو ُّ
وروحها ،ويكون بالقلب واجلوارح ،واذلي يرفع برصه إىل السماء ،وجييل نظره ـهاـهنا ،وـهاـهنا ،لم خيشع قلبه وال
لب الصالة
جوارحه.
ُ ِّ
ا
ِ .4عظم شأن الصالة ،وأنه جيب ىلع المصيل أن يكون فيها ىلع كمال األدب مع اهلل -عز وجل-.
ْ ا
كار ىلع من يرفع رأسه إىل َّ
السماء يف الصالة.
 .5وجوب اإلن
َّ
 .6بيان قدرة اهلل؛ ألن ما ـهدد به انليب -عليه الصالة والسالم -ممكن الوقوع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ـه .كشاف القناع عن مِت اإلقناع ،منصور بن يونس بن ابلهويت احلنبيل ،انلارش :دار الكتب العلمية .توضيح األحاكم رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم اسة1423 ،ـه 2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ـه2006 ،م .فتح
ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة:
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األوىل 1427ـه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ـه1990 ،م.

الرقم املوحد)10883( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Lo que hay entre el oriente y el occidente es
Quiblah

ما بني املْشق واملغرب قبلة
**

813. EL HADIZ:

: احلديث.813

Narró Abu Huraira -Alah se complazca de él-: el -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ْا
Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con
ْ ا
ْا
والمغ ِرب
رشق
ِ  «ما بني الم:-صىل اهلل عليه وسلم
él- dijo: Lo que hay entre el oriente y el occidente es
ْ
».ِقبلة
Quiblah
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Significado del hadiz : "Lo que hay entre el oriente y el
occidente es Quiblah" es una explicación del Profeta la paz y las bendiciones sean con él- que lo que hay
entre el oriente y el occidente es Quiblah para los
orantes, esto fue dicho para los habitantes de Medina
y quienes tenían la misma dirección a la Quiblah, ellos
están al norte de la Kaabah por lo que la dirección para
la gente de Medinah y las personas de sham (Siria,
Líbano, Palestina etc) los que están en dirección norte
se postran entre el oriente y el occidente, es decir se
direccionan hacia el sur donde les queda la Kaaba, la
gente del Yemen y los paises cercanos se dirigen hacia
el norte entre el oriente y el occidente, mientras que la
gente del oriente y del occidente se dirigen de acuerdo
a la posicion en que esten y lo hacen entre el norte y el
sur, ya que los puntos cardinales son cuatro: norte, sur,
este y oeste, si el orante está en el oriente o el
occidente entonces su quiblah está entre el norte y el
sur, mientras que si está en el norte o en el sur su
quiblah está entre el oriente y el occidente, esto es
parte de la facilidad de Alah con sus siervos, ya que si
Él les exigiera a sus siervos que se dirigieran
exactamente a la Kaabah ninguna oración sería valida,
la alteración sobre la dirección de la oración para quien
conoce su ubicación y aún así reza en otra dirección
no es válido ya que está rezando a otra dirección.

ْا
ْ ا
ْا
والمغ ِرب قِبْلة" ـهذا
رشق
ِ  "ما بني الم:معىن حديث
 أن ما بني ِجهة-صىل اهلل عليه وسلم- بيان منه
ا
 وـهذا خطاب ألـهل،المرشق واملغرب قِبْلة للمصلني
املدينة ومن وافقهم يف اجلهة؛ ألنهم يقعون شمايل
ِّ
 فالقبلة بالنسبة ألـهل املدينة ومن حاذاـهم،الكعبة
 وأـهل جهة الشمال يستقبلون ما بني،من أـهل الشام

 يعين تكون وجهتهم إىل اجلنوب،املرشق واملغرب

 وايلمن وما واالـها من جهة اجلنوب،حيث الكعبة
 أما أـهل،يتوجهون إىل الشمال بني املرشق واملغرب
ِّ
املرشق واملغرب فتكون القبلة بالنسبة هلم ما بني

:اجلهات األصلية أربع
ِ الشمال واجلنوب؛ ألن
َّ
 فإذا اكن املصيل عن، الغرب، الرشق، اجلنوب،الشمال
ً
ً
الكعبة رشقا أو غربا اكنت قبلته ما بني الشمال
ً
ً
 وإذا اكن عن الكعبة شماال أو جنوبا اكنت،واجلنوب
 وـهذا من تيسري اهلل. قبلته ما بني املرشق واملغرب

تعاىل ىلع عباده؛ ألنه لو طلب منهم أن يستقبلوا عني
َّ
 فاالحنراف،صحت صالة أحد
الكعبة مطلقا ما
اليسري عن القبلة يف احق اب ُعد عنها ولم يارـها غري
ا
ْ
مؤثر ما لم ياستدبر الكعبة أو جيعلها ىلع اجنبه فال

.تصح يف ـهذه احلال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك:راوي احلديث
- ريض اهلل عنه-  أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ٌْا
. الكعبة املرشفة: واملراد بها ـهنا، يه اجلهة: • ِقبلة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ْ
ْ
ُ ْ ا ُّ
ُ
ا ُ ا
ا ِّ ْ ا ا
ُ
استقبال القبْلة أو اجلهة ٌ
رشط لصحة الصالة ،قال تعاىل ( :ف اول اوج اهك ش ْط ار ال ام ْس ِج ِد احل ا ارامِ او احيْث اما كنتُ ْم ف اولوا ُو ُجوـهك ْم ش ْط ار ُه)
 .1أن
ِ
ِ
ُ ْ
ا
ا
[ابلقرة ،]144 :وـهذا عند القدرة ىلع االستقبال ،أما عند العجز فيسقط االستقبال.
ُ ُّ
ٌ
ا
ا ٌ َّ
َّ
َّ
ُ
 .2أن الواجب ىلع من لم يشاـهد الكعبة استقبال اجلهة ،فاحلديث يدل ىلع أن ما بني اجلهتني قبلة ،وأن اجلهة اكفية يف االستقبال ،أما مع مشاـهدة
ا
الكعبة فالواجب إصابة عينها.
َّ
 .3تيسري الرشيعة اإلسالمية ورفع احلارج عن ُ
امتدت جهة ال ِقبلة عند ُ
ابلعد عن ُمعاينة الكعبة.
الملكفني ،حيث
ِ
ُ
ُ َّ ا
ا
هدم مسجدا قائما اعمرا مع احنراف ياسري يُعىف عنه ،فإن
 .4أنه ال يلزم اإلنسان أن يتلكف بطلب مسامتة ال ِقبلة ،حىت إن بعض انلاس ربما ي ِ
ـهذا ال جيوز.

 .5أن خطابات الرشع قد تكون اعمة ،وقد تكون خاصة ،ويعني ذلك احلال والقرائن واملالبسات ،فيعلم بهذا أن خطاب ـهذا احلديث ال
يصلح إال ألـهل املدينة ومن اكن مثلهم ممن قبلته اجلنوب ،وبالعكس كأـهل ايلمن اذلين قبلتهم الشمال ،وأما من اكنت القبلة يف حقه الرشق
والغرب تكون جهة القبلة يف حقهم :ما بني الشمال واجلنوب.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10642( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت

No es propio de un musulmán que posea
algo para heredar que pasen dos noches sin
que su legado esté escrito.

يللتني إال ووصيته مكتوبة عنده

 .814احلديث:

**

814. EL HADIZ:

ً
عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ما Narró Abdullah Ibn Omar –que Alah se complazca de

ambos- “no es propio de un musulmán que posea algo
حق امرئ مسلم هل َشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال
para heredar que pasen dos noches sin que su legado
ووصيته مكتوبة عنده» .زاد مسلم :قال ابن عمر« :ما esté escrito” Muslim añadió: dijo Ibn Omar: “No ha
مرت يلع يللة منذ سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه pasado una noche desde que escuché al mensajero de
Alah –la paz y las bendiciones sean con él- decir eso
وسلم -يقول ذلك ،إال وعندي وصييت».
”sin que mi legado esté escrito

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

ليس من احلق والصواب واحلزم ملن عنده َشء يريد

SIGNIFICADO GENERAL:
**

أن يويص به ويبينه ،أن يهمله حىت تمىض عليه املدة
الطويلة؛ بل يبادر إىل كتابته وبيانه ،وَغية ما يسامح

فيه الليلة والليلتان .وذلا فإن ابن عمر ريض اهلل

عنهما -بعد أن سمع ـهذه انلصيحة انلبوية -اكن
يتعاـهد وصيته لك يللة ،امتثاال ألمر الشارع ،وبيانا
للحق .والوصية قسمان :مستحب ،وـهو ما اكن

“No es propio, ni correcto para quien posee algo que
desee dejar como legado alargarlo mucho tiempo (sin
dejar constancia por escrito) por el contrario tiene que
apresurarse en escribirlo y declararlo, lo más que se
permite (alargarlo) es una noche o dos, es por esto que
Ibn Omar –que Alah se complazca de ambos- después
de haber escuchado ese consejo profético se
comprometió a tener su legado cada noche,
cumpliendo la orden de Alah y obrando con la verdad.

للتطواعت والقربات ،وواجب ،وـهو ما اكن يف احلقوق
الواجبة ،اليت ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته ألن "ما
ال يتم الواجب إال به  ،فهو واجب" ،وذكر ابن دقيق

العيد أن ـهذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب.

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

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

معاين املفردات:

• ما حق امريء  :ليس حق شخص.
• مسلم  :وصف خرج خمرج الغالب أو ذكر للتهييج تلقع املبادرة المتثال األمر.
• هل َشء  :يملك شيئًا ،سواء اكن اليشء مما يتمول اكنلقود ،أو ما ال يتمول اكحلقوق واملختصات ،ويه ما خيصه.

• يبيت  :كأن فيه حذفا تقديره :أن يبيت
• يللتني  :ذكر الليلتني لرفع احلرج لزتاحم أشغال املرء اليت حيتاج إىل ذكرـها ففسح هل ـهذا القدر يلتذكر ما حيتاج إيله.
• وصيته  :باحلقوق الواجبة عليه.
• مكتوبة  :خبطه أو بغري خطه.

• قال ابن عمر  :قائل"قال ابن عمر" سالم راوي احلديث عنه.
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فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الوصية وعليها إمجاع العلماء ،وعمدة اإلمجاع الكتاب والسنة.
 .2أن الوصية قسمان :أ -مستحب ب -وواجب .وـهذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب.
ُّ ً
ً
 .3مرشوعية املبادرة إيلها ،بيانا هلا ،وامتثاال ألمر الشارع فيها ،واستعدادا للموت ،وتبرصا بها وبمرصفها ،قبل أن يشغله عنها شاغل.
ً
 .4أن الكتابة املعروفة تكىف إلثبات الوصية والعمل بها ،ألنه لم يذكر شهودا هلا ،واخلط إذا عرف ،بينة ووثيقة قوية.
 .5فضل ابن عمر ريض اهلل عنه ،ومبادرته إىل فعل اخلري ،واتباع الشارع احلكيم.
 .6قال ابن دقيق العيد :والرتخيص يف الليلتني واثلالث دفع للحرج والعَس.
 .7أن األشياء املهمة ينبيغ أن تضبط بالكتابة ألنها أثبت من الضبط باحلفظ ألنه خيون َغبلا.
 .8انلدب إىل اتلأـهب للموت واالحرتاز قبل الفوت ،ألن اإلنسان ال يدري مىت يفجأه املوت.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم
للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5831( :
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ر ر َّ ر ر ُ ر ر
ر ر ْ ُ ُ
ار حىت ظننت أنه
َبيل ي ر
ما زال ر
ج ر
يين باجل ر
وص ر
ر ُ
سيورثه

 .815احلديث:

Tanta era la insistencia del ángel Gabriel en
que hiciera el bien al vecino, que llegué a
pensar que también tomaría parte en la
herencia.
**

815. EL HADIZ:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ,-وعبد اهلل بن عمرDe Aicha y Abdallah Ibn Umar, que Al-lah esté -
complacido con ellos, que el Mensajero de Al-lah, Él le
ريض اهلل عنهما -قاال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
bendiga y le dé paz, dijo: “Tanta era la insistencia del
وسلم « :-ما زال جربيل يوصيين باجلار ،حىت ظننت ángel Gabriel en que hiciera el bien al vecino, que
ِّ
llegué a pensar que también tomaría parte en la
سيورثه».
أنه
”herencia.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ما زال جربيل يوصيين باالعتناء باجلار ،حىت ظننت Tanta era la insistencia del ángel Gabriel en que hiciera
el bien al vecino, que llegué a pensar que también
أنه سيزنل الويح اذلي يأيت به جربيل بتوريث اجلار.
tomaría parte en la herencia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الصلح وأحاكم اجلوار
راوي احلديث :متفق عليه من حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-ورواه مسلم من حديث اعئشة -ريض اهلل عنها-.
**

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

معاين املفردات:

• يوصيين باجلار  :أي :باالعتناء به.
• ظننت أنه سيورثه  :اعتقدت وترقبت أن يأتيين وجيعل اجلوار سببا لإلرث.

فوائد احلديث:
 .1عظم حق اجلوار ووجوب مرااعة ذلك.
 .2اتلأكيد ىلع حقه بالوصية يقتيض رضورة إكرامه واتلودد واإلحسان إيله ،ودفع الرض عنه ،وعيادته عند املرض ،وتهنئته عند املَسة ،وتعزيته
عند املصيبة.

املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4965( :

161

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

َّ ر ُّ ر ر
رر
ُ ْ َّ ر
 وال أت َّم،ما صليت خلف إمام قط أخف صالة

Jamás he rezado detrás de un imam tan
liviano y completo en su rezo que detrás del
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz.

-صىل اهلل عليه وسلم- صالة من انليب

**

816. EL HADIZ:

: احلديث.816

ً
اا
De Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él,  «ما: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
َّ ا ا ا
transmitido del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
اا
ُ ْاصلَّي
 وال أت َّم صالة،ت خلف إمام ق ُّط أخف صالة
dé paz, que dijo: “Jamás he rezado detrás de un imam
tan liviano y completo en su rezo que detrás del
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz.”

.»-صىل اهلل عليه وسلم- من انليب

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía  يأمر باتليسري-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
ordenar hacer liviana la oración al tiempo que
enseñaba por medio de la palabra y la acción, haciendo  ومن اتليسري اتلخفيف،ويدعو إيله بالقول والفعل
más llevadera la oración pero cumpliendo con el acto يف الصالة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال
de adoración del mejor modo posible. En ese hadiz,
 فينيف أنس بن مالك أن يكون صىل خلف،واتلمام
Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, dice que
jamás he rezado detrás de un imam tan liviano y أي إمام من األئمة إال وًكنت صالته خلف اإلمام
completo en su rezo que detrás del Mensajero de Al-  ِبيث ال يشق، أخف-صىل اهلل عليه وسلم- األعظم
lah, Él le bendiga y le dé paz. De modo que no les
dificultaba a los musulmanes que rezaban detrás de él  وال. فيخرجون منها وـهم فيها راغبون،ىلع املأمومني
ا
completar la oración y de esta forma después de صىل اهلل عليه-  فقد اكن يأيت بها،أت َّم من صالته
realizarla salían con ganas de seguir cumpliéndola. Al
 بل يكملها باملحافظة، فال خيل بها، اكملة-وسلم
mismo tiempo, Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido
con él, dice que jamás ha rezado detrás de un imam صىل-  وـهذا من آثار بركته،ىلع واجباتها ومستحباتها
tan completo, puesto que el del Mensajero de Al-lah, Él
.-اهلل عليه وسلم
le bendiga y le dé paz, solía realizar la oración de la
forma más completa, sin llegar a mermarla, sino que la
hacía en su totalidad preservando en sus obligaciones
y esto otra muestra de la baraca del Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
اا
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

ُّ •
.ظرف الستغراق ما مىض من الزمان
 وـهو، فقط: قط
َّ ا ا
ا َّا
. خفيفة بال نقص-صىل اهلل عليه وسلم-  أي صالة انليب، مجع فيها بني اتلخفيف واإلتمام والكمال:  وال أتم،• أخف صالة

:فوائد احلديث
 فإتمامها يكون باإلتيان بواجباتها، وتامة حىت ال ينقص من ثوابها َشء، حىت ال يشق ىلع املصلني، مرشوعية أن يأيت اإلمام بالصالة خفيفة.1
. وختفيفها يكون بعدم اإلطالة الزائدة اليت تشق،ومستحباتها

. فهو خمفف وإن ثقل ذلك ىلع بعض انلاس-صىل اهلل عليه وسلم-  من صىل بانلاس كصالة انليب.2
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 .3أن صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكمل صالة؛ فليحرص املصيل ىلع أن جيعل صالته مثل صالته -عليه الصالة والسالم-؛ يلحظى
باالقتداء ،ويفوز بعظيم األجر.

 .4حسن صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ جلمعه بني اتلخفيف والكمال.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ـه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاـهرة ،الطبعة :األوىل 1427ـه.

الرقم املوحد)5381( :
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ر ر ر رْ ر
ُ
ُ ْ ُ
ْ
ْنال رن،
ما مرن يومٍ يصبرح ال رع
باد في ره إال ملاك رن ي ر
ُ
ُ َّ ر ْ ُ ْ ً ر ر ً
ُ ر ر ُ ُر
فيقول أحدهما :اللهم أع رط من رفقا خلفا ،ويقول
ُ ر ْ ُْ ً ررً
ر
اآلخ ُر :الله َّم أع رط مم رساك تلفا

 .817احلديث:

ً
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما ِم ْن يومٍ
ا ا ا اْ ا
ْ
ُ ا ُ
ُ
زنال ِن ،فيقول أ اح ُدـه اما:
يُص ِب ُح ال ِعباد في ِه إال ملاك ِن ي
ِ
ُ
ْ ً ا اً
ُ ا ْ
ا
ُ ا ْ
الله َّم أع ِط
الله َّم أع ِط ُمن ِفقا خلفا ،ويقول اآلخ ُر:
ْ ً ااً
ُمم ِساك تلفا».
درجة احلديث :صحيح

Cada día que amanece descienden dos
ángeles sobre los siervos. Y dice uno: ¡Oh
Al-lah, da al generoso una gran
recompensa por lo que gasta! Y dice el otro:
!¡Oh Al-lah, arruina al tacaño
**

817. EL HADIZ:

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah dijo: “Cada día que amanece
descienden dos ángeles sobre los siervos. Y dice uno:
¡Oh Al-lah, da al generoso una gran recompensa por lo
!”que gasta! Y dice el otro: ¡Oh Al-lah, arruina al tacaño.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ال يمر ىلع انلاس يوم إال وملاكن يزنالن ،فيقول Cada día que amanece descienden dos ángeles sobre
los siervos. Y dice uno de ellos: “¡Oh Al-lah,
أحدـهما :امهلل أعط من أنفق ماهل يف اخلري اكلطااعت recompensa en esta vida y en la Otra al que gasta su
وىلع العيال والضيفان عوضا ،يف ادلنيا واآلخرةdinero en hacer el bien, cumpliendo con los actos de ،
adoración y sufragando los gastos de su familia y
ويقول اآلخر :امهلل أـهلك ابلخيل اذلي يمسك عما
huéspedes!”. Y dice el otro: ¡Oh Al-lah, arruina al
أوجب اهلل عليه من بذل املال فيه ـهو وماهل.
tacaño, el que no gasta las riquezas que le ha otorgado
Al-lah en lo que Él ha ordenado, siendo estas riquezas
!”del Todopoderoso
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ً
• خلفا  :أي :عوضه خريا فيما أنفق ،وبارك هل.
ً
• تلفا  :أي :أـهلك ما كزنه ومنعه عن مستحقيه.

فوائد احلديث:

 .1جواز ادلاعء للكريم بمزيد من العوض ،وأن اخيلف عليه ً
خريا مما أنفق ،وجواز ادلاعء ىلع ابلخيل بتلف ماهل اذلي خبل به ومنع إنفاقه فيما
ِ
أوجب اهلل عليه.
 .2داعء املالئكة للمؤمنني الصاحلني املنفقني باخلري والربكة ،وأن داعءـهم مستجاب.

 .3احلث ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل-.

 .4حتريم ابلخل والشح.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .نزـهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-
ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .1407بهجة انلاظرين رشح رياض
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن
عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)3379( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
De Abu Sa'idd Al Judry,que Al-lah esté
complacido con él,que dijo: “Una mujer
vino a donde el Mensajero de Al-lah,quél,e
la misericordia y la protección de Al-lah
sean con,y le dijo:"Oh Mensjero de Allah,los hombres se benefician de tus
enseñanzas,así pues,concédenos un día
para que vengamos y nos enseñes de lo que
Al-lah te ha enseñado".Dijo:"Reuníos el día
tal y tal".Entonces,se reunieron y fueron a
donde el Profeta,que la misericordia y la
protección de Al-lah sean con él,y les
enseñó de lo que Al-lah le había enseñado.Y
a continuación dijo:"Cualquiera de
vosotras que pierda tres hijos(por la causa
de Al-lah),serán para ella un inpedimento
para ir al Fuego".Y una mujer preguntó:"¿Y
si son dos?".Entonces dijo el Mensajero de
Al-lah,que la misericordia y la protección
de Al-lah sean con él:"Y si son dos”.Hadiz
sobre el que hay acuerdo.

ُ ر ي ُ ر رر
ُ ْ
ما مرنك َّن من امرأة تقدم ثالثة من الودل إال
ً ر
َّ
ار
اكنوا حرجابا من انل ر

**

818. EL HADIZ:

: احلديث.818

ْ
 جاءت: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري

De Abu Sa'idd Al Judry, que Al-lah esté complacido con
él, que dijo: “Una mujer vino a donde el Mensajero de
Al-lah, que la misericordia y la protección de Al-lah
sean con él, y le dijo: "Oh Mensjero de Al-lah, los
hombres se benefician de tus enseñanzas, así pues,
concédenos un día para que vengamos y nos enseñes
de lo que Al-lah te ha enseñado". Dijo: "Reuníos el día
tal y tal". Entonces, se reunieron y fue a donde estaban,
que la misericordia y la protección de Al-lah sean con
él, y les enseñó de lo que Al-lah le había enseñado. Y
a continuación dijo: "Cualquiera de vosotras que pierda
tres hijos (por la causa de Al-lah), serán para ella un
inpedimento para ir al Fuego". Y una mujer preguntó:
"¿Y si son dos?". Entonces dijo el Mensajero de Al-lah,
que la misericordia y la protección de Al-lah sean con
él: "Y si son dos.”

: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم- امرأة إىل رسول اهلل
ا
ْ
 فاج اعل نلاا من، ذـهب الرجال ِِبا ِدي ِثك،يا رسول اهلل
ِّ ُ
ْا
َّ ا
ً ا ا
: قال،يوما نأ ِتيك فيه ت اعل ُمناا مما اعل امك اهلل
نف ِسك
ْ ْا ْ ا اا ا ا ا ا ا
ُ  فأتا،اجتا ام ْع ان
- اـه َّن انليب
«اجت ِمعن يوم كذا وكذا» ف
َّا ا
َّ ا
ُ
ُ
: ثم قال، ف اعل امه َّن مما علمه اهلل-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ا ِّ ا ا ا
ُ ْ«ما من
ك َّن من امرأة تقد ُم ثالثة من الودل إال اكنوا
ِ
ا
ً
َّ
 واثنني؟ فقال رسول:ار» فقالت امرأة
ِ ِحجابا من انل
.» «واثنني:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Una mujer dijo al Profeta,que la misericordia y la
protección de Al-lah sean con él:Los hombres te han
hecho estar ocupado todo el tiempo,y por ello no
encontramos el tiempo para reunirnos contigo y
preguntarte sobre nuestro din,debido a que estás con
ellos el resto del tiempo.Así pues concreta para
nosotras un día para que nos encontremos contigo y

166

َّ
 شغلك عنا:-صىل اهلل عليه وسلم- قالت امرأة للنيب
ا ا
 فأصبحنا ال ُند وقتا نلقاك فيه،الرجال الوقت لكه
ُ
 ملالزمتهم لك سائر ايلوم؛ فخ َّصنا،ونسألك عن ديننا
ِّ
ا ا
،معرش النساء بيوم نلقاك فيه ُتل اعل امنا فيه أمور ديننا
ا
َّ -صىل اهلل عليه وسلم- فخصص انليب
هلن يوما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
جيتمعن فيه ،فاجتمعت النسوة يف ايلوم اذلي اخ َّ
صه nos enseñes los asuntos de nuestro din.Entonces,el
Profeta,que la misericordia y la protección de Al-lah
ُ َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لهن ،فأتاـهن فعلمهن مما sean con él,reservó un día en el que reunirse,y así
ا َّ
علمه اهلل مما حيتجن إيله من العلم ،ثم برشـهن أنه pues se juntaron las mujeres en el día acordado y vino
ا a donde ellas y les enseñó de lo que Al-lah le había
ليس ِمنْ َّ
هن امرأة يموت هلا ثالثة من أوالدـها ذكورا
enseñado,de aquello que necesitaban saber.A
أو إناثا فتقدمهم لدلار اآلخرة صابرة حمتسبة إال اكن continuación les dio las buena noticia de que no había
ُمصابها فيهم وقاية هلا من َّ
انلار وإن استوجبتها ninguna de ellas que hubera perdido a tres de sus hijos
ْ en la causa de Al-lah,varones o hembras,y fuera
بذنوبها ،فقالت امرأة :وإن مات هلا اثنان ،ـهل هلا أجر paciente con su pérdida,esperando la recompena de
من مات هلا ثالثة من الودل؟ فقال رسول اهلل -صىل Al-lah sin que ellos fueran una precaución para ella con
respecto al Fuego,a pesar de que sus faltas fueran
اهلل عليه وسلم :-وكذلك إن مات هلا اثنان من الودل،
como para ir al Fuego.Entonces una mujer dijo:"¿Y si
ْ
ْ
فأج ُرـها أج ُر من مات هلا ثالثة من الودل.
se le mueren dos?¿Tiene la misma recompensa como
si se le murieran tres?".El Mensajero de Al-lah,que la
miseriocordia y la protección de Al-lah sean con
él,dijo:"Así también a quien se le mueran dos hijos,su
"recompensa será como a la que se le mueren tres.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
معاين املفردات:

ْ
• فاج اعل نلاا  :أي اع ِّني نلا.
ُ ا ِّ ُ ا ا ا
• تقدم ثالثة  :أي تقدمهم لدلفن بعد أن ماتوا.
• حجابا  :ساترا.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أوالد املسلمني يف اجلنة؛ ألنه يبعد أن اهلل تعاىل ياغفر لآلباء بفضل رمحته لألبناء ،وال يرحم األبناء ،بل كتاب اهلل تعاىل ناطق بذلك ،قال تعاىل:
(واذلين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أحلقنا بهم ذريتهم)[ الطور.]21:
اا
َّ
 .2البشارة باجلنة ملن فق ادت ثالثة أو اثنني من أوالدـها.
اْ
 .3ىلع قد ِر املصيبة يكون األجر.
اْ
 .4ينبيغ ىلع العالم تنبيه املتعلم ىلع أمور ـهو ِباجتها أكرث من غريـها ،فها ـهو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيث النساء ىلع الصرب عند فقد
األوالد؛ ألنهن يكرثن انلياحة ،ويظهرن اجلازع أكرث من الرجال.
ا
 .5تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واستجابته لطلب املرأة وحرصه ىلع تعليم النساء ما خي ُصهن من األمور.
 .6تعليم املرأة ما ينفعها مرشوع ،برشط عدم اخللوةُ ،
وابلعد عن أسباب الفتنة.
 .7جواز ختصيص يوم تلعليم النساء.

 .8رغبة نساء الصحابة -ريض اهلل عنهن -وحرصهن ألخذ العلم.
 .9حق املرأة يف العلم ،فإنها ُملكفة رشاع ،والعلم واجب عليها يلصلح به أمر دينها ،ودنياـها وتكون عضوا صاحلا ونافعا يف املجتمع.

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ـه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل ،
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الطبعة :األوىل 1428 ،ـه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
رشح رياض الصاحلني،
1422ـه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ـه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري،
انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه.

الرقم املوحد)8871( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ي
ما من ميت يموت فيقوم باك ريهم فيقول:
ررر
ير
ر رر
ر ير
واجباله ،واسيداه ،أو حنو ذلك إال ُوُك به ملاكن
ُ
رْر
يله رزان ره :أهكذا كنت؟

 .819احلديث:

Aquel que muere y se le llora haciendo
invocaciones de la Yahilia (época
preislámica), se le pondrán dos ángeles a
su cargo, que, zarandeándolo, le
?preguntarán: ‘¿Es así como eras
**

819. EL HADIZ:

ً
عن أيب موَس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما من ميِّت
ا ا
ا ا
واسيِّداه ،أو حنو
واجبااله،
يموت فيقوم با ِكيهم فيقول:
ْ
ُ
ِّ ا
اا
ا
ذلك إال ُولك به املاكن يال اهزانِه :أـهكذا كنت؟».
درجة احلديث :حسن

De Abu Musa, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Aquel que muere y se le llora haciendo invocaciones
de la Yahilia (época preislámica), se le pondrán dos
ángeles a su cargo, que, zarandeándolo, le
?’”preguntarán: ‘¿Es así como eras.
**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

أن املسلم إذا مات ،وقام أحد يبيك عليه مع ناوح El musulmán si muere y alguien le llora haciendo
invocaciones de la Yahilia (época preislámica), del tipo
وصياح بأن ـهذا امليت بالنسبة هل أو هلا اكجلبل تأوي “esta persona era para él como la montaña en la que
إيله عند الشدائد ،وأنه اكن هل سندا وملجأ ،أو حنو se refugia de la tempestad, y que para él era un apoyo
y un refugio, etc.” se le pondrán dos ángeles a su
ذلك؛ إال جاء ملاكن للميت يدفعانه يف صدره
cargo, que lo agarrarán por el pecho, lo zarandearán y
ويسأالنه سؤال املتهكم :ـهل أنت كما قيل؟
le hará esta pregunta que retumba: ‘¿Eras así como
?’dicen
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
َّ
ا
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ا
واجبا ُ
اله  :أي أن انلاحئة تشبه امليت باجلبل بالنسبة هلا.
ا
ا
• ا
بالسيد ـهناَّ :
واسيِّداه  :املراد ِّ
وامللجأ.
السند
ْ
• يال اه ازانِه  :ادلفع ِجبا ْمع ايلاد يف الصدر ،أي ويده جمموعة مضمومة.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن انلَّدب وانلياحة ىلع امليت ،وأن ذلك مما يسبب هل األذى.

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه عمدة القاري ،رشح صحيح
ابلخاري ،تأيلف :حممود بن أمحد بن موَس العيين ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد
نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)8917( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
No hay día más apropiado para que Al-lah
libre a un siervo suyo del Fuego que el Día
de Arafah. En verdad Él se acerca a ellos y
comienza a alabarlos ante los ángeles. Y
dice: ¿Qué quieren estos?

ً
ما من يوم أكرث من أن يعتق اهلل فيه عبدا من
انلار من يوم عرفة

**

820. EL HADIZ:

: احلديث.820

ً
 «ما ِمن يومٍ أكرث: مرفواع-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ْ
ً
ُ أن ُي ْعت اق
، ِمن يومِ عرفة،انلار
اهلل فيه عبدا ِمن
ِمن
ِ
ِ
ا
َّ
ُ
 ما أراد: فيقول، ثم يبايه بهم املالئكة،وإنه يلدنو

De Aicha, que Al-lah esté complacido con ella, que el
Mensajero de Al-lah dijo: “No hay día más apropiado
para que Al-lah libre a un siervo suyo del Fuego que el
Día de Arafah. En verdad Él se acerca a ellos y
comienza a alabarlos ante los ángeles. Y dice: ¿Qué
quieren estos”?

.»ـهؤالء؟

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

ِّ ُ ا
ليس يوم من األيام أكرث من يوم عرفة يف أن خيلص
ِّ
 يقرب-سبحانه-  وإنه،وينيج اهلل من يشاء من انلار
ًّ
ً من عباده احلجيج ُق
 ويبايه بهم،حقيقيا
ربا
ُ ،املالئكة
ويظهر ىلع املالئكة فضل احل ُ َّجاج

“No hay día más apropiado para que Al-lah libre a un
siervo suyo del Fuego que el Día de Arafah”, es decir,
no hay mejor día que el Día de Arafah para que Al-lah
salve a quien quiera del Fuego. “En verdad Él se
acerca a ellos y comienza a alabarlos ante los
ángeles”, esto es, El Todopoderoso está cerca de sus
siervos, una cercanía real y Le habla a los ángeles de  وأـهل السنة واجلماعة يعتقدون أن اهلل عز،ورشفهم
las buenas acciones de sus siervos peregrinos. La وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق جبالهل
comunidad de ulemas y doctos de los asuntos de la fe
 وـهو،وعظمته
ٍ
consideran que Al-lah, Magnánimo y Excelso, está  وأنه، بائن من خلقه،مستو ىلع عرشه
realmente cerca de sus siervos como bien se merece  ما: فيقول،. ويدنو منهم حقيقة،يتقرب إيلهم حقيقة
su Majestuosidad y Grandeza, mientras se asienta
 أي َشء أراد ـهؤالء؟ حيث تركوا:أراد ـهؤالء؟ أي
sobre su Trono, observando a sus criaturas, y que
realmente se acerca a ellos. “Y dice: ¿Qué quieren ، وأتعبوا أبدانهم، ورصفوا أمواهلم،أـهلهم وأوطانهم
estos?”, esto es, cuál es el deseo de estos que han ، واللقاء، والقرب، والرضا، ما أرادوا إال املغفرة:أي
dejado atrás a sus familias y sus hogares, han gastado
su dinero y agotado sus cuerpos. Es decir: no desean . ودرجاتهم ىلع قدر نياتهم،وما أرادوه فهو حاصل هلم
otra cosa que el perdón, la complacencia, la cercanía
y el encuentro. Lo que estos desean lo tendrán y sus
grados irán en función de sus intenciones.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

ُا
ُ خيلِّص
.وينا ِّيج
: • يعتق
. يقرب: • يدنو
. يُظهر فضل احلجاج ورشفهم ىلع املالئكة: • يبايه
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فوائد احلديث:
 .1ـهذا احلديث ظاـهر ادلاللة يف فضل يوم عرفة.
مستو ىلع عرشه ،بائن من خلقه ،وأنه يتقرب إيلهم حقيقة ،ويدنو
 .2أن اهلل -عز وجل -قريب من عباده حقيقة كما يليق جبالهل وعظمته ،وـهو
ٍ
منهم حقيقة.

 .3أن اهلل -تعاىل -يبايه باحلجيج مالئكته ،فيجب اإليمان بذلك.

 .4إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل -ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة :
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م

الرقم املوحد)8288( :
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ُْ
مانهيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا
ر ر ر
منه ما استطعتم ،فإنما أهلك اذلين من قبلكم
ُ
كرثة مسائلهم واختالفهم ىلع أنبيائهم

 .821احلديث:

Lo que os he prohibido hacer, evitadlo, y lo
que os he ordenado, cumplidlo cuanto
podáis, puesto que lo que acabó con
aquellos que os precedieron fueron sus
abundantes cuestiones y el desacato a sus
profetas.
**

821. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah dijo: “Lo que os he prohibido
hacer, evitadlo, y lo que os he ordenado, cumplidlo
cuanto podáis, puesto que lo que acabó con aquellos
que os precedieron fueron sus abundantes cuestiones
”y el desacato a sus profetas.

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما نهيتكم عنه
ُْ
فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،
ا ا ا
ُ
فإنما أـهلك اذلين من قبلكم كرثة مسائلهم
واختالفهم ىلع أنبيائهم».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

دنلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا نهانا El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz nos
indicó que si nos prohíbe algo, debemos evitarlo, y si
عن َشء وجب علينا اجتنابه بدون استثناء ،وإذا nos ordena, debemos cumplirlo en la medida de
أمرنا بيشء فعلينا أن نفعل منه ما نطيق .ثم حذرنا nuestras posibilidades. Después nos advirtió de ser
como aquellos pueblos que nos precedieron, que
حىت ال نكون كبعض األمم السابقة حينما أكرثوا
abusaron de preguntar a sus profetas y los
من األسئلة ىلع أنبيائهم مع خمالفتهم هلم فعاقبهم اهلل desacataron, por lo que Al-lah les castigó con
بأنواع من اهلالك وادلمار ،فينبيغ أن ال نكون numerosos modos de destrucción y perdición. Es por
ello que no debemos portarnos como ellos para no
مثلهم حىت ال نهلك كما ـهلكوا.
perecer como ellos perecieron.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > مقاصد الرشيعة
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ّ
• نهيتكم  :انليه :طلب الكف ىلع وجه االستعالء.
• فاجتنبوه  :اتركوه.
• من قبلكم  :من األمم السابقة.
• واختالفهم  :خمالفتهم.
• مسائلهم  :أسئلتهم.

فوائد احلديث:
 .1األمر بامتثال األوامر ،واجتناب انلوايه.
 .2انليه لم يرخص يف ارتكاب َشء منه ،واألمر قيد باالستطاعة؛ ألن الرتك مقدور والفعل حيتاج إىل قدرة ىلع إجياد الفعل املأمور به.
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 .3انليه عن كرثة السؤال ،قد قسم العلماء السؤال إىل قسمني :أحدـهما :ما اكن ىلع وجه اتلعليم ملا حيتاج إيله من أمر ادلين ،فهذا مأمور به
ومن ـهذا انلوع أسئلة الصحابة .واثلاين :ما اكن ىلع وجه اتلعنت واتللكف وـهذا ـهو املنيه عنه.

 .4حتذير ـهذه األمة من خمالفة نبيها ،كما وقع يف األمم اليت قبلها.
ً
ّ
ّ
 .5املنيه عنه يشمل القليل والكثري ،ألنه ال يتأىت اجتنابه إال باجتناب قليله وكثريه ،فمثال :نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثريه.

 .6ترك األسباب املفضية إىل املحرم ،ألن ذلك من معىن االجتناب.
ْ
 .7اإلنسان هل استطاعة وقدرة ،لقوهل :ا
"ما استا اطعتُ ْم" فيكون فيه رد ىلع اجلربية اذلين يقولون :إن اإلنسان ال استطاعة هل ،ألنه جمرب ىلع عمله،
حىت اإلنسان إذا ّ
حرك يده عند الالكم ،فيقولون حتريك ايلد ليس باستطاعته ،بل جمرب ،وال ريب أن ـهذا قول باطل يرتتب عليه مفاسد عظيمة.
ْ
ْ
ا ُ ُْ
ّ
مستحب؟ لقوهل" :فأتوا ِمنه اما استا اطعتُ ْم".
 .8ال ينبيغ لإلنسان إذا سمع أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول :ـهل ـهو واجب أم
ً
ُ
 .9ما أمر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أو نىه عنه فإنه رشيعة ،سواء اكن ذلك يف القرآن أم لم يكن ،فيعمل بالسنة الزائدة ىلع القرآن أمرا أو
ً
نهيا.
 .10كرثة املسائل سبب للهالك وال سيّما يف األمور اليت ال يمكن الوصول إيلها مثل مسائل الغيب كأسماء اهلل وصفاته ،وأحوال يوم القيامة،
ًّ
التكرث السؤال فيها فتهلك ،وتكون ّ
متعمقا.
متنط ًعا

 .11األمم السابقة ـهلكوا بكرثة املسائل ،وـهلكوا بكرثة االختالف ىلع أنبيائهم.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ـه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ـه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ
صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ـه- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف
رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَسي ،ط .دار اليَس- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4725( :
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El ejemplo del tacaño y del generoso es
como el ejemplo de dos hombres que tienen
dos escudos de hierro desde su pecho hasta
la clavícula.

مثل ابلخيل واملنفق ،كمثل رجلني عليهما
ُ َّ
جنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما

 .822احلديث:

**

822. EL HADIZ:

ً
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :مثل ابلخيل
واملنفق ،كمثل رجلني عليهما ُجنتان من حديد من
ُ
ا
َّ
ث ِديِّهما إىل ت ارا ِقيهما ،فأما املنفق فال ينفق إال اسباغت
ا
اُْ
أو اوف ارت -ىلع جدله حىت ختيف بنانه وتعفو أثره،ً
َّ
وأما ابلخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت لك

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- “El
ejemplo del tacaño y del generoso es como el ejemplo
de dos hombres que tienen dos escudos de hierro
desde su pecho hasta la clavícula, el generoso cuando
da caridad el escudo desciende y su cuerpo se va
protegiendo hasta cubrir sus dedos y sus pies,
mientras que el tacaño cuando quiere dar algo es como
si estuviera amarrado quiere agrandar (su escudo) y no
podrá hacerlo.

حلقة ماكنها ،فهو يوسعها فال تتسع».
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ً
رضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مثال للبخيل El profeta –la paz y las bendiciones sean con él-
**

واملنفق ,وصفهما برجلني ىلع لك واحد منهما درع

يسرته ويقيه من اثلدي إىل الرتقوة -ويه العظم اذلي
يف أىلع الصدرَّ ,-
فأما املنفق لكما أنفق سبغت وطالت
حىت جتر وراءه وختيف رجليه وأثر مشيه وخطواته,
ُ
َّ
وأما ابلخيل فكرجل ضاق عليه درعه حىت غلت
يده إىل عنقه لكما أراد توسيعها اجتمعت ولزمت

ترقوته.

expuso el ejemplo del generoso y caritativo y el ejemplo
del tacaño, los describió como dos hombres que tiene
cada uno de ellos un escudo que los cubre desde el
pecho hasta la clavícula – el hueso que está encima
del pecho- el caritativo cada vez que da caridad su
escudo se va extendiendo hasta que le cubre sus pies
y cubre sus huellas, mientras que el tacaño es alguien
que tiene las manos amarradas cada vez que las sube
para hacer bajar su escudo no puede hacerlo y este no
baja más allá de su cuello.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > صدقة اتلطوع
الفضائل واآلداب > فقه األخالق
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• جنتان  :دراعن واجلنة بضم اجليم بعدـها نون أي :ادلرع ،وضبطت باملوحدة أو انلون كما قاهل غري واحد ،قيل :ومما يرجح انلون أن ادلرع ال
يسىم جبة بابلاء بل انلون.
• تراقيهما  :مجع ترقوة ويه العظم ابلارز أىلع الصدر من رأس الكتف إىل العنق.
• سبغت  :امتددت وغطت.
• وفرت  :كملت ونمت.
• بنانه  :أصابعه.

• تعفو أثره  :تمحو أثر مشيه.

• لزقت لك حلقة ماكنها  :اتلصقت وضاقت عليه.
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فوائد احلديث:
 .1قيام اتلمثيل مقام ادليلل ىلع تفضيل املتصدق ىلع ابلخيل.
 .2الصدقة تكفر اخلطايا.
 .3بشارة املتصدق الكريم ِبصول الربكة والعون والسرت واحلفظ من ابلالء بعون اهلل -تعاىل-.
 .4الكريم إذا ـهم بالصدقة انرشح هلا صدره وطابت نفسه وعكسه ابلخيل.
املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .رياض الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موَس ـهادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بقطر ,ط .1428 4بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف:
يلع بن سلطان حممد املال اهلروي القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم 1422ه .تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت،
حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة 1987 – 1407 ،
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Vayan a él, que comience a hablar, tome
sombra, se siente y complete su ayuno.

مروه ،فليتُكم ،وليستظل ،ويلقعد ،ويلتم صومه

 .823احلديث:

**

823. EL HADIZ:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :بينما انليب

Narró Ibn Abbas –Alah se complazca de él-: en una
ocasión el profeta –la paz y las bendiciones sean con
él- estaba dando un sermón y había un hombre de pie,
el preguntó por él y le dijeron: es Abu Israil ha
prometido que se parara en el sol, no se sentará, no
buscará sombra, no hablará y ayunará, entonces el
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo:
“Vayan a él, que comience a hablar, tome sombra, se
”siente y complete su ayuno

صىل اهلل عليه وسلم -خيطب إذا ـهو برجل قائمفسأل عنه ،فقالوا :أبو إرسائيل نذر أن يقوم يف
الشمس وال يقعد ،وال يستظل ،وال يتلكم ،ويصوم،

فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-مروه ،فليتلكم،
وليستظل ،ويلقعد ،ويلتم صومه».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

نذر ـهذا الصحايب ترك الالكم والطعام والرشاب وأن

يقف يف الشمس وال يستظل وـهذا فيه تعذيب
للنفس ومشقة عليها وـهذا نذر حمرم هلذا نهاه انليب

صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ,لكن أمره أن يتمصومه ألنه عبادة مرشوعة  ،وعليه من نذر عبادة

مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة

فإنه ال يلزمه فعلها.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Ese sahabi prometió dejar de hablar, comer, beber, se
pararía en el sol sin buscar sombra, como una forma
de torturarse así mismo, este tipo de promesas están
prohibidas por eso el profeta –la paz y las bendiciones
sean con él- le prohibió eso pero le ordenó continuar
con el ayuno, ya que es una adoración legislada, y
quien prometa realizar algo que está legislado tiene el
deber de cumplirlo y quien haga una promesa de algo
que no está legislado entonces no debe cumplirlo.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > انلذور
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

فوائد احلديث:
 .1من نذر عبادة مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة فإنه ال يلزمه فعلها.
 .2انلذر بالسكوت ليس قربة يف رشيعة اإلسالم.
 .3جواز السؤال عن األحوال املستغربة قبل إنكارـها.
 .4جواز اتلوكيل يف إبالغ اجلواب أو األمر وانليه.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422لسان العرب ،البن منظور .دار صادر  -بريوت .الطبعة األوىل .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن
اجلوزي .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ـه
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ً مأل اهلل قبورهم وبيوتهم
 كما شغلونا عن،نارا

¡Que Al-lah llene de fuego sus tumbas y sus
casas! No nos han permitido hacer la
oración intermedia (media tarde) hasta que
se ha puesto el sol.

الصالة الوسطى حىت اغبت الشمس

**

824. EL HADIZ:

: احلديث.824

ا
َّ  أ َّن-ريض اهلل عنه- عن ايلع بن أيب طالب
َّ انل
- يب
ِ
ِ
ْ ا ا اْا
ُ  « ام األ:اخلانْ ادق
اهلل
م
و
ي
ال
ق
وسلم
عليه
اهلل
صىل
ِ
َّ ا
ا
ُ
ُُ ا
ا ا ا
ً وت ُهم نا
ُقبُ ا
 ك اما شغلونا عن الصالة،ارا
ورـهم وبي
ا
َّ
ُْ
: ويف لفظ ملسلم.»الوس اطى اح َّىت َغبات الشمس
ا اُ ا
ْ ُ ّا ا
 ثم،»-صالة العرص- الوس اطى
«شغلونا عن الصالة
َّ ا
 وهل عن عبد اهلل بن.»اصالـها بني املغرب والعشاء
ُ ُ اا ا
صىل اهلل- رشكون رسول اهلل
ِ  «حبس الم:مسعود قال
ْ
ّ
ا
ا
ا
َّ
ُ  حىت امح َّرت الش، عن العرص-عليه وسلم
مس أو
ْ ا
:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،اصف َّرت
اا
َّ ا
ا اُ ا
ُ الة
 امأل اهلل،-صالة العرص- الو ْس اطى
شغلونا عن الص
ا ً ا
ا ْ ا
ا ْ ا
ُ
ا
وقبُ ا
ارا (أو احشا اهلل أج اواف ُهم
ورـهم ن
أج اواف ُهم
ً ور ُـهم نا
او ُقبُ ا
.»)ارا

De Alí Ibn Abu Talib, Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“¡Que Al-lah llene de fuego sus tumbas y sus casas! No
nos han permitido hacer la oración intermedia (media
tarde) hasta que se ha puesto el sol”. En la narración
de Muslim: “No nos han tenido ocupados, de modo que
no hemos podido hacer la oración intermedia (al-asr)”.
Luego la rezó entre el maghrib y la oración de la noche
cerrada (‘ichaa)”. También de Ibn Masúd se trasmitió
que dijo: “Los idólatras le impidieron al Mensajero de
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, realizar la oración
media tarde (al-asr) hasta que el sol empezó a
enrojecer y amarillear. Luego, el Mensajero de Al-lah,
Él le bendiga y le dé paz, dijo: “No nos han permitido
hacer la oración de al-asr en su hora, ¡que Al-lah llene
de fuego sus estómagos y sus tumbas! (o dijo: ¡que Allah atiborre de fuego sus estómagos y sus tumbas!).”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Los idólatras le impidieron al Mensajero de Al-lah, Él le -صىل اهلل عليه وسلم- شغل املرشكون انليب
bendiga y le dé paz, y a sus compañeros, Al-lah esté
complacido con ellos, que estaban protegiendo Medina  باملرابطة وحراسة املدينة-ريض اهلل عنهم- وأصحابه
del asedio, realizar la oración media tarde (al-asr)  فلم،وأنفسهم عن صالة العرص حىت َغبت الشمس
hasta que se puso el sol. Así que el Mensajero de Alريض-  وأصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- يصلها انليب
lah, Él le bendiga y le dé paz, y a sus compañeros, Allah esté complacido con ellos, no pudieron realizarla صىل-  إال بعد الغروب؛ فداع عليهم انليب-اهلل عنهم
hasta la noche. Por ese motivo, el Mensajero de Al-lah,  أن يمأل بطونهم وبيوتهم وقبورـهم-اهلل عليه وسلم
Él le bendiga y le dé paz, maldijo a los idólatras
ً
rogando que Al-lah llene de fuego sus casas y sus  وشغلوـهم عن صالة، جزاء ما آذوه وصحبه،نارا
tumbas como castigo por la molestia que le habían
. اليت يه أفضل الصلوات،العرص
causado a él y a sus compañeros, y por no haberles
permitido realizar la oración del asr, que se considera
la mejor de las oraciones.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة:اتلصنيف
. رواه مسلم:-ريض اهلل عنه-  حديث ابن مسعود. متفق عليه:-ريض اهلل عنه-  حديث يلع:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  يلع بن أيب طالب:اتلخريج
- ريض اهلل عنه- عبد اهلل بن امسعود
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• اخلندق  :أخدود حفره الرسول صىل اهلل عليه وسلم وصحابته ،أحاط بشمايل املدينة املنورة من احلرة الرشقية إىل احلرة الغربية ،حيث اكنت
مجوع ا العدو حتارصه سنة ِخس من اهلجرة.
• امأل َّ ُ
اَّلل  :خرب بمعىن ادلاعء.
ُُ اُ
ورـهم  :أمكنة دفنهم بعد املوت.
• قب
ُُ ا
ُ
• بيوتهم  :أمكنة سكناـهم يف احلياة ،والضمري لألحزاب اذلين غزوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قريش وغريـهم.
ا ا اُ ا
• ك اما شغلونا  :ألنهم منعونا بالقتال.
• َّ
الصالة ُ
الو ْس اطى  :الفضىل.
• َّ
الصالة  :يف اللغة :ادلاعء .يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرـها التسليم.
• صالة العرص  :بيان للصالة الوسطى.
ُ
ا
• ث َّم اصالـها  :صالة العرص.

• بني املغرب والعشاء  :أي :بني وقت صالة املغرب ووقت صالة العشاء.
ا ا ا ُْ ْ ُ ا
رشكون  :منع املرشكون بسبب القتال.
• حبس الم ِ
َّ ْ ُ ا ْ ْ ا َّ ْ
• اح َّىت ْ ا
امح َّر ِت الشمس أو اصفرت  :شك من الراوي ،واالمحرار أشد من االصفرار؛ لقرب الشمس من الغروب.
ااا
ا
ا ا
ا
أل َّ ُ
اَّلل ،أ ْو احشا  :شك من الراوي ،وحشا أبلغ من مأل؛ ألنه ملء مع تراكم وكرثة.
•م
ا ْا ا
ُ
• أجوافهم  :بطونهم.

فوائد احلديث:
 .1الوقت املختار للعرص ما قبل اصفرار الشمس.
 .2املراد بالصالة الوسطى صالة العرص ملا جاء يف الصحيحني عن يلع قال :كنا نراـها الفجر حىت سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول يوم
األحزاب "شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العرص".

 .3جواز ادلاعء ىلع الظالم بقدر ظلمه؛ ألنه قصاص.

 .4األوىل لدلايع ىلع الظالم أن يبني سبب ادلاعء عليه؛ تلنتيف عنه تهمة العدوان.
 .5اـهتمام انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصالة ،وتأثره من فوات وقتها.

 .6من ذـهل عن الصالة يف وقتها يصليها إذا ذكرـها.

 .7مرشوعية قضاء الفوائت يف مجاعة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ـه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل
عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق
حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه.
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A quien le hayan vendido alimentos, que no
los revenda hasta que los obtenga.

من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه

 .825احلديث:

**

825. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -عن انليب Narró Abdullah Ibn Umar -Al-lah esté complacido con -
ambos- que el Mensajero de Al-lah -que la paz y las
ا
صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :من ْابتااع طعاما فال
bendiciones de Al-lah sean con él- dijo: “A quien le
اْ ا ُ
ُ
ُْ
يا ِبعه حىت ي ا ْستا ْو ِفياه» ،ويف لفظ« :حىت يق ِبضه».
hayan vendido alimentos, que no los revenda hasta
que los obtenga”. En otro relato: “Hasta que los tenga
”en la mano.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن قبض الطعام من متممات العقد ،ومكمالت
ُ
امللك ،ن ِيه املشرتى عن بيع الطعام حىت يقبضه
ويستوفيه ،ويكون حتت يده وترصفه ،وكذلك لك
سلعة غري الطعام ،ويلتحق بابليع بعض عقود اليت

تدخل يف حكمه اكإلجارة ،واهلبة ىلع عوض ،والرـهن،

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Debido a que la tenencia de los alimentos es una de
las condiciones del contrato de compraventa, y una
muestra de la posesión física que se tiene sobre los
mismos, el Legislador (Al-lah) prohibió al comprador
revender los alimentos hasta que los posea
físicamente, los tenga en sus mano y estén bajo su
control.

واحلوالة ،أما فيماعدا ابليع وما جيرى جمراه ،فيجوز

اتلرصف فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ابتاع  :اشرتى.
• طعاما  :لك مطعوم ،من مأكول ومرشوب.

• حىت يستوفيه  :بالكيل بأن يكيله ابلائع.

• حىت يقبضه  :املشرتي ،ويف القبض زيادة عن االستيفاء ألنه قد يستوفيه بالكيل وال يقبضه املشرتي بل حيبسه عنده يلنقده اثلمن مثال.

فوائد احلديث:
 .1انلىه عن بيع الطعام وكذلك أي سلعة قبل القبض.
 .2يف لفظ [حىت يستوفيه] ما يشعر بأنه خاص بما حيتاج إىل حق توفية ،وـهو املكيل واملوزون.ويف لفظ [حىت يقبض] ما يفيد عموم انليه عن
ابليع ،يف اجلزاف واملكيل ،واملوزون.

 .3جواز بيعه بعد القبض واالستيفاء.

 .4انليه ورد يف احلديث باتلرصف فيه بابليع ،ويلتحق به بعض العقود اليت تدخل حتت مسىم ابليع ،أو تكون وسيلة إيله اكإلجارة ،واهلبة ىلع
عوض ،والرـهن ،واحلوالة.أما ماعدا ابليع وما جيرى جمراه ،فيجوز اتلرصف فيه ،ألنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسري ،وألنها لم تقصد للربح.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة 1426 ،ـه .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ـه .عمدة األحاكم من
الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه.

الرقم املوحد)5837( :

180

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Quien fue probado por Al-lah con hijas, y
las cuida y mantiene como es debido, Al-lah
hará que ellas sean una protección para él
contra el fuego del Infierno.

من ابتيل من هذه ابلنات بَشء فأحسن إيلهن
ُ
ً ك َّن هل
سرتا من انلار
**

826. EL HADIZ:

: احلديث.826

ا
َّ  اد اخلات ا ا: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
يلع امرأة
ا ا اا اا ا ْ ا ا ا ا
ندي اشيئًا اغري تا ا
مرة
ع
د
جت
ِ ِ ِ  تسأل فلم،ومعها ابنتان لها
ا ا ا ا ْ ا ُ ا َّ ا ا ا ا ْ ا ا ا ا ا ا ا ا
 فأعطيتها ِإياـها فقسمتها بني ابنتيها ولم،احدة
ِ و
ُ ا
ا
ا
ا
ُ
ا
ا ا
 ث َّم ق ا،نها
أكل م ا
صىل-  فدخل انليب،امت فخ ار اجت
ت
ِ
ا
ا
ْ
ُ
 « ام ْن ْاب ُت ا: فأخ اربته فقال، علينا-اهلل عليه وسلم
يل ِم ْن
ِ ا
ا
ْ ُ َّ ُ
ْ ا
ا
ا
ً
هل ِسرتا ِمن
 كن،ات بِيش ٍء فأح اسن ِإيل ِه َّن
ِ ـهذه ابلن
َّ
.»انلار

Narró Aisha -Al-lah esté complacido con ella-: “Se me
acercó una mujer con sus dos hijas, pidiendo ayuda.
En ese momento solamente tenía un dátil, así que se
lo di. La mujer lo dividió entre sus dos hijas y no lo
probó. Después se levantó y se marchó. A
continuación, entró el Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- y le conté lo que
había sucedido. Él me dijo: “Quien fue probado por Allah con hijas, y las cuida y mantiene como es debido,
Al-lah hará que ellas sean una protección para él contra
el fuego del Infierno.””
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

A Aisha -Al-lah esté complacido con ella- la vino a ver  امرأة ومعها-ريض اهلل عنها- دخلت ىلع اعئشة
una mujer con sus dos hijas pidiendo ayuda, por ser
pobre. Dijo Aisha: “En ese momento solamente tenía  فلم جتد: قالت-وذلك ألنها فقرية- ابنتان هلا تسأل
un dátil y se lo di a la mujer”. La mujer lo dividió en dos  فأعطيتها إياـها: قالت،عندي إال تمرة واحدة
ا
اا
mitades entre sus dos hijas, dándole una mitad a cada
ا ا
احدة نصف
ِ  وأعطت او،فقسمتها بني ابنتيها نِصفني
una, y la madre no lo probó. Luego entró el Mensajero
de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con  ولم، وأعطت األخرى نصف اتلمرة اآلخر،اتلمرة
él- (después de haberse ido la mujer y sus hijas) en el -صىل اهلل عليه وسلم-  فدخل انليب.تأكل منها شيئا
lugar donde se encontraba Aisha y ésta le contó lo
sucedido. Él le dijo: “Quien fue probado por Al-lah con  فقال،ىلع اعئشة فأخربته ألنها قصة غريبة عجيبة
hijas y las cuida y mantiene como es debido, Al-lah  "من ابتيل بيشء من:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
hará que ellas sean una protección para él contra el
."ـهذه ابلنات فأحسن إيلهن كن هل سرتا من انلار
fuego del Infierno”, esto es, a quién Al-lah le ha
destinado hijas, y no se refiere a que las hijas son algo :" "من ابتيل:-صىل اهلل عليه وسلم- وال يفهم من قوهل
malo, es como cuando Al-lah dice: “Los pondré -  كما قال اهلل، من قُ ِّدر هل: لكن املراد،بلوى الرش
aprueba con cosas malas y cosas buenas, pero
finalmente volverán a mí para ser juzgados” [Corán, ) (ونبلوكم بالرش واخلري فتنة وإيلنا ترجعون:-تعاىل
21:35]. El sentido de este hadiz es que quien tenga dos  يعين من ُق ِّدر هل ابنتان فأحسن إيلهما.]35 :[األنبياء
hijas y las mantenga como es debido, serán el velo que
َّ ُ
َّ
lo protegerá del fuego el Día del Juicio. Es decir, Al-lah -  يعين أن اهلل،كن هل ِسرتا من انلار يوم القيامة
َّ
lo protegerá del fuego debido al buen trato que ha حيجبُه عن انلار بِ ِإحسانه إىل ابلنات؛ ألن
ِ -تعاىل
ا ا
brindado a sus hijas. Esto se debe a que la niña es
ُّ
 واذلي،ابلنت ضعيفة ال تستطيع اتلكسب
ِ
débil y le es difícil buscar los medios para vivir, y es el
hombre quien puede y debe hacerlo. Al-lah dice en Su  (الرجال:-تعاىل-  قال اهلل،يكتسب ـهو الرجل
Libro: “Los hombres son responsables del cuidado de قوامون ىلع النساء بما فضل اهلل بعضهم ىلع بعض
las mujeres debido a las diferencias (físicas) que Al-lah
. ]34 :وبما أنفقوا من أمواهلم) [النساء
ha puesto entre ellos y por su obligación de
mantenerlas con sus bienes materiales” [Corán, 4:34].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > صدقة اتلطوع
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.

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

معاين املفردات:

ا ا
ً
• ت ْسأل  :تطلب ماال عن حاجة.
ُْ ا ْ
يل  :اختُ ِرب.
• ابت ِ
ا
• بِيش ٍء  :أي بيشء من أحوال ابلنات ،سماه ابتالء ألن بعض انلاس ال حيبون حتمل أمرـهن.
ا ً ا
ًْ
ووقاياة.
• ِسرتا ِ :حجابا ِ

فوائد احلديث:

ا
ُ
وأناّه ب افضل ذلك ُحي ا
جب عن انلَّار وحتا ُّط عنه اخلطايا.
 .1فضل راعية ابلنات
ِ
ا
ً
 .2استحباب َّ
يقدر عليه اإلنسان ولو اكن يسريا.
اتلصدق بِما ِ
ّ ا
ِ .3ش ادة ع ْطف األبوين ىلع أبناائِ ِهما.
ُ
ِ .4ر ااعية ابلنات سبب يف رمحة اهلل ،وإن ك اّن موضع كراـهة عند بعض انلاس.
َّ
 .5جواز ذكر املعروف واتلحدث بنعمة اهلل إن لم يكن ىلع وجه الفخر والرياء وال ِمنة.
 .6بيان حال بيوتات رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأن رزقه اكن كفافا.

 .7بيان فضل اإليثار وأنه من سمات املؤمنني؛ فقد آثرت اعئشة تلك املرأة وابنتيها ىلع نفسها ،وـهذا يدل ىلع سخائها وكرمها مع شدة حاجتها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،صورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3358( :

182

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Quien guarda un corcel para (ser utilizado)
en la lucha en el camino de Alah, teniendo
fe en El y certeza en Su promesa, todo lo
que el corcel coma, o expulse ya sea
excrementos u orina se convertirán en
buenas obras en su balanza en el día del
juicio

، إيمانا باهلل،من احتبس فرسا يف سبيل اهلل
ر َّ ر ر ُ ر َّ ُ ر ر ْ ر ُ ر ر ْ ر
 فإرن رشبعه و رريه وروثه وبوهل،وتصديقا بوعده
يف مْيانه يوم القيامة

: احلديث.827

**

827. EL HADIZ:

ً
ْ
 «من احتابا اس: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
َّ ا
 فإِن، وتصديقا بوعده، إيمانا باهلل،فرسا يف سبيل اهلل
ا
ُا
ُ
ُ
».ِشبا اعه او ِر َّيه او ار ْوثه او اب ْوهل يف مزيانه يوم القيامة

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él-: dijo el
mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con
él- “Quien guarda un corcel para (ser utilizado) en la
lucha en el camino de Alah, teniendo fe en El y certeza
en Su promesa, todo lo que el corcel coma, o expulse
ya sea excrementos u orina se convertirán en buenas
obras en su balanza en el día del juicio”
**

 صحيح:درجة احلديث

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El hadiz nos informa que quien destina un corcel para
el yihad en el camino de Alah, buscando Su
complacencia para que sea utilizado en la batalla
buscando la Faz de Alah El Altísimo, creyendo en Su
promesa que nos dio cuando dijo: (Y sabed que por
aquello con lo que contribuyáis en la causa de Alah
seréis
retribuidos
generosamente),
Alah
lo
recompensará por todo lo que coma el animal, beba y
sus excrementos y orina todo será computado en sus
buenas acciones el día del juicio. Narró Tamim Ad Dari
que el profeta – la paz y las bendiciones sean con éldijo: “Quien destine un corcel en el camino de Alah y lo
alimenta por cada grano tendrá bendiciones”
transmitido por Ibn Mayah.

ً
أفاد احلديث أن من أوقف فرسا للجهاد يف سبيل اهلل
ُ
،الغزاة عليه
 وابتغاء مرضاته ليك حيارب-تعاىلً
ً
، وتصديقا بوعده اذلي وعد به،ابتغاء لوجه اهلل تعاىل
َّ َّ
ُ ُْ اا
ا
ْ ْ ا
اَّلل يُ اوف
ِ يل
ِ  (وما تن ِفقوا ِمن َش ٍء ِيف س ِب:احيث قال
ُ ْإيل
ك ْم) فإن اهلل يثيبه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو
ِ
خيرجه من بول أو روث حىت يضعه هل يف كفة حسناته
صىل اهلل-  وعن تميم ادلاري أن انليب،يوم القيامة
ً
 ثم، "من ارتبط فرسا يف سبيل اهلل: قال-عليه وسلم
 أخرجه ابن."اعلج علفه اكن هل بكل حبة حسنة

.ماجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
- ريض اهلل عنه-  أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
ً

:معاين املفردات

َّ
. أي حبس وأعد فرسا للجهاد: • احتبس
ً
ً
. أي خملصا هل ممتثال ألمره: • إيمانا باهلل

. أي اثلواب املرتب ىلع ذلك: • وتصديقا بوعده
ُ
. ما يشبع به: • ِشبا اعه
ا
ُ ُ
. رشبُه وشباعه: • او ِر َّيه
ااْاُ ااْا
ُ
. الرجيع والغائط من ادلواب: والروث،وروث
بول
ٍ
ٍ  أي ما خيرج منه من: • وروثه وبوهل
.حسنات تكون يف مزيانه يوم القيامة
 أي: • يف مزيانه
ٍ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1فضل انلفقة ىلع اخليل املوقوفة يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .2جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني.
 .3احلث ىلع ابلذل واإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .4تفضيل اخليل ىلع غريـها من َّ
ادلواب؛ ألنه لم يأت عنه –صىل اهلل عليه وسلم -يف َشء غريـها مثل ـهذا القول.
 .5احلض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل؛ إلعالء لكمة اهلل -تعاىل-.
 .6وجوب إعداد العدة إلعالء لكمة اهلل -تعاىل-.
 .7املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها.
 .8اجلهاد ماض إىل قيام الساعة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق,
دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار
ابن اجلوزي .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.

الرقم املوحد)6395( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ر
ر
رْرْر
الع ْ ر
ْش األ رواخ ررر فقد
من اعتكف ميع فليعتك ررف
ْ َّ
ُْ ُر
ُ ْ رر ْ ُ ر
ُ ُ
 وقد رأيت رين أسجد،أ رريت هذه الليلة ثم أن رسيتها
ْ
ر ر ر ر ْ ُ ر
 فاتلر رمسوها ريف العْش،رني من صبريحترها
ٍ ريف ما ٍء وط
رر
األواخرر

Quien hizo el retiro conmigo (Itikaf) que lo
continúe las diez últimas noches, se me ha
mostrado esa noche y luego se me ha hecho
olvidar, me he visto en la mañana de esa
noche postrado sobre barro y agua
búsquenla en las diez ultimas.
**

828. EL HADIZ:

Narró Abu Said Al Judri –Alah se complazca de él-: “El
mensajero de Alah hizo el retiro (Itikaf) en las diez
noches del medio de Ramadán, la gente hizo el retiro
con él, en la noche veintiuno –era la noche en que las
personas en la mañana abandonaban el retiro- él dijo:
quien hizo el retiro conmigo que lo continúe durante las
diez últimas noches, se me ha mostrado esa noche y
se me ha hecho olvidar, me he visto postrado sobre
agua y barro en el rezo del amanecer de esa noche,
así pues búsquenla en las diez últimas noches, en las
impares, esa noche cayo una lluvia del cielo por el
techo de la mezquita se hicieron goteras y mis ojos
vieron al mensajero de Alah –la paz y las bendiciones
sean con él- con rastros de agua y barro en su frente
la mañana del dia veintiuno”

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

: احلديث.828

ْ
 «أن رسول:-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُدري
ُ اْا
ْ ا
رش
ِ  اكن يعت-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِ كف يف الع
ا
ً  فاعتكف.األ ْو اسط من رمضان
 حىت إذا اكنت،اعما
ِ
ُ َّ ْ ا
ْ اْاا ْ ا ا
ا
ويه الليلة اليت خيرج من- رشين
ِ يللة ِإحدى و ِع
اصب ا
 من اعتكف ميع: قال-يح ِت اها من اعتاكفه
ِ
ا
ُ
َّ ْ ا ا
ْ ا
ُ ا
ْ ا ْا
ا
ا
ا
ا
اخر فقد أ ِريت ـه ِذهِ الليلة ثم
ِ ك ِف العرش األو
ِ ف ل يع ت
ا
ا
ْ
ْ
ا
ُ
ُ  وقد ارأيتُين أس،أُنْسيتُ اها
جد يف ما ٍء ا
ني من
ط
و
ِ
ِ
ٍ
ِ
ا ْ ِ اا
ا ا ا ا ْا ُ ا
 واتلمسوـها،اخ ِر
ِ رش األو
ِ  فاتل ِمسوـها ِيف الع،ص ِبيح ِتها
َّ  اف ام اط ارت.يف لك وتْر
ُ الس ام
 وًكن املسجد،اء تلك الليلة
ِ
ٍ ِ
ااا ا
ا ْ ا ا ْ ا
ا
ْ
ا
ا
 فأبرصت عيناي رسول، فوكف املسجد،يش
ٍ ىلع ع ِر
 وىلع اجبْ اهته أاثا ُر ا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
الما ِء
ِِ
ْ ُ ْ ْ ا ا
ِّ ا
.»عرش ْي ان
ِ والطني من صب ِح إحدى و
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Abu Said Al Judri –Alah se complazca de él- informó
que el mensajero de Alah –la paz y las bendiciones
sean con él- acostumbraba a hacer el retiro en las
noches diez noches del medio del mes de Ramadán y
las personas acostumbraban a hacerlo con él, hasta la
noche del día 21 la cual era la noche en que las
personas finalizaban el retiro al amanecer el profeta le
dijo a sus compañeros: quien estaba haciendo el retiro
conmigo en las diez noches del medio de Ramadán
que continúe su retiro durante las diez últimas noches,
también informo que Alah le había mostrado en sus
sueños esa noche y después hizo que la olvidara, pero
vio algunas señales ente ellas: que se postraría en
barro y agua –Alah hizo realizad el sueño de su profetay la noche del 21 cayó una lluvia del cielo, la mezquita
del profeta estaba construida con ladrillos de barro, los
pilares eran troncos de palmera y sus hojas se usaban
para el techo, entonces la mezquita se mojó por la
lluvia y el profeta se postro la noche del 21 sobre agua
y barro.Taisir Al Alam (349) Tanbih Al Afham (3/472)
Tasis Al Ahkam)292/3(
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**

ْ
 أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- خيرب أبو سعيد اخلُدري

 اكن يعتكف العرش األوسط-صىل اهلل عليه وسلمً  فاعتكف،من رمضان طلبًا لليلة القدر
- اعما
 ويه، حىت إذا اكنت يللة إحدى وعرشين-كعادته
 اع ِلم،الليلة اليت اكن خيرج يف صبيحتها من اعتاكفه
 من: فقال ألصحابه،أن يللة القدر يف العرش األواخر
 فليواصل اعتاكفه،اعتكف ميع يف العرش الوسطى

-تعاىل-  وأخرب بأن اهلل.ويلعتكف العرش األواخر
 لكنه رأى يف املنام،أراه إياـها يف املنام ثم أنساه إياـها

 سجوده يف صالة:هلا عالمات يف تلك السنة ويه

صىل اهلل-  فصدق اهلل رؤيا نبيه.الصبح ىلع ماء وطني

 فمطرت السماء يللة إحدى وعرشين،-عليه وسلم
 مبنيًا كهيئة-صىل اهلل عليه وسلم- وًكن مسجده
 وسقفه من، عمده من جذوع انلخل،العريش

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا اا
جريدـها ،ف اوكف املسجد من أثر املطر ،فسجد -صىل
اهلل عليه وسلم -صبيحة إحدى وعرشين ،يف ماء

وطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• يعتكف  :يقيم يف املسجد ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وتفرَغ لطاعته.
• يف العرش األوسط  :ما بني العارش واحلادي والعرشين من الشهر ،ولم يقل الوسطى باعتبار أن املراد :اثللث األوسط.
• اتلمسوـها  :اطلبوـها يف العرش األواخر اليت يتم بها الشهر.

• من صبيحتها  :يف صباح يومها ،وـهو ايلوم اذلي بعد الليلة ،وـهو :يوم العرشين.
ا
ا ا
• اوكف املسجد  :أي ق َّطر من سقفه ،ومنه :وكف ادلمع.
ُ
ُ
ً
يت ـهذه الليلة ثم أنْسيتُ اها  :معناه أخربت بموضعها يف املنام ،ثم نسيت حلكمة َّ
• أُر ُ
إهلي ٍة ال أنه رآـها عيانا.
ِ
ِ
• ا
العريش  :بناء من اس اعف انلخل يُ ا
رصف ىلع خشب.
ِ
ا
• ارأيتُين  :رأيت نفيس يف املنام.
ً
خمتلطا مع بعضه.
• أثر املاء والطني  :أي:

فوائد احلديث:

 .1أن اهلل -تعاىل -قد يُري عباده عالمة حسية ىلع يللة القدر.
ا ا
ا
 .2األمر بطلب األ ْوىل واإلرشاد إىل حتصيل األفضل.

 .3جواز قول( :رمضان) بال كراـهة ،وال جيب أن يقول( :شهر رمضان).

 .4بيان ما اكن عليه مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف عهده.
 .5أن عمارة املساجد ليست بتشييدـها وزخرفتها.

 .6األفضل مبارشة املصيل األرض باجلبهة واألنف حال السجود.

 .7حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إدراك يللة القدر.
 .8أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب.

َّ

 .9أن النسيان جائز يف حق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال ا
نقص عليه يف ذلك ،وقد يكون يف ذلك مصلحة تتعلق بالترشيع؛ كما يف السهو يف
الصالة ،أو باالجتهاد يف العبادة؛ كما يف ـهذه القصة.
 .10عدم العلم بزمن يللة القدر يلجتهد العباد يف حتصيلها.

 .11مرشوعية االعتاكف.

 .12اعتاكف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف العرش الوسطى قبل علمه بأنها يف العرش األواخر.

 .13أن من أـهم مقاصد االعتاكف حتري يللة القدر.

 .14أن يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان.
 .15يتأكد قيام أوتار العرش األواخر.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وـهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4459( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Aquel que se lave igual que si hubiera
mantenido relaciones conyugales antes de
ir al rezo del viernes y vaya a la mezquita a
primera hora es como quien ha sacrificado
un camello para la causa de Al-lah y
hubiera donado su carne; quien vaya a
segunda hora es como si hubiera
sacrificado y donado una vaca.

ْ ر
 ثم راح يف،من اغتسل يوم اجلمع رة غسل اجلنابة
َّ ر ر ر
 ومن راح يف،قرب بدنة
الساعة األوىل فكأنما
َّ الساعة اثلانية فكأنما
قرب بقرة

**

829. EL HADIZ:

: احلديث.829

ُ
صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب ـه ار ْيرة
ْ
 «من اغتسل يوم اجل ُ ُم اع ِة غسل: قال-عليه وسلم
ا
ّ  ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما،اجلنابة
،قرب با ادنة

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Aquel que se lave igual que si hubiera mantenido
relaciones conyugales antes de ir al rezo del viernes y
vaya a la mezquita a primera hora es como quien ha
sacrificado un camello para la causa de Al-lah y hubiera
donado su carne; quien vaya a segunda hora es como
si hubiera sacrificado y donado una vaca; quien vaya a
tercera hora, es como si hubiera sacrificado y donado
un carnero adulto; quien vaya a cuarta hora, es como
si hubiera sacrificado y donado una gallina; y quien
vaya a quinta hora, es como si hubiera donado un
huevo. Pues, cuando salga el imam, se presentarán los
ángeles para escuchar el recuerdo y la mención de Allah.”

َّ ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما
 ومن،قرب بقرة
ْ َّ ا
 ومن راح،قرب كبشا
راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما
ً َّ ا ا ا
 ومن راح يف،يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
َّ الساعة اخلامسة فكأنما
 فإذا خرج،قرب ابيْضة
ْ ِّ
.»اإلمام حرضت املالئكة يستمعون اذلك ار

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, no
aclaró las virtudes de ir al rezo del viernes con el
cuerpo lavado completamente y llegar temprano a la
mezquita, asimismo también especificó que los
distintos grados de preferencia. Dijo que quien se lave
el cuerpo completo antes de ir al rezo del viernes y
vaya a la mezquita a primera hora es como quien ha
sacrificado un camello para la causa de Al-lah y hubiera
donado su carne; quien vaya a segunda hora es como
si hubiera sacrificado y donado una vaca; quien vaya a
tercera hora, es como si hubiera sacrificado y donado
un carnero adulto; quien vaya a cuarta hora, es como
si hubiera sacrificado y donado una gallina; y quien
vaya a quinta hora, es como si hubiera donado un
huevo. Pues, cuando salga el imam a pronunciar el
sermón del viernes, los ángeles encargados de anotar
por escrito los nombres de todos aquellos que han
asistido, dejan de hacerlo para entregarse a escuchar
el recuerdo y la mención de Al-lah. Por lo tanto, quien
haya venido después, no será inscrito con los siervos
que han sacrificado y donado por Al-lah.
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 فضل االغتسال-صىل اهلل عليه وسلم- يبني انليب
 فذكر، ودرجات الفضل يف ذلك،واتلبكري إىل اجلمعة
،أن من اغتسل يوم اجلمعة قبل اذلـهاب إىل الصالة

 فله أجر من قرب،ثم ذـهب إيلها يف الساعة األوىل
ً بعريا ذِبه وتصدق به
ً
تقربا إىل اهلل ومن راح بعده يف
 ومن. بقرة-أي أـهدى- الساعة اثلانية فكأنما قرب
ً
،راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما قرب كبشا ذا قرنني
ً
 ومن راح.وَغبلا يكون أفضل األكباش وأحسنها
 ومن راح يف.يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
 فإذا خرج. فكأنما قرب بيضة،الساعة اخلامسة

اإلمام للخطبة والصالة؛ انرصفت املالئكة املوَكون

 فمن أىت بعد،بكتابة القادمني إىل سماع اذلكر
ا
. لم يكتب من املق ِّربني،انرصافهم
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > سنن وآداب الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اغتسل  :عمم بدنه باملاء غسال.
• يوم اجلمعة  :نهار اجلمعة ،واملراد به ـهنا :ما بني طلوع الشمس إىل صالة اجلمعة.

اذلـهاب ،وـهو املراد ـهنا ،وذلا أريد بها اذلـهاب يف أول انلهار لصالة اجلمعة ،وما
• راح  :تأيت بمعىن السري يف آخر انلهار ،كما تأيت بمعىن مطلق
ِ
يزال ـهذا مستعمال يف ُند واحلجاز وبعض بالد الشام.
ُ
• الساعة  :الزمن ،واملراد بها ـهنا ِخس مدة ما بني طلوع الشمس وخروج اإلمام يوم اجلمعة.
• قرب بدنة  :أـهداـها ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وابلدنة تطلق ىلع انلاقة واجلمل وابلقرة ،ولكنها يف اإلبل أغلب ،وـهو املراد منها بهذا احلديث.
• بقرة  :ذكرا اكن أو انىث.

• كبش  :ـهو الواحد من ذكور الضأن.
ْ
• أق ارن  :هل قرون ،وخص األقرن؛ ألنه أكمل خلقا وأقوى َغبلا.
• دجاجة  :يقع ىلع اذلكر واألنىث ،واجلمع ِدجاج.

• خرج اإلمام  :حرض اإلمام اذلي يؤم انلاس للخطبة والصالة.
• ا
حرضت املالئكة  :وظيفة ـهؤالء املالئكة -ويه خملوقات من نور -كتابة من حرض يوم اجلمعة.
ِّ
• اذلكر  :اخلطبة ،سميت به؛ ألنها تشتمل ىلع ذكر اهلل أو اتلذكري.

فوائد احلديث:
 .1فضل الغسل يوم اجلمعة ،وأن يكون قبل اذلـهاب إىل الصالة.
 .2فضل اتلبكري إيلها من أول سااعت انلهار.
ً
 .3الفضل املذكور يف ـهذا احلديث مرتتب ىلع االغتسال واتلبكري مجيعا.
 .4أن ترتيب اثلواب ،ىلع امليجء إيلها.
ا ْ
الهدي ،وكذلك ابلقرة أفضل من الشاة.
 .5أن ابلدنة أفضل من ابلقرة يف
ا ْ
 .6أن الكبش األقرن أفضل من غريه من سائر الغنم يف الهدي واألضحية.
 .7اليستهان بيشء من أعمال اخلري والرش؛ لقوهل" :من قرب بيضة".
 .8تقسيم ـهذه السااعت اخلمس من طلوع الشمس إىل دخول اإلمام بنسبة متساوية ،وذكر الصنعاين أن الساعة ـهنا ال يراد بها مقدار معني
متفق عليه.
ً
 .9القادمون يف ساعة من ـهذه السااعت اخلمس ،يتفاوتون يف السبق أيضا ،فيختلف فضل قربانهم باختالف صفاته.
ا
ْ
ُ
َّ ا ُ
أكر امك ْم ِعن اد اهلل أتقاكم}.
 .10مراتب انلاس يف الفضل ِبسب أعماهلم {إن

 .11اهلدي اذلي يراد به النسك فيما يتعلق باحلج واإلحرام ال يكون إال من بهيمة األنعام ويه اإلبل وابلقر والغنم ،أما ادلجاجة وابليضة وغري
ذلك ،فال جيزئ يف ذلك املقام؛ ألنه أراد يف ـهذا احلديث مطلق الصدقة.
 .12حضور املالئكة صالة اجلمعة واستماعهم للخطبة.

 .13أن املالئكة ىلع أبواب املساجد ،يكتبون القادمني ،األول فاألول ،يف امليجء إىل صالة اجلمعة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ـه2005 ،م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ـه .عمدة األحاكم من الكم خري
األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية،
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دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج،
الطبعة1427 :ـه .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل
1351ـه1932 ،م .تهذيب اللغة ،حممد بن أمحد األزـهري أبو منصور ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة:
األوىل2001 ،م.

الرقم املوحد)5393( :
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Quien se ponga kohl en los ojos que lo haga
por veces impares, así quien de este modo
lo haga habrá hecho el bien, pero no
comete ningún mal quien así no lo haga;
quien se purifique (de la impureza menor)
usando piedras que utilice un número
impar, así quien de este modo lo haga
habrá hecho el bien, pero no comete
ningún mal quien así no lo haga.

 ومن، من فعل فقد أحسن،من اكتحل فليوتر

 من فعل فقد، ومن استجمر فليوتر،ال فال حرج
 ومن ال فال حرج،أحسن

**

830. EL HADIZ:

: احلديث.830

صىل اهلل-  عن انليب،-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ْ
ْ
اكتا ا
 من فعل فقد،حل فليُوتِر
 «من: قال-عليه وسلم
ُْ
ْ
ْ  ومن، ومن ال فال احرج،أح اسن
استا ا
 من،ج امر فليوتِر
ا ا
ْ
 ومن أكل فما، ومن ال فال احرج،فعل فقد أح اسن
اا
ا ا ْاْا ْ ا ْ ا ا ا
ْ ْ ْ ا ا َّ ا
فعل فقد
 من، وما الك بِ ِلسانِه فليبت ِلع،ختلل فليال ِفظ
ْا
اا ا
ْ
، او امن أىت الغائِ اط فليا ْستا ِرت،أح اسن ومن ال فال اح ارج
ْْ ا
ْ ا ْ ا َّ ا ا ْ ا
ْ
،جيد ِإال أن جي امع ك ِثيباا من ارم ٍل فليا ْستادبِ ْره
ِ فإن لم
ِ
ا اا
ا
َّ َّ
اا
ا
ا
ا
ا
ا
 من فعل فقد،فإن الشيطان يلعب ِبمقا ِع ِد ب ِين آدم
ا اا
ْ
.»أح اسن او ام ْن ال فال اح ار اج

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Quien se ponga kohl en los ojos que lo haga por veces
impares, así quien de este modo lo haga habrá hecho
el bien, pero no comete ningún mal quien así no lo
haga; quien se purifique (de la impureza menor)
usando piedras que utilice un número impar, así quien
de este modo lo haga habrá hecho el bien, pero no
comete ningún mal quien así no lo haga; quien coma y
se limpie los dientes (con palillo o hilo dental) después
de comer, debe escupir los restos que salgan; sin
embargo, lo que se haya lamido con la lengua, se lo
debe tragar, así quien de este modo lo haga habrá
hecho el bien, pero no comete ningún mal quien así no
lo haga; quien vaya a defecar que se oculte, y si no
hallare ningún lugar donde ocultarse, que haga un
montoncito de arena y se oculte detrás de él, dado que
Satán juega con los traseros de los hijos de Adán.
Quien de este modo lo haga habrá hecho el bien, pero
no comete ningún mal quien así no lo haga.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este hadiz de Abu Huraira, que Al-lah esté complacido
con él, incluye un conjunto de conducta marcadas por
la ley islámica en varios aspectos de la práctica
religiosa: 1. Ponerse kohl, según dice el Mensajero de
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: “Quien se ponga kohl
en los ojos que lo haga por veces impares”, esto es,
una vez, tres o cinco en cada ojo. Esta preferencia por
el impar radica en lo que el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, ha dicho: “Al-lah es Impar y ama
todo lo impar”. No obstante, “quien de este modo lo
haga -es decir: de un modo impar- habrá hecho el bien,
pero no comete ningún mal quien así no lo haga, dado
que la aplicación del número impar es una práctica
deseable pero no es una obligación. 2. Purificarse
piedras: “y quien se purifique (de la impureza menor)
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 ـهذا مجلة-ريض اهلل عنه- تضمن حديث أيب ـهريرة

،من اآلداب الرشعية يف أبواب من ادلين متنوعة

عليه الصالة-  وـهذا يف قوهل، االكتحال.1 :ويه
ْ
ْ
اكتا ا
 فليجعل:حل فل ُيوتِر" أي
 "من:-والسالم
ً
ا
 أو، أو ثالثا، واحدة: إما،ني
ٍ االكتحال فردا يف لك ع

صىل اهلل عليه-  وإنما استحب ذلك؛ لقوهل،ِخسا
ُ
 ولكن "من فعل.)الوتر
ِ  (إن اهلل وتر حيب: وسلم
ْ
 من فعل اإليتار: ومن ال فال احرج" أي،فقد أح اسن
 ومن لم يوتر فال إثم عليه؛،فقد أىت بالفعل احلاسن
: االستجمار.2 .ألن اإليتار مستحب ليس بواجب

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
usando piedras que utilice un número impar”, esto es,
una piedra, tres o cinco y así. De modo que si se ha
limpiado con dos, sería deseable que empleara una
tercera. No obstante, “quien de este modo lo haga -es
decir: utilizando un número impar- habrá hecho el bien,
pero no comete ningún mal quien así no lo haga, dado
que la obligación es purificarse y la aplicación del
número impar es una práctica deseable. Sin embargo,
otros hadices indican que es obligatorio emplear tres
piedras como mínimo y todo número impar que se
emplee por encima de tres sería deseable. 3. Limpiarse
los dientes después de comer: “quien coma y se limpie
los dientes (con palillo o hilo dental) después de comer,
debe escupir los restos que salgan”, esto es, no lo debe
tragar por toda la suciedad que contiene. En este
sentido, At-tabarani ha transmitido de Ibn Umar, Al-lah
esté complacido con él, que dijo: “Los restos de comida
que quedan entre los dientes y las muelas los
debilitan”. Este hadiz ha sido calificado como verídico
por Al-Albani en su compendio “Irwaa al-ghalili” (7/33);
Sin embargo, los restos de comida que quedan
alrededor de la lengua y en el paladar, a los que se
refiere este hadiz con “lo que se haya lamido con la
lengua, se lo debe tragar”, dado que no contiene
impurezas, a diferencia de los restos de comida que
salen de entre los dientes y las muelas, cuyo olor ha
cambiado. Estos restos comprenden tanto lo que se
extraen por medio de un palillo o por medio de la
lengua. No obstante, esta indicación no es absoluta,
dado que el hadiz dice: “así quien de este modo lo haga
habrá hecho el bien, pero no comete ningún mal quien
así no lo haga”. Sin embargo, esta parte del hadiz no
rige debido a la debilidad del propio hadiz y a diferencia
de las otras partes del mismo, que sí poseen otras
pruebas, este fragmento no las tiene. 4. Hacer las
necesidades mayores o defecar: “quien vaya a defecar
que se oculte”, esto es, quien vaya a realizar sus
necesidades mayores debe hacerlas detrás de algo
que lo oculte como un muro, árbol, o similar. Lo
importante es que no la haga a la vista de los demás,
dado que es un acto contrario a las enseñanzas del
Islam. Además, es obligatorio ocultar las partes
pudendas. A pesar de esto: “si no hallare ningún lugar
donde ocultarse, que haga un montoncito de arena y
se oculte detrás de él”. Luego, se cita la motivación que
alega el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz:
“dado que Satán juega con los traseros de los hijos de
Adán”, esto es un eufemismo para decir que Satán les
alcanza con su mal y corrupción si actúan de ese
modo, puesto que Satán y sus secuaces están

192

ُْ ْ ا ا ا
حلجارة
ِ  بأن جيعل امللكف ا:"ومن استجمر فليوتِر" أي
ً  أو، أو ثالثا، إما واحدة،اليت ي ُ ْستانْ اَج بها افردا
،ِخسا
ْ
 اس ُتحب هل أن ياستجمر،فلو حصل اإلنقاء باثلانية
ْ
 ومن ال فال، "من فعل فقد أح اسن: ومع ذلك.بثاثلة
، أي من فعل اإليتار فقد أىت بالفعل احلاسن،"حرج

ومن لم يوتر فال إثم عليه؛ ألن الواجب اإلنقاء

 ولكن اثلالث واجبة ألحاديث،واإليتار مستحب

 ختليل.3 .أخرى واإليتار بما فوق اثلالث مستحب
ْ ْ ْ ا ا ا َّ ا
:" "ومن أكل فما ختلل فليال ِفظ:األسنان بعد الطعام
ْ
 وأخرجه من بني أسنانه بعو ٍد ختلل به،إذا ختلل اآللك
ْ ْ ا
ْ ْ ْا
االس ِتقذار
أو حنوه فليال ِفظه وال يبتلعه؛ ملا فيه من
: قال-ريض اهلل عنه- وأخرج الطرباين عن ابن عمر
ا
األ ْ ا
اس يُو ِـه ُن
"إن فضل الطعام اذلي يبىق بني
ِ رض
ْا
رض ا
األ ْ ا
اس" وصححه الشيخ األبلاين يف إرواء الغليل

: وأما بقايا الطعام اليت تكون ىلع اللسان.)33/7(
اا
ْ ْا
 أن ما بيق: يعين،" "وما الك بلسانه فلياب ات ِل ْع:يف قوهل
من آثار الطعام ىلع حلم األسنان ا
وسقف احلالق
 فال حرج من ابتالعه؛ ألنه،وأخرجه بإدارة ل ِ اسانه
 خبالف اذلي خيرج من بني أسنانه،غري مستقذر
 سواء أخرجه بعود أو باللسان؛،فهذا يُلفظ مطلقا
ً
 ومع ذلك لم يعزم يف.ألنه حيصل هل اتلغيري َغبلا
ْ
 "من فعل فقد أح اسن ومن ال فال:اإليتار؛ بديلل قوهل
 فقد، من أخرج ما بني أسنانه ولفظه:احرج " يعين
. ومن لم يفعل فال َشء عليه،أىت بالفعل احلاسن

 أما بايق،وـهذا الالكم ال يعمل به لضعف احلديث

.الفقرات فلها شواـهد من أحاديث أخرى صحيحة
ْا
اا ا
" "ومن أىت الغائِ اط فليا ْستا ِرت: يف قوهل: إتيان الغائط.4
ا
 من ذـهب إىل قضاء احلاجة يف فضاء من:يعين
ُ
 كجدار أو شجرة، فليجعل أمامه شيئًا ي ا ْسرته،األرض
ً  فاملهم ال يكون،أو غري ذلك
بارزا أمام انلاس؛ ألن
 أما العورة فالواجب،ـهذا خمالف لآلداب اإلسالمية
ْ اْ ا
 "فإن لم جيد إال أن جي امع ك ِثيبًا من: ومع ذلك.سرتـها
ْْ ا
َّ ا
ْ
 إذا ت اعذر عليه ما ياسرته عن:ارم ٍل فليا ْستادبِ ْره" يعين
ْ
ْ
 فلياج امع ترابا حىت يا ْربز أمامه ويقيض،أع ُني انلاس
 ثم جاء. حىت ال يرى انلاظر اعورته،حاجته من ورائه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلعليل انلبوي ىلع مرشوعية االستتار ،وذلك يف presentes en esos lugares y los vigilan, dado que son
lugares en los que no se menciona el nombre de Alاا
َّ
ا ا
ا اا
قوهل" :فإن الشيطان يلعب بِمقا ِع ِد ب ِين آدم" ـهذا ِ
كناية lah, Majestuoso y Excelso; y en ellos se muestran las
اْ ُ
عن إيصاهل األذى والفساد إيله؛ ألن الشياطني حترض partes pudendas. En otro hadiz: “en estos lugares no
ْ
hay pureza”. Es como si lo que oculta a la personas en
كنة وترصدـها باألذى والفساد؛ ألنها
تلك األم ِ
ese momento le previniera del mal. A pesar de ello,
ُ ْ ا
ُ
مواضع ال يذكر فيها اهلل -عزو جل ،-وتكشف فيها “quien de este modo lo haga habrá hecho el bien, pero
العورات ،ويف احلديث اآلخر" :إن ـهذه احلُشوش no comete ningún mal quien así no lo haga”, esto es,
quien se oculte detrás de algo que lo cubra como es
ا اْا
ُّ
حمترضة" ،وكأن السرتة وقاية تمنعه من الفساد .ومع debido habrá actuado bien, pero quien no pueda
ْ
أح اسن ومن ال فال ا
حرج" encontrar algo que oculta todo su cuerpo no habrá
ـهذا لكه فمن "فعل فقد
cometido ningún mal. No obstante, ocultarse a los ojos
ا
ْ ْ
ْ
ا
يعين :من فعل االس ِتدباار بالكث ِيب وحنوه فقد أحسن
de los demás en estas situaciones es obligatorio sin
َّ ا
وإنما محلناه ىلع ذلك؛ duda alguna, a excepción del único caso en que no
فيه ،ومن تركه فال حرج عليهِ ،
ا ُّ
ْ
ْ
أم ٌر واجب ال يشك فيه pueda ocultarse desde un principio. En estos caso, no
ألن الت اسرت عن أع ُني انلاس
habrá cometido ningún mal, dado que se trata de un
اْ
ا
أحد ،امهلل إال إذا اكن يف حالة ال يق ِدر فيها ىلع caso de necesidad y el principio que impera es que la
التا ا
س ُّرت أصال ،فال حرج عليه حينئذ ،ويكون املعىن necesidad hace lícito lo ilícito. Para más referencias,
véase “Charh sunan Abi Daud” de An-Nawawi
يف ـهذه الصورة :ومن لم يفعل ذلك ألجل الرضورة(1/178181), “Charh sunan Abi Daud” de Al-Ainí ،
(1/119/122), “Murqat al-mafatih” (1/383), “Charh sunan
فال حرج عليه؛ ألن الرضورات تبيح املحظورات.
Abi Daud” de Al-Ibad (copia electrónica).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلرايم.

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ ا
ْ
األح ا
ْ ْ ا
ْا ا ا
َّ ا ُّ
الصغار.
جار
باجل امار ،ويه
• استجمر  :االس ِتجمار :اتلمسح ِ
ا ا َّ
ْ
• ختلل  :أخرج ما بيق من املأكول من باني أسنانه.
اْ ْ
ا
َّ ْ ُ
• فليال ِفظ  :اللفظ :أن ت ْر ِيم بيشء اكن يف ِفيك.
اا
ا
َّ ْ ُ ا
إد ا
ارة اليشء يف الفم.
• وما الك  :اللوك:
اْ
ْ
ا
ْ
• فالْيابْتال ْع  :بالْع َّ
وبل ُعومه إىل ام ِع ادتِه ،ولم ي ْم اضغه.
الطعام وحنوه :أنزهل من احلقه
ِ
َّ ُ
ً
ُ ْ اْ ا
ُْ ا
ا
ا
ا
• الغائِط  :ـهو املاكن المنخفض من األرض ،موضع قضاء احلاجة ،ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج المستقذر من اإلنسان؛ كراـهة لتسميته باسمه
ّ
اخلاص.
• فالْيا ْستارت ْ :
االستِتاار :أن جيعل بينه وبني َّ
انلاس ُسرتة؛ تمنع رؤية اعورته.
ِ
ً ُ
ا ْ
ً
• ك ِثيبًا  :رمال جمتمعا.
اْ
ْ
ْ
ّ
• فليا ْستادبِ ْره  :فليكن من ورائه ،ضد استقباله.
ُ
اا
اجل ْسم.
• مقا ِعد  :موضع القعود من ِ
• الشيطان  :أي :ابلعيد عن اخلري.

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية االكتحال َّ
للر ُجل.

 .2استحباب اإليتار يف االكتحال.

 .3جواز استعمال األحجار وحنوـها يف إزالة انلجاسة ،ولو مع وجود املاء.
ً
 .4جواز ابتالع بقايا الطعام مطلقا ،واتلفصيل اذلي يف احلديث ضعيف؛ لضعف احلديث.
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 .5وجوب سرت العورة حال قضاء احلاجة ،وعدم جواز إظهارـها للناس.
ا ْ
ا َّ
َّ
 .6أنه مىت ما ترك اإلنسان ذكر اهلل -تعاىل -ت اسلط عليه الشيطان.
ْ
 .7اتلنبيه إىل األمور اليت حيصل اسرت العورة بها :كجمع الرتاب أو إلقاء ثوب ىلع األرض أو غري ذلك.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ـه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل
عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ـه،
2000م .مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،ختريج حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ـه .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد
عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ـه2008 ،م .اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موَس
الكفوي أبو ابلقاء ،حتقيق :عدنان درويش ،حممد املرصي ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات
املبارك بن األثري ،حتقيق :طاـهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ـه1979 ،م .اإلجياز يف رشح سنن أيب
داود ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،قدم هل وعلق عليه وخرج أحاديثه :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،انلارش :ادلار األثرية ،عمان ،األردن،
الطبعة :األوىل1428 ،ـه2007 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة:
األوىل 1422ـه2002 ،م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء،
اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ـه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .رشح
سنن أيب داود ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيين ،حتقيق :خادل بن إبراـهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1420 ،ـه1999،م.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة 1423ـه2003 ،م .فتح ذي اجلالل
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ـه.

الرقم املوحد)10047( :
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Es parte de la Sunnah que cuando el que
hace el llamado a la oración del fayr diga:
"vengan al éxito" decir: "la oración es
"mejor que dormir

من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر :يح ىلع
الفالح ،قال :الصالة خري من انلوم

 .831احلديث:

**

831. EL HADIZ:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :من السنة إذا قال Narró Anas -Alah se complazca de él-: Es parte de la
Sunnah que cuando el que hace el llamado a la oración
املؤذن يف أذان الفجرَّ :
يح ىلع الفالح ،قال :الصالة
del fayr diga: "vengan al éxito" decir: "la oración es
خري من انلوم.
"mejor que dormir

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يبني احلديث الرشيف أن أذان صالة الفجر خيتص que el adhan del fayr se
resto de las oraciones, ya
جبملة ليست يف بقية الصلوات أال ويه الصالة خري es mejor que dormir" y se
من انلوم ،ويكون موضعها بعد قول املؤذن يح ىلع muaddhin diga: vengan al
**

الفالح.

Este noble hadiz explica
diferencia del llamado del
que se añade: "la oración
pronuncia despiés que el
éxito.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة وادلارقطين وابليهيق.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن خزيمة.

معاين املفردات:

• َّ
يح  :بمعىن ـهلم وأقبل ،وـهو اسم فعل بمعىن األمر ،فقول املؤذنني" :يح ىلع الصالة" يعين ـهلم وأقبل إىل الصالة.
ً
ثوب ِّ
• الصالة خري من انلوم  :خري :اسم تفضيل حذفت منه اهلمزة ختفيفا أو لكرثة االستعمال ،وـهذا يسىم اتلثويب ،مصدر َّ
يثوب إذا رجع ،سيم
بذلك ألن املؤذن اعد إىل ذكر الصالة بعد ما فرغ منه.
• من السنة  :يعين سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فله حكم الرفع ،أي املنسوب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

فوائد احلديث:
 .1استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد :يح ىلع الفالح :الصالة خري من انلوم ،مرتني؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه اعمة انلاس،
ويقومون إىل الصالة من نوم ،فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريـها من الصلوات.

 .2حمل ـهذه العبارة ىلع الصحيح (الصالة خري من انلوم) أن تقال يف األذان اثلاين وـهو أذان الصبح بعد قوهل يح ىلع الفالح.

املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة 1423 ،ـه .اثلمر املستطاب يف فقه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
السنة والكتاب ،لألبلاين ،ط ،1غراس للنرش واتلوزيع .سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان1424 ،ـه.
السنن الكربى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت1424 ،ـه .صحيح ابن خزيمة ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم،
املكتب اإلساليم ،بريوت1390 ،ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،ـه .فتاوى اللجنة ادلائمة،
اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10616( :
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Si un prestamista encuentra lo que le
prestó a su deudor que está en quiebra, él
es el que tiene más derecho a quedarse con
)ello (embargarlo

من أدرك ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد
أفلس؛ فهو أحق به من غريه

 .832احلديث:

**

832. EL HADIZ:

ً
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أدرك Narró Abu Hurairah –Alah se complazca de él-: dijo el

profeta – la paz y las bendiciones sean con él- “Si un
ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد أفلس؛ فهو أحق
prestamista encuentra lo que le prestó a su deudor que
به من غريه».
está en quiebra, él es el que tiene más derecho a
”)quedarse con ello (embargarlo

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

من باع متاعه ألحد أو أودعه أو أقرضه إياه وحنوهSi alguien le vende mercancía a otro, le da un préstamo ،
o algo parecido y esta quiebra es decir su dinero no es
فأفلس املشرتي وحنوه ،بأن اكن ماهل ال ييف بديونهsuficiente para pagar su deuda, entonces el acreedor ،
فللبائع أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه ،فهو أحق به puede recuperar su mercancía si la ve y es quien tiene
más derecho a ella.
**

من غريه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > احلاجر
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ماهل  :إضافة املال للشخص يف ـهذا احلديث تفيد كون اثلمن غري مقبوض.
• قد أفلس  :تبني إفالسه،وـهو :أن تكون أمواهل أقل من ديونه.
• فهو أحق به من غريه  :فهو أوىل به من غريه اكئنا من اكن وارثا وغريما.

فوائد احلديث:
 .1أن من باع متاعه باآلجل ثم أفلس املشرتي فابلائع أوىل بأخذ املتاع.
 .2يشرتط أن تكون موجودات املفلس ال تيف بديونه ،وـهذا الرشط مأخوذ من اسم [ املفلس] رشاع.
 .3يشرتط أن يكون املتاع موجودا بعينه دون تغيري حصل عند املشرتي ،ـهذا الرشط ـهو نص احلديث اذلي معنا وغريه.
 .4يشرتط أن يكون اثلمن غري مقبوض من املشرتي فإن قبض لكه أو بعضه ،فال رجوع بعني املتاع ،وـهذا الرشط مأخوذ من املعىن املفهوم ،ومن
بعض ألفاظ األحاديث.
ا
 .5يشرتط أن ال يتعلق بها حق من شفعة ،أو رـهن ،وأوىل من ذلك أن ال تباع أو توـهب ،أو توقف وحنو ذلك ،فال رجوع فيها ما لم يكن اتلرصف
فيها حيلة ىلع إبطال الرجوع ،فإن احليل حمرمة ،وليس هلا اعتبار.

 .6جواز رجوع ابلائع إىل عني ماهل عند تعذر اثلمن بالفلس.

 .7حلول ادلين املؤجل بالفلس.

 .8أن الرجوع إنما يقع يف عني املتاع دون زوائده املنفصلة  ،ألنها حدثت ىلع ملك املشرتي وليست بمتاع ابلائع.

املصادر واملراجع:

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

1422ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه- .اإلملام
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ ً ر ْر ْ ر ْر ر ْ ر ْ ر
ً
َتل
أو ريلع ر- َتنلا
من أكل ثوما أو بصال؛ فليع ر

Quien haya comido ajos o cebollas, que se
aleje de nosotros -o de nuestra mezquita- y
que rece en su casa.

 ويلقعد يف بيته،-مسجدنا

**

833. EL HADIZ:

: احلديث.833

 عن انليب-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ً  «من أكل: أنه قال-صىل اهلل عليه وسلمثوما أو
ْ ً ا ْا ْا ْا ا ْ ا ْا
 ويلقعد يف،-زتل مسجدنا
ِ أو ِيلع- زتنلا
ِ بصال؛ ف ُليع
ُُ
ْ
ٌ ا ا
 فوجد هلا،ول
ٍ  وأيت ِب ِقد ٍر فيه خ ِرضات من بق.بيته
ا ِّ ُ ا
 قربوـها: فقال، فسأل فأخرب بما فيها من ابلقول،رحيًا

De Yábir Ibn Abdullah, Al-lah esté complacido con él,
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
dijo: “Quien haya comido ajos o cebollas, que se aleje
de nosotros -o de nuestra mezquita- y que rece en su
casa”. Y que se le trajo una fuente con verduras y
hortalizas. Él apreció que rezumaban un hedor, así que
preguntó qué hortalizas son. Se le dijo las hortalizas
que eran, y él dijo: ‘acercadlas a alguno de mis
compañeros’. Y cuando este compañero vio que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, las
había rechazado, él también rechazó comerlas.
Entonces, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, le dijo: ‘¡Cómelas! Pues yo tengo contacto directo
con quien tú no tienes’. De Yábir Ibn Abdullah, Al-lah
esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, dijo: “Quien haya comido
cebollas, ajos o puerros, que no se acerque a nuestra
mezquita, ya que a los ángeles les afecta lo mismo que
a los hijos de Adán.”

 لك؛ فإين: قال، فلما رآه كره أكلها،إىل بعض أصحايب
ُا
ُا
ريض-  عن جابر بن عبد اهلل.»ايج
ِ ايج من ال تن
ِ أن
: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب-اهلل عنهما
ْ ُ ا
«من أكل اثلوم وابلصل والك َّراث فال يقربن
َّ ا ا
َّ ا ا
مسجدنا؛ فإن املالئكة تتاأذى مما يتاأذى منه بنو

.»آدم

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

ِّ ُ
Lo ideal es que el musulmán tenga el mejor cuando se صىل ىلع أحسن راحئة
املطلوب أن يكون الم
**

disponga a rezar, especialmente si quiere realizar su
oración en grupo. Por ello, el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, le ordenó a quien haya comido
ajos o cebollas crudos, que se aleje de las mezquitas y
que rece en su casa, hasta que se le quite el mal olor
que molesta a los demás fieles y a los ángeles del cielo.
Y cuando se le trajo al Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, una fuente con verduras y
hortalizas, apreció que rezumaban un hedor, así que
ordenó que se le acercaran a alguno de los
compañeros que lo acompañaban. Sin embargo,
cuando este compañero vio que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, las había rechazado,
creyó que eran ilícitas, por lo que él también rechazó
comerlas. Entonces, el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, le informó de que no eran ilícitas
y que él no rechazó comerlas por ese motivo, así que
le ordenó que se las comiera y le informó de que el
motivo que le impide comerlas es que él tiene contacto
directo con quien nadie tiene contacto. Por ello debía
estar siempre del mejor aspecto cuando se acercaba a
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 السيما إذا اكن يريد أداء صالته يف املجامع،وأطيبها

 من،-صىل اهلل عليه وسلم- العامة؛ وذلا أمر انليب
ً
ً
أكل ثوما أو بصال نيئني أن يتجنب مساجد
 حىت تذـهب عنه، ويؤدى صالته يف بيته،املسلمني
 اليت يتأذى منها املصلون،الراحئة الكريهة

صىل اهلل-  وملا ِيجء إىل انليب.واملالئكة املقربون

 فوجد هلا، بقدر من خرضوات وبقول-عليه وسلم
ً
 أمر أن تقرب إىل من حرض عنده من،رحيا كريهة
صىل اهلل عليه-  فلما رأى احلارض كراـهته،أصحابه
ا
 فأخربه، فرتدد يف أكلها، ظن أنها حمرمة، هلا-وسلم
، وأنه لم يكرـهها ألجل حرمتها،أنها ليست بمحرمة
صىل-  وأخربه أن املانع هل من أكلها أنه،وأمره باألكل

 ومناجاة ال يصل، هل اتصال مع ربه-اهلل عليه وسلم

إيلها أحد؛ فيجب أن يكون ىلع أحسن حال دلى

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
القرب من ربه -جل وعال ،-وألن مرااعة املصالح su Señor, Alabado y Excelso. Además, velar por el
interés general evitando molestar a los demás fieles
العامة بدفع األذية عن املؤمنني أوىل من مرااعة tiene mayor prioridad que el interés particular a la hora
مصاحله اخلاصة ِبضور اجلماعة ،واليت اكنت السبب de asistir a la oración en grupo. Por este motivo se ha
ordenado evitar ira al rezo en grupo en ese estado.

يف تفويتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ً
• ً
ثوما أو بصال  :نواعن من ابلقول ،هلا راحئة كريهة.
ا ْ ا ْ ا اْ
ُّ
زتنلا  :فليجتنبنا ،وـهو إذن يف اتلخلف عن اجلماعة ،أو تهديد ِبرمان ثواب اجلماعة.
• فليع ِ
• مساجدنا  :املراد به العموم ،أي :مجيع مساجد املسلمني.

• ويلقعد يف بيته  :يلجلس يف داره ،والغرض من ـهذه اجلملة املبالغة يف االعزتال.
ْ
• قِدر  :ـهو الواعء اذلي يطبخ فيه.
• اخ ِ ا
رضات  :واحدته خرضة ،ويه اخلضار.
• ابلقول  :مجع بقل ،وـهو لك نبات اخرضت به األرض.
• رحيًا  :أي :رحيًا كريهة.

• فقال  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خياطب من أىت بال ِقدر.
ُ
• أنايج  :انلجوى :الَس بني اثنني ،وناجيته :اختصصته بمناجايت.

• من ال تنايج  :املراد به جربيل.
ْ ُ
ْ
ا
ا
ا
ّ
احئة ،جيعل راحئة العرق كريهة.
• الك َّراث  :ابقل معروف خ ِبيث الر ِ

فوائد احلديث:

ً
ً
ً
 .1انليه عن إتيان املساجد ملن أكل ثوما ،أو بصال ،أو كراثا.

 .2يلحق بهذه األشياء ،لك ذي راحئة كريهة تتأذى منها املالئكة أو املصلون ،كراحئة اتلبغ اذلي يتعاطاه املدخنون ،فعىل من ابتىل بهذا املحرم
اخلبيث أن يرتكه هلل -تعاىل ،-فإلم يفعل فعليه أال يتعاطاه عند ذـهابه إىل املسجد ،وأن ينظف أسنانه وفمه ،حىت يقطع راحئته أو خيففها.

 .3كراـهة أكل ـهذه األشياء ملن عليه حضور الصالة يف املسجد؛ ئلال تفوته اجلماعة يف املسجد ،ما لم يأكلها حيلة ىلع إسقاط احلضور ،فيحرم.

 .4انليه عن اإليذاء بكل وسيلة ،وأكل ما هل راحئة كريهة وسيلة منصوص عليها يف ـهذا احلديث ،فيلحق بها لك مؤذ.
ا ا
 .5أن االمتناع عن أكل اثلوم وحنوه ،ليس تلحريمه ،بديلل أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأكلها ،فقال( :ق ِّر ُبوـها إىل بعض أصحايب) فامتناعه
عن أكلها ال يدل ىلع اتلحريم.
 .6أن املصالح اهلامة أوىل باملرااعة من املصالح اخلاصة.

 .7حكمة انليه عن إتيان املساجد؛ أال يتأذى بها املالئكة واملصلون.

 .8حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث يقرن احلكم ببيان سببه؛ يلطمنئ املخاطب بمعرفة احلكمة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ـه،
2005م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاـهرة ،الطبعة :األوىل 1427ـه .تاج العروس من جواـهر
ّ
القاموسّ ،
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض

الرقم املوحد)4850( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُ
ر ر ْ ر
من أنفق نفقة يف سبيل اهلل كتر رب هلُ برسب رع رمائ رة
ْ
رضع ٍف

 .834احلديث:

Quien da una caridad en el camino de Alah
se le multiplicara por setecientas
**

834. EL HADIZ:

ً
عن أيب حيىي خريم بن فاتك -ريض اهلل عنه -مرفواعNarró Abu Yahia Khurain Ibn Fatic –Alah se complazca :
ُ ا ا ُ ا ْ ا de él- que el profeta –la paz y las bendiciones sean con
«من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ك ِتب هل بسبعمائة
ِ ِ ِ ِ él- dijo: “Quien da una caridad en el camino de Alah se
ْ
ِضع ٍف».
”le multiplicara por setecientas
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

َّ
وأن En este hadiz se habla sobre el beneficio de dar gastar
يف ـهذا احلديث فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل،
en el camino de Alah, al benefactor se le multiplicará
املنفق هل بمثل ما أنفق سبعمائة
ضعف ،اوـهذا موافق su caridad por setecientos, y esto se comprueba en la
ا ا ُ َّ ا ُ ْ ُ ا ا ْ
ُ
ا
ْ
ا
يل palabra de Alah en el Corán: “El ejemplo de quienes
لقوهل -تعاىل" :-مثل ِ
اذلين ين ِفقون أموالهم ِيف س ِب ِ
ُ ِّ ُ ْ ُ ا
َّ ا ا ا ا َّ ا ْ ا ا ْ ا ْ ا ا ا ا
ا ُ contribuyen con sus bienes por la causa de Alah es
اَّلل كمث ِل حب ٍة أنبتت سبع سن ِابل ِيف لك سنبل ٍة ِمائة
ِ
como el de un grano que produce siete espigas, cada
ُ
ا
َّ
ا
ا
ا
اء او َّ ُ
ْ
ُ
ُ
اَّلل اواس ٌع اعليم"ٌ.
ا
اح َّب ٍة واَّلل يضا ِعف لِمن يش ُ
ِ
ِ
una de ellas contiene cien granos. Y Alah multiplica [la
recompensa] de quien Él quiere, y Él es Vasto,
”Omnisciente.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
**

اتلخريج :أبو حيىي خريم بن فاتك  -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من أنفق نفقة  :دفع ماال يف جهاد أو غريه من وجوه القرب.
• ُكت ا
ب اُ
هل  :سجل يف صحف أعماهل.
ِ
ا ْ ا
ْ
ْ
ا
• بِسب ِع ِمائ ِة ِضع ٍف  :بسبعمائة من م ِثي ِله.

فوائد احلديث:
 .1مضاعفة اثلواب للك من أنفق نفقة يف سبيل اهلل يبتيغ بها األجر عند اهلل -تعاىل-.
 .2انلفقة يف سبيل اهلل تضاعف إىل سبعمائة ضعف وقد تزيد.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م فتح ابلاري ،البن حجر  ،انلارش  :دار املعرفة  -بريوت 1379 ،ه نزـهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل,
دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي،
دار الكتب العلمية بريوت  -بلنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه
 .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.

الرقم املوحد)6397( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Quien venda palmeras que ya ha podado y
polinizado para que den su cosecha, sus
frutos son del vendedor, a excepción de que
el comprador lo ponga como condición
para ejecutar la compraز

ً
 إال أن،من باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع
يشرتط املبتاع

**

835. EL HADIZ:

: احلديث.835

ً
 «من:مرفواع
-ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن عمر
ً
ُ ْ اا ا
 إال أن يشرتط،باع خنال قد أبِّ ارت فث ام ُرـها للبائع
ُ
ا
ُ ُْ
 «ومن ْابتااع عبدا فماهل لذلي: ويف رواية.»المبتااع
ُ ُْ
.»المبتااع
باعه إال أن يشرتط

De Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido con
ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, dijo: “Quien venda palmeras que ya ha podado
y polinizado para que den su cosecha, sus frutos son
del vendedor, a excepción de que el comprador lo
ponga como condición para ejecutar la compra”. En
otro relato, que dijo “quien compre un esclavo debe
saber que las propiedades de este esclavo son de su
vendedor, a excepción de que el comprador lo ponga
como condición para ejecutar la compra.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Quien venda palmeras que ya ha podado y arreglado  وأحلق به اثلمرة لكونه قد بارش،حق اتلأبري للبائع
para que den su cosecha, sus frutos son suyos, a
excepción de que el comprador lo ponga como  إال أنه مىت اشرتط املشرتي أن،سببها وـهو اتلأبري
condición -aunque las palmeras hayan sido polinizadas  وقبل-وإن اكن انلخل قد لقحت- تكون هل اثلمرة
con anterioridad- para ejecutar la compra y el vendedor
 وكذلك العبد اذلي. فهما ىلع ما اشرتطا،ابلائع ذلك
acepta esta condición. Asimismo en el caso del esclavo
ً
a quien su amo le haya permitido acumular riquezas, si  فإن باعه فماهل لسيده اذلي،جعل سيده بيده ماال
lo vende, las propiedades de este esclavo son de su ، إال أن يشرتطه املشرتي،باعه ألن العقد ال يتناوهل
vendedor, puesto que el contrato de venta no incluye
. فيدخل يف ابليع،أو يشرتط بعضه
las propiedades del esclavo, a excepción de que el
comprador lo ponga como condición para ejecutar la
compra y estas propiedades se incluyan en el contrato
de compraventa.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > الرشوط يف ابليع:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > بيع األصول واثلمار
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ً
. اسم جنس يذكر ويؤنث مجع خنيل: • خنال
. شق طلع انلخلة األنىث يلذر فيه َشء من طلع انلخلة اذلكر: أي، اتللقيح: وـهو، من اتلأبري: • أبرت
. ويرتك يف انلخل إىل اجلذاذ، ملك للبائع ال للمشرتي: • للبائع
. أن اثلمرة تكون هل: • إال أن يشرتط
. ـهو املشرتي: • املبتاع
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فوائد احلديث:

ُ
 .1أن من باع خنال قد أبّرت فثمرتها للبائع ،وـهذا ما نطق به احلديث.

 .2أن من باع خنال لم تؤبر ،فثمرتها للمشرتي ،وـهذا ما يفهم من احلديث.

 .3إن استثىن ابلائع اثلمرة اليت لم تؤبر ،أو بعضها فيه هل برشطه.

 .4إن ارشط املشرتي دخول اثلمرة املؤبرة بالعقد ،فيه هل برشطه.

 .5صحة اشرتاط بعض اثلمرة؛ لقوهل [ إال أن يشرتط املبتاع ] ،فهو صادق عليه لكه ،وىلع بعضه.

 .6أحلق الفقهاء بابليع مجيع اتلرصفات :كأن يكون انلخل عوض صلح ،أو صداقا ،أو جعله صاحبه أجرة ،أو ـهبة أو غري ذلك مما فيه نقل
امللك.
ُا ّ ً
ُ
ُ
 .7دخول اثلمرة يف ابليع إذا اشرتيت قبل اتلأبري ،أو اشرتطها املشرتي ويه مؤبرة ،يعد بيعا للثمر قبل بدو صالحه ،لكن رخص فيه ألنه تابع
ً
ألصله ،ليس مستقال ،والقاعدة العامة "يثبت ً
تبعا ما ال يثبت استقالال" وـهذه الصورة منها وبهذا جتتمع انلصوص.
 .8أن من باع عبدا وقد جعل بني يديه ماال يترصف به ،فاملال للبائع إال أن يشرتطه املشرتي مع الصفقة ،أو يشرتط بعضه ،فيدخل مع املبيع،
وحينئذ يشرتط فيه ما يشرتط غريه من املبيعات.
 .9ال يرض أن يكون مع العبد املبيع ما يدخله الربا مع اثلمن ،كأن يتبعه فضة واثلمن رياالت فضية ،ألنه تابع.

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل
اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،
بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ـه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل .صحيح ابلخاري ،دار طوق
انلجاة ،ط 1422ـه .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.

الرقم املوحد)5842( :
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A quien hace la ablución (wudú) de forma
plena y completa, y después va a la oración
del viernes para escuchar y prestar toda su
atención, le son perdonadas sus faltas
desde ese día hasta el viernes siguiente, y
tres días más. Y quien se entretuvo en la
minucias del suelo sin prestar atención a la
jutba perdió, pues, su recompensa.

ُُ رر
ر ر َّر
ضأر فرأر رح رس رن ُ
الو ر
اجلمعة
ضوء ،ثم أىت
من تو
ر
ْ
ُ
ر ُ رْرُ رْ ر ُ ُ ر
ْ ررر
ر ر
اجلمعة
فاستمع روأنصت غ رفر هل ما بينه وبني
ر ر رر ْ رر
ر ر ُ ر ر ر َّ
ر ْ ر َّ
احلصا فقد لغا
رو رزيادة ثالث رة أيامٍ  ،ومن مس

 .836احلديث:

**

836. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ا
فأحسن ُ
الوضوء ،ثم
صىل اهلل عليه وسلم « :-امن توضأ
ا ْ ا اْ ا ا ُ
ت غ ِف ار هل ما بينه وبني
أىت اجلمعة فاستمع وأنص
ا
ُ
ا
ا
َّ
وزيادة ثالثة أيام ،ومن مس احلاصا فقد لغا».
اجلمعة

درجة احلديث :صحيح

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, dijo: “A quien
hace la ablución (wudú) de forma plena y completa, y
después va a la oración del viernes para escuchar y
prestar toda su atención, le son perdonadas sus faltas
desde ese día hasta el viernes siguiente, y tres días
más. Y quien se entretuvo en la minucias del suelo sin
prestar atención a la jutba perdió, pues, su
”recompensa.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

من توضأ فأحسن وضوءه بإتمام أرًكنه واإلتيان بسننه A quien hace la ablución (wudú) de forma plena y
completa, respetando todas sus normas, y después va
وآدابه ،ثم أىت املسجد يلصيل اجلمعة فاستمع اخلطبة a la mezquita para realizar la oración del viernes,
وسكت عن الالكم املباح ،غفر هل صغائر اذلنوب من )escuchar y prestar toda su atención a la jutba (sermón
del viernes, sin llegar a proferir palabras malsonantes,
حني صالة اجلمعة وخطبتها إىل مثل الوقت يف اجلمعة
le son perdonadas sus faltas menores desde ese día
املاضية ،وزيادة عليها ذنوب ثالثة أيام ،ومن مس hasta el viernes siguiente, y las faltas de tres días más.
احلصا ويف معناه سائر العبث يف حال اخلطبة فقد Y quien se entretuvo en la minucias del suelo sin
prestar atención a la jutba perdió, pues, su recompensa
أسقط ثواب اجلمعة.
de ese viernes.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > فضل صالة اجلمعة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

• أحسن الوضوء  :أىت به ًّ
تاما بأرًكنه وسننه وآدابه.
• أىت اجلمعة  :أي :أىت املسجد يلصيل صالة اجلمعة ،وسميت اجلمعة الجتماع انلاس هلا.
• وأنصت  :أي :سكت سكوت مستمع.

• وزيادة ثالثة أيام  :أي :زيادة عليها ذنوب ثالثة أيام.

• لغا  :من اللغو ،وـهو يف األصل الالكم ابلاطل واذلي ال فائدة فيه.واملراد ـهنا :أنه أسقط ثواب اجلمعة.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حتسني الوضوء وإتمامه ،واملحافظة ىلع صالة اجلمعة.
 .2فضل صالة اجلمعة.
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 .3صالة اجلمعة تكفر ذنوب عرشة أيام.

 .4وجوب اإلنصات خلطبة اجلمعة ،وعدم التشاغل عنها بالالكم وغريه.

املصادر واملراجع:

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

الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه - .انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاـهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح - .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5433( :
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No hay nadie que de algo en caridad que
provenga de una buena actividad –ya que
Alah no acepta sino lo bueno- aunque sea
algo equivalente a un dátil, sin que Alah lo
acepte con Su diestra, después La criará
como ustedes crían un potro hasta que sea
como una montaña.

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال

يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم
رُ
ُ ي
ُ ي
ُ
ي رربيها لصاحبها كما ي ررِّب أحدكم فل َّوه حىت
تكون مثل اجلبل

 .837احلديث:

**

837. EL HADIZ:

ً
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من تصدق Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- “No hay

nadie que de algo en caridad que provenga de una
بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال
buena actividad –ya que Alah no acepta sino lo buenoُ ا ِّ
الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم يربيها لصاحبها aunque sea algo equivalente a un dátil, sin que Alah lo
اُ
ِّ
acepte con Su diestra, después La criará como ustedes
كما يُ اريب أحدكم فل َّوه حىت تكون مثل اجلبل»
”crían un potro hasta que sea como una montaña.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ً
من تصدق بمثل قيمة تمرة حالال خال عن الغش Quien dé en caridad algo aunque sea lo equivalente a
**

un dátil que sea licito libre de todo engaño o fraude, ya
واخلديعة ,وال يقبل اهلل إال احلالل الطيب ,فإن اهلل que Alah no acepta sino lo licito y bueno, Alah lo
يقبلها بيمينه وـهذا ىلع ظاـهره كما يليق به -سبحانهaceptara con Su diestra, eso se entiende de forma -
literal como Alah lo ha dicho, no lo interpretamos ni
من غري تأويل وال حتريف ,واملراد أخذـها منه كما يف
tergiversamos, el significado es que lo toma de él como
رواية مسلم ,فينميها ويضاعف أجرـها كما يريب se menciona en la transmisión de Muslim, lo hace
crecer y multiplicara su recompensa, de la misma
أحدكم مهره وـهو ودل احلصان حىت يكرب.
forma que alguien cría y cuida a su potro, el hijo del
caballo hasta que crece.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• بعدل  :أي :بقيمتها من رزق حالل خال من الغش واخلديعة.
مجع.
• كسب ٍ :
• يربيها  :ينميها ويضاعف أجرـها.
• فلوه  :ـهو ُ
المهر بضم امليم ،أي :الصغري من اخليل.

فوائد احلديث:

ً
 .1ال يقبل اهلل الصدقة إال من احلالل الطيب ألن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا.
 .2يضاعف اهلل الصدقة من الكسب الطيب حىت تصبح اكجلبل.

 .3إثبات صفة ايلدين هلل -تعاىل ،-وَكتا يديه يمني ،كما يليق جبالهل وعظمته ،وقد دل ىلع ـهذا نصوص الكتاب والسنة ،كقوهل -تعاىل:-
(والسماوات مطويات بيمينه) وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-وَكتا يديه يمني) رواه مسلم.
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املصادر واملراجع:
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .رياض الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موَس ـهادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بقطر ,ط .1428 4بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,
تأيلف :حممد يلع بن حممد بن عالن ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط 4اعم  .1425تاج العروس من جواـهر القاموس ,تأيلف:
حممد بن حممد احلسيين الزبيدي ,حتقيق :جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية .تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة –
بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،

الرقم املوحد)5862( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
A quien realice la ablución menor tal y
como la he realizado y rece dos rakaas
(Unidad de oración) sin hablar consigo
mismo, se le perdonarán todas sus faltas
anteriores.

 ال, ثم صىل ركعتني,من توضأ حنو وضويئ هذا
حيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنبه

**

838. EL HADIZ:

: احلديث.838

عن محران موىل عثمان أنَّه رأى عثمان داع ا
,بو ُضوء
ا
ا
ا
ُ فغ اس
َّ ،مرات
َّ ثالث
ا
ثم
لهما
,فأفرغ ىلع ياديه ِمن إنائه
ا
ثم تا ا
َّ ,الو ُضوء
أدخل ياميناه يف ا
مضمض واستانشق
ا ا ُ ا
ً ا
 ويديه إىل املرفقني, ث َّم غسل اوجهه ثالثا،واستنرث
َّ ,ثم اغسل لكتا رجليه ثالثًا
َّ , ثم مسح برأسه,ثالثا
ثم
ِ
َّ
ُ
َّ رأيت
 يتوضأ حنو-صىل اهلل عليه وسلم- انل ِيب
:قال
َّ
َّ ثم,توضأ حنو ُوضويئ ـهذا
 (من: وقال،ُوضويئ ـهذا
ُ
َّ
َّ
ِّ
 ال حيدث ِفيهما نفسه غ ِفر هل ما تقدم,صىل ركعتني
.)من ذنبه

Narró Humrán, servidor de Uzmán -Al-lah esté
complacido con él- que vio a Uzmán pedir un recipiente
con agua para realizar la ablución menor. Vertió agua
del recipiente sobre sus manos y las lavó tres veces.
Luego, tomó agua con su mano derecha y enjuagó la
boca, aspiró agua por la nariz y la echó. Luego lavó la
cara tres veces, así como lavó los brazos hasta los
codos tres veces. Luego, pasó las manos húmedas por
la cabeza. Luego, lavó ambos pies tres veces cada
uno. Después dijo: “He visto al Mensajero de Al-lah -la
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- realizando
la ablución menor tal y como la he realizado yo”. Y dijo
también “A quien realice la ablución menor tal y como
la he realizado y rece dos rakaas (Unidad de oración)
sin hablar consigo mismo, se le perdonarán todas sus
faltas anteriores.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este noble hadiz abarca la descripción completa de la
ablución menor del Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él-. Uzmán -Al-lah esté
complacido con él- dado a sus buenas maneras para
la enseñanza, ilustró a los musulmanes cómo realizaba
el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- la ablución menor, de un modo práctico
para que así sea más fácil de asimilar. Se narra de él
que pidió un recipiente con agua y para no ensuciar el
agua, no lavó las manos en él, sino que vertió agua del
recipiente sobre sus manos y las lavó tres veces.
Luego, introdujo su mano derecha, tomó agua y
enjuagó la boca, y luego aspiró agua por la nariz y la
echó. Luego lavó la cara tres veces, así como lavó los
brazos hasta los codos tres veces. Luego, pasó las
manos húmedas por toda la cabeza una sola vez.
Luego, lavó ambos pies hasta los tobillos tres veces
cada uno. Cuando terminó de realizar la ablución
menor les informó de que había visto al Mensajero de
Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con élrealizando la ablución menor tal y como la había
realizado él, y les dijo también que quien realiza la
ablución menor tal y como la he realizado y reza dos
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اشتمل ـهذا احلديث العظيم ىلع الصفة الاكملة

-  فإن عثمان.-صىل اهلل عليه وسلم- لوضوء انليب

 من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم-ريض اهلل عنه

 بطريقة-صىل اهلل عليه وسلم- صفة وضوء انليب
ً ُّ
، فإنه داع بإناء فيه ماء،تفهما
 يلكون أبلغ،عملية
 وإنما صب ىلع يديه، لم يغمس يده فيه،وئلال يلوثه
 بعد ذلك أدخل يده ايلمىن،ثالث مرات حىت نظفتا

 ثم، وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق،يف اإلناء

 ثم غسل يديه مع املرفقني،غسل وجهه ثالث مرات

 ثم غسل، ثم مسح مجيع رأسه مرة واحدة،ثالثا
-ريض اهلل عنه-  فلما فرغ.رجليه مع الكعبني ثالثا

من ـهذا اتلطبيق والوضوء الاكمل أخربـهم أنه رأى

، توضأ مثل ـهذا الوضوء-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 أنه من توضأ مثل-صىل اهلل عليه وسلم- وأخربـهم
ً ُْ ً
خاشعا حمرضا قلبه بني يدي
، وصىل ركعتني،وضوئه

 بفضله تعاىل جيازيه ىلع- فإنه،ربه عز وجل فيهما

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ـهذا الوضوء الاكمل ،وـهذه الصالة اخلالصة بغفران ما rakaas (Unidad de oración) entregado plenamente a su
Señor, Enaltecido y Majestuoso sea, y concentrado en
تقدم من ذنبه.
su oración, Él le compensará con el perdón de todas
sus faltas anteriores.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
ُ ِّ
• او ا ُضوء  :املاء اذلي يتوضأ به .وأصل الوضوء من الوضاءة ،وَه احلسن وانلظافة فسيم وضوء الصالة وضوءا؛ ألنه يناظف صاحبه.
وص َّ
ب ا
فرغ  :قالا ا
• فأ ا
ب من ماء اإلناء ىلع يديه.
ِّ
• ال حيدث فيهما نفسه  :حديث انلفس ،ـهو الوساوس واخلطرات ،واملراد به ـهنا ما اكن يف شؤون ادلنيا ،يعين فال يسرتسل يف ذلك ،وإال فاألفاكر
يتعذر السالمة منها.
• إىل املرفقني ( :إىل) ـهنا بمعىن (مع) يعىن مع املرفقني.
• املرفق  :ـهو مفصل العضد من اذلراع.
• حنو ُو ُضويئ  :مثل وضويئ.

ً
• موىل عثمان  :عتيقه ،أن محران اكن مملوًك لعثمان -ريض اهلل عنه -فأعتقه عثمان.
• داع ا
بو ُضوء  :طلب ماء يتوضأ به.
ا ْ ا
• ت امض امض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
ا
ْ ْ ا
استانش اق  :جذب املاء بنافسه إىل باطن أنفه ،أو أدخله بادلفع.
•
ْ اْا
ا
• استنرث  :أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه
ً
عرضا
• وجهه  :الوجه معروف ،وحده من منابت شعر الرأس املعتاد ،إىل ما نزل من اللحية واذلقن طوال ،ومن األذن إىل األذن
• مسح برأسه  :أمر يده ىلع رأسه مبلولة باملاء ،وحد الرأس :منابت الشعر املعتاد من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة.
• ُوضويئ  :نفس فعل الوضوء.
• غفر هل  :غفر اهلل هل ،واملغفرة سرت اذلنب واتلجاوز عنه.
َّ
• تقدم  :سبق.
• ذنبه  :معصيته.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة أمري املؤمنني عثمان -ريض اهلل عنه ،-وحرصه ىلع نرش العلم والسنة.
 .2اتلعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط.
ً
ً
 .3استحباب غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء ،وإن لم يكن قائما من انلوم ،فإن اكن مستيقظا من نوم الليل فيجب
غسلهما.

 .4من فعل العبادة هلل ،وقصد مع ذلك تعليم انلاس لم ينقص من إخالصه.

 .5ينبيغ للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إىل الفهم ورسوخ العلم.
ِّ
ُ
 .6ينبيغ لدلاخل للعبادة دفع اخلواطر املتعلقة بأشغال ادلنيا ،وجهاد انلفس يف ذلك ،فإن اإلنسان حيرضه يف حال صالته ما ـهو مشغوف به.

 .7استحباب اتليامن يف الوضوء ويف تناول ماء الوضوء لغسل األعضاء.
 .8مرشوعية الرتتيب بني اتلمضمض ،واالستنشاق ،واالستنثار.

 .9غسل الوجه ثالثا.

 .10مسح مجيع الرأس مرة واحدة.

 .11غسل الرجلني مع الكعبني ثالثا.

 .12وجوب الرتتيب يف ذلك ،ألن اهلل أمر بمسح الرأس وأدخله بني غسل الرجلني وبقية األعضاء مما دل ىلع وجوب الرتتيب.
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 .13ـهذه الصفة يه صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الاكملة.

 .14مرشوعية الصالة بعد الوضوء.

 .15سبب تمام الصالة وكماهلا ،حضور القلب بني يدي اهلل -تعاىل -وفيه الرتغيب باإلخالص ،واتلحذير من عدم قبول الصالة ممن لىه فيها
بأمور ادلنيا ،ومن طرأت عليه اخلواطر ادلنيوية وـهو يف الصالة فطردـها يرىج هل حصول ـهذا اثلواب.
ً
 .16غسل ايلدين مع املرفقني ثالثا.
 .17اثلواب املوعود به يرتتب ىلع جمموع األمرين ،وـهما الوضوء ىلع الصفة املذكورة ،وصالة ركعتني بعده ىلع الصفة املذكورة.

 .18ثواب الوضوء وصالة ركعتني خبشوع مغفرة اهلل ما سبق من اذلنوب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه .تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ـه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ـه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3313( :
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Quien realiza la ablución menor el día
viernes le es suficiente, y esto es bueno
para él porque aplicó la sunnah, y realizar
la ablución mayor es mejor.

من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل
فهو أفضل

 .839احلديث:

**

839. EL HADIZ:

َّ ا
ً
توضأ يوم De Samra, que Al-lah esté complacido con él, que el
عن سمرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
ْ
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
ْ ا
ا ا ْا ْ
اغتا ا
».
ل
ض
أف
فهو
ل
س
ومن
،
ت
اجلُمعة ف ِبها ونِعم
Al-lah sean con él, dijo: “Quien realiza la ablución
menor el día viernes le es suficiente, y esto es bueno
para él porque aplicó la sunnah, y realizar la ablución
”mayor es mejor.

درجة احلديث :حسن

**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:
ا

SIGNIFICADO GENERAL:

َّ
توضأ يوم اجلُمعة" املراد به :الوضوء لصالة “Quien realice la ablución menor el día viernes”, habrá
"من
cumplido con la tradición profética, y esto le es
ا
ا ا
ُّ
ُّ
اجلمعة" .ف ِبها" أي أنه أخذ بالسنة والرخصةsuficiente. “Pero quien realice la ablución mayor es ،
"ون ْع ام ْ
ت" أي :نعم ما فعل بأخذه ُّ
بالسنة ،فهذا ثاناء mejor”. Esto quiere decir que quien haya realizado la
ِ
ِ
ablución mayor junto con la ablución menor para la
ْ
ْ
ْا
ا
ا
عليه" .ومن اغتسل فهو أفضل" يعين :من اغتسل oración del viernes, es mucho mejor que realizar
للجمعة مع الوضوء ،فهو أفضل من الوضوء ُ
المجرد únicamente la ablución menor. Y esa es la opinión de
ُ
los sabios, y entre ellos los cuatro imames (Abu Hanifa,
عن الغسل .وبهذا أخذ مجهور العلماء ،ومنهم
Malik, As-Shafii y Ahmad ibn Hanbal), y así mismo el
ً
األئمة األربعة ،ومن أدتلهم أيضا حديث مسلم( :من hadiz de Muslim constituye una prueba: “Quien realice
ا
ْ
أىت اجلُمعة ْ
فاستا امع وأنْ ا
صت la ablución mayor, y luego acude a la oración del
توضأ فأح اسن الوضوء ،ثم
viernes, reza lo que está establecido, se mantiene en
ُ
غفر هل ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام)silencio durante el sermón del viernes, sus pecados .
cometidos entre ese día y el siguiente viernes, y tres
días más, serán perdonados”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
ْ
اتلخريج :اس ُمرة بن ُجن ادب -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• ن ْع ام ْ
ت  :لكمة مدح.
ِ

• فالغسل أفضل  :أي أفضل من الوضوء ،اذلي ليس معه اغتسال.

فوائد احلديث:

ُ
 .1استحباب الغسل لصالة اجلمعة.
ا
ُ
َّ
َّ
الغسل ُ
لعذر ،أو لم يُ ِرد االغتسال من دون ُعذر ،كفاه الوضوء ،ولكن فاته األجر والفضيلة.
 .2أن من لم يتمكن من
ُ ا
رشع االغتسال فيه.
 .3فيه فضل يوم اجلمعة ،حيث ِ
ا
ا
 .4أن َّ
انلظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حيرض االجتمااعت ادلينية ،كيوم اجلمعة ويوم العيد وصالة اجلماعة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن الرتمذي ،ملحمد بن
عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف
عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،اتلمييم حتقيق:
حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام،
تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة:اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف:
الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)10035( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْرْ ر
من جاء منكم اجلمعة فليغت رسل

Quién de vosotros vaya a la oración del
viernes que se lave todo el cuerpo antes.
**

840. EL HADIZ:

: احلديث.840

ُ عن عبد اهلل بن
De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con عمر ريض اهلل عنهما عن رسول اهلل
ambos, “que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
 «من جاء منكم اجلمعة:صىل اهلل عليه وسلم أنه قال
dé paz, dijo: ‘quién de vosotros vaya a la oración del
ْ ْا
.»فلياغت ِسل
viernes que se lave todo el cuerpo antes.”’
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

La congregación para la realización de la oración del  وجممع كبري،االجتماع لصالة اجلمعة مشهد عظيم
viernes es una localización extraordinaria, y una
ocasión excelente en la que se reúnen todos los  حيث يأتون ألدائها من أحناء،من جمامع املسلمني
musulmanes, puesto que vienen a realizarla  اذلي يظهر، ومثل ـهذا املحفل. اليت يسكنونها،ابلدل
ا
procedentes de toda la región en la que habitan. En
 يكون اآليت إيله، وأبَّهة املسلمني،فيه شعار اإلسالم
una ocasión tan señalada como esta, en la que se
exhibe el lema del Islam y la grandeza de los  وًكن. وأنظف جسم، وأطيب راحئة،ىلع أحسن ـهيئة
musulmanes, el que participe en ello debe estar en el الصحابة رضوان اهلل عليهم يف أول اإلسالم يعانون
mejor aspecto, con la mejor de las fragancias y con el
cuerpo muy limpio. Los compañeros del Mensajero de  وخيدمون، يلبسون الصوف،من الفقر واحلاجة
Al-lah, Él esté complacido con ellos, en los inicios del  وفيهم، فيأتون إىل اجلمعة عليهم الغبار،أنفسهم
ً
Islam, solían padecer la pobreza y la necesidad
يف
العرق
عليهم
فزييد
،
 وًكن املسجد ضيقا،العرق
extrema. Vestían lana y trabajaban para ganarse la
ً
vida, por lo que llegaban a la mezquita llenos de polvo  ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة؛ ذلا،املسجد
y con los cuerpos sudorosos. A esto se sumaba el أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يغتسلوا عند
hecho de que la mezquita era pequeña, así que eso
hacía que sudaran más, por lo que unos molestaban a  وئلال يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون،اإلتيان هلا
otros con su mal olor. Por ello, el Mensajero de Al-lah, بها املصلني واملالئكة احلارضين لسماع اخلطبة
Él le bendiga y le dé paz, ordenó lavarse el cuerpo por
.واذلكر
completo antes de ir a la mezquita para realizar la
oración del viernes. De este modo se evita molestar a
los demás fieles ni a los ángeles que se encuentran
presentes atendiendo al sermón del viernes y a la
mención de Al-lah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. أراد امليجء: • من جاء
. من ابلالغني: • منكم

. صالة اجلمعة: • اجلمعة

. فليعم بدنه باملاء غسال: • فليغتسل
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1أن األفضل أن يكون الغسل قبيل اذلـهاب إىل صالة اجلمعة مبارشة.
ْ ا ِّ
ا اا ُ ُ
ُ
ا
سجد} ،ففيه اـهتمام
 .2ينبيغ لإلنسان أن يأيت إىل مواطن العبادة والصالة ىلع أحسن حال وأجل ـهيئة {يا بين آدم خذوا زينتكم ِعند لك م
ٍ

اإلسالم بالطهارة وانلظافة.
ا
 .3أن مرشوعية الغسل ملن أراد إتيان الصالة ،أما غريه فال يرشع هل الغسل ،وقد رصح بذلك لفظ احلديث عند ابن خزيمة ،وـهو" ومن لم يأتها
فليس عليه غسل".
 .4الغسل يوم اجلمعة يكون للصالة ،ويقدم عليها؛ ألنه مقصود هلا إلزالة الروائح الكريهة حىت ال يتأذى احلارضون ،ال مقصود يلومها.

 .5يستحب ملن يأيت اجلمعة أن يكون نظيفا ،فيغتسل حىت تزول الروائح من جسده ويتطيب ،وإن توضأ فقط أجزأه ذلك؛ ملا ثبت أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل».

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ـه2005 ،م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ـه .عمدة األحاكم من الكم خري
األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية،
دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج،
القاـهرة ،الطبعة :األوىل 1427ـه.

الرقم املوحد)5394( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Quien pertreche a un guerrero por la causa
de Al-lah, obtiene la misma recompensa
que si hubiese luchado. Y quien cubra las
necesidades de la familia de un guerrero
durante su ausencia, es como si también
hubiese luchado.

 ومن،من جهز اغزيا يف سبيل اهلل فقد غزا
ً
خلف اغزيا يف أهله خبري فقد غزا
**

841. EL HADIZ:

: احلديث.841

ً
: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن زيد بن خادل اجلهين
َّ ا
اا ا
ا ْ ا َّ ا ً ا
 او ام ْن خلف،يل اهلل فقد غ ازا
ِ «من ًجهز َغ ِزيا ِيف س ِب
ا
ا ا
فقد ا
.»غزا
َغ ِزيا يف أـه ِله خبري

Narró Abu Zaid Ibn Jalid Al-Yahni -Al-lah esté
complacido con él- que el Mensajero de Al-lah -la paz
y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo: “Quien
pertreche a un guerrero por la causa de Al-lah, obtiene
la misma recompensa que si hubiese luchado. Y quien
cubra las necesidades de la familia de un guerrero
durante su ausencia, es como si también hubiese
luchado.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

ً جهز اإلنسان جما
َّ إذا
Si un musulmán pertrecha a un guerrero por la causa ـهدا براحلته ومتاعه وسالحه
**

de Al-lah con su montura, su equipo y sus armas, Allah lo recompensará del mismo modo que recompense ،فقد كتب اهلل هل أجر الغازي؛ ألنه أاعنه ىلع اخلري
َّ
َّ
al que luche en Su nombre, puesto que lo ha ayudado ولو أن الغازي أراد أن جياـهد ولكنه أشلك عليه أـهله
ً
a hacer el bien. Si un musulmán quiere partir a luchar
 فداع رجال من املسلمني،امن يكون عند حاجاتهم
por la causa de Al-lah, pero le preocupa que su familia
َّ
َّ
no tenga quien la mantenga y se lo pide a uno de los  فإن ـهذا اذلي خلفه، أخ ِلفين يف أـهيل خبري:وقال
musulmanes diciéndole: “Cubre las necesidades de mi  ويؤخذ من ـهذا،يكون هل أجر املجاـهد؛ ألنه أاعنه
ا
familia en mi ausencia”. Si cubre las necesidades de
ً
َّ ُ َّ
،أجره
مثل
فله
اهلل
طاعة
يف
شخصا
اعن
أ
من
لك
أن
dicha familia, tendrá la misma recompensa que quien
ُ
partió a luchar por la causa de Al-lah debido a su  أو تأمني،عني طالب علم يف رشاء الكتب هل
ِ فإذا أ
ayuda. De esto se concluye que todo aquel que ayude ً
 فإن للك أجرا، أو ما أشبه ذلك، أو انلفقة،السكن
a una persona en el cumplimiento de su deber con Alً
. من غري أن ينقص من أجره شيئا،مثل أجره
lah, obtiene la misma recompensa que quien realiza la
acción. Por lo tanto, si una persona ayuda a un
estudiante a comprar sus libros, o le garantiza una
vivienda o cubre su manutención, etc., tendrá la misma
recompensa de quien realice dicho acto, sin que eso
disminuya la recompensa de quien realiza la acción.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  زيد بن خادل اجلُهين:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
ً

:معاين املفردات

َّ ا
ا
. قام عنه بما اكن يفعله بعده باإلنفاق والراعية: • خلف َغ ِزيا
َّ : ً • ام ْن اج َّهز اَغزيا
.ـهيأ أسباب السفر هل إاعنة ىلع اخلري
ِ

-.تعاىل-  اجلهاد يف طلب الكفار؛ إلعالء لكمة اهلل: واملراد به ـهنا، غزا اليشء غزوا أراده وطلبه: • غزا
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:

ً
مسلما ىلع اجلهاد بتهيئة ما يتطلبُه اجلهاد من نفقة اكن هل مثل أجره وجهاده ،ويندرج حتت ـهذا :لك من ساـهم وأاعن ىلع خري.
 .1من أاعن
ُّ
 .2احلث ىلع محاية اجلبهة ادلاخلية يف املجتمع املسلم ،ويف ذلك توفري األسباب حلماية الكيان اإلساليم من االندثار واتلفكك.
 .3املجتمع اإلساليم متاكفل مرتابط متعاون ىلع الرب واتلقوى.
ً
ً
 .4القاعدة العامة :أن من أاعن شخصا يف طاعة من طااعت اهلل اكن هل مثل أجره ،من غري أن ينقص من أجره شيئا.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ـه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .لسان العرب ،البن منظور،
ط ،3دار صادر ،بريوت1414 ،ـه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري
بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3437( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Quien hiciera la peregrinación y se
abstuviera de toda relación conyugal, ni
dijera obscenidad alguna, es como si
regresara al día en que su madre le dio a
luz.

من حج ،فلم يرفث ،ولم يفسق ،رجع كيوم
ودلته أمه

 .842احلديث:

**

842. EL HADIZ:

ا
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً « :ام ْن ا
ح َّج ،فل ْم De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
ا
اْ
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
ُ ْ
ا ُ ُ ُ ُّ ُ
يا ْرفث ،اولم يف ُس ْق ،ار اج اع كيا ْو ام او ْدلته أمه».
“Quien hiciera la peregrinación y se abstuviera de toda
relación conyugal, ni dijera obscenidad alguna, es
”como si regresara al día en que su madre le dio a luz.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ْ
ٌ
ٌ
قبيح وال Quien hiciera la peregrinación por Al-lah y no hubiera
الكم
ام ْن اح َّج هلل -تعاىل -ولم ياص ُد ْر منه
ا ا ا ْ pronunciado obscenidad alguna, ni hubiera cometido
ٌ
ٌ
يأت
فعل يسء أثناء املناسك ،ولم ِ
بمعصي ٍة رجع ِمن una mala acción durante el proceso de la
ً
ُّ ُ
ودل َّ
اح ّجه ام ْغ ُفورا ً هل ،كما يُ ا ُ
الص ُّ
يب اساملا من اذلنوبperegrinación, ni hubiera cometido un pecado, ،
ِ ِ
ِ
ِّ ُّ ُ
ٌّ
regresará peregrinación con todas las faltas
ُ
وتكفري احلج لذلنوب واخلطايا خاص بصغائر
perdonadas, como si regresara al día en que su madre
َّ
ُ
الكبائر فال بُد هلا من اتلوبة.
اذلنوب ،أما
le dio a luz. La eliminación de pecados que supone la
peregrinación en este caso es aplicable solamente a
las pequeñas faltas, mientras que los grandes pecados
necesitan del arrepentimiento.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• فلم يرفث  :الرفث لكمة شاملة للك ما يريده الرجل من املرأة ،ويشمل القبيح من القول.
• لم يفسق  :لم يأت بسيئة وال معصية.
• كيوم ودلته أمه  :أي رجع من حجه بغري ذنوب.

فوائد احلديث:

ُّ ُ ا ِّ َّ ْ
َّ ا
ُ
ث والف ُسوق.
انلف اس من أعمال
 .1احلج يزَك
الرف ِ
ُ ِّ ٌ ُّ
 .2احلج مكفر لذلنوب واآلثام اليت اكنت قبله.
ً
ً
ُ
ُ
انليه عنه يف احلج تعظيما ملناسك احلج يف بيت اهلل احلرام.
 .3الف ُسوق وإن اكن ممنواع يف مجيع األحوال ،فيتأكد
ً
 .4اإلنسان يودل بدون خطايا مربءا من اذلنوب؛ فهو ال حيمل خطيئة غريه.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ـه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة
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األوىل1417 ،ـه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء
ا
ْ
ا ُ ُ ْ
المع ِل ِم بف اوائِ ِد ُم ْس ِلم عياض بن موَس ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل ،املحقق :ادلكتور حي اىي
الرتاث العريب ،بريوت الطبعة :اثلانية1392 ،ه - .إِكمال
ِإ ْس اما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)2758( :
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من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل منها فليأت

 .843احلديث:

Quien jure y luego descubre que el
incumplir con su juramento es mejor para
Al-lah, deberá hacer lo que es mejor.

اتلقوى

**

843. EL HADIZ:

عن أيب اطريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنهAbu Tarif Ad-Daí Hatim, que Al-lah esté complacido -
ِ
ً ا ا ا
con él, narró que el Mensajero de Al-lah, que la paz y
ا ا
ا
مرفواع« :من حلف ىلع ي ِمني ثم رأى أتىق هلل ِمنها
las bendiciones de Al-lah sean con él dijo: “Quien jure
اتل ا
فالْياأت َّ
قوى».
y luego descubre que el incumplir con su juramento es
”mejor para Al-lah, deberá hacer lo que es mejor.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ا
َّ
أن من حلف ىلع ترك َشء ،أو فعله El hadiz dice que quien jure que hará algo o que dejara
يف احلديث:
de hacerlo, y luego descubre que incumplir con su
فرأى خمالفة ذلك ً
خريا من االستمرار ىلع ايلمني
**

juramento es lo correcto, deberá incumplir con su
وأتىق ،ترك يمينه وفعل ما ـهو خري ،ىلع االستحباب juramento y hacer lo que es correcto voluntariamente.
Pero si se jura que no se realizará un acto obligatorio,
وانلدب ،فإن اكن املحلوف عليه مما جيب فعله أو
o que se realizará un acto prohibido, como por ejemplo
ّ
ّ
تركه كأن حلف يلرتكن الصالة أو ليرشبن املسكرjurar que no se cumplirá con la oración o que se tomará ،
وجب عليه احلنث واإلتيان بما ـهو اتلقوى من فعل un embriagante, no se debe cumplir con el juramento y
se deberá hacer lo que es obligatorio y dejar lo que es
املأمور به ،وترك امل ّ
نيه عنه.
prohibido.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو اط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلف ىلع يمني  :احللف وايلمني بمعىن واحد ،وـهو اتلأكيد بذكر معظم تطمنئ هل نفس املخاطب.
ا
• أتىق هلل  :أرىض هلل وأبعد عن معصيته.
اتل ا
• َّ
قوى  :واتلقوى اسم جامع لفعل ما أمر اهلل به وترك ما نىه اهلل عنه؛ ألنه مأخوذ من الوقاية وال يقيك من عذاب اهلل إال فعل أوامره
واجتناب نواـهيه.

فوائد احلديث:
 .1من حلف باهلل وجب عليه إبرار قسمه وعدم احلنث فيها.
ُ ِّ
ُا
 .2إذا اكنت ايلمني تمنع من طاعة اهلل أو تف ِّوت خريا كثريا ،أو توقع يف معصية فعىل العبد أن يكفر عن يمينه ،ويفعل ما أمره اهلل به ،وجيتنب
معصيته.

 .3وجوب الزتام اتلقوى يف األحوال لكها.
ُ ا ِّ
َّ
 .4من عزم ىلع فعل معصية فال يفعلها ،فإن اكن قد أقسم ىلع ِفعلها ،فإنه حينث ويكفر عن يمينه ،وال يأيت باملعصية.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش
دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني للشيخ
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ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3054( :
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ْ ُ ُر
ر ر
ر
يل اهلل فهو هل عردل حم َّر رر ٍة
من رَم بسهم يف سبر ر

 .844احلديث:

¡Quien lance una flecha por la causa de Allah, tendrá una recompensa equivalente a
!la de aquel que liberó un esclavo
**

844. EL HADIZ:

عن عمرو بن اعبا ا
سة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت De Amru Ibn Abasa, Al-lah esté complacido con él, que
oyó al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz,
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من رىم
decir: “¡Quien lance una flecha por la causa de Al-lah,
ْ ُ ُا
بسهم يف سبيل اهلل فهو هل ِعدل حم َّر ار ٍة».
tendrá una recompensa equivalente a la de aquel que
!”liberó un esclavo.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

معىن احلديث :أن ام ْن ار اىم بسهم يف وجوه أعداء اهلل El significado de este hadiz es el siguiente: quien lance
una flecha contra los enemigos de Al-lah, Ensalzado
ا ْ
تعاىل ،-فإن هل أجر من أعتق رقبة يف سبيل اهلل sea, tendrá una recompensa equivalente a la de aquel -ً
عدوا أو لم يُصب ،كما يه que liberó un esclavo en nombre de Al-lah, ya le haya
تعاىل ،-سواء أصاب به
ا
رواية النسايئ :ا
ا ا alcanzado al enemigo con su flecha o no, como consta
"ومن ار اىم بسهم يف سبيل اهلل تعاىل بلغ
en el relato de Al-Nissai: “quien lance una flecha por la
اُْ
العدو أو لم يبلغ" .أما إذا أصاب به عدوا اكن هل به causa de Al-lah, habiendo alcanzado o no al
درجة يف اجلنة ،كما يه رواية أيب داود" :من بلغ بسهم enemigo...”. No obstante, si alcanza el enemigo, se le
recompensará con un grado en el Paraíso, como
يف سبيل اهلل -عز وجل -فله درجة" .ويف رواية أمحدconsta en el relato de Abu Daud: “quien alcance con su :
flecha al enemigo de la causa de Al-lah, tendrá un
"يف اجلنة".
grado...”, y, en el relato de Ahmad “[un grado] en el
”Paraíso.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ يف الكربى.
اتلخريج :عمرو بن اعبا اسة -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
ْ
ْ ُ ُا
ْ
• ِعدل حم َّر ارة  :أي ِمثل ثواب رقباة ُمعتاقة يف سبيل اهلل.
• سبيل هلل  :سبيل اهلل ـهو القتال تلكون لكمة اهلل يه العليا

فوائد احلديث:

ا
َّ
يل اهلل تعاىل وثوابه.
 .1فضل الريم يف س ِب ِ

 .2فيه احلث ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل وتعظيم أمره.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :حممد
إسحاق حممد إبراـهيم ،ط ،1دار السالم1432 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
ط ،2مرص1395 ،ـه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق:
عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة
العرصية ،بريوت .السنن الكربى ،للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،ـه .صحيح الرتغيب والرتـهيب،
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لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف – الرياض .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)4194( :
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ر
ر َّ ر ُ ر ي ر
َسهُ أن ينجيه اهلل من ك ْر رب يوم القيامة،
من
ُْ
رُْري ْ
ر ر ْ
فلينفس عن مع رَّس أو يضع عنه

Quien se alegrase de que Al-lah lo salve de
las penas y angustias del Día del Juicio, que
le dé un plazo mayor a su deudor o que le
perdone la deuda o parte de ella.

 .845احلديث:

**

845. EL HADIZ:

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل
رس ُه أان ُينا ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من ا َّجياه اهلل
ا
ا ْ ا ِّ
ْ
ا ْ
من ك ْر ِب يوم القيامة ،فليُنف ْس عن ُمع َِس أو ياضع
عنه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

De Abu Qatada, Al-lah esté complacido con él, que dijo:
Oí al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
decir: “Quien se alegrase de que Al-lah lo salve de las
penas y angustias del Día del Juicio, que le dé un plazo
mayor a su deudor o que le perdone la deuda o parte
”de ella.
CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

ا

معىن احلديث " :من ا َّ
رس ُه" أي :أفرحه وأعجبه" .أن
ِّ
ا
ُينا ِّ
جياه اهلل من ك ْر ِب يوم القيامة" أي خيل ُصه من
ا ْ ِّ
ا
ا
ْ
وحمن يوم القيامة" .فليُ انف ْس عن ُمع َِس" أي
شدائد ِ
يؤخر مطابلته َّ
بادلين عند حلول أجله ويفسخ هل يف
األجل إىل أن اجيد ما يقيض به َّ
ادليْن" .أو يا اض ْع عنه"

SIGNIFICADO GENERAL:
**

أي يساحمه َّ
بادلين اذلي عليه ،لكه أو بعضه ،قال -
ا ْ ا ا ُ ُ ْ ا اا اٌ ا اْا ا اْ
َس ٍة اوأن
تعاىل( :-و ِإن اكن ذو عَس ٍة فن ِظرة إِىل مي
ا ا َّ ُ ا ْ ٌ ا ُ ْ ُ ْ ا ْ ا ا
ك ْم ِإن كنتُ ْم تعل ُمون)[ ،ابلقرة.]280 :
تصدقوا خري ل

El significado de este hadiz es como sigue: quien se
alegrase y se regocija de que Al-lah lo salve de las
penas y angustias del Día del Juicio, debe darle un
plazo mayor a su deudor hasta que encuentre el modo
de devolverle la cantidad que le haya prestado o puede
perdonarle una parte de ella o en su totalidad. Al-lah
]dice en su sagrado Libro: “Sin embargo, si [el deudor
está en apuros, [concededle] una prórroga hasta que
esté desahogado; y sería mejor para vosotros -si
supierais- condonarle [toda la deuda] considerándola
una dádiva” [Corán, 2: 280].

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

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

معاين املفردات:

• ا َّ
رس ُه  :أفرحه.
ُ ا ِّ ا ُ ِّ
• ينجيه  :خيلصه.
ا
اْ
ا ا
ُ
• ك ْر ِب  :غ ٌّم ت ِضيق به انلفس لشدته.
ا ْ ِّ
ا ُّ
• فليُناف ْس  :أي ي ُمد ويؤخر يف املطابلة.
ُْ
ُ ْ
المفت ِقر اضيق احلال.
المع َِس :
•
ا
ا ا ْ
ُ
ُّ
• يضع عنه  :حيط عنه شيئا من أصل ادلين.

فوائد احلديث:

ا
 .1فضل القرض احل ا اسن.
ْ
ُْ
المعَس إىل اميَسة.
 .2استحباب إنظار
ُ ْ
َّ
 .3استحباب وضع ادلين عن المعَس ،لكه أو بعضه.
ُ
 .4فضل إنظار ُ
والو ْضع عنه ،إما لك َّ
الم ْعَس ،ا
ادلين أو بعضه.
ِ
ُ
ُ
ا َّ
ا َّ
 .5من نفس عن مؤمن من كرب ادلنيا نفس اهلل عليه من ك ارب يوم القيامة ،واجلزاء من ِجنس العمل.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .الاكشف عن حقائق السنن(رشح املشاكة) للطييب،
حتقيق :عبد احلميد ـهنداوي ،مكتبة ابلاز ،مكة1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز
إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة
من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)4195( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل

Quien pida a Al-lah sinceramente el
martirio por Él, Al-lah lo elevará al grado
de los mártires, aunque muera en su lecho.

الشهداء وإن مات ىلع فراشه

 .846احلديث:

**

846. EL HADIZ:

ً
مرفواع « :امن
عن سهل بن حنيف -ريض اهلل عنه-
َّ ا ا
ُّ ا ا
ا َّ ا ا ا
اسأال اهلل ات ا
ازل الشهداء
ن
م
ه
غ
ل
ب
دق
ص
ب
ة
اد
ه
الش
اىل
ع
ِ
ِ
ِ
اا
ا
اشه».
وإن مات ىلع فِ ار ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح

Narró Sahli Ibn Hunaif -Al-lah esté complacido con élque el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él- dijo: “Quien pida a Al-lah
sinceramente el martirio por Él, Al-lah lo elevará al
”grado de los mártires, aunque muera en su lecho.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف احلديث بيان أن صدق انلية سبب بللوغ األجر
ّ ُ
ً
َّ
واثلواب ،وأن من نوى شيئا من عمل الرب أ ِثيب عليه،
وإن لم يقدر ىلع عمله ،ومن ذلك من داع وسأل
الشهادة يف سبيل اهلل ونرصة دينه صادقا من قلبه
كتب اهلل هل أجر الشهداء وإن لم يعمل عملهم ومات

يف غري اجلهاد.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este hadiz indica de forma clara que la intención
sincera es motivo para alcanzar las recompensas,
quien tenga la intención de realizar el bien, se le
recompensará por ello aunque no haya podido hacerlo.
Un ejemplo de esto es que quien pida sinceramente a
Al-lah el martirio por Él y por la gloria de Su religión, Allah lo elevará al grado de los mártires, aunque no haya
podido hacer lo que los mártires hicieron.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :سهل بن حنيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الشهادة  :يه يف األصل املوت يف قتال األعداء ابتغاء مرضاة اهلل -تعاىل.-
• منازل الشهداء  :درجاتهم عند اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:

ا
ُ
َّ
 .1أن صدق انلية سبب بللوغ املقصود من األجر واثلواب ،ومىت اص ُدقت انلية يف عمل الرب أثيب صاحبها ،وإن لم يباارش العمل املطلوب.
 .2استحباب طلب الشهادة واإلخالص يف ذلك.

 .3إكرام اهلل -تعاىل -هلذه األمة ،فهو يعطيها بقليل من العمل أىلع ادلرجات يف اجلنة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3157( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Y de Abu Huraira,que Allah esté
complacido con él,que el Mensajero de
Allah,que la misericordia y la protección de
Allah sean con él,dijo:"A quien diga
subhanallah después de cada salat treinta y  وِحد,من سبح اهلل دبر ُك صالة ثالثا وثالثني
tres veces,diga alhamdulillah treinta y tres
, وكَب اهلل ثالثا وثالثني,اهلل ثالثا وثالثني
veces y diga Allahu Akbar treinta y
tres,siendo esto noventa y nueve y complete  ال هلإ إال: وقال تمام املائة,فتلك تسع وتسعون
hasta cien diciendo la ilaha ila Allah
 وهو, وهل احلمد, هل امللك,اهلل وحده ال ِشيك هل
wahdahu la sharika lahu,lahu al mulk wa
lahu alhamd wa howa ala kuli shay
 وإن اكنت, غفرت هل خطاياه,ىلع ُك يشء قدير
qadir(No hay más dios que Allah,único sin
مثل زبد ابلحر
asociados.A Él pertenece el mundo,para Él
es la alabanza y Él es poderoso sobre todas
las cosas)se le perdonarán sus
faltas,aunque sean como la espuma del
mar".Sahih Muslim.
**

847. EL HADIZ:

: احلديث.847

صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
َّ  « امن: قال-اهلل عليه وسلم
سبح اهلل ُدبُر لك صالة
ا
ا
 وك َّرب اهلل,ومحد اهلل ثالثا وثالثني
ِ ,ثالثا وثالثني
ٌ
ا
ا
: وقال ت امام املائة, ف ِتلك ت ِ ْس اعة وت ِ ْس ُعون,ثالثا وثالثني
ْ
ُ  هل,وح اده ال رشيك هل
, وهل احلامد,الملك
ال هلإ إال اهلل
ِّ
ُ
ا
ا
 وإن اكنت, غ ِف ارت خ اطايااه,وـهو ىلع لك َشء ق ِدير
ْ اا ا
.»ابلح ِر
مثل زب ِد

Y de Abu Huraira,que Allah esté complacido con él,que
el Mensajero de Allah,que la misericordia y la
protección de Allah sean con él,dijo:"A quien diga
después de cada salat subhanallah treinta y tres
veces,diga alhamdulillah treinta y tres veces y diga
Allahu Akbar treinta y tres,siendo esto noventa y
nueve,y complete hasta cien diciendo la ilaha ila
Allah,wahdahu la sharika lahu,lahu al Mulk wa lahu al
hamd wa howa ala kuli shay qadir(No hay más dios que
Allah,único sin asocidados.A Él pertenece el
mundo,para el son las alabanzas y Él es poderoso
sobre todas las cosas)se le perdonarán sus faltas
aunque sean como la espuma del mar."
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Profeta,que la misericordia y la protección de Allah
sean con él,informa en este hadiz sobre la excelencia
del
tasbih(decir
subhanallah),al
tahmid(decir
alhamdulillah),al takbir(decir Allahu Akbar)y al
tahlil(decir la ilaha ila Allah)detrás de cada salat
obligatoria,(el hecho de que sea específicamente
detrás de la salat obligatoria se sabe por otra narración
en la que se especifica que es detrás de la salat
obligatoria).El
tasbih
de
Allah:afirmar
que
Allah,Glorioso y Excelso,está exento de cualquier
carencia y falta,y que Allah,Glorioso y Excelso,es
perfecto desde todos los puntos de vista.Perfecto en
sus nombres,en sus atributos y en sus actos.Y el
hamd:la alabanza a Allah por sus atributos de
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 يف ـهذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- خيرب انليب
عن فضل التسبيح واتلحميد واتلكبري واتلهليل يف

 (واتلقييد باملكتوبة لورود،أدبار الصلوات املكتوبة

.)روايات أخرى تقيد ذلك بدبر الصالة املكتوبة
 تزنيهه عز وجل عن لك ناقص ا:وتسبيح اهلل
،وعيب

 اكمل يف أسمائه،فاهلل عز وجل اكمل من مجيع الوجوه
 ـهو اثلَّناء ىلع اهلل: واحلامد.ويف صفاته ويف أفعاهل
ا
َّ  فبالتَّسبيح يكون،الك امال
اتلخيل عن لك
بصفات

َّ صفات
 وباحلامد يكون االتصاف بصفات،انلقص
َّ .الكمال
 وصف اهلل تعاىل بأنه أكرب من لك:واتلكبري

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َشء هل الك ْربياء يف َّ
السماوات واألرض وـهو العزيز perfección.Así pues,el tasbih es afimar la no existencia
ِ ِ
de atributos carentes o imperfectos y el hamd es
احلكيم .والفضل املذكور ـهو مغفرة اخلطايا ,ومعىن afirmar la existencia de sus atributos de perfección.El
ُّ
ِّ
ٌ
ـهذا أن ـهذا اذلكر سبب ملغفرة اذلنوب ،وتكفري takbir:describir a Allah,el Altísimo,como más grande
ُّ
que ninguna otra cosa,suyo es el poder sobre los cielos
َّ
السيئات ،واملراد :تكفري صغائر اذلنوب ،أما الكبائر
y la tierra,y Él es el Poderoso,el Sabio.El beneficio
ُ ا ِّ
ْ اْا ُ
َّ ُّ
فال يكفرـها إال اتلوبة منها ،قال تعاىلِ { :إن جتتنِبوا mencionado es el perdón de las faltas.Y esto significa
ا ا ا ا ُ ْ ا ْ ا ا ْ ُ ُ ا ِّ ْ ا ْ ُ ْ ا ِّ ا ُ
ك ْم} que este dikr es causa del perdón de las faltas y aquí
كبائِر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتِ
se entiende que se refiere a las faltas menores,pues
ِّ
ا
[النساء .]31 :فمن أىت بهذا اذلكر عقب الصالة ولو las faltas graves no son perdonadas si no a través de
مع الفاصل اليسري ،سواء اكن قاعدا أو ماشيا وسواء la tauba(arrepentimiento sincero).Dijo el Altísimo:(Si
evitáis las faltas graves que os han sido
ْ
اكن مستقبل ال ِقبلة أو مستدبِرـها وسواء اكن يف
prohibidas,borraremos vuestras faltas(menores))Las
ُّ
املسجد أو خارجه ،فله األجر اكمال ،وال يظلم ربك mujeres,31.Así pues,quien haga este dikr después de
ً
أحدا ،فإن لم يأت به إال بعد زمن طويل ،فقد فاتته cada salat,y aunque tarde un poco en hacerlo después
de la salat,bien sea estando sentado,caminando,en
ْ ِّ
ُ
الفضيلة وهل أجر اذلكر المطلق هل .ومن مجيل فضل dirección a la qibla o de espaldas a ella y en la
اهلل تعاىل أن املغفرة تكون لذلنوب وإن كرثتmezquita o fuera de ella,obtendrá toda la recompensa ,
del mismo.Y de la belleza del favor de Allah,que se
ومعىن الكرثة يستفاد من قوهل( :وإن اكنت
مثل زبد perdonen las faltas y aún siendo muchas.Y el
ً
ابلحر) .والعدد املذكور ـهنا أن يكرر الك من significado de muchas se puede tomar del dicho "(...)y
ً
aunque sean como la espuma del mar".La cantidad de
التسبيح واتلحميد واتلكبري ثالثا وثالثني مرة,
veces que se menciona en el hadiz,es que se repita el
ويقول مرة واحدة :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هلtasbih,el tahmid y el takbir treinta y tres veces y que ,
diga una vez"la ilaha ila Allah wahdahu la sharika
هل امللك وهل احلمد وـهو ىلع لك َشء قدير.
lahu,lahu al mulku wa lahu al hamd wa howa ala kuli
shayn qadir"(no hay más dios que Allah,único sin
asociado.Suyo es el mundo(el gobierno del mundo)y
suya la alabanza y Él es poderoso sobre todas las
cosas).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ِّ ا
ُ
ا َّ
ُّ ا
ُ
ومؤخره.
ادلبُر :نقيض القبل ،وـهو من لك َشء اع ِقبُه
• دبُر لك صالة :
اتلزنيه ,أي تازنيه اهلل عن لك ناقص ا
• ُسبحان اهلل  :التَّسبيح َّ :
وعيب.
ا
ا ا
محد اهلل  :احلامد :ـهو اثلَّناء ىلع اهلل بصفات الك امال.
• ِ
ْ
اا ا ْ
ا
ا
ا
• زب ِد ابلح ِر  :رغوته عند ـهيجانه.

فوائد احلديث:

ِّ
اذلكر بعد َّ
الصلوات املفروضة.
 .1استحباب ـهذا

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ
املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10948( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Si alguien escucha a un hombre buscando
algo perdido en la mezquita díganle: ¡Que
Alah no te lo devuelva! las mezquitas no se
construyeron para esto

 ال:من سمع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل
.ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا

**

848. EL HADIZ:

: احلديث.848

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ً َّ ْ ُ ا
ُ  «من سمع:-صىل اهلل عليه وسلم
رجال يانش ُد ضالة
ِ
ُ
َّ
َّ ا
 فإن املساجد، ال اردـها اهلل عليك:يف املسجد فليقل
لم تُ ْ ا
».نب هلذا

Narró Abu Huraira -Alah se complazca de él- que el
profeta -la paz y las bendiciones sean con él- dijo: "Si
alguien escucha a un hombre buscando algo perdido
en la mezquita díganle: ¡Que Alah no te lo devuelva!
las mezquitas no se construyeron para esto"
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El hadiz de Abu Huraira -Alah se complazca de él-  إىل أن من-ريض اهلل عنه- أرشد حديث أيب ـهريرة
indica que aquel que busca algún animal perdido en la
mezquita hay que decirle: (Que Alah no te la devuelva)  أن،طلب باملسجد شيئا ضائعا من بهيمة األنعام
(o que no la encuentres) como se menciona en otra كما- ) (ال ردـها اهلل عليك) أو (ال وجدت:يقال هل
narración, ya que eso es una muestra deffalta de
ٌ  وـهذا،- يف رواية
 ثم.زجر هل عن ترك تعظيم املسجد
respeto con respecto a la importancia de la mezquita,
luego de eso se muestra el motivo por el que el profeta جاء اتلعليل انلبوي هلذا الزجر ملن نشد ضاتله
-la paz y las bendiciones sean con él- reprochó a quien :-عليه الصالة والسالم-  وـهذا يف قوهل،باملسجد
busca algo perdido en la mezquita (Las mezquitas no
ُ ا
fueron construidas para eso) es decir: fueron  أي وإنما بنِيت ذلكر اهلل:)(فإن املساجد لم تنب هلذا
construidas para el recuerdo de Alah -el Altísimo- la  والصالة والعلم واملذاكرة يف اخلري وحنو-تعاىلoración, el conocimiento y para recordarse hacer el
ُْ
لمن ِشد اليشء يف غري حمله
 وملا وضع ـهذا ا،ذلك
bien entre otras cosas, cuando el que pierde algo la
usa para otra cosa, se recomienda hacer suplicas para ناسب ادلاعء عليه بعدم الوجدان؛ معاقبة هل بنقيض
que no la encuentre como un castigo para él, para  ويف اجلملة.قصده وترـهيبا وتنفريا من مثل فعله
reprenderlo, asustarlo y evitar que recaiga en ese acto
una vez más, en términos generales el hadiz es una فاحلديث من قبيل األمر باملعروف وانليه عن
forma de ordenar el bien y prohibir el mal, esto tiene  وإذا داع عليه بذلك فإن، ويشرتط هل رشوطه،املنكر
algunas condiciones, si suplica contra él, se detiene y
. وإال كرره،انزجر وكف فذاك
no lo hace más hay que detenerse de lo contrario
seguir.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

- ريض اهلل عنه-  أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َّ  وكذا إذا، طلبها وسأل عنها: نشد حاجة: • ينشد
.عرفها
. الضائع من املواَش: • ضالة
َّ
. وـهو نوع من أنواع اتلعزير، داعء عليه بنقيض قصده: • ال ردـها اهلل عليك

:فوائد احلديث

ُ ْ
َّ
َّ
ً ع عليه
. ال ردـها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا: بقوهل،جهرا
 فليد، أن من سمع من ينشد ضالة يف املسجد.1
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َّ
ً
متااع ،أو ً
ً
 .2ـهذا احلكم ٌّ
نقدا ،أو غري ذلك؛ جبامع أن املساجد لم تنب هلذا.
اعم؛ سواء اكنت حيوانا ،أو
َّ
 .3حتريم نشدان الضالة يف املسجد ،ووجوب ادلاعء عليه بهذا ادلاعء وجوبًا كفائيًا ،وإعالمه باستحقاقه ادلاعء؛ حيث اختذ املسجد لنشدان

الضوال ،وإشغال املصلني واملتعبدين ،بأعمال ادلنيا.
َّ
َّ
َّ
 .4ظاـهره أنه لو خرج عند باب املسجد فنشدـها ،فإنه ال حيرم؛ ألنه ليس من املسجد.
َّ
 .5بيان ما بين هل املسجد ،بأنه للصالة وذكر اهلل وتالوة كتابه ،واملذاكرة يف اخلري ،وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة 1423ـه،
األوىل 1427ـه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ـه1432 ،ـه.

الرقم املوحد)10890( :
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ر ً ْ ر ً ُ
ر
من صام رمضان إيرمانا واحترسابا ،غ رفر هل ما
رْ
ر َّ
تقدم من ذنبره

 .849احلديث:

Quien ayune el Ramadán con fe y esperanza
le serán perdonadas sus faltas anteriores.
**

849. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من ا
صام De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que
ُ
el Mensajero de Al-lah dijo: “Quien ayune el Ramadán
اْ
ً ْ
ا َّ
رمضان ِإي امانا واحتِ اسابًا ،غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه».
con fe y esperanza le serán perdonadas sus faltas
”anteriores.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

معىن احلديث :أن من صام شهر رمضان إيمانا باهلل El significado de este hadiz: quien ayune el mes del
Ramadán con fe en Al-lah, confiado en su promesa y
esperanzado
en
obtener
su
مصدقا بوعده حمتسبا ثوابه قاصدا به وجه اهلل recompensa, -
ُ
تعاىل ،-ال رياء وال ُسمعة ،غ ِفر هل ما تقدم من ذنبهconsagrándolo a Al-lah el Altísimo, sin buscar el .
beneplácito de los demás, le serán perdonadas sus
faltas anteriores.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ً
• إيِ امانا  :أي ُمصدقا بما او ارد فيه من اثلواب.
ُ
ْ
ا
ْ
• احتِ اسابا  :حمتسبًا يف صيامه قاصدا به وجه اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل رمضان وعلو مزنتله ،وأنه شهر الصيام ،فمن صامه غفرت خطاياه ،وذنوبه ولو اكنت كزبد ابلحر.
 .2جواز إطالق قول رمضان من غري إضافة شهر.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم

بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -
الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه- .
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م - .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه.

الرقم املوحد)4196( :
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ر َّ ر
ً
من صام يوما يف سبيل اهلل بعد اهلل وجهه عن
ً
انلار سبعني خريفا

 .850احلديث:

Quien ayune tan sólo un día estando
combatiendo en el nombre de Al-lah, Él lo
alejará su rostro del Fuego una distancia
equivalente a setenta años.
**

850. EL HADIZ:

عن أيب سعيد اخل ُ ْدري -ريض اهلل عنه -قال :قال De Abu Saíd Al-Judrí, Al-lah esté complacido con él,
ِ
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
ً
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من صام يوما يف
dijo: “Quien ayune tan sólo un día estando
ْ
سبيل اهلل اب َّع اد اهلل وجهه عن َّ
انلار اسب ِعني خريفا».
combatiendo en el nombre de Al-lah, Él lo alejará su
rostro del Fuego una distancia equivalente a setenta
”años.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من صام يوما El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
informa de que quien ayune tan sólo un día estando
واحدا يف سبيل اهلل اكن جزاؤه أن ُيبا ِّ
تعاىل
اهلل
د
ع
combatiendo en el nombre de Al-lah, Él alejará su
ً
وجهه عن انلار سبعني اعما؛ ألنه مجع بني مشقة rostro del Fuego una distancia equivalente a setenta
años ya que ha unido el sacrificio que supone combatir
اجلهاد واملرابطة ومشقة الصيام ،وإبعاده عن انلار،
en el nombre de Al-lah y el sacrificio y agotamiento que
يقتيض تقريبه من اجلنة ،إذ ليس ـهناك إال طريق supone el ayuno. Alejarlo del Fuego implica acercarlo
al Jardín, ya que solo hay dos caminos, uno al Paraíso
للجنة وطريق للسعري.
;y otro al Infierno. Véase “Tanbih al-afham”, pág. 465
“Taysir al-‘alam”, pág. 346; y “Ta’sis al-‘ahkam”,
p.3/385.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

• يف سبيل اهلل  :يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل.-
• اب َّع اد اهلل وجهه  :جعل اهلل وجهه بعيدا ،ومىت بعد وجهه بعد مجيع ابلدن ،وخص الوجه باذلكر لرشفه.
• سبعني  :مسافة سبعني.
ا
• خريفا  :أي :سنة ،واخلريف ـهو :الفصل اثلالث من فصول السنة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب الصوم حال اجلهاد ،إال أن يضعفه فاملستحب هل تركه.
 .2أجر الصيام يف حال اجلهاد أن يباعد اهلل بينه وبني انلار سبعني اعما.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة اإللكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وـهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ـه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
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عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ـه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4436( :

233

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْرْر
الَبدي رن دخل اجلنة
من صىل

Quien rece las dos oraciones frescas
entrará al paraíso.
**

851. EL HADIZ:

: احلديث.851

Narró Abu Musa Al Ashári –Alah se complazca de él-  قال: قال- ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
que el profeta –la paz y las bendiciones sean con élاْا
الربديْن
 «من صىل:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
dijo: “Quien rece las dos oraciones frescas entrará al ِ
.»دخل اجلنة
paraíso”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Significado del hadiz: la constancia en la realización de
estos dos rezos es una de las causas para entrar al
paraíso, estos dos rezos son el Fayr y el Aser, basado
en el dicho del profeta transmitido por Yurair: “La
oración antes de la salida del sol y antes del ocaso” en
la versión de Muslim se añade: “después Yurair recitó:
(Y glorifica con alabanzas a tu Señor antes de la salida
del Sol y antes del ocaso), son llamadas las frescas
porque se realizan en los momentos más frescos del
día, en la que el clima y el calor son agradables, hay
muchos hadices que mencionan los beneficios de
estos dos rezos, entre ellos el que narró Imara Ibn
Ruaiba, que su padre dijo que el profeta –la paz y las
bendiciones sean con él- dijo: (el fuego no tocara a un
hombre que rezaba antes de la salida del sol y antes
del ocaso) transmitido por Muslim (634), estos dos
rezos se mencionan especialmente porque en la
mañana es cuando la persona disfruta más de dormir,
y por la tarde esta distraído con sus asuntos y trabajo,
por lo que si una persona es constante en estas
oraciones es una muestra de la sinceridad de su
corazón, amor a las adoraciones y de que no se deja
vencer por la pereza, esto viene con la obligación de
cumplir el resto de las otras oraciones, si él es contante
con estas dos oraciones lo será aún más con el resto,
cuando se mencionan estas dos oraciones no significa
que debe ser constante con esas dos nada más y no
serlo con las otras tres ya que es contrario a los textos.
Su dicho (quien rece las dos oraciones frescas) se
refiere a quien las reza de la forma que ha sido
ordenada, es decir en su tiempo, y rezarla en
comunidad si es que es de los que tiene que hacerlo
como los hombres, ya que los rezos en comunidad son
obligatorios, no es permitido para un hombre
abandonar el rezo en comunidad en la mezquita si
tiene la posibilidad de hacerlo.
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 أن املحافظة ىلع ـهاتني الصالتني:معىن ـهذا احلديث
 صالة الفجر: واملراد بهما.من أسباب دخول اجلنة

-صىل اهلل عليه وسلم-  ويدل ىلع ذلك قوهل،والعرص

 "صالة قبل طلوع الشمس وقبل:يف حديث جرير

"  " العرص والفجر:غروبها" زاد يف رواية ملسلم يعين
 (وسبح ِبمد ربك قبل طلوع الشمس:ثم قرأ جرير
 "بردين"؛ ألنهما تصليان يف: وسميتا.)وقبل غروبها

بردي انلهار وـهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذـهب

 وقد جاءت أحاديث كثرية تدل ىلع فضل.شدة احلر
 من ذلك ما رواه عمارة بن ُرؤيبة،ـهاتني الصالتني
 (ال يلج:-صىل اهلل عليه وسلم- عن أبيه عن انليب
ٌ
)انلار رجل صىل قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب
 ووجه ختصيصها باذلكر أن وقت.)634( رواه مسلم
 ووقت العرص،الصبح يكون عند انلوم وذلته

،يكون عند االشتغال بتتمات أعمال انلهار وجتارته
فيف صالته هلما مع ذلك ديلل ىلع خلوص انلفس من

 ويلزم من ذلك إتيانه جبميع،الكسل وحمبتها للعبادة
 وأنه إذا حافظ عليهما اكن أشد،الصلوات األخر

 فاالقتصار عليهما ملا ذكر ال،حمافظة ىلع غريـهما
إلفادة أن من اقترص عليهما؛ بأن أىت بهما دون بايق

 وقوهل.اخلمس حيصل هل ذلك؛ ألنه خالف انلصوص

 (من صىل الربدين) املراد:-عليه الصالة والسالم ذلك بأن يأيت بهما،صالـهما ىلع الوجه اذلي أمر به
 وإذا اكن من أصحاب اجلماعة اكلرجال،يف الوقت

 وال،فليأت بهما مع اجلماعة؛ ألن اجلماعة واجبة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
حيل لرجل أن يدع صالة اجلماعة يف املسجد وـهو

قادر عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
ا
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

اْا
الربدين  :الربدان الصبح والعرص ،وسميا بذلك ألنهما يصليان يف بردي انلهار ،وـهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذـهب شدة احلر .
•
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1فضل املحافظة ىلع ـهاتني الصالتني.
 .2إيماء إىل حسن خاتمة مصليهما بوفاته ىلع اإلسالم
 .3عدم االشتغال بانلوم وأعمال ادلنيا عن أداء الفرائض.
املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،د.مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1397ـه1977 -م .رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم1426 ،ـه .ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن،
دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني ،د.ماـهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل،
 1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت.

الرقم املوحد)4198( :
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ر ر
من صىل عليه ثالثة صفوف فقد أ ْوج رب

 .852احلديث:

Quien (muere) y rezan por el tres filas se le
hace obligatorio.
**

852. EL HADIZ:

عن مرثد بن عبد اهلل الزيين ،قال :اكن مالك بن ـهبرية
انل ا
ريض اهلل عنه -إذا صىل ىلع اجلنازة افتا اق َّال َّاس
اُ ا ااا ا ْ
اْ
اعلي اها اج َّزأـه ْم ثالثة أج ازاءٍ ،ثم قال :قال رسول اهلل -

Relató Marzad Ibn Abdulah Al Yazni: Malik Ibn Haibara
–Alah se complazca de él- cuando rezaba la oración
del difunto y asistían pocas personas los dividía en tres
filias, después dijo, después dijo: dijo el Mensajero de
Alah –la paz y las bendiciones sean con el- “Quien
”(muere) y rezan por el tres filas se le hace obligatorio

صىل اهلل عليه وسلم« :-من صىل عليه ثالثة صفوف
فقد أا ْو اج ا
ب».
درجة احلديث :املرفوع ضعيف واملوقوف حسن

**

CLASIFICACIÓN
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

اكن ـهذا الصحايب اجلليل إذا أراد أن يصيل ىلع جنازة
ً
فرأى عدد املصلني قليال جعلهم ثالثة صفوف
وأخرب عن انليب -عليه الصالة والسالم -أنه ما من
مسلم يموت فيصيل عليه ثالثة صفوف ويدعون اهلل
هل يف صالتهم إال دخل اجلنة؛ وصالة اجلنازة
مقصودـها األول ادلاعء للميت ،واملِت املرفوع يغين

عنه ما صح عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل
ُ
عنهما ،-أنه مات ابن هل بقديد -أو بعسفان -فقال:
يا كريب ،انظر ما اجتمع هل من انلاس ،قال:

فخرجت ،فإذا ناس قد اجتمعوا هل ،فأخربته ،فقال:
تقول ـهم أربعون؟ قال :نعم ،قال :أخرجوه ،فإين

سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما
من رجل مسلم يموت ،فيقوم ىلع جنازته أربعون
رجال ،ال يرشكون باهلل شيئا ،إال شفعهم اهلل فيه».

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este noble Sahabi cuando quería rezar la oración por
el difunto y veía que los orantes eran pocos los
ordenaba en tres filas e informaba que el Mensajero de
Alah –la paz y las bendiciones sean con el- dijo que no
muere un musulmán sin que recen por el tres filas y le
pidan a Alah por él en sus oraciones sin que entre al
paraíso, la oración del difunto su principal propósito es
para pedir por el muerto, el texto se complementa con
lo que se registra de Abdullah Ibn Abbas, cuando uno
de sus hijos murió en Qadid o Asafan, él dijo: ¡Oh
Kuraib! Mira cuantas personas se han reunido, él dijo:
Salí y vi a las personas reunidas por él, entonces se lo
?informe a Abdullah y me pregunto: ¿Son cuarenta
Dijo: si, dijo: he escuchado al mensajero de Alah –la
paz y las bendiciones sean con él- decir: “No muere un
hombre musulmán sin que recen en su funeral
cuarenta hombres que no asocien nada con Alah sin
que Alah les permita interceder por el” transmitido por
Muslim (hadiz 948).

رواه مسلم (ح.)948

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

اتلخريج :مالك بن ـهبرية -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

انل ا
• افتا اق َّال َّ
اس  :ا أي  :رآـهم قليلني.
ا
ا ُ ا اا ْ
• اج َّزأـه ْم ثالثة أج ازا ٍء  :جعلهم ثالثة صفوف.
• أا ْو اج ا
ب  :وجبت هل اجلنة.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع فعل ما أرشدـهم إيله انليب –صىل اهلل عليه وسلم-.
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ً
 .2استحباب أن يصف املصلون وراء اإلمام ثالثة صفوف فصاعدا.

 .3استحباب تكثري املصلني ىلع اجلنازة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،دار الكتاب العريب ،بريوت .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م .سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين،
مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة
عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار
كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار
مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ـه.

الرقم املوحد)6400( :
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ر
من عل ررم الرْم ،ثم تركه ،فليس منا ،أو فقد

 .853احلديث:

Quien aprende la arquería y después la
abandona no es de los nuestros o ha
desobedecido

عىص

**

853. EL HADIZ:

ً
عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من Narró Uqbah ibn Amer –Alah se complazca de él- que
el profeta –la paz y las bendiciones de Alah sean con
اعل ا
».
عَص
فقد
أو
منا،
فليس
تركه،
ثم
الريم،
م
ِ
él dijo: “Quien aprende la arquería y después la
”abandona no es de los nuestros o ha desobedecido

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

من تعلم الريم بالنشاب وغريه اكلرصاص اآلن يف Quien aprende la arquería, el tiro al blanco o la puntería
(con armas) hoy en día, en el camino de Alah y
سبيل اهلل ثم ترك تعاـهده فقد عرض نفسه لإلثم و después lo abandona hasta el punto de olvidarlo se ha
ابلعد عن ـهدي انليب -عليه الصالة والسالمexpuesto así mismo al pecado y se ha alejado de la ،-
guía del profeta –la paz y las bendiciones sean con élوليس املراد أنه يكفر بذلك.
(No es de los nuestros) no significa que por eso es un
incrédulo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
ا
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• من اع ِل ام الريم  :أي ريم النشاب والسهم وحنوـهما.
• ثم تركه  :أي بغري عذر.
• فليس منا  :أي من أـهل ـهدينا.

فوائد احلديث:
 .1ـهذا تشديد عظيم يف نسيان الريم بعد علمه.
 .2فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم.
 .3األمة اإلسالمية حذرة يقظة ،فمن غفل أو تغافل؛ فقد اتبع غري سبيل املؤمنني.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـهرشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن
للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .مصابيح اتلنوير ىلع صحيح
اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.

الرقم املوحد)6401( :
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Quien visita a un enfermo que no esté en
etapa terminal y le dice siete veces: As´alu
Alah Al Adhim, Rabbul Arshil Adhim an
iashfik “le pido a Alah el Grandioso, Dueño
del trono grandioso que te cure” sin que
Alah lo cure de esa enfermedad” sin que
Alah lo cure de esa enfermedad.

ً
ر ر
من اعد مريضا لم حيرضه أجله ،فقال عنده سبع
َّ
العرش العظيم ،أن
مرات :أسأل اهلل العظيم ،رب
ر
ٍ
ر
يشفيك ،إال اعفاه اهلل من ذلك املرض

 .854احلديث:

**

854. EL HADIZ:

ً
عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواعNarró Abdulah Ibn Abbas –Alah se complazca de :
ُ
ا ا ambos- que el profeta –la paz y las bendiciones sean
ا
اعد امريضا لم ُ
حيرض ُه أجله ،فقال عنده سبع
« امن

con él- dijo: “Quien visita a un enfermo que no esté en
َّ
مرات :أسأل اهلل العظيم ،رب
العرش العظيم ،أن etapa terminal y le dice siete veces: As´alu Alah Al
ِ
ٍ
Adhim, Rabbul Arshil Adhim an iashfik “le pido a Alah
ياشفيك ،إال اعفاه اهلل من ذلك املرض».
”el Grandioso, Dueño del trono grandioso que te cure
sin que Alah lo cure de esa enfermedad” sin que Alah
lo cure de esa enfermedad”.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهما -معناه أن
ً
اإلنسان إذا زار مريضا ،لم حيرض أجله أي :ليس
اذلي فيه مرض املوت ،فقال" :أسأل اهلل العظيم ،رب
العرش العظيم ،أن يشفيك سبع مرات إال شفاه اهلل

من ـهذا املرض" ،ـهذا إذا لم حيرض األجل أما إذا حرض

األجل ،فال ينفع ادلواء وال القراءة؛ ألن اهلل تعاىل
قال" :للك أمة أجل ،فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون

ساعة ،وال يستقدمون" األعراف.34 :

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En el hadiz de Ibn Abbas cuando una persona visita a
un enfermo que no le ha llegado su hora o que no está
en etapa terminal y le dice: “le pido a Alah el Grandioso,
Dueño del trono grandioso que te cure” sin que Alah lo
cure de esa enfermedad, eso es cuando no está en
etapa terminal, pero si está agonizando y a punto de
morir no le sirve de nada la cura ni la lectura ya que
Alah dice en el Corán: (Y cada nación tiene un período
predeterminado, y cuando éste se cumpla no podrán
retrasarlo ni adelantarlo, ni siquiera por una hora.) 7:34

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

• لم حيرضه أجله  :لم تتم مدة عمره ولم يأت وقت موته ،وليس ذلك املرض ـهو مرض املوت.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء للمريض بهذا ادلاعء ،وتكراره سبع مرات.
 .2حتقق الشفاء ملن قيل عنده ـهذا ادلاعء بإذن اهلل -تعاىل ،-إن صدر عن صدق وصالح.
 .3وعد اهلل -تعاىل -باستجابة ادلاعء من عباده.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ـه-3 .اجلامع الصحيح –وـهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق
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حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ـه-4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د.
ماـهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ـه-5 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس
وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ـه-6 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ـه-7 .
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ـه-8 .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش
املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية-9 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين،
املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ـه-10 .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه.

الرقم املوحد)6270( :
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من غسل ميتا فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني

 .855احلديث:

Quien lava un muerto y oculta sus defectos
Alah lo perdonará cuarenta veces.

مرة

**

855. EL HADIZ:

عن أيب رافع -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من َّ
غسل ميتا – Narró Abu Raafi –Alah se complazca de él- el profeta
la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “Quien lava
un muerto y oculta sus defectos Alah lo perdonará
”cuarenta veces

فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني مرة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

ً

SIGNIFICADO GENERAL:

يف ـهذا احلديث بيان فضل من َّ
غسل ميتا فرأى منه En este hadiz se muestra la excelencia y favor que
ً
tiene el lavar a un muerto y ocultar sus defectos, las
املكروـهات
من
امليت
من
يرى
واذلي
فكتمه،
عيبا
cosas malas que se pueden ver en el muerto son de
نواعن :انلوع األول ما يتعلق ِباهل ،انلوع اثلاين ما dos tipos: el primero: es lo relacionado a su situación,
el segundo es: lo relacionado a su cuerpo, con respecto
يتعلق جبسده ،فاألول لو رأى مثال أن امليت تغري
a lo primero, si alguien ve que al muerte se le cambió
ً
وجهه واسود وقبح فهذا قد يكون ديلال ىلع سوء el rostro, se le oscureció o se tornó desagradable eso
خاتمته نسأل اهلل العافية فال حيل هل أن يقول للناس puede ser una señal de que tuvo un mal final –que Alah
nos proteja de ello- no es permitido decirle a las
إين رأيت ـهذا الرجل ىلع ـهذه الصفة ألن ـهذا كشف personas yo vi el cuerpo de ese hombre así y de esta
لعيوبه والرجل قدم ىلع ربه وسوف جيازيه بما forma, ya que eso es descubrir sus defecto, ese
hombre partió hacia su Señor el cual Lo juzgará y le
يستحق من عدل أو فضل ،واثلاين كأن يرى عيبًا يف
dará lo recompensara de forma justa, con el segundo
ظهره اكن يسرته عن انلاس يف حياته ،والساتر هل tipo: es cuando ve un defecto físico en el cuerpo que la
persona estando viva escondía a las demás persona,
بذلك األجر العظيم من الغفران أربعني مرة.
quien los cubra (en las dos formas) tendrá una gran
recompensa y será perdonado cuarenta veces.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > غسل امليت
راوي احلديث :رواه احلاكم وابليهيق والطرباين.
**

اتلخريج :أبو رافع أسلم موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• موىل  :حليف وتابع.
ً
• فكتم عليه  :أي  :رأى منه سوءا فسرت عليه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب كتم عورات امليت إن رأى شيئا منه.
َّ
 .2أن من توىل غسل أخيه املسلم إذا مات فله أجر عظيم.
املصادر واملراجع:
ً

سنن ابليهيق الكربى ،للبيهيق ،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  1994 - 1414 ،املعجم الكبري-أبو القاسم الطرباين -املحقق :محدي بن عبد املجيد
السليف-دار النرش :مكتبة ابن تيمية  -القاـهرة-الطبعة :اثلانية املستدرك ىلع الصحيحني-احلاكم-حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا-انلارش :دار
الكتب العلمية  -بريوت  -الطبعة :األوىل 1990 - 1411 ،صحيح الرتغيب والرتـهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض نزـهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار
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الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم
اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ـه.

الرقم املوحد)6402( :

242

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ً ْ ر
ْ ر
ر
من قام يللة القدر إيرمانا واحترسابا غ رفر هل ما
ْر
ر
تقدم من ذنبره

Quien pase la vigilia de la noche del destino
(laylatu al-qadr) rezando y mencionando a
Al-lah, le serán perdonadas sus faltas
anteriores.
**

856. EL HADIZ:

: احلديث.856

ً
De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que  «من قام يللة: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ُ ً ْ ا
el Mensajero de Al-lah dijo: “Quien pase la vigilia de la
ْا
ا
ا
الق ْدر ا
.»
ه
ب
ن
ذ
من
قدم
ت
ما
هل
ر
ف
غ
إيمانا واح ِتسابا
ِ
ِ
noche del destino (laylatu al-qadr) rezando y
mencionando a Al-lah, le serán perdonadas sus faltas
anteriores.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Este hadiz recoge los beneficios de hacer la vigilia con احلديث وارد يف فضل قيام يللة القدر واحلث ىلع
rezo y dikr durante la noche del destino (laylatu al-qadr)
y exhorta a que así se haga. De este modo, quien  مؤمنا بها وبما جاء،فمن وافق قيامه يللة القدر، ذلك
ً
acepta realizar la vigilia durante esta noche rezando y  ال يقصد من،يف فضلها راجيا بعمله ثواب اهلل تعاىل
mencionando a Al-lah, creyendo en lo que se ha
 وال غري ذلك مما خيالف،ذلك رياء وال ُسمعة
revelado al respecto de sus beneficios y aspirando a
ُ
que, por medio de ese acto, Al-lah, Ensalzado sea, le  فإنه يغفر هل مجيع صغائر،اإلخالص واالحتساب
recompense, sin pretender por ello aparentar delante ، أما الكبائر فال بد من إحداث توبة صادقة،ُذنوبه
de los demás ni obtener su favor, y sin cometer ningún
otro tipo de acto que contradiga su sinceridad y  أما إن اكنت متعلقة ِبق،إن اكنت يف حق اهلل تعاىل
honestidad para con Al-lah; la persona que así lo haga  فالواجب أن يتوب إىل اهلل تعاىل وأن يا ْربأ من،آديم
se le perdonarán todas sus faltas menores. En cuanto
.حق صاحبها
a sus pecados mayores, es necesario que realice el
arrepentimiento sincero si son faltas hacia Al-lah.
Empero si son faltas cometidas contra el derecho de
un ser humano, esta persona está obligada a mostrar
su arrepentimiento ante Al-lah, Ensalzado sea, y a
enmendar esa falta y restituir a la víctima.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ْ ا
. أحياـها بالعبادة: • قام يللة القدر
ً
. تصديقا باهلل وبوعده: • إيِ امانا
ْ
. طلبًا للثواب واألجر من اهلل: • اح ِت اسابًا
 أي غفرت الصغائر من ذنوبه أما الكبائر فتشرتط هلا اتلوبة باإلمجاع: • غفر هل ما تقدم من ذنبه

:فوائد احلديث

ْ ا
. فضل يللة القدر واحلاث ىلع قيامها.1
ُ
. أن األعمال الصاحلة ال تزكو وال تقبل إال مع االحتساب وصدق انليات.2
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املصادر واملراجع:
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :
 ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة:
األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت رياض
الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه املنهاج رشح صحيح مسلم،
تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهرشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح
العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :يلع بن خلف املشهور بابن بطال ،حتقيق :يارس بن إبراـهيم،
انلارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :اثلانية1423 ،ـه.

الرقم املوحد)4202( :
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ي
ر ر
من ُك الليل أ ْوت رر رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-من أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،وانتىه
ْ
َّ ر
روت ُرهُ إىل السح رر

 .857احلديث:

De toda la noche, el Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, hizo la oración impar
al principio, a la mitad de la noche y al
final, siendo la última justo antes del alba.
**

857. EL HADIZ:

ِّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :من لك الليل De Aicha, Al-lah esté complacido con ella, que dijo: “De
ا
toda la noche, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y
أ ْوتا ا
أول
من
:
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
ر
le dé paz, hizo la oración impar al principio, a la mitad
الليل ،وأوسطه ،وآخره ،وانتىه وتْ ُر ُه إىل َّ
الس اح ِر».
de la noche y al final, siendo la última justo antes del
ِ
”alba.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

خترب اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -عن الوقت La Madre de los Creyentes Aicha, Al-lah esté
complacido con ella, informa acerca del tiempo en el
اذلي اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل الوتر que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
فيه من الليل ،وأنه ال يتقيد بساعة دون أخرى ،فيف solía hacer la oración impar (witr). Dice que no lo solía
hacer a una hora determinada, dado que lo hacía a
لك سااعت الليل اكن يوتر ،أحيانا من أوهل حني يصيل
cualquier hora de la noche: a veces al principio de la
العشاء وما شاء اهلل بعدـها ،وأحيانا من أوسطه بعد noches, justo después de la última oración obligatoria
ُم ِيض ثلثه األول ،وأحيانا من آخره حني يميض ثلثاه del Ichaá; otras veces la hacía a la mitad de la noche,
una vez superado el primer tercio de la noche; y a
حىت تكون آخر ساعة من الليل.
veces al final, superados los dos primeros tercios de la
noche, para que así sea el cierre.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ّ
• من لك الليل  :أي من لك ساعة من الليل ،يف يلايل خمتلفة.
ْ
الوتر.
• قد أوتر  :قد صىل ِ
• من أول الليل  :من بعد صالة العشاء.
ْ
• انتىه ِوت ُر ُه  :أي وقت وتره.
• َّ
السحر  :ـهو آخر جزء من الليل.

فوائد احلديث:

ْ
الوتر يف أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،ألن اجلميع وقتها.
 .1جواز صالة ِ
ْ
 .2أن األفضل أن يكون ِوتر يف آخر الليل ،ملن وثق من نفسه بالقيام.
ْ
الوتر من صالة العشاء اىل طلوع الفجر.
ِ .3

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة األوىل 1426ـه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل 1381ـه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زـهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
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انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5218( :
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ُ
ر ٌ ر ر
من مات وعليه رصيام صام عنه رو ريلُّه

 .858احلديث:

Quien muera aún debiendo días de ayuno,
que los cumpla por él/ella su tutor.
**

858. EL HADIZ:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل De Aicha, Al-lah esté complacido con ella, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
عليه وسلم -قال« :من مات وعليه صيا ٌ
ام اص ا
ام عنه
ِ
“Quien muera aún debiendo días de ayuno, que los
ُ
او ِ ُّيله».
”cumpla por él/ella su tutor.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل Aicha, Al-lah esté complacido con ella, nos informa de
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
عليه وسلم -أمر ويل من مات ،ويف ذمته صوم ordenó al tutor de la persona que muere cumplir los
اْ
مفروض من نذ ٍر ،أو كفارة ،أو قضاء رمضان ،بأن días de ayuno que aún debía realizar, ya sea este
ayuno por una promesa que había hecho el/la
يصوم عنه؛ ألنه دين عليه ،وقريبه أوىل انلاس
difunto/a, por expiación, o días de Ramadán no
بقضائه عنه؛ ألنه إحسان إيله وبر وصلة ،وـهذا أمر ayunados. Esto se debe que es una deuda que el
difunto había contraído, y su pariente cercano es la
استحباب ال إجياب.
persona más indicada para saldar por él/ella dicha
deuda, ya que se considera un buen trato hacia él y
una forma de respeto y de mantener los lazos. Esto se
considera una exhortación para quien quiera cumplirla
y no una obligación.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ٌ
صيام  :أي :صيام واجب ،والصوم :ـهو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل الغروب.
• وعليه
ُ
• او ِ ُّيله  :قريبه ،والوارث أوىل القرابة به.
َّ ْ
انلذر  :إجياب امللكف عبادة ىلع نفسه عبادة هلل تعاىل.
•

فوائد احلديث:

ً

اْ
 .1استحباب قضاء الصوم عن امليت ،سواء أكان نذ ًرا ،أم واجبا بأصل الرشع.
 .2أن اذلي يتوىل الصيام ،ـهو ُّ
ويله ،واملراد به :الوارث اذلي انتفع بمخلفاته ،فمن مقتىض القيام بواجبه قضاء ديون اهلل عنه.
ً
مجيعا ،حىت ينهوا ما ىلع امليت.
 .3إذا تعدد األويلاء صاموا
 .4إذا مات قبل اتلمكن من القضاء لم يصم الويل عنه؛ لسقوطه عنه لعدم اتلمكن.
 .5أن القريب ال يقيض صوم اتلطوع عن ميته.

 .6أن انليابة تدخل يف الصوم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
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اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
الكويت ،الطبعة( :من 1427 - 1404ـه) .إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد -مطبعة السنة املحمدية -بدون طبعة وبدون
تاريخ.

الرقم املوحد)4530( :
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ر ٌ ر
ر
رُْ
من ن ر ر ر
ِشب ،فليت ر َّم
أو
كل
ِس وهو صائ رم فأ
ر
رص ْو رم ُه ،فرإ َّن رما رأ ْط رع رم ُه اهلل رو رس رقاهُ
ر

 .859احلديث:

Si a alguien se le olvida que está ayunando y
come o bebe y luego se da cuenta, pues que
siga ayunando ya que Al-lah le ha dado de
comer o de beber.
**

859. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
ا
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, dijo: “Si a
ا ْ ا ا ُ
يس اوـه او اصائِ ٌم فأكل أو
عليه وسلم -قال« :من ن ِ
alguien se le olvida que está ayunando y come o bebe
ُ ا َّ ا
اْ
ا
ا
ُ
رشب ،فليُ ِت َّم اص ْو امه ،ف ِإن اما أ ْط اع امه اهلل او اسق ُاه».
y luego se da cuenta, pues que siga ayunando ya que
ِ
”Al-lah le ha dado de comer o de beber.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

بُنيت الرشيعة اإلسالمية ىلع اليَس والسهولةLa ley islámica se ha creado a partir de la sencillez y la ،
facilidad, sin imposición por encima de las
واتللكيف بقدر الطاقة ،وعدم املؤاخذة بما خيرج عن posibilidades de las personas y sin tener en cuenta
االستطاعة أو االختيار .ومن ذلك  :أن من أكل أو aquello que escapa a la capacidad o a la voluntad. Un
ً
ejemplo de esto lo encontramos en que si alguien,
رشب ،أو فعل مفطرا غريـهما يف نهار رمضان ،أو غريه
estando de ayuno come, bebe o se realiza alguna
ا ْ ُ َّ ا
من الصيام ،فلي ِتم صومه ،فإنه صحيح؛ ألن ـهذا ليس acción que pueda romper su ayuno, pues que siga
باختياره ،فما فعله اإلنسان ناسيا ً من غري نية فإنه ال ayunando, ya que su ayuno es correcto. Esto se debe
a que lo ha hecho involuntariamente, así que todo lo
يقدح يف صومه وال يؤثر فيه وإنما ـهو من اهلل اذلي que haga el ser humano por descuido u olvido e
involuntariamente, no rompe su ayuno, ni lo afecta,
أطعمه وسقاه.
sino que Al-lah es Quien le ha dado de comer o de
beber.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > مفسدات الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ا
ا
رشب  :أو ـهنا للتنويع ،وحيتمل أن تكون اعطفة ،وقد ورد احلديث باللفظني.
أو
كل
• فأ
ِ
اْ
• فليُ ِت َّم  :أي :فليكمل صومه ،والالم لألمر.
• صومه  :الصوم  :ـهو اإلمساك عن املفطرات من الفجر إىل الغروب.
• من ن ا ِ ا
يس  :من َغب عن ذـهنه.
• أطعمه اهلل  :أي :رزقه طعاما ،أي مأكوال.

• وسقاه  :أي :رزقه رشابا ،ونسب ذلك إىل اهلل تعاىل؛ ألنه حصل دون قصد من الفاعل.

فوائد احلديث:

ً
 .1صحة صوم من أكل أو رشب ناسيا.

 .2ليس ىلع من أكل أو رشب ناسيا إثم؛ ألنه ليس باختياره.
ً
ُ
ً
معفوا عنه ،فهو مأمور بال ْ ُم ِ ِّ
يض يف عبادته وجوبا إن اكنت واجبة واستحبابا إن اكنت تطواع.
بطال
 .3من فعل يف عبادته م ِ
 .4معىن إطعامه من اهلل تعاىل وسقيه ،أنه وقع من غري اختيار ،وإنما اهلل اذلي قدر هل ذلك بنسيانه صيامه.
 .5سعة رمحة اهلل تعاىل بعباده.
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 .6يَس الرشيعة اإلسالمية.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 ،ـه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ـه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4525( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
El deber de cada uno es hacer lo que pueda.
Pues, juro por Al-lah, que Él no se cansará
de recompensaros por vuestras acciones,
mientras que vosotros no os canséis y
dejéis de hacerlas.

 فواهلل ال يمل اهلل، عليكم بما تطيقون،مه
 وَكن أحب ادلين إيله ما داوم،حىت تملوا
صاحبه عليه

**

860. EL HADIZ:

: احلديث.860

صىل اهلل-  أن انليب:-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

De ‘Aisha, Al-lah esté complacido de ella, dijo: ‘Entró el
Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, para ver a ‘Aisha y había con ella una mujer. Y
preguntó: “¿Quién es?” Dijo ella: ‘Es fulana, conocida
por sus abundantes oraciones’. Dijo: “El deber de cada
uno es hacer lo que pueda. Pues, juro por Al-lah, que
Él no se cansará de recompensaros por vuestras
acciones, mientras que vosotros no os canséis y dejéis
de hacerlas”. Y la acción más querida para Al-lah será
aquella en la que su autor persevere y sea constante
en mantenerla.

 «من: قال، دخل عليها وعندـها امرأة-عليه وسلم
ْ
، « امه: قال. ـهذه فالنة تذكر من صالتها:ـهذه؟» قالت
ُّ ا
ُّ ا
» فواهلل ال ي امل اهلل حىت ت املوا،عليكم بما تطيقون
.وًكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

A 'Aisha, que Al-lah esté complacido de ello, la visitó  فذكرت هلا كرثة-ريض اهلل عنها- زارت امرأة اعئشة
una mujer que le habló de sus abundantes adoraciones
y oraciones. Y ‘Aisha se lo comentó al Mensajero de -  فذكرت اعئشة ذلك لرسول اهلل,عبادتها وصالتها
Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con  فنهاـها عن املبالغة يف العبادة-صىل اهلل عليه وسلم
él, y le prohibió la exageración en las adoraciones, y no
 وأخربـها أن اهلل ال,وتكليف انلفس ما ال تطيق
hacer más allá de la capacidad de cada uno. Y le
informó que Al-lah no se cansará de recompensar las  فينبيغ,يعاملكم معاملة امللل حىت تملوا فترتكوا
acciones de las personas, mientras que ellas no se لكم أن تأخذوا ما تطيقون ادلوام عليه يلدوم ثوابه
cansen y dejen de hacerlas. Por tanto, le aconsejó que
.لكم وفضله عليكم
para que continúe la recompensa y el favor de Al-lah
sobre la gente, tienen que mantener constancia en el
cumplimiento de aquello que pueden hacer de forma
ininterrumpida, ya que eso es mejor.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. لكمة تقال للزجر وانليه: • مه
. ويه اسم ملقدار ما يمكن أن يفعل بمشقة, أي َغية ما تستطيعون: • تطيقون

. بل يليق جبالهل وعظمته، فتور يعرض لإلنسان من كرثة مزاولة َشء فيوجب الالكل واإلعراض عنه لكنه بالنسبة هلل ليس فيه نقص: • تملوا
. أي واظب واستمر عليه: • داوم

:فوائد احلديث
. جواز السؤال عمن دخل ابليت من النساء أو الرجال.1
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 .2جواز ذكر الوصف أمام العالم يلصحح اخلطأ ويثين ىلع الصواب
 .3استحباب الزجر عند رؤية املنكر.

 .4ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة.

 .5اإلكثار من العبادة فوق ما يطيق اجلسد يؤدي إىل امللل والفتور فترتك انلفس
 .6االعتدال واتلوسط يف أداء العبادة مداعة الستمرارـها وثلبات الطاعة عليها.
ً
 .7أحب األعمال وأكرثـها ثوابا أدومها وإن قلت.

 .8جيب علينا أن نعتقد أن اهلل -تعاىل -مزنه عن لك صفة نقص من ملل وغريه ،وما يف ـهذا احلديث من إثبات امللل هلل يقال :ملل اهلل ليس
كملل املخلوق فيف حق املخلوق تكون ىلع وجه انلقص ،أما يف حق اخلالق ىلع وجه الكمال ،أو املراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن اهلل
جيازيك عليه فإن اهلل ال يمل من ثوابك حىت تمل من العمل ،ويكون املراد بامللل الزم امللل.

املصادر واملراجع:

تهذيب اللغة ,تأيلف :أبو منصور حممد بن أمحد بن األزـهري اهلروي ,حتقيق :حممد عوض مرعب ,انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ,ط  1اعم 2001م
لسان العرب ,تأيلف :أبو الفضل مجال ادلين ابن منظور األنصاري الرويفىع اإلفريىق ,انلارش :دار صادر ,ط  3اعم  1414تاج العروس ,تأيلفّ :
حممد
بن ّ
حممد بن عبد ّ
الرزاق احلسيين الزبيدي ,انلارش :دار اهلداية .املعجم الوسيط ,تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاـهرة ,انلارش :دار ادلعوة .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف
ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم  1987 - 1407تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار
العاصمة ,ط 2002 – 1423اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار
طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)5845( :
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ررْر رر ر ْ ر ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه
س
حنرنا ىلع عه رد ر ر
ر
ْ
ر
ر
ر
وسلم -فر رر ًسا فأكلناهُ

 .861احلديث:

En los tiempos del Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, sacrificamos una
yegua y comimos su carne”. En otro relato,
que dijo: “estando en Medina.
**

861. EL HADIZ:

ْ ا
ْ
اْ
عن أس اماء بِنت أ ِيب باك ٍر-ريض اهلل عنهما -قالت:
ااْا اا ا ْ ا ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-
«حنرنا اىلع عه ِد رس ِ
ا
اْ ْ ا
ا ا ْا
ف ار ًسا فأكلن ُاه» .او ِيف ِر اوايا ٍة « اوحن ُن بِال ام ِدين ِة».
درجة احلديث :صحيح

De Asma Bint Abu Bakr, Al-lah esté complacido con
ambos, que dijo: “En los tiempos del Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, sacrificamos una yegua
y comimos su carne”. En otro relato, que dijo: “estando
”en Medina.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:
ُ

ا

SIGNIFICADO GENERAL:

ُ ْ ا ُ
اء بنْت أيب بكر الصديق -ريض اهلل Asma Bint Abu Bakr As-Saddiq, Al-lah esté complacido
خت ِرب أسم ِ
con ambos, informa de que en los tiempos del
ااُ اا ً اا
ىلع اع ْهد ار ُ
صىل
هلل
ا
ول
س
عنهما -أنهم حنروا فرسا
ِ
ِ
ِ
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
اا ا ُ
اا اٌ اا
ا
ا
ُ
از sacrificaron una yegua y comieron su carne, y en esto
و
ج
ىلع
ة
ل
ال
د
ذلك
ويف
،
وه
اهلل عليه وسلم -وأكل
ِ
ا ْ ُ
اااا ا ا ٌ اْا ا ْ
ا
ْ ا ا hay una prueba de que está permitido comer carne de
أك ِل حلُومِ اخلايْ ِل ،وال يتوـهم أحد منع أك ِلها الق ِرتانِها
ْ ا caballo y que nadie se imagine que está prohibido
ْ ا
ا اْ
ام اع احل ا ِم
ال يف اآلية ،ويه قوهل تعاىل( :واخليل comer su carne por su parecido con los burros o mulos
وابلغ ِ
ري ِ
ِ
ا ْ ا ا ا ْا ا ا ْ ا ُ ا
وـها اوزينا ًة او اخيْلُ ُق اما ال tal y como se cita en la aleya: “Y [es Él quien crea] los
ابلغال واحل ِمري لِرتكب
و ِ
ِ
caballos, los mulos y los asnos para que os sirvan de
اْا ا
تعل ُمون) [ ،انلحل .] 8 :
montura y también por [su] belleza: y ha de crear aún
cosas de las que [hoy] no tenéis conocimiento” [Corán,
16: 8].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ُْا ا ْا
ْ
اْ ا
ا َّ ْ ا
اْ ُ ا ْ
ُ ُ
ا
َّ ْ
األ ْن اعامِ ااكإلبل ،ا
وما اي ْق ِدر ُ
ِبه ف ُه او يُذبا ُح ،ول اعل الف ارس مما ال ي ُ ْستا اطاع ذِبُه فيُنحر.
انلح ُر ياكون ملا ال يذبح ِمن
• حنا ْرنا :
ابن آدم ىلع ذ ِ
ِِ
اا ا ْ ا ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم : -يف از ام ِنه.
• ىلع عه ِد رس ِ

فوائد احلديث:

ُ
ُّ ا ْ ُ
ْ ُ ا ا ا ْ
ِ .1حل أك ِل حلُومِ اخلايْ ِل ،إذ أ ِكل اىلع عه ِد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأقِ َّر عليه.
 .2قوهلا "وحنن يف املدينة" يرد ىلع من قال :إن حلها نسخ بغرض اجلهاد ،بسبب االحتياج إيلها.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه -3 .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ـه1992 ،م -4 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم ،البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ـه -5 .اإلملام برشح عمدة
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األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ـه -6 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ـه2005 ،م -7 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ـه.

الرقم املوحد)3000( :
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رر ر ْ ُ ْ ر ْ رْ ر ر رْ
ت اهلل ْ ر
احل رر رام
ي
نذرت أخ ريت أن تم رَش إىل ب ر
ر ر ً ررر ر ْ ر ْ ر ْ رْ ر رر ر ُ ر
حافرية ،فأمرت رين أن أستف ريت لها رسول اهلل-صىل
ر ْ رْرُُْ رر ر ْ
اهلل عليه وسلم -فاستفتيته ،فقال :رتلرم رش
ر ْرْ ر ْ
رتكب
ول

 .862احلديث:
ْ

Mi hermana hizo la promesa de ir descalza
a la Casa Sagrada de Al-lah y me pidió que
le preguntara al Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, por ello. Así lo hizo y él
me dijo: “Que haga el camino a pie y que se
”monte.
**

862. EL HADIZ:

ا

ا ا ْ
ُ
ت De Uqbata Ibn Amir, Al-lah esté complacido con él, que
عن عقباة بْن ااع ِم ٍر -ريض اهلل عنه -قال« :نذر
ا
dijo: “Mi hermana hizo la promesa de ir descalza a la
ْا ا ا ا ً ا ا ا ْ
ُ ْ ا ْ اْ ا ا اْ
ين
ت
ر
م
أ
ف
،
ة
ي
ف
ا
ح
ر
احل
اهلل
ت
أخ ِيت أن تم ِيش إىل بي
امِ
ِ
ِ
ِ
Casa Sagrada de Al-lah y me pidió que le preguntara
ا ْ ا ْ اْ ا اا ا ُ ا
يت لها رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلمal Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, por -
أن أستف ِ
ْ
ا
ا
ا
ا
رتك ْ
فا ْ
استا ْفتايْتُ ُه ،فقال :اتل ْمش اول ا ْ
ello. Así lo hizo y él me dijo: “Que haga el camino a pie
ب».
ِ ِ
”y que se monte.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

م ْن اطب ا
اإلنسان أنَّه اينْ ادف ُع أحيانا ً افيُوج ُ
ا
ب ىلع
يع ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا اُ
ا
ُ
ُّ
ْ
نفسه ما يشق عليه ،وقد جاء رشعنا باالعتدال،
ا
ا
املش َّقة اىلع َّ
انلفس يف ال ِعبادة حىت ت ْستا ِمر ،ويف
وعدمِ
يث طلبت أخت عقبة بن اعمر منه ،أن
ـهذا
ِ
احلد ِ

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Forma parte de la naturaleza del ser humano que se
deja a veces llevar por los impulsos e impone a sí algo
que le es muy difícil realizar. No obstante, nuestra ley
recomienda tomar el término medio y no someterse al
esfuerzo extenuante en los actos de adoración para
que puedan perdurar en el tiempo. En este hadiz, que
يسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنها نذرت la hermana de Uqbata Ibn Amir, Al-lah esté complacido
فرأاى َّ
أن تذـهب إىل ابليت احلرام ماشية حافية ،ا
انليب con él, le pidió que le preguntara al Mensajero de Al-
lah, Él le bendiga y le dé paz, por una promesa que
ُ ُ ا ً
َّ
صىل اهللعليه وسلم -أن اـهذه املرأة ت ِطيق ا شيئا ِمن hizo de ir descalza a la Casa Sagrada de Al-lah. El
ا اا ا
ْ اْ ا
ا
ْ
ا
ا
ا
ا
ميش ما أطاقت امليش ،وأن تركب Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
امليش ،فأمرـها أن ت ِ
consideró que esta mujer podía soportar parte del
إذا اع ا
ج ازت اعن امليش.
camino a pie, así que le ordenó que haga el camino a
pie mientras pueda y que se monte cuando ya no
pueda.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
ا
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• احا ِفياة  :غري منتعلة ،أو بدون حذاء.
ْ
• ِ اتلم ِش  :يف اوقت قدرتها ىلع امليش.
ْ
رت اك ْ
ب  :إذا اع ا
• اول ْ ا ْ
ج ازت اعن امليش.

فوائد احلديث:

ا
ا
َّ ْ
اا
ُْ
َّ
ا ْ
َّ
ٌ ْ
ا
ا ْ ُ
ور ،فالظا ِـهر أن ـهذه املرأة ملا نذ ارت امليش اع ِل امت ِم ْن
 .1يف احلديث بيان ِ ابلع ِض ال ِعل ِل يف ك ارا ِـهية الش
ارع للنذ ِر؛ وـهو العجز عن ال ِقيامِ باملنذ ِ
اْ
ْ ا ا
ُ ْ
َّ
فاضط َّرت إىل ُ
املأزق.
نف ِسها اع اد ام القد ارة؛
اخلر ِ
وج ِمن ـهذا ِ
ا ً
اْ
ا ا اْ اْ
ا
ْ
َّ
أن ام ْن نا اذ ار ا
ُ
يش إىل املسجد ا
الم ْ ا
الوفاء به؛ ألن ـهذا لي اس نذر ِعباادة امق ُصودة ،وإنما ـهو نذ ٌر
جيب اعليه
احلرام ،أو أحد
.2
املسجدين م ِ
ِ
اشيا ،ال ِ
ْ
ا
ا
ُ
ُمبااح .ونذر املباح ،إن لم ي ِف به فعليه الكفارة.
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ُ ُ ْ
ْ اْ ْ ا اا ُا ا
ْ ا ا ا َّ ْ ُ ا ا
َّ
ْ
ا ا
املصلا ا
اليت اجي ُ
ك ُمه ،افيُ ْؤ ام ُر بالعباادة؛ ألنَّها ِّ
ىلع أا ْمر ُمبا
ب ا
الوفا ُ
ح ِة.
اء بِها ،إِذ قد اشتا امل أداؤـها اىلع
لك ح
ل
ف
،
ة
اد
ب
ع
و
اح
ٍ
 .3أنه إذا اشتمل انلذر
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
اْ ا ُْ ا ْ
ا ُ
ا
رش اعه اهلل -تعاىل -من َّ
ع إال ما ا ا
 .4أنَّه ال ُيتا اعباّد إال بما ا ا
رش اعه اهلل ورسوهل.
الطااعت ،فاأل ْصل يف ال ِعباادات احلظر؛ فال يرش
ِ

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه -3 .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ـه1992 ،م -4 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم ،البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ـه -5 .اإلملام برشح عمدة
األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ـه -6 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ـه2005 ،م -7 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ـه.

الرقم املوحد)3001( :
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ر
َّ ر َّ ْ ر ْ ر ر ر ْ ْ ر ر
 والش رعرير، واحل رنطةر، والعس رل،واتلم رر

La prohibición del embriagante (Jamr)
descendió. Y el embriagante se extrae de
cinco productos: uvas, dátiles, miel, trigo y
cebada.
**

863. EL HADIZ:

: احلديث.863

ْا
 أن عمر قال-ريض اهلل عنهما-عن عب ُد اهلل بن عمر

Narró Abdullah Ibn Úma -Al-lah esté complacido con
ambos- que Úmar dijo desde el púlpito del Mensajero
de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con
él-: “¡Oh, Gente! La prohibición del embriagante (Jamr)
descendió. Y el embriagante se extrae de cinco
productos: uvas, dátiles, miel, trigo y cebada. Jamr es
todo aquello que embriaga la mente. Hay tres asuntos
que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él- no dejó un veredicto: la herencia del
abuelo, la herencia del muerto que no tiene ni padres
ni hijos, y algunas formas de usura.”

 "أما: -صىل اهلل عليه وسلم- -ىلع منرب رسول اهلل-

: إنه نزل حتريم اخلمر ويه من ِخسة، أيها انلاس،بعد
. والشعري، واحلنطة، والعسل، واتلمر،ِم ان العنب
ا
َّ ا ا ا ا ا ْ ا ا ٌ ْ ُ ا
-  ثالث او ِددت أن ار ُسول اهلل.العقل
 ما خامر:واخلمر
ا ا ا ا ْا
ً ْ ا ا
ا
 اكن ع ِهد إيلنا ِفيها عهدا-صىل اهلل عليه وسلم
ا
ا
ْا
ُّ
ٌ  وأابْ او،والالكلا ُة
ِّ اب ِم ان
."الر ابا
، اجلاد:ننتا ِيه إيلْ ِه
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Úmar Ibn Al-Jattab -Al-lah esté complacido con él- dio  يف مسجد-ريض اهلل عنه- خطب عمر بن اخلطاب
un sermón (jutba) en la mezquita del Mensajero de Allah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- en  وىلع منربه ـهذه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
la que estableció que el embriagante (Jamr) es todo  أن اخلمر ما خامر-ريض اهلل عنه-  وقرر فيها،اخلطبة
aquello que embriaga la mente. Este embriagante no
 بل حىت الرشاب، فاخلمر ال خيتص بالعنب،العقل
se limita al vino obtenido de la uva, sino que a cualquier
embriagante que se obtenga de dátiles, miel y trigo. ،املسكر املصنوع من اتلمر أو العسل أو احلنطة ِخر
Úmar Ibn Al-Jattab -Al-lah esté complacido con él- citó  يف خطبته أن ثالث-ريض اهلل عنه- وقد ذكر عمر
en su jutba tres asuntos en los que los musulmanes
tenían diferencia de opinión, pero él hubiese querido  تمىن أن لو اكن عهد،مسائل فيها إشاكل عندـهم
que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de  يف ـهذه اثلالث املسائل-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ً
Al-lah sean con él- les hubiera transmitido un texto en
، مرياث اجلد: ويه،عهدا إىل أمته ينتهون إيله فيها
específico. Estos asuntos son: la herencia para el
abuelo, la herencia del muerto que no tiene padres ni  وبعض أبواب،ومرياث لك ميت ال ودل هل وال وادل
hijos, y algunas formas de usura. Alabado sea Al-lah  واحلمد هلل أن احلكم يف ـهذه اثلالث املسائل،الربا
que el veredicto sobre estos tres asuntos está claro. No
se debe entender del hadiz que el Mensajero de Al-lah صىل اهلل عليه-  وليس معىن ـهذا أن انليب،معلوم
-la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- no ha ، وأدى األمانة، فقد أتم الرسالة، لم يبينهن-وسلم
aclarado el veredicto de estos tres asuntos, puesto que
él transmitió todo el Mensaje que le fue encomendado  ولكن،وبلغ عن اهلل ما ـهو أخىف وأقل شأنا منهن
y cumplió el deber que le fue encargado. Informó de Al-  يريد أن يكون فيها نص-ريض اهلل عنه- عمر
lah todo lo que le fue ordenado informar, incluso
.رصيح واضح ال حيتمل االجتهاد
asuntos menores que este. No obstante, Úmar -Al-lah
esté complacido con él- quería un texto claro que no
admita interpretaciones subjetivas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
**
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راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اخلمر  :مأخوذ من اتلخمري ويه اتلغطية؛ ألن اخلمر يغطي العقل فيذـهب اإلحساس من اإلنسان.
• ثالث  :أي ثالث مسائل.
• احلِنطة  :القمح.

• وددت  :تمنيت.

• قوهل اجلد  :أي مرياث اجلد.

• والالكلة  :الالكلة :ىلع القول األصح ـهو لك ميت ال ودل هل وال وادل ،أي :إذا انعدم األصل والفرع فهو الكلة .األصل :ـهو األب واجلد ،والفرع:
ـهو االبن وابن االبن.
• ِّ
الربا  :الزيادة أو اتلأخري يف أشياء خمصوصة ،مثل :أن يعطيك ألفا ىلع أن تردـها بعد شهر ألفا ومائتني.

فوائد احلديث:
 .1أن اخلمر اليت أنزل حتريمها وفهمها الصحابة عند الزنول ،يه :لك ما خامر العقل ،سواء اكنت من عنب أو غريه.
 .2أن العالم مهما بلغ من العلم ،فإنه ال حييط به ،وخيىف عليه أشياء.
 .3املسألة األوىل من املسائل اثلالث توريث اجلد مع اإلخوة األشقاء أو ألب ،واحلكم فيها أن اجلد يقوم مقام األب ،فال يرث اإلخوة مع وجود
اجلد ،وـهو حكم أيب بكر -ريض اهلل عنه -وغريه.

 .4اثلانية الالكلة ومعناـها اذلي يموت ،وليس هل ودل وال وادل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ـه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاـهرة( ،إبراـهيم مصطىف ،أمحد الزيات،
حامد عبد القادر ،حممد انلجار) ،انلارش :دار ادلعوة.

الرقم املوحد)2954( :
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َّ  انلَّ رج ر-صىل اهلل عليه وسلم- رن رَع انليب
ايش يف
َّ
، خرج بهم إىل املصىل،ايلوم اذلي مات فيه
ً ر َّ ر ر ْ ر
َّ
 وكَب أربعا،فصف بهم

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, presentó sus condolencias a AlNayachi el día de su muerte. Condujo a la
gente al lugar de rezo, los distribuyó en
filas y (rezó sobre él) pronunció el takbir
(Al-lahu Akbar) cuatro veces.
**

864. EL HADIZ:

: احلديث.864

ُّ  « ان اىع: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que dijo: صىل- انليب
“El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
انل ا
َّ -اهلل عليه وسلم
َّ ِ ج
،اَش يف ايلوم اذلي مات فيه
presentó sus condolencias a Al-Nayachi el día de su
ا
ً
ا
َّ
َّ
وك َّ ا
.»رب أ ْر ابعا
، فصف بهم،خرج بهم إىل املصىل
muerte. Condujo a la gente al lugar de rezo, los
distribuyó en filas y (rezó sobre él) pronunció el takbir
(Al-lahu Akbar) cuatro veces.”

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Al-Nayachi era el rey de Abisinia, muy conocido por su انلجاَش ملك احلبشة هل يد كريمة ىلع املهاجرين
gran generosidad con los compañeros del Mensajero
َّ
que acudieron a él cuando la tribu de Quraich les  حني ضيقت عليهم قريش يف،إيله من الصحابة
empezó a perseguir en Meca, antes de que los  ثم قاده، وقبل إسالم أـهل املدينة فأكرمهم،مكة
habitantes de Medina se convirtieran al Islam. Su
، وطرحه الكرب إىل أن أسلم، واتباعه احلق،حسن نيته
buena intención, su sentido de la justicia y su gran
generosidad le llevaron a convertirse al Islam y morir .-صىل اهلل عليه وسلم-  ولم ير انليب،فمات بأرضه
en su tierra, sin haber visto al Mensajero de Al-lah, Él  وكونه بأرض لم، وكرب مقامه،فإلحسانه إىل املسلمني
le bendiga y le dé paz. Así que, dado su buen trato a
َّ ا
los musulmanes y la alta estima de la que goza entre -صىل اهلل عليه وسلم- يصل عليه فيها أخرب انليب
ellos, además de que está en una tierra en la que le  وخرج،أصحابه بموته يف ذلك ايلوم اذلي مات فيه
َّ
rezará tras su fallecimiento, el Mensajero de Al-lah, Él ً
ً املصىل؛ تفخ
 وإشهارا،يما لشأن انلجاَش
بهم إىل
le bendiga y le dé paz, informó a su compañeros de su
ً
ً
muerte el día en que aconteció. Así que condujo a la  وماكفأة هل ملا صنع، وإعالنا لفضله،إلسالمه
gente al lugar del rezo, como homenaje a Al-Nayachi, ، وطلبًا لكرثة اجلمع يف الصالة عليه،باملهاجرين
como exaltación de su conversión al Islam, anunciando
su favor y como compensación por todo lo que hizo por  وصىل عليه وكرب يف تلك الصالة أربع،فصف بهم
los musulmanes que emigraron hacia él, al tiempo que
.-تعاىل-  شفاعة هل عند اهلل،تكبريات
se deseaba reunir al mayor número de personas para
que recen sobre él. Los distribuyó en filas y rezó sobre
él pronunciando el takbir (Al-lahu Akbar) cuatro veces,
a modo de intercesión por él ante Al-lah, El Altísimo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ا
. اإلخبار باملوت: انليع: • ن اىع
انل ا
َّ •
ّ ِ ج
. ريض اهلل عنه، واملراد ـهنا أصحمة بن أجبر تويف يف رجب سنة تسع، ـهو لقب للك من ملك احلبشة: اَش
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• بهم  :أي :انلاس.
ّ
• املصىل  :مصىل العيد فيما يظهر ،وحيتمل أن املراد به مصىل اجلنائز.
ّ
• فصف بهم  :صىل بهم صفوفا.
• ّ
كرب أربعا  :قال :اهلل أكرب أربع مرات.

فوائد احلديث:
 .1اإلخبار بموت امليت للمصلحة يف ذلك؛ من تكثري املصلني ،وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من انليع املنيه عنه اذلي اكنوا فيه ينادون عليه يف
األسواق والطرقات ،بأنواع املدائح الصحيحة واملكذوبة ،وفيه مفاسد من وجوه كثرية.
 .2فضيلة كرثة املصلني.

 .3فضيلة انلجاَش.

 .4ثبوت آية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب بموت انلجاَش يف ايلوم اذلي مات فيه.
َّ
امليت يف مصىل العيد إذا اكن اجلمع كثريا.
 .5الصالة ىلع
ِ
 .6مرشوعية تقدم اإلمام ،ومرشوعية صفوف انلاس وراءه يف صالة اجلنازة.

 .7اتلكبري يف صالة اجلنازة أربع ،فيه اكلصالة ىلع امليت احلارض.
ا َّ
يصل عليه؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني.
 .8مرشوعية الصالة ىلع امليت اذلي لم

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ـه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه.

الرقم املوحد)5396( :
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ر

نرىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حتْلرق El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, prohibió que la mujer se afeitase el
املرأة رأسها
cabello.

 .865احلديث:

**

865. EL HADIZ:

عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :ناىه رسول اهلل -صىل De Ali, que Al-lah esté complacido con ambos, que dijo:
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
اْ
رأسها.
املرأة
ق
ل
اهلل عليه وسلم -أن حت
ِ
prohibió que la mujer se afeitase el cabello.

درجة احلديث :ضعيف

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يف احلديث منع املرأة من حلق شعرـها سواء باملوس أو Este hadiz habla de que a la mujer no le está permitido
afeitarse el cabello, in con cuchillas ni con máquina.
املاكينة ،وذلك ألن اذلوائب للنساء اكللَح للرجال Eso se debe a que el cabello de la mujer ocupa el
يف اهليئة واجلمال ،وفيه بطريق املفهوم جواز حلق mismo lugar que la barba del hombre en términos de
imagen y belleza. En el mismo hadiz se sobreentiende
الرجل ،وال خالف فيه.
que al hombre si se le está permitido rasurar su cabello,
en este punto hay consenso. Véase la obra: “Mirqat
almafatih. Charh michkat almasabih” de Alqari
(7yim/2845).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه النسايئ والرتمذي.
**

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ْ
ُْا
المثلة ،فإن دعت احلاجة حللقه اكتلداوي جاز احلقه.
 .1كراـهة حلق املرأة شعر رأسها؛ ألنه نوع من

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق:
د .ماـهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه سلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،دار النرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،
 ـه 1992 /م.

الرقم املوحد)8913( :

261

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ي
ُ ر
ُْ ْ
ينا عن ات رب ر
اع اجلنائز ،ولم يع رزم علينا
ن ره

 .866احلديث:
ُ

Se nos prohibió acompañar al entierro,
pero sin ser de una forma tajante.
**

866. EL HADIZ:

ا

عن أ ِّم ا
ع ِط َّية األنصارية -ريض اهلل عنها -قالتDe Umm Atyya Al-Ansariya, Al-lah esté complacido con :
ella, que dijo: “Se nos prohibió acompañar al entierro,
ِّ
ُْ ْ
«نُ ِهيناا عن ات اب ِ
اع اجلنائز ولم يع ازم علينا».
”pero sin ser de una forma tajante.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:
ُ

SIGNIFICADO GENERAL:

أ ُّم ا
ع ِط َّي اة األنصارية من الصحابيات اجلليالت تفيد Umm Atyya Al-Ansariya, Al-lah esté complacido con
ella, es una de las honorables compañeras del
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه النساء عن Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Dice en
اتباع اجلنائز؛ ملا فيهن من شدة الرقة والرأفة ،فليس este hadiz que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y
le dé paz, le prohibió a las mujeres acompañar al
دليهن صرب الرجال وحتملهم للمصائب؛ فخروجهن
entierro, dada su extrema sensibilidad y afecto con los
يؤدي إىل اهللع والفتنة بما يشاـهدن من حال محل seres fallecidos, por lo que no tienen el aguante de los
اجلنازة واالنرصاف عنها ،ولكن مع ـهذا فهمت من hombres ni pueden soportar como ellos las
calamidades. Su acompañamiento del féretro y el
قرائن األحوال أن ـهذا انليه ليس ىلع سبيل العزم entierro hiere sus sensibilidades y las somete al
واتلأكيد؛ فكأنه ال يفيد حتريم ذلك عليهنconflicto emocional ya que están expuestas a todo lo ،
que ven en ese entierre y una vez que lo dejan. No
والصحيح املنع ،وقال ابن دقيق العيد :قد وردت
obstante, esta prohibición no es tajante. Es como si no
أحاديث أدل ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما fuera ilícito para ellas, aunque lo correcto es que se
abstengan de ellos. Ibn Daqiq Al-‘Id dijo: “hay otros
يدل عليه ـهذا احلديث.
hadices más estrictos que éste en lo que se refiere a la
”prohibición de que las mujeres sigan el entierro.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
**

معاين املفردات:

ُ
• نهينا  :أي مجاعة النساء ،وانلايه ـهو انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• اتباع اجلنائز  :تشييعها وامليش معها ،واجلنائز :األموات.
ُْ
• يع از ْم  :يؤكد علينا بانليه.

فوائد احلديث:
 .1قول الصحايب :أمرنا أو نهينا حيمل ىلع أن اآلمر وانلايه ـهو انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2نيه النساء عن اتباع اجلنائز ،وـهو اعم يف اتباعها إىل حيث جتهز ويصىل عليها ،وإىل املقربة حيث تدفن.
 .3علة انليه أن النساء ال يطقن مثل ـهذه املشاـهد املحزنة واملواقف املؤثرة؛ فربما ظهر منهن من التسخط واجلزع ما ينايف الصرب الواجب.
 .4األصل يف انليه اتلحريم إال أن أم عطية فهمت من قرينة احلال أن نهيهن عن اتباع اجلنائز ليس جازما مؤكدا ،لكن قد وردت أحاديث أدل
ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما يدل عليه ـهذا احلديث ،كما تقدم.

 .5نيه الشارع ينقسم إىل عزيمة يلزم اجتناب املنيه عنه ،وـهو األصل ،وإىل تزنيه يطلب فيه اجتناب املنيه عنه دون إلزام.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإل مارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ـه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه.
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ْ ُ ُ ُ ر َّ ْ ُ ُ ُ ر َّ
ن رع رم األدم اخلل ،ن رع رم األدم اخلل

 .867احلديث:

¡‘Qué bueno es el vinagre para untar! ¡Qué
!’bueno es el vinagre para untar.
**

867. EL HADIZ:

ا
عن جابر -ريض اهلل عنه :-أ َّن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه
ِ
ا ْ ا ا َّ ا ٌّ
اا ا ْ ا ُ ُُ
وسلم -اسأل أـهله األد ام ،فقالوا :ما ِعندنا ِإال خل،
ْا ُ
ا ا ا ا اْ ُ ُ ااُ ُ
اا
األ ُد ُم اخل ا َّل ،ن ْعما
فد ااع بِ ِه ،فجعل يأكل ،ويقول« :نِعم
ِ
َّ
ُُ
األد ُم اخلال».
درجة احلديث :صحيح

De Yabir, que Al-lah esté complacido con él, dijo: “Que
el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, pidió a su familia algo con que untar el pan. Y
dijeron: No tenemos más que vinagre. Así que lo pidió.
Y mientras comía, decía: “¡Qué bueno es el vinagre
!”para untar! ¡Qué bueno es el vinagre para untar.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أـهله طعاما يأكله El Profeta que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, preguntó a su familia si tienen algo con que
باخلزب ،فقالوا :ما عندنا َشء إال اخللُ ،فأمر بإحضاره untar el pan, y le contestaron: No tenemos más que
ُ
فيجء به فجعل يأكل ويقول :نعم األد ُم اخلل ،نعم vinagre. Entonces ordenó a que se lo trajesen, y
ُ
mientras comía, dijo: ¡Qué bueno es el vinagre para
األ ُد ُم اخلل .وـهذا ثناء ىلع اخلل ،وإن اكن اخلل رشابا
untar! ¡Qué bueno es el vinagre para untar!.Siendo
يرشب لكن الرشاب يسىم طعاما؛ قال اهلل -تعاىلesto un elogio para el vinagre, y a pesar de que el :-
ا
{ف امن ارش اب ِمنْ ُه فالايْ ا
س ِم ِّين او امن ل َّ ْم اي ْط اع ْم ُه فاإنَّ ُه mismo es una bebida, se lo considera como alimento.
ِ
ِ
Dijo Al-lah, Glorificado sea, refiriendose a que la bebida
ِم ِّين} ،وإنما ُس ِ ا
يم طعاما ألن هل طعما يطعم.
se la puede considerar como alimento: "Quien beba de
él no será de los míos. Quien no lo pruebe, será de los
míos". [Surat Al-Baqara. 3. 249]. Se lo denomina
alimento ya que su sabor se lo puede degustar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

ُُ
• األدم  :ما يؤلك مع اخلزب أي َشء اكن.
• اخلل  :ما محض من عصري العنب وغريه.
• فداع به  :أمر بإحضاره.

فوائد احلديث:
 .1استحباب مدح الطعام ولو اكن بسيطا قليل اللكفة.
 .2مدح االقتصاد يف األكل ،ومنع اعتياد انلفس ىلع األطعمة ادلسمة الكثرية اللكفة.
 .3تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم يف طعامه وامتداحه هل.
 .4مدح اخلل سواء اكن املدح لفضل اخلل أو تطييبا خلاطر أـهله.
املصادر واملراجع:
نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه 2009 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض
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الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،حتقيق :طاـهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،نرش:
املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ْ ر َّ ُ ُ
ُ ي
الرجل عبد اهلل ،لو اكن يصيل من الليل
ن رعم

 .868احلديث:

¡Qué hombre tan virtuoso es Abdallah, si
!rezara durante parte de la noche
**

868. EL HADIZ:

وعن سالم بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ريض

De Salim Ibn Abdallah Ibn Umar Ibn Al Jattab, Al-lah
esté complacido de ellos, que su padre dijo: El
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“¡Qué hombre tan virtuoso es Abdallah, si rezara
durante parte de la noche!” Dijo Salim: “A partir de ese
momento, Abdallah no volvió a dormir por la noche,
”excepto un poco.

اهلل عنهم -عن أبيه :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
ْ ا َّ ُ
الر ُجل عبد اهلل ،لو اكن يُصيل من
وسلم -قال « :نِعم
ُ
ا
الليل» قال سالم :فاكن عبد اهلل بعد ذلك ال ينام من
ً
الليل إال قليال.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن عبد اهلل بن El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, nos
informa de que Abdallah Ibn Umar Ibn Al Jattab era un
عمر رجل صالح وحضه ىلع القيام بالليل ،فاكن hombre virtuoso, pero le aconsejó que rezara durante -
parte de la noche. A partir de ese momento, Abdallah,
ريض اهلل عنه -ال ينام يف الليل إال قليال.
Al-lah esté complacido con él, no volvió a dormir por la
noche, excepto un poco.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

فوائد احلديث:
 .1بيان مزيد فضل قيام الليل ،واحلث عليه وأنه من مراتب الكمال.
 .2مسارعة الصحابة ملا يبلغهم من مراتب الكمال.
 .3فضيلة عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه.
 .4جواز اثلناء ىلع من يؤمن عليه إعجابه بنفسه.
 .5احلث ىلع تمين اخلري نلفسه ولغريه.
 .6فيه اإلشارة إىل أن قيام الليل سبب يف انلجاة من انلار.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري،
للعيين ،دار املنريية .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماـهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.

الرقم املوحد)4223( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Se reveló la aleya de la "mutaah" (unir la
umrah con el hajj) y el Mensajero de Alah la paz y las bendiciones sean con él- nos
ordenó hacerla, y no se reveló algo que la
abrogara y el Mensajero de Alah -la paz y
las bendiciones sean con él- no la prohibió
hasta que murió.

 وأمرنا بها-يعين متعة احلج- نزلت آية املتعة

 ثم لم تْنل،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 ولم ينه عنها رسول،آية تنسخ آية متعة احلج
 حىت مات-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

**

869. EL HADIZ:

: احلديث.869

: قال-ريض اهلل عنهما- عن عمران بن حصني
ُْ ا
ُْ ُا
ا ا ْا ا
َّ
 فف اعلناـها،-تعاىل- المت اع ِة يف كتاب اَّلل
«أن ِزلت آية
ٌ ُ ْ ْاا ا
َّ
ُا ا ا
زنل ق ْرآن
ِ ول
ِ مع رس
ِ  ولم ي،-صىل اهلل عليه وسلم- اَّلل
ْ
 اولام اينْ اه اع ا،ُحيا ِّر ُم اها
 قال رجل ِب ارأيِ ِه اما،نها اح َّىت مات
اش ا
« : ويف رواية.» «يقال إنه عمر: قال ابلخاري،»اء
ا
ا ا
ُ
ْ ا
ُْ ُا
ْا
 اوأ ام ارنا ِب اها ار ُسول-يع ِين ُمت اعة احلا ِّج- المت اع ِة
ن ازلت آية
ٌ اْ ُ ا
ْ ُ َّ ا ا
َّ
زنل آياة تن اسخ آياة
- اَّلل
ِ
ِ  ثم لم ت،-صىل اهلل عليه وسلم
َّ ُ ُ ُ ْ ا ْ ِّ ا ا ْ ا ْ ا ا ْ ا ا
صىل اهلل عليه- اَّلل
ِ  ولم ينه عنها رسول،متع ِة احلاج
ا
. وهلما بمعناه.» اح َّىت امات-وسلم

Narró Imran Ibn Husain -Alah se complazca de Ambos: "Se revelo la aleya de la "mutaah" (unir la umrah con
el hajj) en el libro de Alah -el Altísimo- y la hicimos con
el Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean
con él- y no se reveló aleya alguna que la prohibiera y
el Profeta no la prohibió hasta que murió, esto lo dijo
un hombre según su opinión" Bujari dijo: "Dicen que era
Omar" en otra narración: "Se reveló la aleya de la
"mutaah" (unir la umrah con el hajj) y el Mensajero de
Alah -la paz y las bendiciones sean con él- nos ordenó
hacerla, y no se reveló algo que la abrogara y el
Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con
él- no la prohibió hasta que murió" Hay mas
narraciones con este relato.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Imran Ibn Husain -Alah se complazca de ambosmencionó la aleya de unir la Umrah al Hajj, dijo: fue
legislada en el libro de Alah y la Sunnah del Mensajero
-la paz y las bendiciones sean con él- en cuanto el
Corán: (Quien haga la Umrah primero y luego la
peregrinación que sacrifique el animal que pueda), con
respecto a la Sunnah, el Profeta -la paz y las
bendiciones sean con él- la realizó y la permitió, no se
reveló aleya alguna que la prohibiera ni tampoco la
prohibió el Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones
sean con él- incluso después que murió el Profeta -la
paz y las bendiciones sean con él- y el juicio quedó
permanente no se abrogó, ¿Cómo entonces un
hombre puede dar una opinión contrario a ello? se
refiere a la prohibición de Omar Ibn Al Jattab -Alah se
complazca de él- que hizo sobre ella en los meses del
Hajj, fue un esfuerzo que hizo para aumentar el número
de visitas durante todo el año, ya que si ellos la
realizaban con el Hajj no volverían a la mezquita
sagrada fuera de la temporada del Hajj, lo de Omar Alah se complazca de él- no fue una prohibición o que
se deje de obrar con el Corán y la Sunnah sino que fue
una prohibición temporal buscando un bien mayor.
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 املتعة-ريض اهلل عنهما- ذكر عمران بن حصني
 إنها رشعت بكتاب اهلل: فقال،بالعمرة إىل احلج

، فأما الكتاب،-صىل اهلل عليه وسلم- وسنة رسوهل

 {فمن تمتع بالعمرة إىل احلج فما:-تعاىل- فقوهل
صىل-  ففعل انليب: وأما السنة.}استيَس من اهلدي
 ولم يزنل قرآن، وإقراره عليها، هلا-اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه-  ولم ينه عنها رسول اهلل،حيرمها

 ويه،-صىل اهلل عليه وسلم-  وتويف انليب،-وسلم
 فكيف يقول رجل برأيه،باقية لم تنسخ بعد ـهذا

- وينىه عنها؟ يشري بذلك إىل نيه عمر بن اخلطاب

 عنها يف أشهر احلج؛ اجتهادا منه-ريض اهلل عنه
يلكرث زوار ابليت يف مجيع العام؛ ألنهم إذا جاءوا بها
 وليس، لم يعودوا إيله يف غري موسم احلج،مع احلج

 للتحريم أو لرتك العمل-ريض اهلل عنه- نيه عمر
 وإنما ـهو منع مؤقت للمصلحة،بالكتاب والسنة

.العامة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواـها مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو ُنايد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ا ْ
ْ
ا ا
الم ا
• آيا ُة ُ
تعة  :يه قوهل -تعاىل{ :-ف ام ْن ت ام َّت اع بِال ُع ْم ار ِة ِإىل احل ا ِّج}[ ،ابلقرة ]196 :اآلية.
َّ
ا
اَّلل -تعاىل : -القرآن؛ وسيم بذلك :ألنه مكتوب يف اللوح املحفوظ ،وأضيف إىل اهلل -عز وجل-؛ ألنه الكمه.
• يف ِكتاب ِ
ً
اا
ا
• فف اعلنااـها  :املتعة ،والغرض من ـهذه اجلملة :توكيد ثبوت مرشوعيتها حيث طبقت فعال.
• مع رسول اهلل  :يف صحبته ومعيته.
ُ
• حيا ِّر ُم اها  :يمنع منها.
ا ا
• لم يانه  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وانليه :طلب الكف.
• عنها  :عن املتعة.
ٌ
• ار ُجل  :أخفاه كراـهية ذلكر اسمه يف ـهذا املقام.
• ا
برأيِ ِه  :بنظره املجرد عن ادليلل.
• ما شاء  :ما أراد من القول ،وـهو املنيه عنها.

• يقال  :يف تعيني الرجل املخيف يف احلديث ،وقائل ذلك :عمران بن حصني ،كما يف لفظ مسلم.
• ُم ا
تعة احلج  :أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ،وحيل منها ،ثم حيرم باحلج من اعمه.
اْ ُ
• تن اسخ  :ترفع احلكم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتلمتع وثبوته يف الكتاب والسنة.
 .2قوهل" :لم يزنل قرآن حيرمها" ديلل ىلع ثبوت النسخ يف الرشيعة ،وأن القرآن ينسخ بالقرآن.
 .3القرآن مزنل غري خملوق.
 .4تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحكم املتعة باق لم ينسخ.
 .5قوهل" :ولم ينه عنها" ديلل ىلع جواز نسخ القرآن بالسنة؛ ألنه لو لم يكن النسخ ممكنا ملا احتاج إىل االحرتاز يف رفع حكم اتلمتع اثلابت
بالقران من نيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .6قوهل" :قال رجل برأيه ما شاء" فَسه ابلخاري بعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-وروي أيضا عن عثمان ومعاوية -ريض اهلل عنه ،-وقصدـهم
أن ال يقترص انلاس ىلع زيارة ابليت يف أشهر احلج فقط ،بل يلقصد يف مجيع العام ،ولكن كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوهل مقدمان ىلع لك اجتهاد،
واهلل أعلم بأرسار رشعه ،واآلن مع جواز اتلمتع وإتيان انلاس بالعمرة يف أشهر احلج ،لم خيل ابليت من الزوار يف لك وقت ،نسأل اهلل -تعاىل -أن
يعيل لكمته ،وينرش دينه ،ويقيم شعائره .آمني.

 .7ال نسخ بغري الكتاب والسنة ،وال نسخ بعد وفاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8اإلنكار ىلع من اعرض السنة أيًّا من اكن.
 .9حسن سرية السلف الطيبني ،يف اجلمع بني بيان احلق واحرتام ذوي الفضل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ـه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه.

الرقم املوحد)3067( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Se me dio la victoria insuflando temor en el
enemigo, se me han concedida las llaves de
las despensas de la Tierra, se me ha puesto
Ahmad de nombre, se me ha concedido la
tierra como un elemento de purificación, y
mi pueblo ha sido convertido en el mejor de
los pueblos.

، وأعطيت مفاتيح األرض،نرصت بالرعب

 وجعلت، وجعل الرتاب يل طهورا،وسميت أِحد
.أمىت خري األمم

**

870. EL HADIZ:

: احلديث.870

ً
 قال: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن يلع بن أيب طالب
ُ  "أُعط:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
يت ما لم
ِ
ٌ
يُ ا
 ما ـهو؟، يارسول اهلل: فقلنا."ِعط أحد من األنبياء
ُ  "نُرص:قال
ُ  وأُعط،بالرعب
يت ام افات ا
ُّ ت
،األرض
يح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ُ ً ُ ا
ُّ ا ُ ا
َّ
ْ
ُ
ُ وس ِّم
ُ
 وج ِعلت أميت، وج ِعل الرتاب يل طهورا،يت أمحد
ا
."األمم
خري
ِ

De Alí Ibn Abu Talib, Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Me han sido otorgados dones que nunca antes fueron
otorgados a ningún profeta”. Dijimos: “Mensajero de Allah, ¿cuáles son?”. Dijo: “Se me dio la victoria
insuflando temor en el enemigo, se me han concedida
las llaves de las despensas de la Tierra, se me ha
puesto Ahmad de nombre, se me ha concedido la tierra
como un elemento de purificación, y mi pueblo ha sido
convertido en el mejor de los pueblos.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Cuando dice: “Me han sido otorgados dones que nunca " "أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء قبيل:قوهل
antes fueron otorgados a ningún profeta”: queda
evidente que ninguno de los dones mencionados ha ،ظاـهره أن لك واحدة مما ذكر لم تكن ألحد قبله
sido concedido antes a otros profetas. “Se me dio la  وـهو، خبوف العدو مين: "نرصت بالرعب" أي:قوهل
victoria insuflando temor en el enemigo”, siendo él
اذلي قطع قلوب أعدائه وأِخد شوكتهم وبدد
quien ha destrozado los corazones de sus enemigos y
los ha dispersado. “Se me han concedida las llaves de  "وأعطيت مفاتيح" مجع مفتاح اسم: قوهل،مجوعهم
las despensas de la Tierra”: se trata de una promesa  وـهو يف األصل لك ما يتوصل به،لآللة اليت يفتح بها
que Al-lah le hizo de ser quien abra las despensas de
las riquezas. “Se me ha puesto Ahmad de nombre”: ،إىل استخراج املغلقات اليت يتعذر الوصول إيلها بها
nadie antes llevó este nombre por protección de Al-lah : قوهل، "األرض" استعارة لوعد اهلل هل بفتح ابلالد:قوهل
para que los corazones débiles no se dejen llevar por
"وسميت أمحد" فلم يسم به أحد قبله محاية من اهلل؛
posibles semejanzas o apariencias, ya que es a él
quien mencionan los Libros anteriores. Asimismo dice: ئلال يدخل لبس ىلع ضعيف القلب أو شك يف كونه
“se me ha concedido la tierra como un elemento de  "وجعل يل: قوهل،ـهو املنعوت بأمحد يف الكتب السابقة
purificación”, esto es, para hacer la ablución (tayamum)
ً
ً
. مطهرا عند تعذر املاء:الرتاب طهورا" أي
en caso de no disponer de agua, “y mi pueblo ha sido
convertido en el mejor de los pueblos.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم:اتلصنيف
. رواه أمحد:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ُ
.-تعاىل-  أعطاين اهلل: أي، مبين للمجهول: • أعطيت
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• الرعب  :ـهو اخلوف والفزع.

• وأعطيت مفاتيح األرض  :أي :وعدين اهلل بفتح ابلالد.

فوائد احلديث:
 .1تفضيل نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع سائر األنبياء.
ا
 .2مرشوعية تعديد نِ اعم اهلل ىلع العبد ىلع وجه الشكر هلل ،وذكر آالئه.
ً
 .3أن اهلل -تعاىل -نرص نبيه حممدا بالرعب ،فيصاب عدوه باخلوف؛ ولو اكن بينهما مسرية شهر ،وـهذا من أكرب العون وانلرص ىلع األعداء.
املصادر واملراجع:
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط ،1الرسالة ،بريوت 1427 ،ـه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام
ّ
املكرمة  1423 ،ـه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ملحمد بن إسماعيل بن
لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
صالح الصنعاين ،دار احلديث .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرـها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،ُ 1دار املعارف ،الرياض 1412 ،ـه .فتح ذي
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ـه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ـه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ـه .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1432 ،ـه.

الرقم املوحد)10025( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
El Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió
realizar oraciones voluntarias después de
la oración del Fayr (el alba), hasta que
saliera el sol, y después de la oración del
Asr (la tarde) hasta que se ponga el sol.

 عن الصالة بعد-صىل اهلل عليه وسلم- نىه

 وبعد العرص حىت,الصبح حىت تطلع الشمس
تغرب

**

871. EL HADIZ:

: احلديث.871

ا
 «ش ِهد: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن عباس
َّ
ُ اْ ا
ُ ْا ا
 أن-ندي ُعمر
ِ  وأرضاـهم ِع- ندي ِرجال مر ِضيون
ِ ِع
ا
ا
َّ انلايب صىل اهلل عليه وسلم نىه عن
الصالة باعد
ِ
َّ َّ ا ُ ا
َّ ا
ُّ
ُ
ُ
.» وبعد العرص حىت تغرب،الصبح حىت تطلع الشمس

Narró Abdullah Ibn Abbas -Al-lah esté complacido con
ambos-: “Atestiguaron ante mí hombres honestos, el
más honesto entre ellos para mí era Úmar.
Atestiguaron que el Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió realizar
oraciones voluntarias después de la oración del Fayr
(el alba), hasta que saliera el sol, y después de la صىل-  عن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- وعن أيب سعيد
ا ا
ُّ الة بعد
َّ الصبح
oración del Asr (la tarde) hasta que se ponga el sol”. Y حىت
 «ال ص: أنه قال-اهلل عليه وسلم
ا ا
narró Abu Saíd Al-Judrí -Al-lah esté complacido con él- َّ ا ا
ا
ُ َّ ا ا ا
ِ  وال صالة بعد الع،ترت ِفع الشمس
que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de رص حىت ت ِغيب
َّ
Al-lah sean con él- dijo: “No se puede realizar una
.»الشمس
oración voluntaria después de la oración del Fayr (el
alba) hasta que se eleve el sol, ni después de la oración
del Asr (la tarde) hasta que se ponga el sol.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con  يف ـهذين احلديثني-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
él- prohibió en estos dos hadices realizar oraciones
voluntarias después de la oración del Fayr (el alba) عن الصالة بعد صالة الصبح حىت ترشق الشمس
hasta que salga el sol, se eleve por encima del وترتفع عن خط األفق يف نظر العني بقدر طول رمح
ْ
horizonte y la distancia entre ambos luzca del tamaño
 تفاوت،ببضع دقائق
ِ  وـهذا يقدر،مركوز يف األفق
de una lanza. Se estima que este proceso tarda varios
minutos, y los eruditos han diferido al determinarlos, lo  ونىه أيضا. دقيقة15  إىل5  من،العلماء يف حتديدـها
han estipulado entre 5 y 15 minutos. Asimismo, ،عن الصالة بعد صالة العرص حىت تغيب الشمس
prohibió realizar oraciones voluntarias después de la
oración del Asr (la tarde) hasta que el sol se ponga, es أي قبل أذان املغرب بدقائق؛ ألن يف الصالة يف ـهذين
ً
decir, unos minutos antes del llamado de la oración del تشبها باملرشكني اذلين يعبدونها عند طلوعها
الوقتني
Maghrib (el atardecer). Esto es debido a que rezar en
 وقد نهينا عن مشابهتهم يف عباداتهم؛ ألن،وغروبها
los tiempos mencionados supone una similitud con los
.من تشبه بقوم فهو منهم
idólatras y asociadores que adoraban al sol, rezándole
al salir y al ocultarse, y se nos ha prohibido
asemejarnos a dichos incrédulos en sus prácticas de
adoración, puesto que quien se asemeja a una gente,
se considera uno de ellos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة:اتلصنيف
. متفق عليه: حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه. متفق عليه: حديث ابن عباس ريض اهلل عنه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:اتلخريج
ْ ْ
- ريض اهلل عنه- أبو سعيد اخلُد ِري
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ام ْر ِض ُّيون  :مقبولو الشهادة ،ولم يذكر منهم سوى عمر -ريض اهلل عنه.-
ا ُ
أرضاـهم  :أبلغهم قبوال عندي.
•
• نىه  :انليه :طلب الكف.

• عن الصالة  :صالة انلفل املطلقة اليت بغري سبب.

• صالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرـها التسليم.
• بعد الصبح...بعد العرص  :أي :بعد صالة الصبح وصالة العرص.
ا
• ال اصالة  :أي نافلة ،وانليف ـهنا بمعىن انليه ،أي :ال تصلوا.

• حىت ترتفع  :أي :الشمس عن األفق ،ولم يقدر االرتفاع ـهنا ،لكن ورد يف بعض األحاديث تقديره :بقدر رمح.

فوائد احلديث:
 .1الرد ىلع الروافض فيما يدعونه من املباينة بني أـهل ابليت انلبوي وبني أكابر الصحابة؛ لقول ابن عباس -ريض اهلل عنهما -وـهو ابن عم
املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم( :-وأرضاـهم عندي عمر).

 .2انليه عن نوافل الصالة املطلقة ،بعد صالة الصبح ،حىت ترشق الشمس وترتفع.

 .3انليه عن نوافل الصالة املطلقة بعد صالة العرص ،حىت تغيب الشمس.

 .4فهم من بعض األحاديث أن علة انليه يه خشية مشابهة الكفار ،فيؤخذ من ـهذا حتريم التشبه بهم وتقليدـهم يف عباداتهم ،واعداتهم،
وتقايلدـهم.
 .5توكيد اخلرب بكرثة ناقليه وقوة اثلقة بهم.

 .6حتريم صالة انلافلة بعد صالة الفجر حىت ترتفع الشمس قيد رمح ،وبعد صالة العرص حىت تغرب الشمس إال ما هل سبب كتحية املسجد
وسنة الوضوء.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة 1426 ،ـه .تنبيه األفهام
رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3081( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
De Abu Hurayra,que Allah esté complacido
de él,que dijo:"El Profeta,que la
misericordia y la protección de Allah sean
con él, prohibió que la persona hiciera la
"salat poniendo las manos en la cadera.

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل
الرجل خمترصا

 .872احلديث:

**

872. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه ،-قال« :نىه انليب De Abu Hurayra,que Allah esté complacido de él,que -
dijo:"El Profeta,que la misericordia y la protección de
الر ُج ُل ُخمْتا ً
صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل َّ
رصا».
ِ
Allah sean con él, prohibió que la persona hiciera la
"salat poniendo las manos en la cadera.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل املرء وـهو El Profeta,que la misericordia y la protección de Allah
sean con él,prohibió que la persona hiciera la salat
جاعل يده ىلع خارصته.
poniendo su mano en la cadera.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
ً
ً
واضعا يده ىلع خارصته ،او يديه ىلع خارصتيه ،واخلارصة من اإلنسان يه ما بني ا الو ِرك ،وأسفل األضالع ،وـهما خارصتان.
خمترصا  :يعين:
•
• الرجل  :ال مفهوم هل ،فاملرأة مثله.

فوائد احلديث:

ِّ
ً
واضعا يده ىلع خارصته ،ويه ما بني رأس ا
الو ِرك ،وأسفل األضالع.
 .1انليه أن يصيل املصيل
َّ
 .2احلكمة يف انلّيه ـهو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنهم يضعون أيديهم ىلع خوارصـهم يف الصالة.
َّ
َّ
ً
جنسا أفضل منهم ،فهم
 .3وقيل :احلكمة أنه فعل املتكربين ،وال منافاة ،فإن من طبيعة ايلهود الكرب ،واحتقار انلاس ،وال يرون شعبًا ،وال
َّ
يقولون :إنهم شعب اهلل املختار.
َّ
ألن املصيل واقف بني يدي اهلل -تعاىل ،-متذل ِّ ًال ً
بعيدا عن صفات املتكربين وسيماـهم.
 .4املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛
ُ
َّ
ُ
الواجب ابلعد عن مشابهة أـهل الضالل؛ سواء أكان ـهذا التشبه مما خيرج من امللة ،أو اكن يفيض إىل املعصية؛ فإن من تشبه بقوم ،فهو منهم.
.5
َّ
 .6مجهور العلماء محلوا انليه ىلع اتلزنيه ،قالوا :ألنه ال يعود ىلع الصالة ببطالن.

املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة 1423 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،
ـه.

الرقم املوحد)10874( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, ir al encuentro del comerciante y
adelantarse en la compra antes de que
llegue con sus productos al mercado; o
hacer de intermediario en la venta de los
productos del campesino forastero
incrementando su precio en su ausencia.

 أن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
 وأن يبيع حاَض بلاد،تتلىق الركبان

**

873. EL HADIZ:

: احلديث.873

De Abdullah Ibn Abbas, Al-lah esté complacido con  «نىه: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
ambos, que dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga ُ ُّ ْ ا
َّ ُ ا
، أن تتالىق الركبان-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
y le dé paz, ir al encuentro del comerciante y
ٌ
حارض ِ ا
وأن يبيع
adelantarse en la compra antes de que llegue con sus  ما قوهل: فقلت البن عباس: قال،بلا ٍد
ْ
ً
ا
productos al mercado; o hacer de intermediario en la
ٌ
ا
.» ال يكون هل ِسمسارا:حارض ِبلا ٍد؟ قال
venta de los productos del campesino forastero
incrementando su precio en su ausencia”. Le dije a Ibn
Abbas: “¿A qué se refiere ‘hacer de intermediario en la
venta de los productos del campesino forastero?’” Me
dijo: “se refiere a que el intermediario que es de la zona
no debe vender al por menor los productos que le haya
dejado el campesino que es de fuera.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este hadiz menciona algunos contratos de
compraventa prohibidos por el Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, dado que suponen un agravio
para el vendedor, el comprador y otras personas. El
primero es la prohibición de ir al encuentro del
comerciante y adelantarse en la compra antes de que
llegue con sus productos al mercado y los venda en él,
dado que desconoce el precio de mercado de dicho
producto. De este modo, el que compre lo productos
así podría engañar a los comerciantes, lo que les
impediría obtener su derecho a la ganancia, algo por el
que han cubierto largos caminos viniendo desde tan
lejos para obtener su sustento, exponiéndose a todo
tipo de peligros. Esto se convierte en un trago de agua,
y por ende lo infravalora quien no le ha supuesto ese
esfuerzo. El segundo tipo prohibido es cuando el
campesino lleva sus productos a un pueblo para
venderlos por el precio vigente ese día o por el precio
que necesita y le es suficiente, pero lo aborda el
pueblerino y le dice: “déjame tu mercancía para que te
la venda progresivamente aumentándole el precio
según el día”. Esto supone un daño para las gentes de
ese pueblo. De ahí, que la ley islámica pretenda
proteger el derecho del vendedor forastero pero
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-صىل اهلل عليه وسلم- يف ـهذا احلديث ينىه انليب

 ملا فيها من األرضار،عن أنواع من ابليع املحرم
ً
 انليه: أوال:العائدة ىلع ابلائع أو املشرتي أو غريـهما

،عن تلىق القادمني بليع سلعهم من طعام وحيوان

 فيشرتي منهم،فيقصدـهم قبل أن يصلوا إىل السوق
ْ اجلابا
، ربما غبنهم يف بيعهم، فلجهلهم بالسعر،هم

ْ وحرمهم من بايق رزقهم اذلي تعبوا فيه او اط
ووا ألجله

 فصار طعمة باردة ملن لم، وجتشموا املخاطر،املفازات
ً .يكد فيه
 أن حيمل ابلدوي أو القروي متاعه:ثانيا

بسعر يو ِمه ويرجع أو بالسعر اذلي
إىل ابلدل يلبيعه
ِ
ُّ
 ضعه عندي:حيتاجه ويكفيه فيأتيه ابلدلي فيقول

 وذلك إرضار بأـهل،ألبيعه ىلع اتلدريج بزيادة سعر

 فجاءت الرشيعة ِبفظ حق ابلائع الغريب عن.ابلدل
.ابلدل وِبفظ حق أـهل ابلدل

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
también proteger el derecho de los habitantes de ese
pueblo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أن نتلىق الركبان  :أن نستقبل اذلين حيملون املتاع إىل ابلدل لالشرتاء منهم قبل وصوهلم األسواق ومعرفة األسعار.
• ما قوهل حارض بلاد؟  :الراوي يسأل شيخه الصحايب :ما معىن قوهل" :حارض بلاد؟" واحلارض :ـهو ابلدلي املقيم ،وابلادي نسبة إىل ابلادية.واملراد به
ً
القادم بليع سلعته بسعر وقتها ،سواء أكان بدويا أم حرضيا ،فيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرـها لو اكنت مع صاحبها.
• السمسار  :متويل ابليع والرشاء لغريه وـهو ادلالل.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن تلىق القادمني ،بليع سلعتهم ،والرشاء منهم ،قبل أن يصلوا إىل السوق ،واحلكمة يف انليه ئلال خيدعوا ،فتشرتى منهم سلعهم بأقل
من قيمتها بكثري.

 .2انليه عن بيع احلارض للبادي.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ـه .خالصة الالكم رشح
عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز انلجدي ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه1992 -م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه.

الرقم املوحد)5847( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, prohibió el ayuno de dos días o más sin
interrupción. Y le dijeron: ‘¡Tú lo haces!’
Dijo: ‘¡Yo no soy como vosotros, porque Allah me da de comer y de beber!

 عن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
ْ ر
ُ ْر
 إين لست: إنك تواصل؟ قال: قالوا.ال
ال روص
ر
ُْ ر ُ ْ ر
ُ ررْر
 إين أطع ُم روأسىق،كهيئترك ْم
**

874. EL HADIZ:

: احلديث.874

 «نىه: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ْ
: قالوا،ال
 عن ال ِو اص-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِ
ُ
ُ ا ْ ُ ا ْا
 إين أ ْط اع ُم،ت ك اهيئ ِتك ْم
 إين لس:إنك تواصل؟ قال
ُْ ا
ريض اهلل-  ويف رواية أيب سعيد اخلدري.»اوأسىق
ُ ُّ «فاأاي:-عنه
الس ا
َّ ك ْم أراد أن يواصل فليواصل إىل
.»ح ِر

De Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido con los
dos, transmitido del Mensajero de Al-lah, que: “El
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió
el ayuno de dos días o más sin interrupción. Y le
dijeron: ‘¡Tú lo haces!’ Dijo: ‘¡Yo no soy como vosotros,
porque Al-lah me da de comer y de beber! Quien de
vosotros quiera seguir que lo haga hasta antes de rayar
el alba.”’
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le  أصحابه عن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
ً
prohibió a sus compañeros el ayuno de dos días o más
الْو ا
الصحابة
ولكن
،عليهم
وإشفاقا
بهم
رمحة
ال
ص
ِ
ِ
sin interrupción, por clemencia hacia ellos. Sin
embargo, ellos, buscando el amor y la cercanía de Al- ملحبتهم للفضل وحرصهم ىلع ما يقرب من اهلل رغبوا
ْ
ً
lah, quisieron continuar el ayuno guiándose por el
 إنك:ال تأسيا بانليب يف كونه يواصل وقالوا
يف ال ِو اص
ِ
Mensajero de Al-lah, puesto que él lo hace. Le dijeron:
ُ
“¡Tú lo haces!” Él les informó de que Al-lah le restituye  فأخربـهم بأنه هل مط ِعم يطعمه وساق يسقيه،تواصل
el comer y beber que no consume, pero quien de ellos  ولكن من أراد،بما يعوضه عن الطعام والرشاب
quiera continuar con el ayuno que lo haga hasta antes
َّ ا
de rayar el alba. Así pues, observamos que la ley  فالرشيعة. فله أن يواصل إىل السح ِر،منكم الوصال
اإلسالمية سمحة ُميا ََّسة ال اع ان ا
islámica es permisiva y que evita la cabezonería y el  وال،ت فيها وال مشقة
ً
esfuerzo extremo, así como evita el abuso y el exceso, ً
ُّ ٌُغل
وإرـهاقا
للنفس
تعذيبا
ذلك
يف
ألن
تعمق؛
وال
و
ya que eso supone una tortura para el alma y su
ً
ا
agotamiento, y Al-lah no le impone a un alma nada que  وألن اتليسري. واَّلل ال يكلف نفسا إال وسعها،هلا
esté por encima de su capacidad. Al mismo tiempo, la  وفيه،والتسهيل أبىق للعمل وأسلم من السأم وامللل
facilitación hace que la obra dure más, sea más
constante y mejor, así como evita el hastío. De igual  وـهو إعطاء اهلل ما،العدل اذلي وضعه اهلل يف األرض
modo, es parte de la justicia que Al-lah ha impuesto  وإعطاء انلفس حاجتها من،طلبه من العبادة
sobre la Tierra, al tiempo que es dar a Al-lah lo que le
.مقوماتها
ha exigido a su siervo y cubrir las necesidades del alma
y garantizar su sustento.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما يكره للصائم:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > ـهديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصوم
. متفق عليه:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. وصال الصائم بني يومني ال يفطر بينهما: الو اصال
ِ •
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• كهيئتكم  :كصفتكم.
ُ
• إين أُ ْط اع ُم اوأُ ْس اىق ُ :
والمطعم والمسيق هل ـهو :اهلل -تعاىل ،-واملراد بالطعم والسيق :ما يعطيه اهلل -تعاىل -هل من قوة الطاعم والشارب؛ الستغنائه
عن الطعام والرشاب بما يف قلبه من ذكر اهلل تعاىل واألنس بمناجاته ،وفيه بيان الفرق بينه وبينهم.
الس ا
• َّ
حر  :آخر الليل.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من املواصلة يف الصوم إىل ما بعد السحر؛ ملا فيه من الرضر احلاصل أو املتوقع.
الس ا
 .2جواز الْو اصال إىل َّ
ح ِر ملن قدر عليه ،وتركه أوىل.
ِ ِ
َّ
 .3رمحة الشارع احلكيم الرحيم باألمة ،إذ حرم عليهم ما يرضـهم.
 .4األصل اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حىت يقوم ديلل خصوصية احلكم به.
الو اصال من خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ِ .5
َّ
 .6أن الصحابة اكنوا يرجعون إىل فعله املعلوم صفته ويبادرون إىل اتلأيس به إال فيما نهاـهم عنه.
 .7حرص الصحابة ـريض اهلل عنهم -ىلع اخلري.
 .8حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث بني للصحابة سبب الفرق بينه وبينهم لزيادوا طمأنينة يف احلكم.
ً
 .9أن غروب الشمس وقت لإلفطار ،وال حيصل به اإلفطار ،وإال ملا اكن للوصال معىن إذا صار مفطرا بغروب الشمس.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ـه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4524( :
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El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, prohibió “al-qazaa” (que se afeite
solamente una parte del pelo de un bebé y
se deje otra).

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
ر
الق رزع

 .875احلديث:

**

875. EL HADIZ:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :نىه رسول اهلل De Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con ambos,
que dijo: El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
ا
صىل اهلل عليه وسلم -عن الق ازع.paz, prohibió “al-qazaa” (que se afeite solamente una
parte del pelo de un bebé y se deje otra).

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حيلق بعض رأس El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
prohibió que se afeite solamente una parte del pelo de
الصيب ويرتك بعض ،وـهو اعم يف لك أحد.
un bebé y se deje otra. Esto es aplicable para todos.
Véase la obra: La explicación del Jardín de los Justos
(Charh riyad as-salihin del Ibn Uzaimin, 6/382).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

ْ
َّ
ا
• الق ازع  :احلق بعض الشعر وترك بعضه.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن حلق بعض الرأس وترك بعضه.
املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ـه.

الرقم املوحد)8914( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz,
ha prohibido a los musulmanes ayunar dos
días: la fiesta del fin del Ramadán (Eid Al عن-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
Fitr) y la fiesta del sacrificio (Eid Al-Adhá),
ْ ر
así como les ha prohibido vestir un trozo de
ال
 وعن اشترم ر، الفطر وانلحر:صوم يومني
tela enrollada al cuerpo impidiendo que
َّ َّ
ُ َّ ر ْ ر ر
 وعن،الرجل يف اثلوب الواحد
 وأن حيت ريب،الصماءر
salgan las manos, y que el hombre no
arrope a otro hombre bajo un mismo
الصالة بعد الصبح والعرص
manto, y que no hay oración voluntaria
después del rezo del alba (subh) y después
del rezo de la media tarde (asr).
**

876. EL HADIZ:

: احلديث.876

 «نىه: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري

De Abu Saíd Al-Judrí, Al-lah esté complacido con él,
que dijo: “El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz,
ha prohibido a los musulmanes ayunar dos días: la
fiesta del fin del Ramadán (Eid Al-Fitr) y la fiesta del
sacrificio (Eid Al-Adhá), así como les ha prohibido
vestir un trozo de tela enrollada al cuerpo impidiendo
que salgan las manos, y que el hombre no arrope a otro
hombre bajo un mismo manto, y que no hay oración
voluntaria después del rezo del alba (subh) y después
del rezo de la media tarde (asr).”

: عن صوم يومني-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ
َّ اشت امال
 وأن احيْ ات ا،ِالص َّماء
يب
 وعن،الفطر وانلحر
ِ
ِ
ِ
 وعن الصالة بعد الصبح،الرجل يف اثلوب الواحد

.»والعرص

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, ha ، يف ـهذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
prohibido en este hadiz a los musulmanes ayunar dos
días, cubrirse de dos maneras y realizar dos oraciones.  فأما. وعن صالتني، وعن لبستني،عن صيام يومني
En lo que se refiere a los días, estos son la fiesta del ، ويوم انلحر، فيوم الفطر،ايلومان املحرم صومهما
fin del Ramadán (Eid Al-Fitr) y la fiesta del sacrificio
وحكمة حتريم الصيام فيهما أنه ال يناسب الصوم يف
(Eid Al-Adhá), ya que ayunar en estos días contradice
َّ َّ
su espíritu festivo y su intención de que sean una ،ِ فاشتمال الصماء، وأما اللبستان.يوم األكل والَسور
ْ
celebración alegre en la que se come y se bebe. En lo  وـهو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه،ح ِتبااء بثوب واحد
واال
ِ
que respecta a las dos formas de vestir o cubrirse, son
vestir un trozo de tela enrollada al cuerpo impidiendo  وأما،وينصب ساقيه ويشدـهما بيديه أو بثوب واحد
ً اشتمال الصماء فهو أن يرتدي الرجل
que salgan las manos o liberando un hombro y atando ثوبا ليس هل
ُ
los dos extremos de la tela en el otro hombro, y que el
 " إذا لم يكن ىلع: وقد قيد يف رواية ابلخاري،منافذ
hombre no arrope a otro hombre bajo un mismo manto.
Bujari ha puesto para esto último la condición de “si  فالصالة بعد صالة، وأما الصالتان."فرجه منه َشء
tienen sus partes pudendas al descubierto”. En cuanto  والصالة بعد صالة العرص؛ لسد اذلريعة عن،الصبح
a las dos oraciones voluntarias, se refiere a después
del rezo del alba (subh) y de la media tarde (asr), para التشبه بالكفار اذلين يسجدون للشمس عند
así evitar asemejarse a los incrédulos que se  ولكن جيوز أن يصيل فيهما،طلوعها وعند غروبها
prosternaban ante el sol cuando sale y cuando se
.الفريضة إذا لم يصلها وكذلك ذوات األسباب
pone. Sin embargo, es lícito que rece en esos tiempos
la oración obligatoria si aún no la ha realizado, así
como aquellos rezos que tiene un motivo claro.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الفطر وانلحر  :أي :يويم عيد الفطر وانلحر.
• اثلوب الواحد  :أي :اذلي ليس عليه غريه.
ْ
• االح ِتبااء  :ـهو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه وينصب ساقيه ويشدـهما بيديه أو بثوب واحد.
• َّ
الص َّماء  :ـهو أن يرتدي الرجل ً
ثوبا ليس هل منافذ.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن ـهذه األشياء األربعة اليت جاء بها احلديث.
 .2انليه عن صيام العيدين ،وعن الصالة بعد الصبح والعرص ،من باب اتلحريم.
 .3انليه عن اللبستني ،للكراـهة ،ما لم تنكشف معه العورة فيحرم.
 .4انليه عن اتلطوع بالصالة بعد صاليت الظهر والعرص ،مالم تكن من ذوات األسباب ،كتحية املسجد وحنوـها.
 .5مرااعة الشارع مصالح العباد يف لك َشء.
 .6احلكمة يف الترشيع اإلساليم.
 .7حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابلعد عن مشابهة الكفار.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4523( :
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Esto es algo que Al-lah ha determina para
todas las hijas de Adán. Haz lo que hace el
peregrino excepto que no realizarás el
tawaf (rito de la circunvalación de la
Ka’abah) hasta que te purifiques.

 افعيل ما يفعل،هذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم
احلاج غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري

**

877. EL HADIZ:

De ‘Aisha, que Al-lah esté complacido de ella dijo:
‘Salíamos con la única intención de realizar el
peregrinaje; pero, cuando llegué a Sarif, me llegó la
menstruación. El Mensajero de Al-lah entró y me vio
llorando’. Me dijo: “¿Qué te hace llorar?” Le dije: ‘Por
Al-lah me gustaría no haber realizado el Hayy este
año’. Y él dijo: “¿Qué te pasa? ¿Estás menstruando?”
Le dije: ‘Sí’. Me dijo: “Esto es algo que Al-lah ha
determina para todas las hijas de Adán. Haz lo que
hace el peregrino excepto que no realizarás el tawaf
(rito de la circunvalación de la Ka’abah) hasta que te
purifiques”. ‘Y cuando llegamos a La Meca, el
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, dijo a sus compañeros que hicieran
‘Umrah. Entonces la gente concluyó el ‘Umrah dando
fin al estado de inviolabilidad (Ihram), a excepción de
los que poseían un animal para el sacrificio. Y los
únicos que poseían un animal para el sacrificio eran el
Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, Abû Baker, ‘Umar y el resto que portaba ofrenda
animal. Entonces la gente que había salido del ihram
del ‘Umrah comenzó el Hayy, cuando se fueron de La
Meca hacia Mina. Cuando llegó el día de An-Naher (día
del sacrificio), me purifiqué; y entonces el Mensajero
de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, me ordenó a que hiciera tawaf al-ifada (la
circunvalación final obligatoria alrededor de la
Ka’abah). Luego nos trajeron carne de vaca, y dije
‘¿Qué es esto?’ Y dijeron: ‘El Mensajero de Al-lah, que
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, sacrificó
por cada una de sus esposas una vaca. Cuando llegó
la noche de al-Hasaba (la noche cuando desciende de
Mina), dije: ‘Oh Mensajero de Al-lah, ¿vosotros habréis
hecho la Peregrinación mayor y menor (Hayy y ‘Umrah)
y yo solo Hayy?’ Él entonces ordenó a ‘Abd Ar-Rahman
Ibn Abû Baker que me llevara; y este me subió detrás
de él en la montura de su camello. Y recuerdo que era
una moza. Estaba somnolienta, de tal forma que mi
cara caía sobre la montura del camello; hasta que
llegamos a at-Tan’im, y ahí comencé con la intención
de hacer ‘Umrah, como recompensa por el ‘Umrah que
hicieron los demás.

281

: احلديث.877

 خرجنا مع رسول: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُ ْا
 حىت، ال نذك ُر إال احلج-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ُ ْجئْناا ارسف اف اطمث
َّ  فدخل،ت
صىل اهلل- يلع رسول اهلل
ِ
ِ
ِ
ُْ
ْ
:كيك؟» فقلت
ِ  «ما يب: فقال،كي
ِ  وأنا أب-عليه وسلم
َّ ُ ْ ا
ُ
ا
 «ما لك؟: قال،ت أين لم أكن خرجت العام
 لو ِدد،واهلل
ا
ا
ْ ا ا َّ ا
 «ـهذا َشء كتبه اهلل: قال، نعم:ت؟» قلت
ِ لعل ِك ن ِفس
ا
 افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال ت ُطويف،ىلع بنات آدم
َّ :بابليت حىت ات ْط ُهري» قالت
 قال،فلما قدمت مكة
 ألصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ْ
َّ ا
فأحل انلاس إال من اكن معه
»«اج اعلوـها ُعمرة
ْ ا
ْ ا
صىل اهلل عليه- الهدي مع انليب
 فاكن: قالت،الهدي
ُّ ا
ا
وذوي اليا اس ا
 ثم أـهلوا حني،ارة
ِ  وأيب بكر وعمر-وسلم
 ا،انلحر اط اه ْرت
ُ
َّ : قالت،راحوا
َّ فلما اكن يوم
فأم ارين
ُ  فاأا اف ْض-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
: قالت،ت
ُا
ا
ا
ْا
 أـه ادى رسول: ما ـهذا؟ فقالوا: فقلت،فأتِياناا بِلحم ابقر
َّ ، عن ن اسائه ابلقر-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
فلما
ِ
ْ
 يرجع انلاس، يا رسول اهلل: قلت،اكنت يللة احلاصبا ِة
ُ ِبجة
 فأمر عبد الرمحن:وعمرة وأرجع ِِبا َّجة؟ قالت
ُ ْ
 فاأا ْر ادفاين ىلع ا ا،بن أيب بكر
، فإين ألذكر: قالت،مج ِله
ِ
ْا
ْ
ِّ وأنا اجارية احديثا ُة
 أن اع ُس فيُ ِصيب وج ِيه،السن
ِ
ْاا ْ ا
ْ َّ
ْ
ْ َّ ُ ْ ا
ا
ُ
 فأـهللت منها، حىت ِجئنا إىل اتلن ِعيم،الرحل
مؤ ِخرة
ْ
.بِ ُع ْمرة؛ جزاء بِ ُع ْم ارة انلاس اليت اعتا ام ُروا
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CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

La explicación del hadiz narrado por ‘Aisha, que Al-lah
esté complacido de ella, en cuanto a la primera parte
de él cuando dice ‘salíamos con la única intención de
realizar el peregrinaje’, es decir, ellos partieron con el
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, un sábado, cuando solo quedaban
cinco días del mes de Dhu al-‘Iqda. Había rezado con
el Mensajero los cuatro rak’at del Duhur; y dos raka’at
para salat al ‘Asir cuando llegaron a Dhul Hulifa (zona
en las afueras de La Medina). Y aunque en el hadiz no
se especifica el tipo de peregrinaje (si es Hajj o
‘Umrah), ya que en otro hadiz sahih se recoge “algunos
de nosotros iban a realizar el ‘Umrah; y otros el Hayy;
y yo (‘Aisha) era de los iban para el ‘Umrah”; de ahí que
en este hadiz que explicamos, ‘Aisha, que Al-lah esté
complacido de ella, no especifica qué tipo de
peregrinaje, si era Hayy o si era ‘Umrah; o qué quiere
decir exactamente. De todas formas, el hadiz habla de
la intención de realizar una peregrinación, por lo que se
deduce tres situaciones: Primera, con eso ‘Aisha
quería decir que iban a hacer el peregrinaje en general;
ya que en el hadiz no se evidencia qué tipo de Ihram
habían adoptado, es decir, si era con la intención de
realizar un Hayy, o por el contrario era un ‘Umrah.
Segunda deducción, que con la palabra peregrinación
en general se refería a su salid del lugar del que habían
partido; y antes de su llegada al miqat (punto alrededor
de La Meca desde el cual deben consagrarse,
adoptando al -ihram); y por tanto su entrada en el
ihram. Tercera deducción del hadiz, que con la palabra
peregrinación en general se refería a sus compañeros,
y no a ella. Cuando llegaron a Sarif, es decir, un lugar
cercano a La Meca; ella menstruó, y al sucederle eso,
lloró, momento que entra el Mensajero de Al-lah, que
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, y le
preguntó por qué lloraba, a la que ella responde, que
por Al-lah, no hubiera haber realizado el Hayy este año.
Y entonces el Mensajero le pregunta qué le pasa,
adivinando que ella tenía la menstruación. Al
confirmarlo, él, le tranquiliza y le asegura que la
menstruación es algo que Al-lah ha dictado para todas
las hijas de Adán; y por tanto no dependía de ella, ni
tampoco era una cosa exclusiva de ella; y que no se
debe de llorar por ello. Enseguida, el Profeta le dice
que haga todo lo que los peregrinos vayan a hacer,
excepto el tawaf (rito de la circunvalación de la
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 "خرجنا مع:-ريض اهلل عنها- معىن حديث اعئشة
ُ ْا
." ال نذك ُر إال احلج-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم-  من املدينة وًكن خروجه:أي
السبت خلمس يلال اب اق ْ ا
يوم ا
ني من ذي ال ِقعدة بعد أن
ٍ
 ثم اسار إىل ذي احلليفة،صىل بها الظهر أربع ركعات
ُ ْا
ا
 ويف." "ال نذك ُر إال احلج.ف اصىل بها العرص ركعتني
ا
 لكن جاء عنها يف حديث.""ال ن ارى إال احلج: رواية
َّ ا
َّ ا
َّ
َّ
، ومنا من أـهل ِبج، "فمنا من أـهل بِعمرة:آخر صحيح
َّ ا ا
ريض-  وىلع ـهذا يكون قوهلا،"وكنت ممن أـهل بِعمرة
ْا
ا
 "ال نرى إال: وقوهلا،" "ال نذكر إال احلج:-اهلل عنها
 تريد: احلال األوىل:احلج" ال خيلو من األحوال اتلايلة

 ال بيان نوع،بذلك فريضة احلج من حيث األصل
ُّ
 تريد بذلك: احلال اثلانية.النسك اذلي أحرموا به

 وادلخول يف،عند خروجهم وقبل وصوهلم إىل امليقات

 تريد بذلك حال غريـها من:  احلال اثلاثلة.اإلحرام
ْا ا
: يعين."رسف
ِ  "حىت ِجئنا. ولم تقصد نفسها،الصحابة
ُ ا
ُ
 وـهو اموضع،""رسف
حىت وصلوا
ِ
ِ :موضعا يقال هل
ا
ْ
ُ  "ف اطمث.قريب من مكة
ريض اهلل-  حاضت:ت" يعين
ِ
َّ  "فدخل.-عنها
-صىل اهلل عليه وسلم- يلع رسول اهلل
ُ  الود ْد، واهلل: «ما ُيبْكيك؟» فقلت: فقال،وأنا أبْكي
ت
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
ا
 ملا حصل معها ما حصل."أين لم أكن خرجت العام
َّ ا
ا
 وت امنت أنها لم حتج معهم-ريض اهلل عنها- باكت
َّ ـهذه
السنة؛ ظنا منها أنها ملا حاضت قد تنقطع عن

 «ما لك؟: " قال. ويفوتها بذلك اخلري،أعمال احلج
ْ
ْ ا ا َّ ا
 «ـهذا: قال، نعم: " قلت.  ِحضت: أي."»ت؟
ِ لعل ِك ن ِفس
ا
ْ
 أن احليض أمر: أي."»َشء كتابه اهلل ىلع اب انات آدم
َّ ا
ً
خاصا بك
 فليس،ُمقدر ومكتوب ىلع بنات آدم
 "افعيل ما يفعل احلاج.وليس بيدك؛ فال دايع للباكء
ا
ا
 فأخربـها انليب."غري أن ال ت ُطويف بابليت حىت ت ْط ُهري

 بأن احليض ال يمنعها من-صىل اهلل عليه وسلمُّ ُ
 وأنها تفعل ما،خيل بإحرامها
ِ  وال،امليض يف نسكها
 من الوقوف بعرفة ومىن ومزدلفة وريم:يفعله احلاج

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ka’abah) hasta que se purifique. De esta forma el
Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, le informa que su estado de menstruación no le
impedía realizar la peregrinación, ni tampoco su estado
de inviolabilidad (Ihram); y que debe realizar lo que
hacen los peregrinos, es decir, subir al monte de
‘Arafat; Mina y Muzdalifah; así como arrojar las piedras;
y demás ritos del Hayy, salvo tawaf, que los hará en el
momento de purificarse y realizar su gusl de la
menstruación. Al llegar a Meca el Profeta, que la paz y
las bendiciones de Al-lah sean con él, a aquellos que
no poseían animal para el sacrificio, a que hicieran su
estado de inviolabilidad para el ‘Umrah; quien estaba
en Ihram del Hayy, y no tenía animal para sacrificar,
reemplazaba su Hayy por el de ‘Umrah; y que realizar
al-tawaf; al-sa’i (recorrido que se hace entre las lomas
de Safa y al-Marwah) y que acortaran el tiempo
estimado y que concluyeran la Umrah dando fin al
estado de inviolabilidad (Ihram). En otra versión de
Muslim se recoge que “El Profeta, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, nos ordenó quien no
poseía un animal de sacrificio que concluyeran por
completo el ‘Umrah dando fin al estado de
inviolabilidad (Ihram); realizaron al al-sa’i y acortaron el
tiempo estimado. Los que continuaron en estado de
inviolabilidad fueron el Mensajero de Al-lah, que la paz
y las bendiciones de Al-lah sean con él; así como Abû
Baker y ‘Umar, que Al-lah esté complacido de ellos, y
los demás que poseían animal para el sacrificio. Por
tanto, quien tenía un animal para el sacrificio no le es
obligatorio poner fin a su estado de inviolabilidad. Para
justificar eso, el Mensajero, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “No habría
portado el animal para el sacrificio y así habría
concluido con vosotros”. Después los que realizaron
tawaf; sa’i y acortaron el tiempo estipulado,
completaron su peregrinación pasando la noche en
Mina, es decir, el día de Tarwía, y es el octavo día del
mes de Dhu Al-Hiyya. ‘Aisha continúa en la narración
del hadiz, y dice que cuando llegó el día de An-Naher,
se purificó de su menstruación, y eso fue el décima día
del mes de Dhu Al-Hiyya. Después de eso, el Profeta,
que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, le
ordenó a que hiciera tawaf al-ifada (la circunvalación
final obligatoria alrededor de la Ka’abah). Después el
Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, le envió a ella, y a todas las mujeres que
estaban con ella, carne de vaca. El Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él,
sacrificó por cada una de sus esposas una vaca. Y en
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 فإنها تمتنع،اجلماروسائر أفعال احلج غري الطواف
َّ : "قالت.منه حىت ات ْطهر من حيضها وتغتسل
فلما
ا
-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل،قدمت مكة
ُ ْ
ا
صىل-  تعين ملا ق ِدم انليب."»ألصحابه «اج اعلوـها ُعمرة
 مكة ا-اهلل عليه وسلم
أمر من لم يسوقوا اهلدي أن
 فمن أحرم باحلج ولم يكن،جيعلوا إحرامهم عمرة
ْا
 فيطوف،ساق اهلدي فإنه يقلب إحرامه باحلج عمرة
َّ
 ويف رواية، ثم ـهو قد احل من إحرامه،ويسىع ويقرص

صىل اهلل عليه-  "فأمرنا رسول اهلل:أخرى ملسلم
َّ َّ ا
: قال،حيل منا من لم يكن معه ـهدى
ِ  أن-وسلم
ُّ ُ ُّ
َّ ا
ُّ
 فأحل: "قالت."حلل لكه
ِ  "ا: ِحل ماذا؟ قال:فقلنا
ْ ا
ْ ا
الهدي مع
 فاكن: قالت،الهدي
انلاس إال من اكن معه
ا
 وأيب بكر وعمر وذ ِوي-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُّ
اليا اس ا
 تعين أن من لم يكن معه اهلدي حلوا من."ارة
-  وبيق انليب،إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وقرصوا

ريض اهلل-  وأبو بكر وعمر-صىل اهلل عليه وسلم
َّ  ومن ساق اهلدي ممن-عنهما
وس اع اهلل عليهم بقوا

ىلع إحرامهم؛ ألنهم ساقوا اهلدي ومن ساق اهلدي لم
ا
صىل اهلل عليه- جيز هل فسخ إحرامه إىل عمرة؛ لقوهل
ْ ُ ْ ُ ا
 لفعلت مثل اذلي،الهدي
 "لوال أين سقت:-وسلم
ُّ ا
ُ ا
ُ
 تعين أن." ثم أـهلوا حني راحوا: "قالت."أم ْرتكم به
ُ  أـهلوا باحلج حني،اذلين طافوا وسعوا وقرصوا
راحوا

 وـهو ايلوم اثلامن من ذي،إىل مىن وذلك يوم الرتوية
َّ : "قالت.احلجة
َّ فلما اكن يوم
 أنها: أي."انلحر اط اه ْرت
ِ
 وـهو يوم العارش من،اط اهرت من حيضها يوم انلحر

 ا. ُسيم بذلك؛ نلاحر األضايح فيه،ذي احل َّجة
"فأم ارين
ِ
ِ
ا
ا
ا
ْ
ُ
: أي." فأفضت-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 يوم-ريض اهلل عنها- بعد أن اط اهرت من حيضها
انلحر ا
َّ
 بأداء-صىل اهلل عليه وسلم- أم ارـها انليب
ُ
ا
ا
اا
ا
، فأتِياناا بِلحم ابقر: "قالت.طواف اإلفاضة فف اعلت
ُ
 أرسل هلا وملن معها من النساء: يعين." ما ـهذا؟:فقلت
ْا
 أـه ادى رسول اهلل: "فقالوا. ثم إنها اسألت عنه،حلم بقر

 عن ن ِ اسائه ا-صىل اهلل عليه وسلم أن: أي."ابلقر
 ا ا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
حنر عن لك واحدة من
َّ  يعين.""فلما اكنت يللة احل ا ْصباة
َّ .نسائه بقرة
لما اكنت
ِ

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
la noche del al-Hasabaa (la noche cuando desciende
de Mina), y es la noche después de los días de altashriq (los tres días que siguen ‘Id al-Adha). Se le
conoce como la noche de al- Hasaba (laylat al-hasaba)
porque se marcharon de Mina y se establecieron en alMuhsab (lugar donde se arrojan las piedras en Mina);
donde hicieron noche. En otra versión recogida en
hadiz Al-Bukhari, que ‘El Profeta, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, pasó la noche en
Muhsab; luego se dirigió hacia el Ka’abah y realizó
tawaf”. Después, ‘Aisha preguntó al Mensajero de Allah, que la gente regresa habiendo realizada un Hajj y
un ‘Umrah; ya que estaban purificados; y que ella solo
regresa con un Hayy; ya que estaban en estado de
menstruación, hizo unió el ‘Umrah en el Hayy. En otra
versión transmitida por Muslim: “La gente regresan con
dos recompensas; y yo con una”. Es decir, ‘Aisha quiso
realizar un ‘Umrah por sí sola independiente del Hayy,
como así lo hicieron las demás madres de los
creyentes (las esposas del Profeta), y demás sahabas,
que reemplazaron el Hayy por el ‘Umrah; y
completaron el ‘Umrah y concluyeron la inviolabilidad
del ‘Umrah antes del día de Tarwía; y después entraron
en el estado de inviolabilidad para el Hayy en Meca en
el mismo día de Tarwía; y de esta forma lograron una
‘Umrah por un lado; y Hayy por otro lado. Mientras que
‘Aisha cuenta con un ‘Umrah incluida en un Hayy. Y el
Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, le dijo que para el Día del Juicio Final que le era
suficiente con realizar tawaf para su Hayy, y para su
‘Umrah; sin embargo, ella no quiso, y deseó realizar un
‘Umrah independiente como así ocurrió con los demás.
Después él ordenó al hermano de ‘Aisha, ‘Abd ArRahman Ibn Abû Baker, que Al-lah esté complacido de
ellos, a que la llevara hasta at- Tan’im, y para que ella
pudiera cumplir con el ‘Umrah, para poder igual a los
demás. Al subir detrás de su hermano en la montura
del camello, ella estaba somnolienta, de tal grado que
daba cabezazos del sueño que tenía; por lo que
golpeaba la parte detrás de la montura. Al llegar a atTan’im pudo realizar el ‘Umrah, como recompensa por
el ‘Umrah que los demás hicieron. En otra hadiz de los
dos sahih, que el Profeta, que la paz y las bendiciones
de Al-lah sean con él, le dijo a ‘Aisha, después de que
este haya cumplido con el ‘Umrah: “Este es el lugar de
tu ‘Umrah”; es decir, el ‘Umrah que acaba de realizar
es el lugar del ‘Umrah que deseaba realizar por
independiente, que no está incluida en el Hayy, a la que
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 ويه الليلة اليت بعد أيام،يللة الزنول من مىن
اا
الترشيق وسميت بذلك؛ ألنهم نفروا من مىن فزنلوا
الم ا
ُ يف
صىل-  "أن انليب:  ويف ابلخاري،ح َّصب وباتوا به
َّ الم
 ثم رك ا،حصب
ُ  رقاد رقْ اد ًة يف-اهلل عليه وسلم
ب إىل
ِ
 يرجع انلاس، يا رسول اهلل: "قلت."ابليت فطاف به
ُ ِبا َّجة
 أي يرجعون ِبج منفرد."وعمرة وأرجع ِِبا َّجة؟
ِ
 وأرجع أنا وليس،وعمرة منفردة؛ ألنهم اكنوا متمتعني
 والعمرة يف القران،يل عمرة منفردة؛ ألنها اكنت قارنة
 ويف رواية ملسلم "أيرجع انلاس،داخلة يف احلج بانلية
 فيه أرادت أن يكون هلا،"بأجرين وأرجع بأجر؟
 كما حصل لسائر أمهات،عمرة منفردة عن احلج

املؤمنني وغريـهن من الصحابة اذلين فسخوا احلج إىل
، وأتموا العمرة وحتللوا منها قبل يوم الرتوية،العمرة

 فحصل هلم،ثم أحرموا باحلج من مكة يوم الرتوية

 وأما اعئشة فإنما حصل،عمرة منفردة وحجة منفردة
-  فقال هلا انليب،هلا عمرة مندرجة يف حجة بالقران

 يوم انلفر يسعك طوافك-صىل اهلل عليه وسلم
، وقد تما وحسبا لك مجيعا: أي،حلجك وعمرتك

.فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل بلايق انلاس
اا اا
 فأ ْردف ِين ىلع، فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر:"قالت
اا
 أمر-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:  أي."مج ِله

-ريض اهلل عنهما- أخاـها عبد الرمحن بن أيب بكر
ْ َّ
 حىت،اتلن ِعيم؛ تلأيت منه بعمرة
بأن خيرج بها إىل
ا
-ريض اهلل عنه-  فأردفها،تكون مثل بقية انلاس
ا
 فإين: "قالت.خلفه كما يف رواية مسلم األخرى
ا
ْ
ُ  أ ْن اع ُس،السن
ِّ  وأنا اجارية احديثا ُة،ألذ ُكر
في ِصيب
ِ
ْ َّ ْ ُ ْ ا
 عندما أردفها عبد الرمحن: أي."الرحل
وج ِيه مؤ ِخرة

 وسار بها إىل، خلفه-ريض اهلل عنه- بن أيب بكر
ْا
َّ
اتلنعيم اكنت تن اعس حىت أنها رأسها يسقط من ِشدة
ْ
ْ َّ
ُّ
 "حىت ِجئناا إىل.الرحل
 فيرضب يف مؤخرة،انلعاس
ا
ُ ْ فاأ ْـهلال،اتلنْعيم
ت منها بِ ُع ْمرة؛ جزاء بِ ُع ْم ارة انلاس اليت
ِ َّ
ْ
ريض اهلل-  أـهلت، أي ملا وصال إىل اتلنعيم."اعتا ام ُروا

 بعمرة مستقلة بأعماهلا مقام عمرة انلاس اليت-عنها
-  ويف رواية يف الصحيحني أن انليب.اعتمروـها أوال
َّ
:  قال هلا بعد أن أدت العمرة-صىل اهلل عليه وسلم

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
"ـهذه ماكن عمرتك" أي :ـهذه العمرة ماكن العمرة la menstruación le impidió en su momento llevar a
cabo.

اليت كنت تريدين حصوهلا منفردة غري مندرجة مع

احلج ،فمنعك احليض من القيام بها.

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

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

معاين املفردات:

ا
يبعد عن ا
• ارسف  :ـهو واد ُ
ح ِّد احلارم من جهة َّ
اتلنعيم بنحو عرش كيلو مرتات ،وعن املسجد احلرام بثمانية عرش كيلو مرت ،ي ُم ُّر به طريق (مكة
ٍ
ِ
املدينة) ،فهو بني مكة وبني وادي اجلاموم ا
(مر الظهران) ،وـهو ما يُعرف اآلن َّ
بانلوارية.
ْ
ْ
• اط ِمثت ِ :حضت.
ْ ُ ا َّ
• او ِددت  :ت امنيْت.
ْ
ا ْ
ت ِ :حضت.
• ن ِفس ِ
• اليا اس ا
ارة  :ال ِغىن.
ا ُّ
َّ
لبياة.
• أـهلوا  :رفعوا أصواتهم باتل ِ
• يوم َّ
انلحر  :ـهو يوم العارش من ِذي احل َِّجةُ ،سيم بذلك؛ نلاحر األضايح فيه.
ا
ا
• ا
فأم ارين فأف ْض ُ
ت  :يعين ادفعت َّ
للطواف بابليت.
ِ
َّ
ِّ ْ
َّ ْ
ُ ا َّ
بالم ا
يب :إقامتهم ُ
حص ُ
• يللة احل ا ْصباة  ِ :ا
ح َّصب ،وـهو الشعب اذلي
يه الليلة اليت يزنل انلاس فيها المحصب عند انرصافهم من مىن إىل مكة ،واتل ِ
خمرجه إىل ْ
األب اطح.
ِ
َّ ْ
َّ ْ
ُ ْ ا َّ ْ
ا
ا
ُ
• مؤ ِخرة الرحل  :اخلشبة اليت تكون يف آخر الرحل ،يستند إيلها الراكب ،ويه حنو ثليث اذلراع.والرحل :ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب عليه.
َّ ْ
اتلن ِعيم  :موضع قريب من مكة ،وـهو أقرب أطراف احلِل إىل مكة ،وفيه مسجد اعئشة -ريض اهلل تعاىل عنها .-وـهذا اكن فيما مىض ،أما اآلن
•
ِّ
حلل.
فقد اتصلت به بيوت مكة وجتاوزته ،حىت صار اتلنعيم داخل مكة ،لكنه من ا ِ
ْ
• أا ْـهلالْ ُ
اإلـه االل :رفع الصوت َّ
باتللبية.
ت:

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية خروج النساء للحج مىت ما توفرت رشوطه ،ومنها املحرم.
 .2جواز السفر يوم السبت ،وًكنت أكرث أسفاره -صىل اهلل عليه وسلم -يوم اخلميس.
 .3جواز استعمال" :لو" إذا لم يرتتب عليها حمذور رشيع ،ويؤكده قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لو استقبلت من أمري ما استدبرت" احلديث.
ًّ
 .4حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع إكمال الطاعة ىلع أفضل وجه ،وهلذا تمنت أنها لم حتج معهم تلك َّ
السنة ،ظنا منها أنها لن تكمل نسكها؛
بسبب حيضها.
ً
 .5تسمية احليض نفاسا.
ُ
 .6أنه ينبيغ ت ا ْسلية ُ
الم اصاب بذكر ما اكن مثل مصيبته أو أشد.
ِ
ا
ُ
 .7أن دم احليض دم طبيعة خبالف من قال أنه دم عقوبة عوقبت به نساء بين إرسائيل ،واحلديث يرده؛ ألنه قال" :كتبه اهلل ىلع بنات آدم".
ُّ
ُ ِّ
 .8أن ما قدر ىلع باين آدم رجاهلم ون ِ اسائهم ال يمكن ختلفه ِبال من األحوال.

 .9صحة مجيع أعمال احلج من احلائض وانلفساء :من الوقوف بعرفة ،واملبيت بمزدلفة ،وريم اجلمار ،واملبيت بمىن ،والسيع بني الصفا واملروة.
ا
 .10إدخال احلج ىلع العمرة؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -أحرمت بعمرة وعندما حاضت ُمنعت من الطواف ألداء العمرة؛ فأدخلت احلج ىلع

العمرة ،فصارت قارنة.
ُ
ا
ا
 .11أن مجيع أعمال احلج ال تشرتط هلا الطهارة من احلدث األكرب عدا الطواف بابليت.

 .12اشرتاط الطهارة من احلدث األكرب للطواف؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري) فدل ذلك ىلع أن الطهارة
رشط لصحة الطواف.
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 .13ال تشرتط الطهارة لإلحرام ،فيصح أن حيرم اإلنسان وـهو ىلع غري طهارة ،واألفضل أن يكون ىلع طهارة إن أمكن ذلك.

 .14أن احلائض ممنوعة من دخول املسجد.
اْ
ْ اُ
ُ
ً
 .15قلب اإلحرام باحلج إىل عمرة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-اجعلوـها عمرة) وًكن ذلك واجبا ىلع الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف ذلك العام.
 .16أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن قارنا يف اح َّجته.
الميْ ُسورين منهم قا ارنوا بني احلج ُ
 .17أن أبا باكر وعمر ومجع من الصحابة -ريض اهلل عنهم -ا
والعمرة.
ِ
 .18أن األفضل يف حق من اكن بمكة أن ُحيرم باحلج يوم الرتوية وال ُي اق ِّدمه عليه؛ لقوهلا -ريض اهلل عنها" :-أحرموا حني ُ
راحوا" ،ورواحهم اكن
يوم اثلامن ،وـهو يوم الرتوية.
انل ا
 .19استحباب ُ
المبادرة بطواف اإلفاضة يوم َّ
حر.
َّ ا
عما خ ِيف أمره؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -سألت عن اللحم اذلي أرسل هلا؛ جلهلها ِباهل.
 .20ال حرج يف السؤال

 .21جواز إـهداء ابلقر.
ا
َّ
ا
 .22وجوب ا
الهدي ىلع القارن؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -حجت قارنة وأـهدى عنها -عليه الصالة والسالم-.

 .23ال يلزم الزوج أن يهدي زوجته ،وما فعله -صىل اهلل عليه وسلم -مع نسائه ،فهذا من كريم خلقه ،وحسن عرشته.
الم ا
 .24نزوهل -صىل اهلل عليه وسلمُ -
ح َّصب؛ لكونه أسمح خلروجه ،وال عالقة هل باملناسك إال من جهة اتلخفيف ىلع احلجيج.
 .25ديلل ىلع جواز ْ
اإلر اداف إذا اكنت َّ
ادلابة ُمطيقة ،وقد تظاـهرت األحاديث الصحيحة بذلك.
ا
 .26جواز إرداف الرجل املرأة إذا اكنت من حمارمه واخللوة بها.

 .27وجوب خروج امليك ومن أخذ حكمه من مكة ،إذا أراد أن حيرم بعمرة ،فيخرج إىل أدىن احلِل ،سواء اكن اتلنعيم أو غريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .لسان العرب،
حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ـه .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد
الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم،
انلارش :املكتبة العلمية ،بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاـهر أمحد الزاوى ،حممود حممد
الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ـه1979 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ـه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موَس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار
الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ـه1998 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل
الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ـه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة 1423ـه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح
بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ـه.

الرقم املوحد)10010( :
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صىل اهلل عليه- هذان يومان نىه رسول اهلل
ُ ْ
ر ر
 يوم ف رط ررك ْم من: عن رصيام ررهما-وسلم
ر رْ ُ ُ ر
ُ ر
 تأكلون فيه من: وايلوم اآلخ ُر،رصيامرك ْم
ُ
ُُ
نسكرك ْم

He aquí dos días que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, exhortó a que
no se ayunara en ellos: el Eid Al-Fitr (Fin
del Ramadán) y el Eid Al-Adha (Fiesta del
Sacrificio que marca el fin de la
Peregrinación mayor).
**

878. EL HADIZ:

: احلديث.878

 شهدت العيد مع: قال، موىل ابن أزـهر،عن أيب عبيد

De Abu Ubaid, Mawla Ibn Azhar, que dijo: "presencié
la fiesta del Eid con Úmar Ibn Al-Jattab, Al-lah esté
complacido con él, que dijo: 'He aquí dos días que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, exhortó
a que no se ayunara en ellos: el Eid Al-Fitr (Fin del
Ramadán) y el Eid Al-Adha (Fiesta del Sacrificio que
marca el fin de la Peregrinación mayor)."

 ـهذان: فقال،-ريض اهلل عنه- عمر بن اخلطاب
 عن-صىل اهلل عليه وسلم- يومان نىه رسول اهلل

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 وايلوم اآلخر، يوم فطركم من صيامكم:صيامهما
ُ تأكلون فيه من ن ُ ُسك
.كم
ِ
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Al-lah, Ensalzado y Majestuoso sea, le brindó a los  للمسلمني يومني عيدين-عز وجل- جعل اهلل
musulmanes dos días que son una gran festividad para
toda la comunidad de musulmanes. Ambas  فيوم، ولك منهما مرتبط بشعرية دينية،للمسلمني
festividades están unidas a dos pilares del Islam. El Eid  فاكن الواجب ىلع،عيد الفطر مرتبط بتمام الصيام
ً
Al-Fitr marca el fin del ayuno del Ramadán. Todo
املسلم أن يفطر ـهذا ايلوم شكرا هلل عز وجل ىلع
musulmán debe romper el ayuno ese día en señal de
ً
agradecimiento a Al-lah, Ensalzado y Majestuoso sea, تمام نعمة الصوم وإظهارا نلعمة الفطر اليت أمر اهلل
ْ
ْ ُ ا
por haber completado la gracia del ayuno y para ك ِملُوا ال ِع َّد اة
 (و ِتل:-تعاىل-  قال،بها بعد الصوم
rememorar el fin del ayuno tal y como Al-lah ha َّ ا ا ا ا ا ا ُ ْ ا ا ا َّ ُ ْ ا ْ ُ ُ ا
ُ ِّ ا ُ ا
impuesto que sea haga después del Ramadán. Al-lah, )و ِتلكربوا اَّلل ىلع ما ـهداكم ولعلكم تشكرون
Ensalzado sea, dijo: "que completéis el número  وأما ايلوم اثلاين فهو يوم عيد األضَح،]185 :[ابلقرة
[requerido de días] y que ensalcéis a Al-lah y por
 فإن انلاس،وـهو مرتبط بشعرية اهلدايا واألضايح
haberos guiado rectamente, y que [Le] deis gracias"
[Corán, 2: 185]. El otro día es el Eid Al-Adha que forma -تعاىل- يهدون ويضحون ويظهرون شعائر اهلل
parte de la liturgia de las ofrendas y los sacrificios. De باألكل من ذلك فوجب ىلع املسلم إفطار ـهذين
modo que los musulmanes cumplen con la liturgia
.ايلومني وحرم عليه صومهما
impuesta por Al-lah comiendo de esas ofrendes y
sacrificios. Por estos motivos, a los musulmanes no le
está permitido ayunar estos días.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
َّ بن
ُ عمر
ُ
-ريض اهلل عنه- اخلطاب
:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ ْ ا
. حرضت: • ش ِهدت
. كما يف صحيح ابلخاري، صالة عيد األضَح: ويه، صالة العيد: أي: • العيد
ُ
. وـهو أول يوم من شوال، أي فطركم من رمضان: • ِف ْطرك ْم
ا
. وـهو العارش من ذي احلجة، أي ايلوم اثلاين: • ايلوم اآلخ ُر
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ْ ْ
ُ
• ُ
نسكك ْم  :ذبيحتكم اليت تتعبدون هلل -تعاىل -بها ،ويه األضحية وال اهد ُي.

فوائد احلديث:

 .1حتريم صوم يا ْو ا ْ
يم عيد الفطر واألضَح.

اْ
اْ
 .2أن الصوم فيهما ال ينعقد ،فال يصح ،سواء اكن لقضاء أو نف ٍل أو نذ ٍر.

 .3أن حكمة انليه عن ذلك :األكل من النسك يف عيد األضَح ،وتمزي الصوم من الفطر يف عيد الفطر.

 .4يستحب للخطيب أن يذكر يف خطبته ما يتعلق بوقته من األحاكم ويتحرى املناسبات.
ُّ
 .5مرشوعية األكل من النسك.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وـهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ـه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4527( :
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Él está en el Fuego”. Después, fueron a
رر ر ُ رر رً
ر
َّ
ار ،فذهبوا ينظرون إيل ره ،فوجدوا عباءة
verlo y le encontraron con un manto de
هو يف انل ر
ر ْ ر َّ ر
lana que se había apropiado indebidamente
قد غلها.
en un botín.

 .879احلديث:

**

879. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :اكن
ُ
ٌ
ىلع اث اقل ّ
انلا ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ار ُجل يُقال هل
ِ ِ
ُ
ْ ٌ
ا
هلل -صىل اهلل عليه
ِكر ِك ارة ،فمات ،فقال رسول ا ِ
ا
ا
َّ
ار» .فذـهبوا ينظرون إيل ِه ،ف او اج ُدوا
وسلم« :-ـهو يف انل ِ
ا ا ا ً ا ْ ا َّ
اءة قد غل اها
عب
درجة احلديث :صحيح

De Abdallah Ibn Amru, Al-lah esté complacido con
ambos, que dijo: “Hubo un hombre llamado Kirkira que
solía transportar los enseres del Mensajero de Al-lah,
Él le bendiga y le dé paz, y murió. El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: ‘Él está en el Fuego’.
Después, fueron a verlo y le encontraron con un manto
de lana que se había apropiado indebidamente en un
”botín.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

اكن املسؤول عن أمتعة انليب -صىل اهلل عليه وسلمHubo un hombre llamado Kirkira que solía transportar -
los enseres del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
رجل اسمه كركرة فمات؛ فأخرب رسول اهلل -صىل اهلل dé paz, y murió. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga
عليه وسلم -أنه يف انلار يعذب ىلع معصيته ،أو أنه y le dé paz, dijo sobre él que está en el Fuego y será
castigado por la falta cometida. Irá por lo tanto al Fuego
يف انلار إن لم يعف اهلل عنه ،فذـهب الصحابة
si Al-lah no le perdona esa falta. Los compañeros del
يبحثون عن السبب يف ذلك؛ فوجدوا عباءة قد رسقها Mensajero de Al-lah fueron a verlo y le encontraron con
un manto de lana que se había apropiado
من الغنيمة.
indebidamente en un botín, antes de que se hiciera el
reparto. Por lo que se considera como robo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ا
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

ا
اا
• ثقل  :اثلَّقل :ما يثقل محله من األمتعة والعيال.
• ِك ا
ركرة  :اسم رجل اكن أسود يمسك دابة انليب -صىل اهلل عليه سلم -يف القتال.
• عباءة  :كساء فيه خطوط سود
َّ
• غلها  :من الغلول ،وـهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الَسقة.

فوائد احلديث:
 .1اخليانة يف األموال العامة من الكبائر اليت يعاقب مرتكبها يف انلار.
 .2حتريم قليل الغلول وكثريه.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4945( :

289

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Abd Ibn Zam’ah, es tuyo. El hijo es del lecho
sobre el que haya nacido. El que haya
fornicado tendrá su merecido en pedrada.
Sawda, ocúltate ante él. Así, nunca más vio
a Sawda.

 الودل للفراش وللعاهر،هو لك يا عبد بن زمعة

 فلم ير سودة قط، واحتجيب منه يا سودة،احلجر
**

880. EL HADIZ:

: احلديث.880

 «اختصم سعد بن: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ْ ا
 يا: فقال سعد: وعبد بن ازم اعة يف غالم،أيب وقاص
ُْ
 عهد إيل، ـهذا ابن أيخ عتباة بن أيب وقاص،رسول اهلل
ْ ا
 ـهذا أيخ: وقال عبد بن ازم اعة. انظر إىل شبهه،أنه ابنه

De Aicha, que Al-lah esté complacido con ella, que dijo:
“Saad Ibn Abu Waqás y Abd Ibn Zam’ah discutieron al
respecto de un niño. Dijo Saad: ‘Mensajero de Al-lah,
este niño es el hijo de mi hermano Utbata Ibn Abu
Waqás. Él me prometió que es su hijo. Mira el parecido
que tiene con él’. Abd Ibn Zam’ah dijo, por su parte:
‘Mensajero de Al-lah, este niño es mi hermano. Nació
sobre el lecho de mi padre”. El Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, observó su parecido y le
encontró un gran parecido con Utbata. Luego dijo: ‘Abd
Ibn Zam’ah, es tuyo. El hijo es del lecho sobre el que
haya nacido. El que haya fornicado tendrá su merecido
en pedrada. Sawda, ocúltate ante él’. Así, nunca más
vio a Sawda.”

 فنظر، ودل ىلع فراش أيب من ويلدته،يا رسول اهلل

 فرأى، إىل شبهه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ ا
ُْ
 الودل، ـهو لك يا عبد بن ازم اعة: فقال،بعتباة
شبها بينا
ا
 فلم. واحتجيب منه يا اس ْودة.للفراش وللعاـهر احلجر
ا
.»ير اس ْودة قط
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En el periodo de la Ignorancia (Yahiliya), solían cobrar
un precio a cambio de que las esclavas contraigan
relaciones sexuales con otros hombres. Si el que haya
fornicado con esa esclava lo reclama, se le podía ceder
la tutela del hijo que haya tenido con ella. Utbata Ibn
Abu Waqás fornicó en el periodo de la Yahiliya con una
esclava de Zam’ah Ibn Al-Aswad. Ésta tuvo a raíz de
ello un hijo. Así que Utbata delegó en su hermano Saad
su voluntad de que acogiera en el seno de su familia a
ese niño y que lo hiciera de los suyos. Cuando los
musulmanes conquistaron Meca, Saad vio al niño y lo
reconoció dado el parecido que guarda con su
hermano. Así que integrarlo en su familia. No obstante,
Abd Ibn Zam’ah no se lo permitió y los dos litigaron al
respecto de quién debe poseer la tutela de ese niño.
Saad aportó su argumento: que su hermano le reafirmó
que es su hijo y por el parecido que hay entre ambos.
Abd Ibn Zam’ah, sin embargo, dijo: este niño es mi
hermano. Nació sobre el lecho de mi padre. El
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, observó
su parecido y le encontró un gran parecido con Utbata.
Sin embargo, decretó que le pertenece a Zam’ah, ya
que el principio que se aplica en este caso es que el
niño le pertenece al amo de la esclava. Y dijo el hijo es
del lecho sobre el que haya nacido. El que haya
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اكنوا يف اجلاـهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب

 ويلحقون الودل بالزاين إذا،يكتسبنها من فجورـهن
 فزنا عتبة بن أيب وقاص يف اجلاـهلية بأمة لزمعة.اداعه

 فأوىص (عتبة) إىل أخيه، فجاءت بغالم،بن األسود
َّ .سعد بأن يلحق ـهذا الغالم بنسبه
فلما جاء فتح
 فأراد، عرفه بشبهه بأخيه، ورأى سعد الغالم،مكة

 فأدىل، فاختصم عليه ـهو وعبد بن زمعة.استلحاقه

 وبما بينهما، أن أخاه أقر بأنه ابنه:سعد ِبجته ويه
 ودل من ويلدة، ـهو أيخ: فقال عبد بن زمعة.من شباه

، إىل الغالم-صىل اهلل عليه وسلم-  فنظر انليب.أيب
ً
 ولكن قىض به لزمعه ألن.فرأى فيه شبها بينا بعتبة
َّ
 الودل منسوب: وقال،األصل أنه تابع ملالك األمة
 فهو بعيد، وللعاـهر الزاين اخليبة واخلسار،للفراش
-  تورع، ولكن ملا رأى شبه الغالم بعتبة.عن الودل

 أن يستبيح انلظر إىل أخته-صىل اهلل عليه وسلم

 فأمرـها باالحتجاب،سودة بنت زمعة بهذا النسب
ً ُ
.وتوراع
 احتياطا،منه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
fornicado solo le queda la perdición y la degradación.
De hecho el vínculo que lo une con ese niño queda muy
lejano. No obstante, cuando el Mensajero de Al-lah vio
el parecido de ese niño con Utbata, se abstuvo de mirar
a su hermana Sawda Bint Zam’ah y de decidir sobre su
origen. De ahí que le haya ordenado que se oculte ante
él como medida de cautela.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > حجاب املرأة املسلمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• سعد بن أيب وقاص  :الزـهري الصحايب املشهور خال انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• يف غالم  :اسمه عبد الرمحن.
• عتبة بن أيب وقاص  :أخو سعد ذكره العسكري وابن منده يف الصحابة.
• ويلدته  :جاريته.

• ـهو لك  :أخوك إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه.
• الودل للفراش  :تابع للفراش أو حمكوم به للفراش.

• وللعاـهر احلجر  :للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه ،وتفسري ـهذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك اعـهر يستحق الرجم ،وإنما يستحقه املحصن.
• فاحتجيب منه  :ىلع سبيل االحتياط واحلجاب ما يغطي مجيع بدن املرأة بالنسبة لزوجات انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• يا سودة  :بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم املؤمنني تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد خدجية وـهو بمكة ،وماتت
سنة ِخس وِخسني ىلع الصحيح.

فوائد احلديث:
 .1أن الودل للفراش ،برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش.فاحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم.
ً
 .2أن الزوجة تكون فراشا بعقد انلاكح وادلخول املحقق ،وأن األمة فراش ،لكن ال تعترب إال بوطء السيد ،فال يكىف جمرد امللك.
 .3أن االستلحاق ال خيتص باألب ،بل جيوز من األخ وغريه من األقارب.
 .4أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه ،إذا لم يكن ـهناك ما ـهو أقوى منه اكلفراش.
 .5أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع ملا رأى الشبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب
وقاص.

 .6تنفيذ األحاكم الالزمة ،والعمل باحليطة يف مسائل االشتباه وأمهات املؤمنني هلن شأن يف وجوب احلفاظ ىلع حرمتهن ،وبعدـهن عن أسباب
ِّ
عنه؛ ألنهن خري النساء ،وأكمل النساء مع النساء الاليت فضلن :كمريم ،وفاطمة ،وآسية ابنة مزاحم ،فعائشة من مجلة
الريب وعن لك ما قد يتزنه ُ
النساء املفضالت ،ويه من أمهات املؤمنني.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وـهف القحطاين -توزيع مؤسسة اجلرييس

الرقم املوحد)5858( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Cambien las puertas de estas casas hacia
otra dirección que no sea la de la mezquita,
puesto que no permito entrar en la
mezquita a quien esté menstruando o en
estado de impureza mayor por haber
tenido actividad sexual.

 فإين ال أحل،وجهوا هذه ابليوت عن املسجد
املسجد حلائض وال جنب

**

881. EL HADIZ:

: احلديث.881

 «جاء رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ٌ
ا
ُ ُ ُ ُ ُ -صىل اهلل عليه وسلمار اعة
ِ ووجوه بي
ِ وت أصحابه ش
ِّ
ُ وج ُهوا ـهذه
،»ابليوت عن املسجد
« : فقال،يف املسجد
 ولم يا ْصنعا،-صىل اهلل عليه وسلم- ثم دخل انليب
ْ
ا
 فخرج إيلهم،القوم شيئا ار اجاء أن تزنل فيهم ُرخ اصة
ِّ « :اب ْع ُد فقال
ُ وج ُهوا ـهذه
 فإين ال،ابليوت عن املسجد
ُّ ُ
.»أ ِحل املسجد حلائض وال ُجنُب

Narró Aisha -Al-lah esté complacido con ella-: “Vino el
Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah
sean con él- y encontró que las puertas de las casas
de sus compañeros estaban conectadas al interior de
la mezquita. Entonces dijo: ‘Cambien las puertas de
estas casas hacia otra dirección que no sea la de la
mezquita’. Luego el Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- entró en el interior,
pero sus compañeros no habían hecho nada,
anhelando que descienda en la revelación un permiso
para no cambiar la dirección de sus puertas. Un tiempo
después, el Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- salió de nuevo y les
dijo: "Cambien las puertas de estas casas hacia otra
dirección que no sea la de la mezquita, puesto que no
permito entrar en la mezquita a quien esté
menstruando o en estado de impureza mayor por
haber tenido actividad sexual."
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Las puertas de las casas de los compañeros del
Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con élse abrían hacia el interior de la mezquita, de modo que
ellos salían y entraban a sus casas pasando por la
mezquita. Así que, El Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- les dijo: “Cambien
las puertas de estas casas hacia otra dirección que no
sea la de la mezquita”, esto es, cambiar las puertas
hacia otro lado para que al entrar y salir de sus casas
no tengan que atravesar la mezquita, sino que vayan
por otro camino que no sea un área de la mezquita.
“Luego el Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah
sean con él- entró en el interior, “pero sus compañeros
no habían hecho nada, anhelando que descienda en la
revelación un permiso para no cambiar la dirección de
sus puertas”. Y al ver que sus compañeros -Al-lah esté
complacido con ellos- no llevaron a cabo su orden, les
reafirmó lo que les había dicho: “Cambien las puertas
de estas casas hacia otra dirección que no sea la de la
mezquita”, y añadió: “… puesto que no permito entrar
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-صىل اهلل عليه وسلم- اكنت بيوت أصحاب انليب
ا
ُ
 ويكون، خيرجون منها إىل املسجد،تفتح إىل املسجد
ِّ « :املسجد طريقاً إىل بيوتهم فقال
وج ُهوا ـهذه ابليوت
عن املسجد» أي ارصفوا وحولوا أبوابها إىل جانب
 ِبيث ال يكون دخوهلا أو الوصول،آخر من املسجد
 وإنما يكون من طريق آخر،إيلها من طريق املسجد

صىل اهلل عليه-  "ثم دخل انليب.من غري ِجهة املسجد
ْ
 ولم ياصناع القوم شيئا ار اجاء أن تزنل فيهم،-وسلم
ْ
 أبقوا األمر-ريض اهلل عنهم-  أنهم: ُرخ اصة " يعين
ْ
 وأن يبىق،ىلع ما ـهو عليه؛ رجاء أن حتصل هلم ُرخصة
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إنه.األمر ىلع ما ـهو عليه

 لم يمتثلوا إىل-ريض اهلل عنهم- ملا رأى أن الصحابة
ِّ :ما أمرـهم به أكد الكمه السابق
ُ "وج ُهوا ـهذه
ابليوت
ُّ ُ
 "فإين ال أ ِحل املسجد حلاائض وال:عن املسجد" وقال

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ

ِّ
للحائض واجلُنب دخول en la mezquita a quien esté menstruando o en estado
ُجنُب" أي :ال أرخص
ِ
ِ
ُ ْ
de impureza mayor por haber tenido actividad sexual".
املسجد .وظاـهره ،سواء اكن
دخوهل للمكث فيه أو De este hadiz se extrae la prohibición de entrar a la
ُ ْ
اجتيازه أو دخوهل حلاجة من غري مكث ،ولكن جيوز mezquita con el objetivo de permanecer en ella, de
ُ ْ
pasar únicamente o de entrar por alguna otra
للمجتااز وملن هل حاجة يف املسجد
دخول املسجد
necesidad sin quedarse (para las personas que están
يريد أخذـها ككتاب أو السؤال عن شخص من غري en estado de impureza mayor). No obstante, entrar en
ا
خافت احلائض تلويث la mezquita por alguna necesidad está permitido, como
ُمكث فال بأس ،إال إذا
por ejemplo entrar para retirar un libro o preguntar por
املسجد يف حال املرور ،فتمنع ،وديلل جوازه قوهل alguien sin permanecer en ella. Si la mujer
تعاىل ( :يا أيها اذلين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم menstruante teme ensuciar la mezquita al pasar, no le
ً
está permitido entrar. La prueba de que está permitido
ساكرى حىت تعلموا ما تقولون ،وال جنبا إال اعبِري
pasar y entrar por un motivo (diferente al rezo) la
اسبيل) [النساء.]43 :
encontramos en Su Palabra, Enaltecido sea: “¡Oh
ustedes que han creído! No se acerquen a la oración si
)están bajo el efecto de embriagantes (o narcóticos
hasta que sepan lo que están diciendo y tampoco
hagan la oración si están impuros hasta que se hayan
bañado. Excepto quien necesita pasar por la
mezquita”. [Corán, 4:43].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

ٌ
ْ
ا
ا
ْا ُْ
ار اعة  :أي امفتُوحة إيله ،يُقال :رشعت ابلاب إىل الطريق ،أي أنفذته إيله.
•ش ِ
• ووجوه بيوت أصحابه  :وجوه ابليوت أبوابها.

• رجاء أن تزنل فيهم رخصة  :أي :يرجون نزول الرخصة.
ُ ُّ
• فإين ال أ ِحل  :من اإلحالل بمعىن احلل اذلي ـهو ضد احلرام.

فوائد احلديث:
ُ
 .1فيه قرب بيوت بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم -من املسجد.
 .2إضافة اتلحليل واتلحريم إىل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه املبلغ عن اهلل -تعاىل-.
ُ ْ
المكث فيها.
 .3تعظيم املساجد وذلك بمنع احلائض واجلُنُب من
ُ ْ
ُْ
ٌ
سواء خيش تلويث املسجد أم ال.
حتريم ُمكث احلائض يف املسجد ،او ِمثلها انلفساء،
.4
َّ
ُّ
ُ
ُ
حتريم بلُث اجلُنب يف املسجد إال إذا توضأ ،أما املرور يف املسجد للجنب واحلائض وانلفساء فجائز دلاللة القرآن والسنة.
.5
ُ
ُ ْ
ا ِّ
ُ
ا
 .6فيه حسن أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم -فإنه لم يعنف عليهم عندما لم يمتثلوا ألمره أوال ،بل تباطؤوا لعلهم جيدون رخصة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ـه .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .فتاوى
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اللجنة ادلائمة  -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش رشح سنن أيب داود ،بدر ادلين العيىن،
املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراـهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة :األوىل  1420 ،ـه1999 -م.

الرقم املوحد)10029( :

294

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Le preparé al Mensajero de Al-lah -la paz y
las bendiciones de Al-lah sean con él- un
recipiente lleno de agua para que realice la
ablución mayor, después de haber tenido
relaciones conyugales. Tomó agua con su
mano derecha y la vertió sobre su mano
izquierda dos o tres veces. Luego lavó sus
partes íntimas, y frotó el suelo con su mano
(izquierda).

-صىل اهلل عليه وسلم- وضعت لرسول اهلل

-  فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني،وضوء اجلنابة
 ثم َضب يده باألرض، ثم غسل فرجه-أو ثالثا

**

882. EL HADIZ:

: احلديث.882

: قالت-ريض اهلل عنها- عن ميمونة بنت احلارث
ُ "و اض
 او ُض ا-صىل اهلل عليه وسلم- عت لِرسول اهلل
ا
وء
ِ
ا
ا ا
 ثم-أو ثالثا-  فأكفأ ِبيا ِمي ِن ِه ىلع يساره مرتني,اجلانااباة
اغ اسل اف ا
 ُث َّم ا ا,رجه
باألرض أو احلائِ ِط مرتني
رضب يا اد ُه
ِ
ْ  ثم ات ام ْض ام اض-أو ثالثا او اغ اس ال او ا,واس اتنْ اش اق
جهه
ا
ا ا ُ َّ ا ا ا
ا
, ثم غ اسل اج اس اده,أسه املاء
ِ  ثم أفاض ىلع ر,و ِذراعيه
ا
ا
ْ ا
ُ ااا
ُ ا ا َّ ا ا ا
,خبرقة فلم يُ ِردـها
ِ ِ  فأتيته, فغسل ِرجليه,ث ّام تنَح
ُ
فا ا
."ج اعل يانف ُض املاء ِب ايده

Narró Maimuna Bint Al-Hariz -Al-lah esté complacido
con ella-: “Le preparé al Mensajero de Al-lah -la paz y
las bendiciones de Al-lah sean con él- un recipiente
lleno de agua para que realice la ablución mayor,
después de haber tenido relaciones conyugales. Tomó
agua con su mano derecha y la vertió sobre su mano
izquierda dos o tres veces. Luego lavó sus partes
íntimas, y frotó el suelo con su mano (izquierda) dos o
tres veces. Luego, enjuagó la boca, aspiró agua con la
nariz y la echó. Lavó su cara y sus brazos. Luego vertió
agua sobre su cabeza y lavó el resto del cuerpo.
Después, se trasladó a otro lado y lavó sus pies. Le
traje un paño, pero no se secó con él, sino que escurrió
el agua con su mano.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

En este hadiz de la Madre de los Creyentes, Maimuna ريض اهلل- يف ـهذا احلديث تبني أم املؤمنني ميمونة
Bint Al-Hariz -Al-lah esté complacido con ella- hallamos
una de las formas en las que se lavaba el Mensajero -  بنت احلارث كيفية من كيفيات غسل انليب-عنها
de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con  من اجلنابة حيث وضعت هل يف-صىل اهلل عليه وسلم
él- después de haber contraído relaciones conyugales.
 فصب بيده ايلمىن،املاكن املعد لغسله ماء يلغتسل به
Ella le preparó un recipiente con agua en el lugar donde
se lavaba. Y él tomó agua con su mano derecha y la  ثم غسل فرجه،ىلع اليَسى فغسلهما مرتني أو ثالثا
vertió sobre su mano izquierda para lavarse las dos  ثم رضب األرض،تلنظيفه مما علق به من أثر اجلنابة
manos. Lo hizo dos o tres veces. Luego lavó sus partes
íntimas para eliminar cualquier residuo que tenga  ثم تمضمض،أو احلائط بيده ودلكها مرتني أو ثالثا
después de la relación conyugal. Después, frotó el  ثم أفاض املاء ىلع،واستنشق وغسل وجهه وذراعيه
suelo o la pared con la mano con la que se había
 ثم حتول من ماكنه، ثم غسل بقية جسده،رأسه
lavado (la izquierda) dos o tres veces. Luego enjuagó
la boca, aspiró agua con la nariz y la echó. Lavó su ،فغسل قدميه يف ماكن ثان حيث لم يغسلهما من قبل
cara y sus brazos. Luego vertió agua sobre su cabeza  فلم يأخذـها وجعل يسلت،ثم أتته خبرقة يلتنشف بها
y lavó el resto de su cuerpo. Después se trasladó a otro
.املاء عن جسده بيده
lado para lavarse los pies. Una vez acabado, Maimuna
-Al-lah esté complacido con ella- le trajo un paño para
que se seque pero no lo tomó, sino que escurrió el
agua de su cuerpo con sus propias manos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**

295

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

وء اجلنابة  :ماء غسل اجلنابة.
• او ا ُض
ا
اا
ا ْا
• فأكفأ بِيا ِمي ِن ِه  :أماهل وقلباه ىلع وجهه.
ا
ا
ْ
• ا ا
رض اب يا اد ُه بِاأل ْر ِض ,أ ْو احلاائِ ِط  :مسح يده بأحدـهما إلزالة اللزوجة بعد االستنجاء.
ا ْ ا
• ت امض امض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
ا
ْ ْ ا
استانش اق  :جذب املاء بنافسه إىل باطن أنفه ،أو أدخله بادلفع.
•
• أفاض املاء  :إفاضة املاء إفراغه عليه وإساتله فوقه.
ا
• تنا ََّح  :حتول من ماكنه إىل ناحية أخرى.
ْ
• فلم يُ ِردـها  :لم يأخذـها.
ُ
• ينفض املاء  :يمسحه ويسلته من جسده.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية غسل اجلنابة ىلع ـهذه الكيفية اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيغسل كفيه مرتني أو ثالثا ،فإن اكن املاء يف إناء فإنه يصب
وال يغرتف ،فيغسل فرجه فينظفه ،ثم يغسل يده بيشء ينظفه مثال يدلك يده ىلع األرض أو اجلدار مرتني أو ثالثا ،ثم يتوضأ وضوءا اكمال غري
رجليه ،ثم يفيض املاء ىلع رأسه ،ثم يغسل بايق جسده ،ثم يغسل قدميه يف ماكن آخر إذا اكنت األرض ال ترصف املاء.
 .2يف ـهذا احلديث جاء ذكر غسل ايلدين مرتني أو ثالثا.

 .3يف ـهذا احلديث جاء بعد غسل ايلدين غسل فرجه ثم مسح يديه باألرض مرتني أو ثالثا وقد ذكر العلماء أنه يعىف عن أثر الراحئة يف ايلد بعد
دلكها باألرض أو غسلها بمطهر آخر.

 .4يف ـهذا احلديث أن ميمونة جاءته خبرقة يلنشف بها أعضاءه ،فلم يقبلها وإنما نفض يديه من املاء.
ا ُ
ُ
َّ
 .5ال جيب دلك اجلسد يف الغسل ،وـهو اكدللك يف الوضوء ُسنة.
 .6أنه ال يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها يف الوضوء.
ً
 .7أن غسل اجلسد يكون مرة واحدة ،وال يتكرر ثالثا مثل الوضوء.

 .8فضل ميمونة -ريض اهلل عنها -بإكرامها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخدمتها هل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ـه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1423ـه.

الرقم املوحد)3310( :
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El tiempo del Duhr (la oración del
mediodía) comienza cuando el sol pasa el
meridiano (el cénit) hasta que la sombra de
un hombre se iguale a su estatura, mientras
no ingrese el tiempo del Asr (la oración de
la tarde). El tiempo de la oración del Asr
dura hasta que la luz del sol comience a
apagarse y enrojecer (por la cercanía del
ocaso). El tiempo de la oración del Magrib
(la oración del ocaso) dura hasta que
finaliza el crepúsculo. El tiempo de la
oración del Ichaa (la oración de la noche)
dura hasta la mitad de la noche
(considerando que la noche comienza
desde el Magrib hasta la oración del Fayr).
El tiempo del Fayr (la oración del alba)
comienza desde que comience a rayar el
alba hasta el momento justo antes de que
aparezca el sol.

وقت الظهر إذا زالت الشمس وَكن ظل الرجل

 ووقت العرص ما لم، ما لم حيرض العرص،كطوهل
 ووقت صالة املغرب ما لم يغب،تصفر الشمس
 ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل،الشفق

 ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر،األوسط
.ما لم تطلع الشمس

**

883. EL HADIZ:

: احلديث.883

 أن رسول:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con
ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, dijo: “El tiempo del Duhr (la oración del
mediodía) comienza cuando el sol pasa el meridiano
(el cénit) hasta que la sombra de un hombre se iguale
a su estatura, mientras no ingrese el tiempo del Asr (la
oración de la tarde). El tiempo de la oración del Asr
dura hasta que la luz del sol comience a apagarse y
enrojecer (por la cercanía del ocaso). El tiempo de la
oración del Magrib (la oración del ocaso) dura hasta
que finaliza el crepúsculo. El tiempo de la oración del
Ichaa (la oración de la noche) dura hasta la mitad de la
noche (considerando que la noche comienza desde el
Magrib hasta la oración del Fayr). El tiempo del Fayr (la
oración del alba) comienza desde que comience a
rayar el alba hasta el momento justo antes de que
aparezca el sol, y si sale el sol, abstente de rezar, dado
que el sol sale de entre los cuernos del Satán.”

«وقت الظهر إذا: قال،-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

 ما لم حيرض،زالت الشمس وًكن ظل الرجل كطوهل
ا ْ ا
 ووقت، ووقت العرص ما لم تصف َّر الشمس،العرص
ْ صالة املغرب ما لم ياغ
 ووقت صالة العشاء،ب الشفق
ِ
 ووقت صالة الصبح من،إىل نصف الليل األوسط
 فإذا طلعت،طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

 فإنها تطلع بني قرين،الشمس فأمسك عن الصالة

.»شيطان

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este hadiz de Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté
complacido con ambos, nos informa de los tiempos de
la oración, tal y como fueron descritos por el Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “El tiempo del
Duhr (la oración del mediodía) comienza cuando el sol
pasa el meridiano (el cénit) hasta que la sombra de un
hombre salga por el costado del amanecer y se iguale
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-ريض اهلل عنهما- حييك حديث عبد اهلل بن عمرو

صىل اهلل عليه-  عن رسول اهلل،مواقيت الصالة

 وسميت به لفعلها وقت:) (وقت الظهر: أوال:-وسلم
 واملعىن أول وقته (إذا زالت، وـهو األظهر،الظهرية
 مالت عن وسط السماء إىل جهة:الشمس) أي

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
a su estatura, pasando su sombra a tener la misma
longitud que su estatura. Luego, dijo la hora tiempo de
la oración del Asr (el rezo de la tarde) dura hasta que
la luz del sol comience a apagarse y enrojecer (por la
cercanía del ocaso). Aquí se refiere al tiempo en el que
se puede realizar voluntariamente la oración, dado que
Al-lah esté complacido con él dijo en Bujari y Muslim:
“Quien alcance una sola postración del Asr antes de
que se ponga el sol, habrá alcanzado toda esta
oración”. Esto quiere decir que el tiempo del Asr
transcurrirá hasta la puesta de sol. En un relato
recopilado por Muslim: “El Asr dura hasta el momento
en el que el sol comienza a enrojecer y desaparezca
una parte de él”. Tercero: el tiempo de la oración del
Magrib (la oración del ocaso) dura hasta que finaliza el
crepúsculo, que es el color rojizo que tiñe el cielo
después de la puesta de sol. Si sigue habiendo parte
del crepúsculo en el cielo, no comienza el tiempo de la
oración del Ichaa, del mismo modo que la oración del
Magrib no comienza con la puesta de una parte del sol.
Cuarto: El tiempo de la oración del Ichaa (la oración de
la noche) va desde el fin del crepúsculo y el comienzo
de la noche cerrada hasta la mitad de la noche. En este
sentido, hablamos una vez más del tiempo voluntario,
porque si nos referimos a hasta cuándo está permitida
la oración del Ichaa, la respuesta es hasta la oración
del Fayr. Quinto: El tiempo del Fayr (la oración del alba)
comienza desde el despunte del alba hasta el
momento justo antes de que aparezca el sol, o alguna
parte de él. Si sale el sol, abstente de rezar el Fayr,
dado que el sol sale de entre los cuernos del Satán,
esto es, que Satán cuando sale el sol se levanta en
dirección a él para recibir a aquellos que se postran
ante el sol, y que de este modo la adoración que hacen
los infieles del sol sea en beneficio de Satán. Por ello,
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
prohibió a sus seguidores realizar la oración en ese
momento y que así se distinga la oración que se hace
a Al-lah de aquello que se hace para adorara a Satán.

 ويكون ظهوره نلا بزيادة ظل االستواء إىل،املغرب

:) وصار (ظل الرجل كطوهل: (وًكن) أي،جهة املرشق
عليه-  قال: ثانيًا. إىل وقت العرص، قريبا منه:أي
 يدخل بما: (ووقت العرص) أي:-الصالة والسالم

 ويستمر من غري كراـهة،ذكر من ظل الرجل كطوهل
ّ ْ ا
(ما لم تصف َّر الشمس) املراد بهذا وقت االختيار؛
 «ومن: يف الصحيحني-عليه الصالة والسالم- لقوهل

أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد

 "وقت العرص ما: ويف رواية، مؤداة:أدرك العرص» أي
 "ما لم تصفر:لم تغرب الشمس" ويف رواية ملسلم
 (وقت صالة: ثاثلًا." وسقط قرنها األول،الشمس
 وحذفها يف آخر داللة،املغرب) ذكر الصالة يف مواضع
ىلع جواز اإلطالقني (ما لم يغب) ما لم يسقط
،(الشفق) وـهو احلمرة اليت تيل الشمس بعد الغروب

،وـهذا يدل ىلع امتداد وقت املغرب إىل سقوط الشفق

 كما ال،فلو سقط بعضه ال يدخل وقت العشاء
ً
:رابعا
.يدخل وقت املغرب بغروب بعض القرص
 من عقيب الشفق إمجااع: أي:)(ووقت صالة العشاء
 وقت االختيار: واملراد به،إىل نصف الليل األوسط

. وأما وقت اجلواز فيمتد إىل طلوع الفجر،أيضا
ً
: أي:) (ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر:خامسا

 َشء منها: أي:)الصبح الصادق (ما لم تطلع الشمس

 أرادت الطلوع (فأمسك عن:(فإذا طلعت) أي
 الشمس (تطلع بني: اتركها (فإنها) أي:الصالة) أي

 جانيب رأسه؛ وذلك ألن الشيطان:قرين الشيطان) أي
 فينتصب قائما يف وجه،يرصد وقت طلوع الشمس

 يلنقلب سجود،الشمس مستقبال ملن سجد للشمس

صىل اهلل عليه-  فنىه انليب،الكفار للشمس عبادة هل
ا
 أمته عن الصالة يف ذلك الوقت؛ تلكون صالة-وسلم
.ام ْن عبد اهلل يف غري وقت عبادة من عبد الشيطان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ا
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• زالت الشمس  :أي :مالت عن وسط السماء إىل جانب الغروب.
ُّ
ْاُ
• وًكن ظل الرجل كطوهل  :أي :ويمتد وقت الظهر حىت يصري ِظل الرجل ِمثله.
• تصفر الشمس  :الصفرة :لون دون احلمرة ،والشمس تكون صفراء عند قربها من الغروب؛ ذلـهاب بياضها وضعف نورـها.
• الشفق  :ـهو بقية ضوء الشمس ومحرتها بعد غروبها.

• نصف الليل  :الليل يف اللغة :من مغرب الشمس إىل طلوع الفجر الصادق ،أو إىل طلوع الشمس ،وانلصف املنتصف.
• بيضاء نقية  :أي :صافية لم تصفر.

فوائد احلديث:
 .1بيان األوقات اليت عينها اهلل -تعاىل -ألداء الصلوات اخلمس املكتوبة.
 .2أن الصلوات اخلمس ال تصح قبل ـهذه األوقات املحددة ،وال تؤخر عنها إال لعذر.
 .3أن وقت صالة الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل لك َشء طوهل بعد الظل اذلي زالت عليه الشمس ،وبه يبدأ وقت العرص حىت
الغروب.

 .4أنه ال فاصل بني وقت الظهر والعرص ،وال اشرتاك بينهما.

 .5أن وقت املغرب من مغيب الشمس ويمتد إىل مغيب الشفق ،ويه احلمرة يف األفق ،ويقدر وقته ما بني :ساعة وربع إىل ساعة ونصف.

 .6احلديث ديلل ىلع أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق إىل نصف الليل ،فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء.

 .7وقت الصبح من طلوع الفجر اثلاين حىت تطلع الشمس.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .توضيح
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة 1423ـه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ـه1432 ،ـه.

الرقم املوحد)10596( :
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ويل لألعقاب من انلار

 .884احلديث:

!¡Ay de los talones del fuego
**

884. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة وعبد اهلل بن عمرو واعئشة -ريض اهلل Narró Abu Huraira, Abdullah Ibn Umar y Aisha -Al-lah
esté complacido con ellos- que el Mensajero de Al-lah
عنهم -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنه
-que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con élٌ
ْ
لألع اقاب من َّ
انلار).
قال( :ويل
!"dijo: “¡Ay de los talones del fuego.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

حيذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اتلهاون بأمر El Profeta de Al-lah -que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él- advierte de la negligencia en la
الوضوء واتلقصري فيه ،وحيث ىلع االعتناء بإتمامهrealización de la ablución menor y exhorta a cumplirla ،
وملا اكن مؤخر القدم ً -
َغبلا -ال يصل إيله ماء como es debido. Por ser el talon la última parte del pie,
generalmente no le llega el agua de la ablución menor,
الوضوء ،فيكون اخللل يف الطهارة والصالة منه ،أخرب
lo cual anula el estado de purificación y por
أن العذاب منصب عليه وىلع صاحبه املتهاون يف consiguiente invalida la oracion. Por ello, el Mensajero
de Al-lah -que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
طهارته الرشعية.
con él- informó que el castigo recaerá sobre el talón y
sobre la persona que es negligente en su purificación.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > أرًكن الوضوء
راوي احلديث :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص :متفق عليه .حديث أيب ـهريرة :متفق عليه .حديث اعئشة :رواه مسلم.
**

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -عمرو بن العاص -ريض اهلل
عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الويل  :العذاب واهلالك.
• األعقاب  :مجع ا
"ع ِقب" وـهو مؤخر القدم.
• انلار  :نار اآلخرة.

فوائد احلديث:
 .1الواجب يف الرجلني الغسل يف الوضوء ،وـهو ما تضافرت عليه األدلة الصحيحة ،وإمجاع األمة ،خالفا لشذوذ الشيعة اذلين خالفوا به األحاديث
اثلابتة واإلمجاع والقياس املستقيم.

 .2وجوب االعتناء بأعضاء الوضوء ،وعدم اإلخالل بيشء منها ،وقد نص احلديث ىلع القدمني وبقية األعضاء مقيسة عليهما ،مع وجود نصوص
هلا.

 .3الوعيد الشديد للمخل بوضوئه.

 .4وجوب استيعاب أعضاء الوضوء باتلطهري.

 .5اتلقصري يف َشء من أعضاء الطهارة يعترب كبرية من كبائر اذلنوب.

 .6وجوب غسل الرجلني إذا اكنتا مكشوفتني.

 .7إثبات اجلزاء ىلع األعمال ،وأن اجلزاء من جنس العمل.

 .8العقب حمل للتطهري يف الوضوء ،فيبطل قول من يكتيف بغسل بعض القدم.
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املصادر واملراجع:
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق 1381 ،ـهتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات 1426 ،ـهعمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ـه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3535( :
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ُ رْ ُ
ر ر ُّ ر
ُ ْر ر ر
َّ ر ر
يا أيها انلَّاس ،أفشوا السالم رو رصلوا األ ْرحام،
َّ ر ر ر ر ُّ
َّ ْ ر َّ ُ ر ٌ
رر ْ ُ
وأط رعموا الطعام ،وصلوا براللي رل وانلاس نريام،
ر ْ ُ ُ ْ ر َّ ر ر ر
تدخلوا
اجلنة برسالمٍ

 .885احلديث:

عن عبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
ا ُّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ياا أي اها
ْاْ ا ا ا
َّ ا
ُ
َّ ُ ا ْ ُ
ام ،اوأ ْط ِع ُموا
السال ام او ِصلوا األرح
اس ،أفشوا
انل
َّ ا ا ا ا ُّ
َّ ْ ا َّ ُ ا ٌ ا ْ ُ ُ
ْ ا َّ ا
الطعام ،وصلوا بِاللي ِل وانلاس ِنيام ،تدخلوا اجلنة
ا
ب ِ اسالمٍ ».
درجة احلديث :صحيح

¡Hombres! Propaguen el saludo de paz,
mantengan los lazos sanguíneos unidos,
alimenten a los necesitados, recen de noche
mientras las personas duermen y entraran
al paraíso en paz.
**

885. EL HADIZ:

Narró Abdullah Ibn Salam –Alah se complazca de élque el profeta –la paz y las bendiciones sean con éldijo: “¡Hombres! Propaguen el saludo de paz,
mantengan los lazos sanguíneos unidos, alimenten a
los necesitados, recen de noche mientras las personas
”duermen y entraran al paraíso en paz
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث احلث واتلنبيه ىلع أربع خالل محيدة

وصفات مجيلة من اتصف بها دخل اجلنة بسالم.

وـهذه الصفات يه :إفشاء السالم ،وصلة األرحام،
وإطعام الطعام ،و الصالة بالليل وانلاس نيام .أفشوا

السالم يعين :أظهروا وأعلنوا وأكرثوا من السالم،

وأطعموا الطعام ملن حيتاج إيله ،كأـهلك من الزوجات

واألوالد بنني أو بنات ومن يف بيتك ،وإذا قام اإلنسان

يف الليل هلل عز وجل يتهجد ،يتقرب إيله بكالمه
وبداعء خاشع بني يديه ،وانلاس نائمون فهذا من

أفضل األعمال اليت تدخل اجلنة بسالم بال عقاب

وال عذاب.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En el hadiz se incentiva y se hace énfasis sobre cuatro
características y cualidades hermosas, quien las posea
entrará al paraíso, estas características son: propagar
el saludo, mantener los lazos sanguíneos unidos,
alimentar a los necesitados y rezar en la noche
mientras las personas duermen. Propagar el saludo
significa: publiquen y aumenten su saludo de paz,
alimenten a las personas que te necesitan como tu
familia, esposa, hijos e hijas y quienes vivan contigo, si
la persona se levanta a rezar para Alah
voluntariamente en la noche, buscando acercarse a Él
con sus palabras, sus suplicas, temeroso ante él
mientras las personas duermen son de las mejores
obras que harán que la persona entre al paraíso en
paz, sin castigo ni torturas.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم.

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

معاين املفردات:

• أفشوا  :أي أشيعوا وأظهروا السالم.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع إفشاء السالم بني املؤمنني.
 .2أن إفشاء السالم سبب من أسباب دخول اجلنة.
 .3احلث ىلع صلة األرحام ،وأنها من أسباب دخول اجلنة.
 .4احلرص ىلع إطعام الطعام؛ ألنه من أسباب دخول اجلنة.
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 .5يف احلديث فضل إحياء الليل بالصالة.

 .6فضل قيام اإلنسان بالعبادة حني يغفل انلاس عنها.
ً
 .7جواز السجع يف الالكم (السالم  -األرحام  -الطعام  -نيام  -بسالم) برشط أال يكون متلكفا.
 .8يف احلديث إثبات العمل باألسباب ألجل دخول اجلنة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراـهيم عطوة عوض ،ط رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن
عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح
بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5520( :
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رر
ُ ْ ر ر ُّ ر ر ُ ُ ر ر ر ر ر ر ُّ ْ ر
 ال درية،يعض أحدك ْم أخاهُ كما يعض الفحل
ر
لك

¡Que alguien muerda a su hermano como si
de un animal salvaje se tratase! Le dijo a
quién mordió: No te debe pagar ninguna
compensación por ello.
**

886. EL HADIZ:

: احلديث.886

 «أن رجال-ريض اهلل عنهما- عن عمران بن حصني
ُ ا
ااا ا ا
َّ ا
زنع ياد ُه من ِفي ِه؛ فوقعت ث ِن َّيتُه؛
اعض ياد رجل؛ ف
: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- فاختصما إىل انليب
ا
ُ ْ ا ُّ ا
ُ اي اع ُّض
.»أحدكم أخاه كما ي اعض الفحل؛ ال ِدياة لك

Narró Umrán Ibn Hasin -Al-lah esté complacido con él: “Un hombre mordió la mano de otro hombre y éste
último retiró la mano con violencia de la boca de quien
lo mordió, arrancando dos de sus dientes incisivos.
Ambos se enfrentaron y acudieron al Mensajero de Allah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él-. Y
éste les dijo: “¡Que alguien muerda a su hermano como
si de un animal salvaje se tratase! Le dijo a quién
mordió: No te debe pagar ninguna compensación por
ello.””
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

ٌ
ْ
ُ
ْ ا
فع َّض ا
رجل ىلع آخر ا
يده؛ فانزتع املع ُضوض
اعتا ادى
ِّ
ا
ا
فاختصما إىل
فم العاض؛ فسقطت ثنيتاه؛
ِ يده من
ُّ
ُ
ُالعاض ي
طالب بدي ِة
.-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َّ
ُ ُ
َّ ثنيتيه
واملعضوض يدافع عن نفسه بأنه
،الساقطتني
ا
صىل اهلل-  فأنكر انليب.يريد إنقاذ يده من أسنانه
ِّ
َّ
 كيف يفعل مثل ما، ىلع املد ِيع العاض-عليه وسلم
ُّ
ُ يفعله غ
ُ يعض
،أحدكم أخاه
:الظ احليوانات؟ وقال
ِ
ثم بعد ـهذا يأيت يلُطا ِلب بدي ِة أسنانه اجلانية؟! ليس

Un hombre agredió a otro, lo mordió en la mano. El
hombre cuya mano había sido mordida retiró la mano
violentamente de la boca del hombre que le había
mordido, arrancando dos de sus dientes incisivos. Los
dos se enfrentaron y acudieron al Mensajero de Al-lah
-la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él-, y el
hombre al que se le cayeron los dientes exigió una
compensación del hombre que se lo hizo, mientras que
el hombre que había sido mordido se defendía
arguyendo que lo hizo en defensa propia. El Mensajero
de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con
él- recriminó al demandante que había mordido, le dijo
.املعتدي
لك دية؛ فابلادي ـهو
ِ
que cómo se atrevía a morder a su hermano como si
de un animal salvaje se tratase, y luego exigir una
compensación por haberle arrancado los dientes. No le
debía pagar ninguna compensación por ello, porque el
primero en atacar fue él.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ُ
-ريض اهلل عنه-  أبو ُنايد عمران بن حصني اخلزايع:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
ا

:معاين املفردات

. من ف ِم ِه: • ِم ْن ِفي ِه
ُ
ا
ُ
َّ
ْ ا ا ُّ ْ ا
ِّ
ُ
ُ ، يُريد به اذلك ار م ان اإلبل: ح ُل
َّ ويطلق ىلع غريه من ذكور
.ادل اواب
• يعض الف
ِ
ِِ
ِ

:فوائد احلديث

ْ
ْ ا
. مرشوعية ارف ُع اجلناية إىل احلاكم من أجل الفصل.1
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َّ
ا ا
يد إنسان فانزتعها منه؛ فسقطت أسنانُه أو ُ
أن ام ْن اع َّض ا
بعضها ،فال قود عليه وال ِدياة.
.2
ا
ا ا
ِّ
ا
ا
ٌّ
ُ
عرضه ،أو عن حرمه ،أو ماهل؛ فجرح الصائل ،أو قتله ،فال
 .3ـهذا احلكم اعم يف لك من صال عليه إنسان أو حيوان؛ فدافع عن نفسه ،أو عن ِ
َشء عليه؛ ألنه يدافع َّ
عما ُ
جتب عليه محايته ،وذلك ـهو املعتدي ابلايغ.
ِ
ا َّ
َّ .4
ُ
ا
ُ
العلماء حكم ـهذا احلديث وأمثاهل ،بأنه يدافع عن نفسه باألسهل فاألسهل من وسائل ادلفاع.
قيد
ً
ُ
الفعل.
فعل اآلديم بفعل ابلهيمة؛ تنفريا عن مثل ذلك
ِ
 .5تشبيه ِ
 .6دفع الصائل.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه -3 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ـه -4 .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه -5 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ر ر
ُ ْر
 إذا هو،رأس أحدركم
يع رقد الشيطان ىلع قافري رة ر
ْ ُ ر ر
ُْ ر
 عليك:رضب ىلع ُك عقد ٍة
 ي ر، ثالث عق ٍد،نام
ٌ ر
ُْْ ر
يلل طويل فارقد

Satán hace tres nudos en la parte trasera de
la cabeza de uno de vosotros cuando
duerme. Golpea con cada nudo diciendo:
“la noche es aún larga, así que duerme.”
**

887. EL HADIZ:

: احلديث.887

ً ا
De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que  «ي ْع ِق ُد: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
dijo [Transmitido del Mensajero]: “Satán hace tres
الشيطان ىلع قاافيا
ثالث
،نام
ـهو
إذا
،كم
أحد
رأس
ة
ِ
ِ
ِ
ِ
nudos en la parte trasera de la cabeza de uno de
ٌ ا
ُْْ ا
ْ ُا ا
ُْ ا
vosotros cuando duerme. Golpea con cada nudo ، عليك يلل طويل فارقد:رضب ىلع لك عقد ٍة
ِ  ي،عق ٍد
ُ ْ َّ ا
diciendo: ‘la noche es aún larga, así que duerme’. Si se  فإن،ع ْق اد ٌة
 احنلت-تعاىل-  فذكر اهلل،فإن استيقظ
despierta y menciona a Al-lah Todopoderoso, se abre
ُّ ُ ُ ُ ْ ا َّ ْ ُ ا
ٌ ْاّ ْ ُ ا
ِّ ا
،ها
لك
ه
د
ق
ع
ت
ل
احن
،صىل
فإن
،
ة
 احنلت عقد،توضأ
el primer nudo. Si hace la ablución, se abre el segundo
ا ا
فأصبح نشيطا اطيِّ ا
nudo, y si reza, se abren todos los nudos. Se convierte يث
 وإال أصبح خ ِب،ب انلفس
ا ا
así en una persona activa y, de no hacerlo, amanece
ْ َّ
.»انلفس ك ْسالن
con una sensación de malestar y pereza”.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

La explicación de este hadiz es: “Satán hace tres nudos
en la parte trasera de la cabeza de uno de vosotros
cuando duerme”. Por “nudo” se entiende el nudo que
hace un mago para hechizar a alguien: coge un hilo y
lo ata en forma de nudo y habla en ese nudo, por lo que
la persona hechizada siente los efectos de lo que dice
el mago. En el relato de Ibn Maya: “Ata de noche una
cuerda tres veces en la parte trasera de la cabeza de
uno de vosotros”. La ata específicamente en la parte
trasera de la cabeza porque es el punto fuerte, el lugar
donde se maneja, además de ser la parte más sumisa
a Satán y la que le responde con más rapidez. De
modo que si la ata, podrá controlar el alma de la
persona en su conjunto y lanzarlo en un sueño
profundo. “Golpea con cada nudo”, es decir, golpea
con su mano para asegurar y reafirmar cada nudo.
“Diciendo: aún la noche es larga”, es decir, que aún te
queda mucha noche para dormir lo que quieres. Así
cuando te despiertes, aún tendrás tiempo suficiente
para hacer tu rezo de la noche. “Así que duerme”, es
decir, vuelve a tu sueño. “Si se despierta y menciona a
Al-lah Todopoderoso, se abre el primer nudo” por
acordase de Al-lah y mencionarlo. “Si hace la ablución,
se abre el segundo nudo”, es decir, gracias a la
bendición de la ablución. En un relato de Muslim: “si
hace la ablución se abren dos nudos”. Aquí se incluye
si se lava después de haber mantenido relaciones
conyugales o cualquier otra impureza. “Y si reza”
aunque sea una sola postración (rakaa), “se abren
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 يربط الشيطان ىلع مؤخرة رأس لك:معىن احلديث
ْا
ْا
 ىلع حقيقته وأنه كما يع ِقد:والعقد
،نائم ثالث عقد
ْا
ُ
الساحر من يسحره فيأخذ خيطا يعقد منه عقدة
ويتلكم فيه بالسحر فيتأثر ا
 ويف،المسحور عند ذلك
ا
 " ىلع قا ِفياة رأس أحدكم بالليل: رواية البن ماجة
ٌ
ا
احبْل فيه ثالث ُعقد " وإنما يربط ىلع مؤخرة الرأس
ْ  وجمال تا ارصفها ويه،خاصة؛ ألنها مركز القوى
أط اوع
ِ
 فإذا ار ابطا،القوى للشيطان وأرسعها إجابة دلعوته
 وإلقاء انلوم،عليها أمكنه السيطرة ىلع ُروح االنسان
ْ
ْ ا
 يارضب بيده: أي،" رضب ىلع لك ُعق اد ٍة
ِ  " ي.عليه
ً
تأكيدا وإحاكما ماكن لك ُعقدة اعقدـها ـهذا القول
ْا
 بيق قد ٌر طويل من: أي،"  "عليك يلل طويل:وـهو
ا
 فإنك إذا استيقظت وجدت، فنا ْم ما شئت،الليل
ُْْ ا
 ارجع: ارقد " أي
 " ف،الوقت الاكيف ألداء صالة الليل

"  " فإذا استيقظ وذكر اهلل احنلت عقدة.إىل نومك

: " فإذا توضأ احنلت عقدة " أي، بسبب ذكر اهلل تعاىل
 " فإن:  ويف رواية ملسلم،عقدة ثانية بربكة الوضوء
 ويشمله ما إذا اغتسل." توضأ احنلت عقدتان
"  " فإن صىل " ولو ركعة.للطهارة من احلدث األكرب

 ويف رواية، احنلت عقده " انفكت العقدة اثلاثلة

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا

ا
ُ
ا
شيطا " todos los nudos”. “Se convierte así en una persona
ابلخاري " احنلت عقده لكها " " فأصبح ن ِ
activa” por la alegría de cuanto ha conseguido con la
لَسوره بما وفقه اهلل هل من الطاعة وما و ِ
عد به من ayuda de Al-lah de actos de adoración, de la
ُا
ِّ
ا
اثلواب وما زال عنه من عقد الشيطان " .اطيب recompensa que se le ha prometido y por los nudos de
Satán de los que se ha librado. “De no hacerlo”, es
انلفس " ملا بارك اهلل هل يف نفسه من ـهذا اتلرصف
decir, de no hacer las tres cosas que se ha mencionado
ُ
احلسن " وإال " أي  :وإن لم يأت بما ذ ِ
كر من األمور antes, “amanece con una sensación de malestar y
ا ا
ا ا َّ ْ
ً
متغريا pereza”, es decir, amanece con el humor cambiado por
انلفس ك ْسالن " أي:
اثلالثة " أصبح خ ِبيث
la traición de Satán después de todo el bien que le
حاهل؛ بسبب خذالن الشيطان هل مما اكن قد اعتاده أو había prometido hacer. En este sentido Al-Hafid Ibn
ناواه من فعل اخلري .قال احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهلل Hayar, que Al-lah lo cubra con su misericordia, dijo:
esto demuestra en el rezo de la noche encierra un
ـ واذلي يظهر أن يف صالة الليل ًّ
رسا يف طيب انلفس
secreto para la alegría del espíritu si se cumple lo dicho
وإن لم يستحرض املصيل شيئا مما ذكر وكذا عكسه anteriormente. Si no se hace se consigue justo el
وإىل ذلك اإلشارة بقوهل تعاىل إن ناشئة الليل يه أشد efecto contrario. Prueba de ello encontramos en el
Libro de Al-lah: “en verdad, las horas de la noche dejan
وطئا وأقوم قيال " انتىه.
mayor impronta en la mente y hablan con voz más
clara” [Corán, 73:6].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يعقد  :من العقد وـهو الربط ،واتلوثيق.
• قافية رأس أحدكم  :قافية الرأس :آخره.

• يرضب  :أي :يرضب ىلع لك عقدة ،تأكيدا وإحاكما.
• ارقد  :أمره بالرجوع إىل انلوم.
• طيب انلفس  :راضيًا.

• خبيت انلفس  :ثقيل انلفس كريه احلال.
ً
• كسالن  :متثاقال عن اخلريات.

فوائد احلديث:

ا
 .1أن الشيطان ياسىع اح ِثياثا يلُثبِّط املؤمن عن فعل اخلري.

 .2احلث ىلع اذلكر وادلاعء والصالة يف الليل.
ا
ا
ْ
اْ
ا
ُ
ُ
ا
ُ
ْ
ا
ْ
ا
 .3ذكر اهلل تعاىل وعبادته تورث النشاط يف انلفس وان ِرشاح الصدر ،وتطرد الكسل ،واخلمول  ،وتذـهب الكرب والمقت؛ ألنها تطرد الشيطان
وـهذا من وسوسته.
ا ْ
ا
 .4املؤمن ي ُ ا ُّ
َس بتوفيق اهلل تعاىل هل للقيام بطاعته ،ويكتئِب تلقصريه يف درجات الفضل والكمال.
 .5الغفلة والركون عن الطااعت ـهو من فعل الشيطان وتزيينه.

 .6من صىل يف الليل ،ثم اعد إىل انلوم ال يعود عليه الشيطان بالعقد املذكورة ثانيا.

 .7فيه أن ـهذه األمور اثلالثة ـ ذكر اهلل  ،والوضوء  ،والصالة ـ تطرد الشيطان.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
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دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ـه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ـه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم
كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز .طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب املؤلف :أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراـهيم
العرايق وأكمله ابنه :أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني  ،أبو زرعة ويل ادلين ،ابن العرايق  -الطبعة املرصية القديمة  -وصورتها دور عدة منها (دار
إحياء الرتاث العريب ،ومؤسسة اتلاريخ العريب ،ودار الفكر العريب).
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ُ َّ
رْ
َّ
ُك يشء إال َّ
ادلين
يغ رف ُر اهلل للشهيد
ٍ

 .888احلديث:

Alah le perdona todo al mártir excepto las
deudas.
**

888. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهماNarró Abdullah Ibn Amer Ibn Al As –Alah se complazca -
de ellos-: el profeta –la paz y las bendiciones sean con
اْ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يغ ِف ُر اهلل
él- dijo: “Alah le perdona todo al mártir excepto las
ُ َّ
َّ
اْ
لك َش ٍء إال َّ
ادلين» .ويف رواية هل« :القتل يف
للشهيد
”deudas.

ُ ا ِّ َّ
لك َش ٍء إال َّ
ادلين».
اس ِبيل اهلل يكفر
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

ُ ا ِّ
معىن احلديث :أن الشهادة تكفر مجيع اذلنوب
صغريـها وكبريـها ،ما عدا َّ
ادلين ،فإن الشهادة ال
ُ ا ِّ
ا
تكفره وذلك ل ِعظم حق املخلوقني ال سيما األموال،
فإنها ا
أع ُّز َشء عندـهم ،ويلحق َّ
بادلين ما يتعلق
ا ْ
بذمته من حقوق املسلمني ،من رسقة وغصب
وخيانة ،فإن اجلهاد والشهادة وغريـهما من أعمال َّ
الرب
ِ
ُ ا ِّ
ُ
ال تكفر حقوق اآلدميني وإنما تكفر حقوق اهلل -
تعاىل.-

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Significado del hadiz: el martirio expía todos los
pecados, mayores y menores excepto las deudas, no
se perdona ni con el martirio, esto es por la importancia
de los derechos de la creación en especial lo
relacionado a las riquezas, ya que es lo más importante
que tienen, se adjunta a la deuda todo lo relacionado a
la protección de los derechos de los musulmanes, ya
sea robo, violación, traición… ya que el yihad, el
martirio y demás obras buenas no compensan los
derechos de la creación sino que compensa los
derechos con Alah –Exaltado sea.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
ا
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يكفر  :يسرت ويمحو.

فوائد احلديث:

ُ ا ِّ ُ
اذلنوب إال َّ
ادلين وما يلحق به من حقوق اآلدميني.
 .1أن القتل يف سبيل اهلل -تعاىل -يكفر
 .2اتلحذير من التساـهل يف أمر َّ
ادلين.
 .3تعظيم حقوق اآلدميني.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني
لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ـه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني للشيخ
ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .املنهاج رشح صحيح
مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت 1392 ،ـهالاكشف عن حقائق السنن(رشح املشاكة) للطييب ،حتقيق :عبد احلميد
ـهنداوي ،مكتبة ابلاز ،مكة1417 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3589( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
De 'Ali,que Al-lah esté complacido con
él,que dio:"Dijo el Mensajero de Al-lah,que
la misericordia y la protección de Al-lah
sean con él:"Oh gente del Quran,hacer el
witr,pues ciertamtente Al-lah es impar y le
gusta lo impar".Sunnan Abu Dawud.

 حيب الوتر، أوتروا؛ فإن اهلل وتر،يا أهل القرآن
**

889. EL HADIZ:

: احلديث.889

De 'Ali,que Al-lah esté complacido con él,que dio:"Dijo  قال: قال-ريض اهلل عنه- عن يلع بن أيب طالب
el Mensajero de Al-lah,que la misericordia y la
، «يا أـهل القرآن:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
protección de Al-lah sean con él:"Oh gente del
.» حيب الوتر،أوتروا؛ فإن اهلل وتر
Quran,hacer el witr,pues ciertamtente Al-lah es impar y
le gusta lo impar."
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

En el noble hadiz se ordena a la gente del Quran,los يف احلديث الرشيف أمر ألـهل القرآن اذلين ـهم أـهل
cuales son la gente de Al-lah y sus siervos especiales
que hagan la salat del witr,y esto porque a Al-lah,único  وذلك ألن اهلل،اهلل وخاصته بأن يصلوا صالة الوتر
en su esencia,sus atributos y sus acciones,le gusta lo .واحد فرد يف ذاته وصفاته وأفعاهل حيب الوتر سبحانه
impar,Exaltado sea.Y lo que significa"la gente del
 من قرأ ومن لم، املؤمنون اعمة:املراد بأـهل القرآن
Quran":los creyentes en general,quien lee el Quran y
quien no lo lee,siendo quien lo lee a quien se dirige  وقال، وإن اكن من قرأ أوىل باخلطاب حلفظه إياه،يقرأ
estas palabras,primeramente,por su lectura del ، وخصوا باذلكر، القراء واحلفاظ: املراد بهم:اخلطايب
Quran.Y el Jattaby dijo:"Lo que se quiere decir con
"gente del Quran":los recitadores y memorizadores.Y  فينبيغ أن يكون ألـهل،ملزيد رشفهم واالـهتمام بهم
ً
son mencionados para aumentar su nobleza y como ، وإن اكن مطلوبا من اجلميع،القرآن عناية بالوتر
una atención hacia ellos.Así pues,la gente del Quran
،لكن ألـهل القرآن مزية ىلع غريـهم؛ ألنهم قدوة
debe prestar atención al witr,aunque sea una cuestión
que se requiere de todo el mundo en general.Sin وألن عندـهم من العلم ما يدعوـهم إىل املسارعة إىل
embargo,la gente del Quran tienen una característica ،فعل الطااعت والقربات ما ليس عند غريـهم
especial puesto que son un ejemplo y poseen el
.فيكون األمر يف حقهم آكد
conocimiento que les lleva a apresurarse a los actos de
obediencia y aquéllo que le acerca a Al-lah,de lo que
no se encuentra en otros.Y así pues,la orden con
respecto a ellos es más firme".Minha al 'Alam.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  يلع بن أيب طالب:اتلخريج
. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َّ
. فال رشيك هل وال معني، واحد يف أفعاهل، فال شبه هل وال مثل، واحد يف صفاته، فاهلل تعاىل واحد يف ذاته، الوتر ـهو الفرد: • فإن اهلل وتر

:فوائد احلديث

َّ
. وعدم اتلهاون به؛ ألنه من الصلوات املؤكدات، استحباب الوتر واإلتيان به.1
َّ
َّ
ا
ْ  نُد اب.2
. وأـهل العلم أكرث مما يتأكد يف حق غريـهم، ولكن يتأكد ىلع محلة القرآن وحفاظه،اإلتيان بالوتر
املس ِل ُمون لكهم إىل
ِ
ِ
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َّ
 .3أن صالة الوتر حمبوبة إىل اهلل تعاىل ،فيه أفضل الصلوات بعد الصلوات املكتوبات.
َّ
ً
ً
ًّ
حقيقيا يليق جبالهل ،بال تكييف ،وال تمثيل ،وال تشبيه ،فكما نثبت أن هل تعاىل ذاتا ال تشبه اذلوات،
 .4إثبات صفة املحبة هلل تعاىل ،إثباتا
ْ
ا
ا
ا
ْ
َّ
ْ
ُ
نثبت ً
ُ
ف ُ
َّ
ابلص ُ
أن هل صفات ال تشبه الصفات{ :لي اس كمثل ِه ْ ٌ ا ا
ري ( })11الشورى.
أيضا-
ِ ِ
َشء وـهو الس ِميع ا ِ
 .5قال شيخ اإلسالم :الوتر سنة مؤكدة باتفاق املسلمني ،ومنهم من أوجبه ،وال ينبيغ ألحد تركه ،ومن َّ
أرص ىلع تركه ردت شهادته.

 .6الوتر من أسماء اهلل تعاىل ،وـهو تعاىل حيب ما وافق أسماءه وصفاته ،فهو عليم حيب العلم والعلماء العاملني ،وـهكذا يف لك ما يوافق أسماءه مما
ً
يناسب مقام العبد ،ومعىن الوتر :الفرد ،وـهو سبحانه وتر ،ومجيع خلقه شفع ،خلقوا أزواجا ،واهلل تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ـه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن
فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ، 1ـه2006 -م .سنن الرتمذي ,حممد بن عيىس بن اس ْورة الرتمذي ،حتقيق وتعليق,
أمحد حممد شاكر ,رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ,الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين
األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن ابن ماجه ,ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد,
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة
غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.

الرقم املوحد)11271( :
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¡Hombres! arrepiéntanse ante Alah antes
de que les llegue la muerte, apresúrense en
las buenas obras antes de que se vean
impedidos, mantengan unido lo que hay
entre ustedes y su Señor recordándolo,
siendo caritativos tanto en público como en
privado, así serán sustentados, vencerán y
tendrán éxito.

،يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا

وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا

**

890. EL HADIZ:

: احلديث.890

 خطبنا: قال-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل

Narró Yabir Ibn Abudllah -Alah se complazca de
ambos-: el Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones
sean con él- nos dio un sermón en el que dijo:
"¡Hombres! arrepiéntanse ante Alah antes de que les
llegue la muerte, apresúrense en las buenas obras
antes de que se vean impedidos, mantengan unido lo
que hay entre ustedes y su Señor recordándolo, siendo
caritativos tanto en público como en privado, así serán
sustentados, vencerán y tendrán éxito, sepan que Alah
les ha impuesto la oración del viernes en este lugar, en
este día, en este mes y este año hasta el Día del Juicio,
quien la abandone ya sea mientras yo esté vivo o
después de mí, teniendo un líder justo o injusto, por
descuido o porque no reconoce su obligatoriedad, Alah
no tendrá en cuenta sus obras, no será bendecido en
sus asuntos, no se le aceptará oración alguna, ni el
zacat, peregrinación o ayuno, ni ninguna buena obra
que haga hasta que se arrepienta, quien se vuelve a
Alah es perdonado por Él, una mujer no puede dirigir la
oración de un hombre, ni un beduino a uno de los
emigrantes (muhayir), ni un corrupto a un creyente,
excepto que lo haga por la fuerza y tema a su espada
o látigo

 «يا أيها: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 وبا ِدروا باألعمال،انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا
ُ
ُْ ا
وصلوا اذلي بينكم وبني
ِ ،الصاحلة قبل أن تشغلوا
 وكرثة الصدقة يف الَس،ربكم بكرثة ِذكركم هل
ُْ
ُْ
ُ
 واعلموا أن اهلل، ت ْرزقوا وتنرصوا وجت اربوا،والعالنية

 يف يويم،قد افرتض عليكم اجلمعة يف مقايم ـهذا
، من اعيم ـهذا إىل يوم القيامة، يف شهري ـهذا،ـهذا

، وهل إمام اعدل أو جائِر،فمن تركها يف حيايت أو بعدي
ْ
ا
ُ  أو ُج،خفافا بها
، فال مجع اهلل هل ش ْمله،حودا هلا
اس ِت
ا
 وال، وال زًكة هل، أال وال صالة هل،وال بارك هل يف أمره
 فمن تاب، وال ِب َّر هل حىت يتوب، وال صوم هل،حج هل
َّ ُ أال ال ت،تاب اهلل عليه
 وال يا ُؤم،ؤمن امرأة رجال
ْا
 إال أن يقهره، وال يؤم فاجر مؤمنا،أعرايب ُمهاجرا
 خياف سيفه ا،بسلطان
.»وس ْوطه

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Yabir Ibn Abdullah informó que el Mensajero de Alah la paz y las bendiciones sean con él- se levantó entre
ellos les dio un sermón y les dijo: ¡Hombres!
arrepiéntanse ante Alah antes de que les llegue la
muerte, apresúrense en las buenas obras antes de que
se vean impedidos, ya sea por alguna enfermedad,
vejez o cualquier otra cosa, mantengan unido lo que
hay entre ustedes y su Señor recordándolo, siendo
caritativos tanto en público como en privado, así serán
sustentados por Alah de forma generosa, Les hará
vencer sobre sus enemigos y mejorará su situación en
general, sepan que Alah les ha impuesto la oración del
viernes en este lugar, en este día, en este mes y este
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 أن رسول-ريض اهلل عنهما- خيرب جابر بن عبد اهلل

 يا: قام فيهم خطيبا فقال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

 وسارعوا،أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا
ُْ ا
باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا عنها باملرض وكرب
ُ
وصلوا اذلي بينكم وبني ربكم
ِ ،السن وغري ذلك

، وكرثة الصدقة يف الَس والعلن،بكرثة ِذكركم هل

، وينرصكم ىلع أعدائكم،يرزقكم اهلل رزقا واسعا
 واعلموا أن اهلل قد افرتض،ويصلح حالكم لكه

 يف، يف يويم ـهذا،عليكم صالة اجلمعة يف مقايم ـهذا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
شهري ـهذا ،من اعيم ـهذا إىل يوم القيامة ،فمن تركها año hasta el Día del Juicio, quien la abandone ya sea
mientras yo esté vivo o después de mí, teniendo un
يف حيايت أو بعدي ،وهل إمام اعدل أو ظالم ،استهانة líder justo o injusto, por descuido o porque no reconoce
بها ،أو إنكارا لفرضيتها ،فال مجع اهلل هل ما تفرق su obligatoriedad, Alah no tendrá en cuenta sus obras,
ُ
no será bendecido en sus asuntos, no se le aceptará
من أمره ،وال بارك هل يف أمره ،ولن تقبل هل صالة ،وال
oración alguna, ni el zacat, peregrinación o ayuno, ni
زًكة ،وال حج ،وال صوم ،وال أي عمل من أعمال الرب ninguna buena obra que haga hasta que se arrepienta,
حىت يتوب ،فمن تاب تاب اهلل عليه ،ثم نهاـهم أن تؤم quien se vuelve a Alah es perdonado por Él, después
les prohibió que una mujer dirija la oración de un
اُ
ُ
امرأة رجال يف الصالة ،أو يؤم أعرايب مهاجرا؛ ألن من hombre, y que un beduino dirija la de un emigrante, ya
شأن األعرايب اجلهل ومن شأن املهاجر العلم ،ونهاـهم que el beduino se caracterizaba por la ignorancia y el
emigrante por el conocimiento, también prohibió que
أن يؤم فاسق مؤمنا ،إال أن يغلبه بسلطان خياف منه
un corrupto dirija la oración de un creyente, a menos
ىلع نفسه .وـهذا احلديث ضعيف كما سبق ،وبعض que sea por la fuerza y tema por su vida, este hadiz es
مجله معناـها ثابت يف القرآن والسنة ،اكألمر باتلوبةdébil como se mencionó antes, pero algunas partes :
tienen un significado correcto mencionados en el
(وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيه املؤمنون لعلكم تفلحون) Corán y la Sunnah, como el tema del arrepentimiento,
واملبادرة بالصاحلات( :سابقوا إىل مغفرة من ربكم Alah dice en el Corán: (Y pedid perdón a Allah por
vuestros pecados ¡Oh, creyentes!, que así tendréis
وجنة )...واألمر باذلكر( :اذكروا اهلل ذكرا كثريا) éxito [en esta vida y en la otra]), el apresurarse a hacer
واألمر باجلمعة( :إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة buenas obras: (¡Apresuraos en alcanzar el perdón de
vuestro Señor y así obtener un Paraíso...) la orden de
فاسعوا إىل ذكر اهلل) وتقديم األفضل لإلمامة( :يؤم
recordar a Alah: (Recuerden a Ala incesantemente), la
القوم أقرؤـهم لكتاب اهلل).
!orden de la oración del viernes: (¡Oh, creyentes
Cuando se convoque a la oración del día viernes,
acudid al recuerdo de Allah) y adelantar al mejor para
que dirija la oración: (Que dirija a las personas el más
)sabio en el libro de Alah
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > فضل صالة اجلمعة
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

• با ِدروا  :سارعوا.
ُْ
• جت اربوا  :يصلح حالكم.

• جائِر  :ظالم.
ْ
• اس ِتخفافا  :استهانة.
• ُج ُ
حودا  :إنكارا.
ا
• مجع ش ْمله  :مجع ما تفرق من أمره.

• أعرايب  :ساكن الصحراء من العرب.

• فاجر  :فاسق.
اْ
• يقهره  :يغلبه.
ا ْ
اجلدل وحنوه ،يُرضب بها اإلنسان أو احليوان.
• سوط  :أداة من ِ

فوائد احلديث:
 .1األمر باتلوبة قبل املوت ،واملسارعة إىل األعمال الصاحلة قبل االنشغال ،وكرثة اذلكر ،والصدقة.
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 .2اجلمعة فرض واتلحذير من تركها.

 .3انليه عن إمامة املرأة للرجل واألعرايب للمهاجر والفاسق للمؤمن.
َّ
 .4الصالة خلف الفاسق منيه عنها ،ومع ـهذا فإنه تصح خلفه.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي
نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش:
اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن
البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ـه.

الرقم املوحد)11298( :

314

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Que ciertamente partía con el Pofeta,que la
misericordia y la protección de Al-lah sean
con él,el día del 'Arafah,y el Profeta,que la
misericordia y la protección de Al-lah sean
con él,oyó gritos muy fuertes detrás
suyo,golpes y voces a los
camellos.Entonces,les señaló con su fusta y
dijo:"Oh gente,debéis sosegaos pues la
obediencia no va acompañada de la prisa
excesiva."

 فإن الَب ليس، عليكم بالسكينة،يا أيها انلاس
باإليضاع

**

891. EL HADIZ:

De 'Abdullah Ibn 'Abbas que dijo:"Partía el Profeta,que
la misericordia y la protección de Al-lah sean con él,el
día de 'Arafah y entonces el Profeta,que la misericordia
y la protección de Al-lah sean con él,,oyó gritos muy
fuertes detrás suyo,golpes y voces a los
camellos.Entonces,les señaló con su fusta y dijo:"Oh
gente,debéis sosegaos pues la obediencia no va
acompañada de la prisa excesiva."
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

: احلديث.891

اا
 دف اع: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
َّ
َّ
ا ا ا
ُّ
ُّ
انليب
يوم اع ارفة ف اس ِم اع
-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َّ
ْ َّ ا ا ا ُ ا
ً ج ًرا اشد
يدا او ارض ًبا
 وراءه ز-صىل اهلل عليه وسلمِ
ا
ُّ ا
ً ا ا
اا ا ا ا
 «ياا أي اها: وقال،وط ِه ِإيل ِهم
ِ  فأشار بِس،إلبِل
ِ ِ وصوتا ل
َّ ا
ُ اا
ُ َّ
َّ
الرب لا ا
َّ
يس
 فإِن،كينا ِة
ِ  عليكم بِالس،انلاس
ِ
ا
ِ اإليض
.»اع
ِب
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Que el Profeta,que la misericordia y la protección de
Al-lah sean con él,partía de 'Arafah y oyó detrás suyo
una voz muy fuerte,golpes,gritos y voces a los
camellos.Y esta escena era resultado de la costumbre
que
tenían
en
la
época
de
la
Ignorancia(Yahiliyya)puesto que,en los días de la
Ignorancia,cuando salían de 'Arafah se apresuraban
mucho antes de que empezara a oscurecer.Y solían
golpear a los camellos fuertemente.Entonces,el
Profeta,que la misericordia y la protección de Al-lah
sean con él,les señaló con su fusta y dijo:"Oh
gente,estad tranquilos y sosegados,pues la obediencia
y el bien no van acompañados de las prisas y el "idaa"
(manera muy rápida de caminar).

َّ
 أفاض من عرفة-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ً
ً
ً
ً
وزجرا لإلبل
ورضبا
شديدا
فسمع وراءه صوتا
ً
 وًكن ـهذا املشهد من انلاس نتيجة ما،وأصواتا لإلبل
تعودوه زمن اجلاـهلية؛ ألنهم اكنوا يف أيام اجلاـهلية إذا
ً
ً
عظيما يبادرون
إرسااع
دفعوا من عرفة أرسعوا

ً  فاكنوا يرضبون اإلبل،انلهار قبل أن يظلم اجلو
رضبا
ً
 إيلهم-صىل اهلل عليه وسلم-  فأشار انليب،شديدا
، أيها انلاس الزموا الطمأنينة واهلدوء: وقال،بسوطه

فإن الرب واخلري ليس باإلرساع واإليضاع وـهو نوع

.من السري رسيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة:اتلصنيف
». وأما مسلم فأخرج «عليكم بالسكينة، رواه ابلخاري بلفظه تاما: متفق عليه:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

اا
. أفاض وسار من عرفات ملزدلفة: • دفع
ْ ا
ً ج ًرا اشد
ً  أي صيا: يدا
.احا حلث اإلبل
•ز
ِ
ِ
ً ا
. وـهو صوت اإلبل، أي من الرغو: إلبِل
ِ ِ • صوتا ل
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اا ا ا ا
وط ِه  :أي تأنوا ودعوا العجلة.
• فأشار بِس ِ
الرب  :الطاعة.
• ِ
ا
• اإليضاع  :اإلرساع.

فوائد احلديث:

 .1شفقة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته؛ فقد نهاـهم عن اإلرساع ئلال يتعبوا أنفسهم مع بُعد املسافة.
 .2استحباب اتلأين واخلشوع عند أداء العبادات.

 .3أن ثواب العبادة إنما يكون بقدر اخلشوع وحضور القلب فيها.

 .4تكلف اإلرساع يف السري ليس مما يتقرب إىل اهلل به.
َّ
 .5أن الرب ليس بالعجلة وإنما ـهو باخلضوع واخلشوع واالستاكنة ملن ال خيىف عليه َشء يف األرض وال يف السماء.
 .6اهلدوء والسكينة أعون ىلع حضور القلب.

 .7احلكمة يف انليه عن اإلرساع يف قصد العبادة ما يفيض إيله اإلرساع من الزتاحم واتلدافع وأذية املسلمني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ـه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار املعرفة،
بريوت1379 ،ـه.

الرقم املوحد)3034( :
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ر
ري ر ُ ْ
ر رْ
َّ
اري رن ،فإىل أي رهما أهدري؟
يا رسول اهللر ،إرن ريل ج
رْر ر ْ ر ً
ك بابا
قال :إىل أقرب ر رهما مرن ر

 .892احلديث:

¡Oh Mensajero de Al-lah! Tengo dos
vecinos. ¿A cuál debo darle mi regalo? Él
contestó: Al que su puerta esté más cerca
de ti.
**

892. EL HADIZ:

ا
هلل ،إِ َّن De Aicha, Al-lah esté complacido de ella, que dijo: “¡Oh
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :يا رسول ا ِ
Mensajero de Al-lah! Tengo dos vecinos. ¿A cuál debo
ا ِّ ا ُ ْ
اْا ا ْ
يل اج ا
ك
ن
م
ا
م
ه
ب
ر
ق
أ
إىل
«
قال:
ي؟
د
ـه
اريْ ِن ،فإىل أي ِهما أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
darle mi regalo? Él contestó: ‘Al que su puerta esté más
ً
ا
بابا».
’”cerca de ti.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

سألت اعئشة -ريض اهلل عنها -انليب -صىل اهلل عليه Aicha, Al-lah esté complacido de ella, le contó al
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, que
ً
وسلم :-إن يل جارين وقد أمرت بإكرام اجلار مطلقا؛ tenía dos vecinos y que se le ha ordenado tratar
ً
وال أقدر ىلع اإلـهداء إيلهما معا ،فإىل أيهما أـهدي siempre de forma generosa al vecino. Así que a cuál
de los dos vecinos debe agasajar, sin serle posible
يلحصل يل ادلخول يف مجلة القائمني بإكرام اجلار؟
agasajar a los dos a la vez, para poder obtener la
ً
فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إىل أقربهما منك باباrecompensa prometida para aquellos que tratan .
generosa y amablemente a sus vecinos. Al-lah le
bendiga y le dé paz le dijo: “Al que su puerta esté más
”cerca de ti.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

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

معاين املفردات:

• أقربهما منك بابا  :أي :اجلار القريب

فوائد احلديث:
 .1استحباب تقديم اجلار األقرب فاألقرب إذا لم يقدر ىلع اإلحسان إىل اجلميع.
 .2ينبيغ مرااعة شعور اجلار األقرب؛ ألنه يرى ما يدخل بيت جاره من ـهدية وغريـها خبالف األبعد ،وكذلك ـهو األرسع إجابة ملا يقع جلاره.
 .3القرب املعترب ـهو قرب األبواب.
 .4يؤخذ من احلديث تقديم العلم ىلع العمل ،وذللك سألت اعئشة ريض اهلل عنها عن حكم املسألة قبل املبارشة يف الفعل.
املصادر واملراجع:
نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماـهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط1428 ،1ـه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)4250( :
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¡“Oh Mensajero de Allah! ¿Obtendría yo
recompensa si gastara en los hijos de Abu
Sálama? Ya que de cualquier forma, yo no
dejaría de gastar en ellos y satisfacer sus
necesidades porque también son mis
hijos”. Él me contestó: “¡Sí, tendrás
!”recompensa por lo que gastes en ellos.

ر
ر ررر ر ْ
رْ ر ْ ٌ ر
يا رسول اهللر ،هل ريل أجر ريف ب رين أيب سلمة أن
ُْ ر ر رْ ْ ر ر ْ ُ ر ر
ر ر ر ر ر ر
اركتر ره ْم هكذا وهكذا إنما
أن رفق علي رهم ،ولست برت ر
ر
ر
ر
ررْ ر
ْ
ْ
ر
ْ
ر
ْ
ر
ُه ْم بر ر َّ
ت علي ره ْم
ك أجر ما أنفق ر
ين؟ فقال :نعم ،ل ر

 .893احلديث:

**

893. EL HADIZ:

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قلت :يا رسول De Umm Sálama, Al-lah esté complacido con ella, que
dijo: “Pregunté: ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Obtendría yo
أجر يف بين أيب سلمة أن أُنْف ا
اهلل ،ـهل يل ٌ
عليهم،
ق
ِ
recompensa si gastara en los hijos de Abu Sálama? Ya
ُ
ولست بتاركتهم ـهكذا وـهكذا إنما ـهم با َّ
ين؟ فقالque de cualquier forma, yo no dejaría de gastar en ellos :
ِ
y satisfacer sus necesidades porque también son mis
«نعم ،لك ُ
أنفقت عليهم».
أجر ما
ِ
hijos. Él me contestó: “¡Sí, tendrás recompensa por lo
!”que gastes en ellos.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

قالت أم سلمة ريض اهلل عنها لرسول اهلل صىل اهلل Umm Sálama, Al-lah esté complacido con ella, le
preguntó: ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Obtendría yo
عليه وسلم :ـهل يل ثواب أخروي يف أين أنفق ىلع recompensa en la Otra vida si gastara en mis hijos de
عيايل من أيب سلمة وأكفيهم ،وال أدعهم يتفرقون يف Abu Sálama? Ya que de cualquier forma, yo no dejaría
de gastar en ellos y satisfacer sus necesidades porque
طلب القوت؟ أم أنه ال أجر يل ألين أفعل ذلك شفقة
también son mis hijos, o ¿no obtendré recompensa por
ألنهم أبنايئ؟ فأخربـها انليب صىل اهلل عليه وسلم أن ello porque lo estaría haciendo por indulgencia hacia
mis hijos? Él le contestó que sí, tendrá recompensa por
هلا أجرا يف إنفاقها عليهم.
!lo que gaste en ellos
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أجر  :أي :ثواب أخروي.
• بين أيب سلمة  :أي :أوالدـها منه.

• بتاركتهم ـهكذا وـهكذا  :أي :يتفرقون يف طلب القوت يمينا وشماال.

فوائد احلديث:
 .1بيان حصول اثلواب لألم باإلنفاق ىلع أوالدـها؛ وإن اكنت تنفق عليهم بدافع الشفقة والرمحة.
 .2فضل اإلنفاق ىلع األيتام يف احلجر.
 .3شدة شفقة األم ىلع بنيها ورمحتها بهم.
 .4يستحب لويل األمر ترغيب الرجال والنساء من املسلمني يف أفعال اخلري.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة
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عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4959( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡“Oh, Mensajero de Al-lah! Ciertamente Allah no se avergüenza de la justicia. ¿Acaso
la mujer debe realizar la ablución mayor
(ghusl) si ha tenido un sueño húmedo?” El
Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- le dijo:
“Sí, si observas que ha descendido de ti
algún líquido.”

 فهل، إن اهلل ال يستحيي من احلق,يا رسول اهلل

ىلع املرأة من غسل إذا ِه احتلمت؟ فقال رسول
 إذا رأت املاء, نعم:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل

**

894. EL HADIZ:

: احلديث.894

ُّ  «جاءت: قالت-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة
أم
ُ ا
ُ ا
صىل اهلل عليه- يم امرأة أ ِيب اطلحة إىل رسول اهلل
ٍ سل
َّ
اْ ا
حيي من
, يا رسول اهلل: فقالت-وسلم
ِ إن اهلل ال ي است
ْ ُ ْ ا ا
ا
ا
 فهل ىلع املرأة من غس ٍل ِإذا ِيه احتلمت؟ فقال,احل ا ِّق
ا ا
 ِإذا ارأت, نعم:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ا
.»الماء

Narró Umm Salama -Al-lah esté complacido con ella-:
“Umm Sulaim, esposa de Abu Talhah, vino a ver al
Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah
sean con él- y le dijo: “¡Oh, Mensajero de Al-lah!
Ciertamente Al-lah no se avergüenza de la justicia.
¿Acaso la mujer debe realizar la ablución mayor si ha
tenido un sueño húmedo?” El Mensajero de Al-lah -la
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- le dijo: “Sí,
si observas que ha descendido de ti algún líquido.””
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Umm Sulaim Al-Ansariya -Al-lah esté complacido con  إىل انليب-ريض اهلل عنها- جاءت أم سليم األنصارية
ella- vino a ver al Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- para hacerle una  وملا اكن سؤاهلا مما، لتسأهل-صىل اهلل عليه وسلمconsulta. Dado que su pregunta estaba relacionada  ويه مما يستحيا من ذكره اعدة قدمت،يتعلق بالفروج
ً
con las partes íntimas, las cuales son motivo de pudor
بني يدي سؤاهلا تمهيدا إللقاء سؤاهلا؛ حىت خيف
si se habla de ellas, hizo una introducción a su
pregunta, para que de este modo no sea tan directa y  وـهو-عز وجل-  إن اهلل: فقالت.موقعه ىلع السامعني
no moleste a quien escucha. Dijo: “Ciertamente Al-lah,  ال يمتنع من ذكر احلق اذلي يستحيا من ِذكره،احلق
Enaltecido y Majestuoso sea, es El Justo y no se
avergüenza de la mención de lo justo, siempre que sea  فلما ذكرت أم، مادام يف ذكره فائدة،من أجل احلياء
de utilidad.” Una vez hecha la introducción que mitigó  دخلت يف،سليم ـهذه املقدمة اليت لطفت بها سؤاهلا
el efecto de su pregunta, Umm Sulaim pasó al meollo
 ـهل ىلع املرأة غسل إذا يه: فقالت،صميم املوضوع
del asunto. Dijo: “¿Acaso la mujer debe realizar la
ablución mayor después de tener un sueño húmedo?” صىل اهلل- ختيلت يف املنام أنها جتامع؟ فقال انليب
El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-  إذا يه رأت نزول، عليها الغسل، نعم:-عليه وسلم
lah sean con él- le dijo que sí debía lavar su cuerpo si
.ماء الشهوة
ve que ha descendido de ella algún líquido propio de la
actividad sexual.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. أسلمت متقدمة مع قومها من األنصار، سهلة بنت ملحان األنصارية أم أنس بن مالك: • أم سليم
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• امرأة أيب طلحة  :زوجته ،وـهو :زيد بن سهل األنصاري ،وفيه نزلت( :لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ما حتبون).
ْ
َّ
ْ
إن َّ ا
اَّلل ال ي ا ْستاح ِيي ِم ْن احل ا ِّق  :ال يمتنع من ذكره أو فعله حياء ،والغرض من ـهذه اجلملة :تقديم االعتذار عما ستسأل عنه.
•
• احلق  :لك خرب خال من الكذب ،ولك حكم خال من اجلور.
ُ
• ِم ْن غ ْس ٍل  :من اغتسال.
ْ
احتالا ام ْ
ت  :رأت يف املنام أنها جتامع وحنو ذلك.
•
اا
• رأت  :أبرصت.
• املاء  :املين.

فوائد احلديث:
 .1جواز استفتاء املرأة بنفسها عن أمر دينها.
 .2بيان ما عليه الصحابيات من االـهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه.
 .3املرأة جيب عليها الغسل حني حتتلم ،إذا أنزلت ورأت املاء.
ُْ ُ
ُْ
زنل الرجل ،ومن ذاك يكون الشبه يف الودل ،كما أشار إىل ـهذا بقية احلديث.
زنل كما ي ِ
 .4املرأة ت ِ
ّ
 .5إثبات صفة احلياء هلل -جل وعال ،-إثباتا يليق جبالهل ،ىلع أنه ال يمتنع تعاىل من قول احلق ألجل احلياء.
ُّ
 .6أن احلياء ال ينبيغ أن يمنع من تعلم العلم ،حىت يف املسائل اليت يستحيا مهنا.
َّ
 .7من األدب وحسن املخاطبة ،أن يقدم أمام الالكم اذلي يستحيا منه مقدمة تناسب املقام ،تمهيدا للالكمِ ،يلا ِخف وقعه ،وئلال ينسب صاحبه
إىل اجلفاء.

 .8فضيلة أم سليم -ريض اهلل عنهاِ -برصها ىلع الفقه يف ادلين ،وحسن أدبها؛ بتقديم ما يمهد لعذرـها.

 .9نيف صفة احلياء من احلق عن اهلل -عز وجل ،-أي االمتناع عن احلق بسبب احلياء؛ وذلك لكمال عدهل ورمحته.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ـه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ـه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3351( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Mensajero de Al-lah, soy una mujer que
tiene períodos menstruales con un
sangrado muy prolongado y abundante,
¿qué podría hacer si me ha impedido el
rezo y el ayuno? Él le dijo: Te aconsejo
utilizar algodón, pues detiene la sangre.
Ella le dijo: La sangre es mucho más
abundante.

 إين امرأة أستحاض حيضة كثرية،يا رسول اهلل

، فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم،شديدة
، فإنه يذهب ادلم، أنعت لك الكرسف:فقال
 هو أكرث من ذلك:قالت

**

895. EL HADIZ:

اْا
 كنت: قالت-ريض اهلل عنها- عن محنة بنت اجحش
ا
ْ ا
أُ ْستا ا
-  فأتيت رسول اهلل،حاض احيضة كثرية ش ِديدة
ْا ْ ا
ُْ ُ ْ ُ ا
 فوجدته يف،ربه
خ
وأ
يه
ت
ف
 أست-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
، يا رسول اهلل:بيت أخيت زينب بنت اجحش فقلت
ا
إين امرأة أُ ْستا ا
 فما ترى،حاض احيْ اضة كثرية شديدة
ُ  «أا ْن اع: فقال، قد امنا اعتْين الصالة والصوم،فيها
ت لك
ِ
ُ
ُ
َّ
ُ
، ـهو أكرث من ذلك: قالت.» فإنه يذ ِـهب ادلم،الك ْر ُسف
َّ
 ـهو أكرث من ذلك إنما: فقالت.»فاخت ِذي ثوبا
ِ « :قال
ًّ أاثُ ُّج ا
:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل،َثا
ْاا
ْْ ا ا
ْ
ُ ا
،ت أج ازأ عن ِك من اآلخر
ِ «سآم ُرك بأم ارين أيهما فعل
ْا
ا
 «إنما ـهذه: قال هلا.»فأنت أعلم
يت عليهما
ِ
ِ وإن ق ِو
ٌ اْ ا
َّ ح َّييض
اا ا
اا ا
ستة أيام أو
ِ ركضة من ركضات الشيطان فت
ْ
ْا
 ثم اغت ِس ِيل حىت إذا رأيت أنك،سبعة أيَّام يف ِعلم اهلل
ْ ْ اْا
ِّ
واستنقأ ِت فصيل ثالثا وعرشين يللة أو
،قد اط ُه ْر ِت
 فإن ذلك،أربعا وعرشين يللة وأيامها وصويم
ْ
ُْ
 وكذلك فاف اعيل يف لك شهر كما حتيض،يك
ِ جي ِز
ا
ا
ْ
ُ يق
 وإن،ات احيْ ِض ِه َّن او ُطه ِر ِـه َّن
 وكما ي ْط ُه ْرن ِم،النساء
ِّ ُ
ا
ِّ ُ
ق ِويت ىلع أن ت اؤخري الظهر وت اع اجيل العرص
ني او اجتْ امع ا
افتا ْغتاسل ا
،ني بني الصالتني الظهر والعرص
ِ
ِ ِ
ِّ ُ
ُ
ِّ وت اع
 ثم ات ْغتاسلنيا،جلني العشاء
وت اؤخ ِرين املغرب
ِ ِ
ْ
 او ات ْغتاسل ا،فاف اعيل
او اجتْ امع ا
ني مع الفجر
ني بني الصالتني
ِ ِ
ِ
ْ
ا
ُ
-  قال رسول اهلل،» وصويم إن ق ِدرت ىلع ذلك،فاف اعيل
ا ْ ا ُ ا
َّ ب ْاأل ْم اريْن
.»إيل
 «وـهذا أعج:-صىل اهلل عليه وسلم
ِ

De Hamna Bint Yahch, Al-lah esté complacido con ella,
que dijo: “Solía tener un sangrado menstrual muy
abundante y prolongado. Así que fui al Mensajero de
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, para comentarle lo que
me sucedía y preguntarle por qué hacer. Lo encontré
en casa de mi hermana Zaynab Bint Yahch. Le dije:
‘Mensajero de Al-lah, soy una mujer que tiene períodos
menstruales con un sangrado muy prolongado y
abundante, ¿qué podría hacer si me ha impedido el
rezo y el ayuno?’ Él le dijo: ‘Te aconsejo utilizar
algodón, pues detiene la sangre’. Ella le dijo: ‘La sangre
es mucho más abundante’. Él le dijo: ‘Emplea un paño’.
Ella le dijo: ‘Es peor que eso, la sangre fluye
copiosamente’. Entonces él le dijo: ‘Te voy a proponer
dos posibles soluciones, cualquiera de ellas que hagas
te será suficiente, y si pudieras hacerlas las dos, tú
conocerás mejor tu situación’. Le dijo: ‘Ciertamente lo
que te sucede es una obra de Satán, así que observa
un período menstrual de seis o siete días, en el
conocimiento de Al-lah. Después, dúchate hasta
purificarte y limpiarte por completo. Luego, reza y
ayuna durante veintitrés o veinticuatro días, ya que eso
ciertamente te recompensa. Haz en cada mes lo que
hace el resto de mujeres, cuando están con el período
menstrual y cuando están puras. Si pudieras retrasar
el rezo del dhuhr (del mediodía) y adelantar el ‘asr (la
media tarde), para que te puedas duchar y realizar las
dos oraciones juntas. Lo mismo deberías hacer con el
rezo del maghrib (después de la puesta de sol)
retrasándolo y adelantando el ‘ichaa (de la noche),
para que te puedas duchar y realizar las dos oraciones
juntas. Luego, si pudieras también ducharte antes del
rezo del fayr (del alba), hazlo. Asimismo, ayuna si
puede realizarlo’”. Después, el Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, dijo: “De las dos posibilidades,
ésta (juntar las oraciones) es la que más prefiero.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz aceptable (Hasan)
DEL HADIZ:
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: احلديث.895

 حسن:درجة احلديث

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El significado de este hadiz de Hamna, Al-lah esté
complacido con ella: “Solía tener un sangrado
menstrual muy abundante y prolongado. Así que fui al
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, para
comentarle lo que me sucedía y preguntarle por qué
hacer…”, esto es: fue a ver al Mensajero de Al-lah para
preguntarle por la norma de la ley islámica (charía) que
se aplicaría en su caso. “Le dije: ‘Mensajero de Al-lah,
soy una mujer que tiene períodos menstruales con un
sangrado muy prolongado y abundante, ¿qué podría
hacer si me ha impedido el rezo y el ayuno?’, esto es:
la sangre que expulsa su cuerpo le ha impedido realizar
la oración y el ayuno, considerando que su caso es el
mismo que el de la mujer durante el período menstrual,
o al menos es lo que ella creía el principio. Sin
embargo, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, le aclaró que la sangre que tiene no es más que
un acto de Satán, y no es sangrado menstrual. Le dijo:
“Te aconsejo utilizar algodón, pues detiene la sangre”,
esto es, cubre tus partes con algodón hasta que se
detenga la hemorragia. Ella le dijo: ‘La sangre es
mucho más abundante’, de modo que con algodón
solamente no es suficiente para detener el sangrado.
“Él le dijo: ‘Emplea un paño’. Ella le dijo: ‘Es peor que
eso, la sangre fluye copiosamente’, de modo que con
paños o algodón no es suficiente para tener el
abundante sangrado. Entonces él le dijo: ‘Te voy a
proponer dos posibles soluciones”, esto es, te emitiré
dos dictámenes, que son como sigue: el primero es
ducharse antes de cada oración, y el segundo es juntar
las oraciones del dhuhr y el ‘asr por un lado, y el
maghrib y al-‘ichaa por otro, de modo que se estaría
duchando tres veces al día: una para el dhuhr y el ‘asr,
otra para el maghrib y al-‘ichaa, y la tercera para el fayr.
“Cualquiera de ellas que hagas te será suficiente”, esto
es, es tu decisión elegir entre las dos posibilidad, “y si
pudieras hacerlas las dos, tú conocerás mejor tu
situación’. Luego le dijo: ‘Ciertamente lo que te sucede
es una obra de Satán”, esto es, que Satán ha
encontrado la forma de impedirle la práctica de su
religión, su pureza y su rezo, hasta el punto de hacerle
olvidar sus hábitos y se convirtió en algo similar a un
impulso de Satán. Esto no contradice la versión de la
arteria sangrante llamada “Al-Aadhil” que recogen
otros hadices como el de Fátima Bint Abu Hubaych, Allah esté complacido con ella, cuando dijo: “Soy una
mujer que tiene la menstruación de forma constante y
por lo tanto no recupero la pureza, ¿dejo de rezar? Le
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ُ
ا
"كنت أُ ْستا ا
حاض
-ريض اهلل عنها- معىن حديث محنة
ا
ْ ا
احيضة كثرية ش ِديدة" أي أن ادلم اكن يزنل منها
ِّ
 "فأتيت.ويستمر ملدة طويلة بشدة وقوة عند خروجه
ْا ْ ا
ْ ُ
ُ خ
"ربه
وأ
يه
ت
ف
 أست-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ِ
ِ
تسأهل-صىل اهلل عليه وسلم- ثم إنها جاءت إىل انليب
َّ
: "فقلت. وما اذلي جيب عليها،عن احلكم الرشيع
ْ ا
 إين امرأة أُ ْس ات ا،يا رسول اهلل
حاض احيضة كثرية
ْ ا
ا
" فما ترى فيها قد امن اعت ِين الصالة والصوم،شديدة
 أن ادلم انلازل منها جعلها تتوقف عن الصالة:يعين
ُ والصوم بناء ىلع أنه
 وـهذا ـهو املتبادر هلا،دم حيض
 ثم با َّ ا،يف أول األمر
-صىل اهلل عليه وسلم- ني هلا انليب
ا
أن ادلم انلازل منها بهذه الصفة إنما ـهو ركضة من
ُ  «أا ْن اع: فقال.الشيطان وليس ب ادم حيض
ت لك
ِ
ُ
ُ
َّ
 استخديم القطن؛: أي.» فإنه يُذـهب ادلم،الك ْر ُسف
ا
ُّ ا
وذلك بأن جتعله ىلع فرجها وتشده عليه حىت يُمسك

 أن ادلم انلازل: ـهو أكرث من ذلك" أي: "قالت.ادلم
ُ ا
.كثري وشديد والقطن ال يمكن أن يؤدى به الغ ارض
َّ
 أضييف إىل القطن ثوبا حىت: أي.»فاخت ِذي ثوبا
ِ « :قال
 ـهو أكرث من: "فقالت.يكون كثيفا يمسك به ادلم
ًّ ذلك إنما أاثُ ُّج ا
 أن ادلم يا ُّصب منها بكرثة:َثا" أي
ُ
 فال ي ا ْس ات ْمسك بالقطن وال باثلياب؛ ألنه يزنل،وقوة
صىل اهلل عليه-  "قال رسول اهلل.بغزارة وبكرثة
ْ
ُ  « اس:-وسلم
 وـهما، أحد حكمني:آم ُرك بأم ارين»" يعىن
 أن: واثلاين. االغتسال للك صالة: األول: كما سيأيت
جتمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء وتغتسل

 وللمغرب،ثالث مرات للظهر والعرص غسال واحدا

 "أيهما. وللفجر غسال واحدا،والعشاء غسال واحدا
ا
أنت باخليار بني
ِ :نك من اآلخر" يعين
ِ فعلت أجزأ ع
ْا
ا
:فأنت أعلم "أي
يت عليهما
ِ
ِ  "وإن ق ِو.ـهذين األمرين
ا
، أي األول واثلاين فأنت أعلم ِبالك،رت عليهما
ِ ق ِد
 «إنما ـهذه: "ثم قال هلا.فاختاري أيهما شئت منهما
ا
ٌ ْ
 أن الشيطان:ارك اضة من ارك اضات الشيطان »" واملعىن
ْ
َّ قد وجد سبيال إىل
اتللبيس عليها يف أم ِر دينها
ْ
 وصارت يف،وطهرـها وصالتها؛ حىت أن اساـها اعدتها

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
dijo: “Eso es ciertamente una arteria sangrante y no es
menstruación”. Por lo tanto, se cree que Satán ha
presionado esta arteria hasta que estalló. El Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le ordenó pues que
observara “un período menstrual de seis o siete días”,
esto es, durante esto días no debe rezar ni ayuna, y
debe considerarse a sí misma como menstruante. Esto
es debido a que la gran mayoría de las mujeres suelen
tener períodos menstruales de seis o siete días. “En el
conocimiento de Al-lah”, esto es, en base a la Ley de
Al-lah. Cuando dice: “seis o siete días”, con la partícula
“o” no se quiere insinuar duda, sino es para aportar
diversidad y representatividad, puesto que algunas las
mujeres suelen tener períodos menstruales de seis
días y otras de siete. “Después, dúchate hasta
purificarte y limpiarte por completo. Luego, reza y
ayuna durante veintitrés o veinticuatro días, ya que eso
ciertamente te recompensa”, esto es, cuando pasa el
período de seis o siete días, la mujer debe purificarse
duchándose. Dependiendo si su período menstrual ha
sido de seis o siete, deberá completar el resto del el
mes (veintitrés o veinticuatro días) en estado de
pureza. “Haz en cada mes (veintitrés o veinticuatro
días) lo que hace el resto de mujeres, cuando están
con el período menstrual y cuando están puras”:
después del período menstrual, lávate y reza y ayuna
como las demás mujeres puras. “Si pudieras retrasar
el rezo del dhuhr (del mediodía) y adelantar el ‘asr (la
media tarde), para que te puedas duchar y realizar las
dos oraciones juntas. Lo mismo deberías hacer con el
rezo del maghrib (después de la puesta de sol)
retrasándolo y adelantando el ‘ichaa (de la noche),
para que te puedas duchar y realizar las dos oraciones
juntas. Luego, si pudieras también ducharte antes del
rezo del fayr (del alba), hazlo. Asimismo, ayuna si
puede realizarlo”. El significado de este fragmento es
si pudieras juntar las oraciones, o como llaman los
ulemas “al-yami al-suriy”, mientras que para el rezo del
alba, debes ducharte solamente para esa oración. Si
esto lo puede hacer, hazlo. Por lo tanto, debe lavarse
todo el cuerpo tres veces al día: para el rezo del dhuhr
y el ‘asr, para el rezo del maghrib y el ‘ichaa (de la
noche) y para el rezo del fayr. A excepción del fayr, las
demás oraciones las debe juntar en dos como indica el
hadiz. Después, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga
y le dé paz, dijo: “De las dos posibilidades, ésta es la
que más prefiero”, esto es, lavarse todo el cuerpo tres
veces al día: una para el rezo del dhuhr y el ‘asr juntos,
otra para el rezo del maghrib y el ‘ichaa (de la noche)
juntos y otra para el rezo del fayr a solas. Mientras que
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ْ ا
 وال ينايف أن يكون ِع ْرق،اتلقدير كأنها ركضة منه
يقال هل ا
العا ِذل كما جاء يف حديث فاطمة بنت أيب
" إين امرأة:  يف قوهلا-ريض اهلل عنها- ُحبيش
 ال إنما ذلك:استحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ قال
ا
ا ا
 وليس ِبيض " ف ُيحمل ىلع أن الشيطان اركضه،ِع ْرق
حىت ْان اف ا
 واألظهر أنها ركضة منه حقيقة؛ إذ ال،جر
ا
َّ
"فتا ا
ح َّي ِيض ستة أيام أو سبعة
.مانع من محلها عليه
ا
 د ِيع الصالة والصوم واعتربي نفسك:أيَّام" أي
 فتجلسها وترتك،حائضا مدة ستة أيام أو سبعة أيام

 وـهذا باعتبار أن َغلب اعدة النساء ستة،الصالة فيها
ْ
 يف حكم اهلل: "يف ِعلم اهلل" أي.أيام أو سبعة أيام
"فأو" ـهنا
""ستة أيام أو سبعة أيام:  وقوهل،ورشعه

ليست للشك إنما يه للتنويع وادلاللة ىلع أن بعض
ْ
ْ
حيضن سبعة أيام
ِ  وبعضهن،حيضن ستة أيام
ِ النساء
ْ
 وأقرب،فرتجع إىل قريباتها من النساء من يه يف ِسنها
ْا
ا
رأيت أنك قد
 "ثم اغت ِس ِيل حىت إذا.اجها
ِ
ِ إىل ِمز
ْ
ِّ
ْ اْا
واستنقأ ِت فصيل ثالثا وعرشين يللة أو أربعا
،اط ُه ْر ِت
ُْ
:يك" يعين
ِ وعرشين يللة وأيامها وصويم فإن ذلك جي ِز
إذا مضت ستة أو سبعة أيام وجب عليك االغتسال
: ثم ما زاد ىلع ستة أيام أو سبعة أيام ويه،من احليض

 فيه،إما ثالثة وعرشون يوما أو أربعة وعرشون يوما
أيام ُطهر افعيل فيها لك ما تفعله الطاـهرات من الصوم
ْ
 "وكذلك فاف اعيل.عنك
 فإن ـهذا يكيف،والصالة
ِ
ا
ا
ا
ُيقات
ُ
ْ
ْ
 وكما يطهرن ِم،يف لك شهر كما حتيض النساء
ْ
 حتييض لك شهر ستة أيام أو:احيْ ِض ِه َّن او ُطه ِر ِـه َّن" يعين
 وـهكذا، ثم اغتسيل وصيل،سبعة أيام كعادة النساء

وقت طهرك يكون بقدر ما يكون اعدة َغلب

 "وإن.النساء من ثالث وعرشين أو أربع وعرشين
ا
ِّ ُ
ُ
ق ِويت ىلع أن ت اؤخري الظهر وت اعجيل العرص
ني او اجتْ امع ا
افتا ْغتاسل ا
،ني بني الصالتني الظهر والعرص
ِ
ِ ِ
ِّ ُ
ُ
ِّ وت اع
 ثم ات ْغتاسلنيا،جلني العشاء
وت اؤخ ِرين املغرب
ِ ِ
ْ
 او ات ْغتاسل ا،فاف اعيل
او اجتْ امع ا
ني مع الفجر
ني بني الصالتني
ِ ِ
ِ
ا
ْا
ُ
 إذا: واملعىن.»رت ىلع ذلك
ِ  وصويم إن ق ِد،فافعيل
ا
ق ِويت ىلع أن تؤخري الظهر إىل آخر وقتها وتصيل
العرص يف أول وقتها وكذا تؤخري املغرب إىل آخر
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وقتها وتصيل العشاء يف أول وقتها -وـهذا ما َّ
يسىم
َّ
ُّ
ور َّي -وأما الفجر :فتغتسل
عند العلماء باجلمع الص ِ
ا
للصالة غسال واحدا ،فإن ق ِدرت ىلع ذلك فافعيل،

وىلع ـهذا  :تغتسل املستحاضة ثالث مرات للظهر

والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال

واحدا وللفجر غسال واحدا وجتمع بني الصالتني
ا ْ ا ُ ا
ب ْاأل ْم اريْن َّ
إيل" يعين أن ـهذا
مجعا صوريا" .وـهذا أعج
ِ
األمر ُّ
أحب َّ
إيل ،وـهو  :كونها جتمع بني الظهر والعرص
واملغرب والعشاء وتغتسل ثالث مرات للظهر

والعرصغسال واحدا ،وللمغرب والعشاء غسال

la primera posibilidad era lavarse todo el cuerpo antes
de cada una de las oraciones y realizarlas por
separado en su tiempo estipulado. No obstante, en
este hadiz no se menciona esta parte, pero se indica
en otro relato transmitido de este hadiz que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Si
puedes, lávate para cada rezo, si no, junta las dos
oraciones en una”. No hay duda en que ducharse para
cada oración es una tarea ardua, por ello el Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo al respecto de
la segunda posibilidad: “De las dos posibilidades, ésta
es la que más prefiero” por su facilidad si la
comparamos con la primera opción.

واحدا ،وللفجر غسال واحدا .وأما األمر األول ،فهو

الغسل للك صالة ،لكن ليس يف ـهذا احلديث ذكر
االغتسال للك صالة ،إال أنه قد جاء يف رواية أخرى

عند أيب داود أنها تغتسل للك صالة ،ويه قوهل" :إن
قاويت فاغتسيل للك صالة وإال ْ ا
فامجيع بني الصالتني
ِ
ا َّ
بغسل واحد" وال شك أن االغتسال للك صالة مشقة
ظاـهرة وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -يف األمر
إيل" يعين :أحبهما َّ
اثلاين" :وـهذا أعجب األمرين َّ
إيل؛
ا
ألنه أسهل وأخف من األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي وابن ماجه.
ا
اتلخريج :محْناة بنت اجحش -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ٌ
ُ
ُ
ُ
ُْ ا
ُ ْا ا
ت املرأة ،موضوع ىلع صيغة املبين للمفعول من حيث اض ُّم أوهل وسكون ثانيه ،فاملرأة يه املستحاضة.
• أستحاض  :است ِحيض ِ
• كثرية  :أي :تطول ُمدتها.
ا
ا
• ش ِديدة  :ش ِديدة يف كيفيتها ،واملعىن :أن ادلم يزنل منها بقوة.
ا ْ
ُ
ُ
• أ ْستاف ِتيه  :أطلب منه الفتيا ،والفتيا يه :اإلخبار عن حكم رشيع ،واملعىن :أطلب منه أن خيربين ِبكم رشيع فيما نزل يب.
ُ
اْا ُ
أصف لك.
• أنعت ِ :
ُ
ُ
• الك ْر ُسف  :القطن.
• أاثُ ُّج ا ًّ
َثا ُ :
أصبه اص ًّبا بكرثة.
ا
ا
• ق ِويت  :ق ِدرت.
ْ
ا
ْ ا
ْ ُ ْ
ِّ ْ
الركض َّ
• ارك اض ٌة  :أصل َّ
(اركض بِ ِرج ِلك) [ص ،]42 :وهلا ـهنا معنيان :األول أنها إصابة لبَّس
بالرجل ىلع األرض ،ومنه قوهل تعاىل:
الرضب
ا
ا
ْ
أمر ِدينها ،واثلاين أن يكون ىلع احلقيقة وأن الشيطان ا ا
رض ابها حىت فتاق ِع ْرقها.
الشيطان بها ىلع ـهذه املرأة املؤمنة يف
ْ
• يف ِعلم اهلل  :يف حكم اهلل ورشعه.
ْ ْ
انل اقاء :ـهو ُ
استانْ اقأت َّ :
الطهر بانقطاع ادلم.
•
ا
ً
ا
َّ
ُ
• حتي ِيض  :اجعيل نفسك حائضا ،يقال :حتيضت املرأة أمسكت أيام حيضتها عن الصالة والصوم.
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فوائد احلديث:

ْ
ُ
وجود املستحاضات زمن َّ
انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد ذكر بعض العلماء أن الاليت استحضن يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ ان تسعا
.1
َّ
من النسوة وعدـهن.
ا
ا
 .2ينبيغ للجاـهل أن يسأل العالم فيما يشتبه عليه يف عبادته ،حىت يعبد اهلل ىلع بصرية.

مفت ،وـهذا أمر ال
 .3جواز إطالق الفتيا يف سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-بمنىع أنه يصح أن نقول :إن الرسول -صىل اهلل عليه وسلمٍ -
إشاكل فيه.
ا ا ُّ
َّ
 .4أن الشيطان قد ي ُ اسلط ىلع بين آدم تسلطا ِح ِّسيا؛ ألنها كونها تمرض بركضة من الشيطان يدل ىلع أن للشيطان تسلطا ىلع بين آدم.
ا
ا ُا
ٌ
عرف به دم احليض من دم االستحاضة ،فتتحيض َغلب
 .5املستحاضة اليت ليس هلا اعدة متقررة أو اكن هلا اعدة ونسيتها ،وليس هلا تميزي صالح ت ِ
اعدة النساء ،ويه َّ
ستة أيَّام أو سبعة.
 .6فيه استحباب احتا ُّفظ املستحاضة ملنع ادلم من اخلروج َّ
واتللوث به.
َّ
أن دم احليض يمنع من الصالة ،وحنوـها َّ
مما يُشرتط هل الطهارة من احليض.
.7
ُ
َّ ا
 .8أن دم االستحاضة ال يمنع من الصالة ،وحنوـها من العبادات الواجب هلا الطهارة.
ً
 .9عدم ُمعاتبة اجلاـهل إذا ترك واجبا وجاء يسأل عن احلكم الرشيع.

 .10فيه أن َغلب اعدة النساء َّ
ستة أيام أو َّ
سبعة أيام.
ا
ْ
ا
ِّ
ا ْ
حيضن يف الشهر مرة واحدة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم ": -فاف اعيل يف لك شهر كما حتيض النساء".
 .11فيه أن َغلب النساء ِ
 .12جواز العمل بالظن الغالب.
ا
َّ
 .13فيه أن محْنة -ريض اهلل عنها -لم يكن هلا اعدة سابقة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ردـها إىل اعدة َغلب النساء.
 .14وجوب االغتسال ىلع ُ
المستحاضة إذا اطهرت من حيضها.

 .15يف احلديث مرشوعية اغتسال املستحاضة للك صالة كما يف الرواية األخرى.
ُا
 .16فيه أن املستحاضة خم َّرية بني أمرين :االغتسال للك صالة ،وبني أن تغتسل للظهر والعرصغسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال واحدا

والفجر غسال واحدا.
َّ
 .17فيه اختيار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -األرفق ِباهلا ،وهلذا قال  ":وـهذا أعجب األمرين إيل".
 .18أن األصل يف ِّ
ادلم انلازل من املرأة ،دم حيض؛ ألنها -ريض اهلل عنها -تركت الصالة والصوم بناء ىلع أن ادلم اخلارج منها دم حيض.
 .19أن ام ْرجع الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف االستفتاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .20جواز مجع املستحاضة بني الصالتني؛ ملشقة االغتسال للك صالة.
ْ
ا
أعجب األمرين َّ
إيل".
 .21بيان تفاضل األعمال وأن بعضها أفضل من بعض؛ لقوهل" :وـهو

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421ـه .سنن الرتمذي ،تأيلف:
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ـه .سنن ابن ماجه،
تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه  ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ـه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد
بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل   1427ـهـ  1431ـه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف:
حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن
سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422ـه .مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :عياض بن موَس بن عياض السبيت ،أبو الفضل
 ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10016( :
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ر َّ
ُْ ُ رر ُ
اجلا رهلري رة أن
يا رسول اهلل ،إين كنت نذ ْرت يف
رر
ر
أ ْع رتك ررف ر ْيللر ًة يف املسجد ر
احل رر رام ؟ قال :فأ ْو رف
ر ْ ر
برنذ ررك

 .896احلديث:

"Mensajero de Al-lah, en la época del la
Ignorancia (Yahiliya) prometí hacer rezo
de vigilia durante una noche -En otros
relatos: durante un día- en la Mezquita
Sagrada". Él dijo: "cumple con tu
"promesa.
**

896. EL HADIZ:

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا De Umar Ibn Al-Jattab, Al-lah esté complacido con él,
que dijo: "Dije, Mensajero de Al-lah, en la época del la
اا ُ
رسول اهلل ،إين كنت نذ ْرت يف اجلااـهلية أن أعتكف
Ignorancia (Yahiliya) prometí hacer rezo de vigilia
ً
يللة -ويف رواية :يوما -يف املسجد احلرام ؟ قالdurante una noche -En otros relatos: durante un día- :
اا
ْ
en la Mezquita Sagrada". Él dijo: "cumple con tu
«فأ ْو ِف بِناذ ِر اك».
"promesa.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

نذر عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف اجلاـهلية أن Umar Ibn Al-Jattab, Al-lah esté complacido con él,
había prometido en la época del la Ignorancia
ا
يعتكف يللة يف املسجد احلرام ،فسأل انليب -عليه (Yahiliya) prometí hacer rezo de vigilia durante una
اْ
الصالة والسالم -عن حكم نذ ِرهِ اذلي حصل منه noche en la Mezquita Sagrada, así que le preguntó al
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, si
يف اجلاـهلية فأمره -عليه الصالة والسالم -أن يويف
debería cumplir con su promesa hecha en esa época.
ْ
بِناذ ِرهِ .
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le
ordenó que cumpliera con su promesa. En "Taysir al'alam" (pág. 353) y en "Tanbih al-afham" (p.3/480).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :متفق عليه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف اجلاـهلية  :أي :يف زمن اجلاـهلية ،ويه :ما قبل اإلسالم ،سميت بذلك لغلبة اجلهل ىلع أـهلها.
• اعتكف يللة ويف رواية يوما  :ال منافاة بني الروايتني؛ ألن الليل يدخل فيه ايلوم ،والعكس بالعكس.
• املسجد احلرام  :املسجد ذي احل ُ ْر امة ،وـهو :اذلي فيه الكعبة.
ا
ً
ا ْ
ا ِّ
• أ ْو ِف بِنذ ِر اك  :أي :أده اكمال وافيًا.

فوائد احلديث:

َّ ْ
انلذ ِر ،ويلزم الوفاء به.
 .1االعتاكف جيب بِ

 .2صحة نذر العبادة من الاكفر حال كفره.
ْ
 .3وجوب الوفاء بِانلَّذ ِر إذا أسلم الاكفر ،إن لم يوف به حال كفره.
تعني ،فإن َّ
عني العتاكفه املسجد احلرام َّ
 .4إذا َّ
عني ما دونه من املساجد أجزأه عنها ،ولك مسجد فاضل جيزئ عما دونه بالفضل.
 .5صحة االعتاكف بدون صوم.

 .6جواز االعتاكف يللة.

 .7حرص عمر -ريض اهلل عنه -ىلع أخذ العلم.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .تنبيه
األفهام رشح عمدة األحاكم/حممد بن صالح العثيمني  -مكتبة الصحابة-الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة -الطبعة األوىل 1426ه - .تيسري العالم
رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)4548( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُ ُ
ر ر ر
 أ ررأيت إن جاء رجل يريد أخذ،يا رسول اهلل
ُْ
 فال تع رطه مالك:مايل؟ قال

Mensajero de Alah ¿Qué piensas de alguien
viene a quitarme mi dinero? Dijo: no le des
tu dinero.
**

897. EL HADIZ:

: احلديث.897

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

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él-: vino un
hombre ante el mensajero de Alah –la paz y las
bendiciones sean con él- y le dijo: ¡Mensajero de Alah!
¿Qué piensas de alguien que viene a quitarme mi
dinero? Dijo: “no le des tu dinero”, dijo el hombre: ¿Y si
me combatiera? Dijo: “combátelo tú también” dijo el
hombre: ¿Y si me mata? Dijo: “entonces serás un
mártir” dijo el hombre: ¿Y si lo mato? Dijo: “El estará en
el fuego.”

، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ا ْ ا
ُْ
ُ يت إن جاء
أا ارأا ا
 «فال تع ِطه:رجل يُريد أخذ مايل؟ قال
ْ ا
ا اا
 أا ارأا ا:مالك» قال
: «قاتِله» قال:يت إن قاتلين؟ قال
 أا ارأا ا: «فأنت شهيد» قال:يت إن اقتالاين؟ قال
أا ارأا ا
يت إن
ِ
ْ ا
َّ
.» «ـهو يف انلار:قتالتُه؟ قال
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Vino un hombre ante el mensajero de Alah –la paz y
las bendiciones sean con él- y le dijo: infórmame
mensajero de Alah, que es lo que debo hacer si un
hombre viene para quitarme mi dinero sin ningún
derecho, él dijo: “No le des tu dinero” dijo: infórmame
mensajero de Alah que debo hacer si lucha contra mí,
dijo: defiende tu dinero aunque tengas luchar contra él,
pero defiéndelo de la manera más fácil posible antes
de usar la fuerza, como pidiendo auxilio, asustándolo
con un arma o disparando pero no contra él, dijo: si me
vence y me mata, ¿Cuál será mi destino? Dijo: tendrás
la recompensa de quien muere como mártir, dijo: si yo
logro vencerlo y lo mato defendiendo mi dinero, ¿Cuál
será su destino? Dijo: el estará en el fuego por un
tiempo siempre y cuando no considere ese acto (robar)
como licito, ya que en ese caso se condenaría
eternamente por haber tomado algo que se sabe que
es prohibido en la religión como licito.

**

: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل رسول اهلل

 لو أن، ما اذلي حيق يل فعله،أخربين يا رسول اهلل
ً
ُْ
 "فال تع ِطه: قال،رجال جاء يلأخذ مايل بغري وجه حق
 أخربين يا رسول اهلل ما اذلي حيق يل فعله: قال."مالك
 دافع عن مالك ولو أدى ذلك إىل: قال.إن قاتلين
، لكن بعد أن تدفعه أوال باألسهل فاألسهل،قتاهل

اكالستغاثة مثال أو باتلخويف بالعصا أو إطالق انلار
 فما ـهو، فلو تمكن مين وقتلين: قال.إىل غري جهته
ً
 فلو أنين: قال.شهيدا
 لك أجر من مات:مصريي؟ قال

 فما ـهو مصريه؟،تمكنت منه وقتلته دفااع عن مايل
انلار إىل ا
َّ  ـهو يف:قال
 فإنه،أم ٍد ما لم يستحل فعله ذلك
ً
ً
خمدلا؛ ألنه مستحل ملا ـهو معلوم
خادلا
يكون
.حتريمه من ادلين بالرضورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > أصول الفقه > مقاصد الرشيعة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
. رواه مسلم:راوي احلديث

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

:معاين املفردات

. أخربين: • أرأيت
ً : • أخذ مايل
.ظلما بغري حق

:فوائد احلديث
. جواز القتال ِدفااع عن املال.1
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 .2احلديث ديلل ىلع أن العلم قبل العمل ،حيث سأل ـهذا الصحايب رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -عما جيب عليه قبل عمله.

 .3ينبيغ اتلدرج يف دفع الصائل بالوعظ أو االستغاثة قبل الرشوع يف قتاهل ،فإن رشع يف قتاهل فليكن ـهمه دفعه ال قتله.
ا
 .4د ُم املسلم وماهل وعرضه حرام.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف

سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار
املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ـه.

الرقم املوحد)3557( :
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¡Oh Mensajero de Al-lah! ¡Sacrificaría a mi
padre y a mi madre por ti! (Nota del
traductor: Frase que se solía utilizar al
dirigirse al Profeta, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, como
ر رْ ر ُ ُ ر ر
forma de respeto hacia él, ya que a los
 أ ررأيت سكوتك بني، بأيب أنت وأْم،يا رسول اهلل
padres se los tenía en la más alta estima,
َّ  اللَّ ُه: أقول: ما تقول؟ قال:اتلكبري والقراءة
م
mayor que a uno mismo) ¿Acaso has
notado el silencio que haces entre el Takbir
باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني
y la recitación (pausa que se hace entre el
ري
 امهلل نق رين من خطاياي كما.املْشق واملغرب
Takbir con la que inicia la oración y la
َّ ر
َّ ُ ر
recitación del primer capítulo)? ¿Qué dices
 امهلل اغسلين.ادلن رس
ينىق اثلوب األبيض من
durante ese tiempo? Dijo: “Digo: “¡Oh Alمن خطاياي باملاء واثلَّلْج روال ْ ر ر
َبدر
lah! Aléjame de mis pecados como has
ر
alejado el Oriente del Occidente”. ¡Oh Allah! Purifícame de mis pecados como un
vestido blanco se purifica de la suciedad.
¡Oh Al-lah! Purifícame de mis pecados con
agua, nieve y granizo.”
**

898. EL HADIZ:

: احلديث.898

-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
 إذا اك َّ ا-صىل اهلل عليه وسلم
رب يف الصالة سكت
ً
 بأيب أنت، يا رسول اهلل: فقلت،ُـهنايْ اهة قبل أن يقرأ
ا ااْ ا ُ ا ا
 ما تقول؟:ت ُسكوتك بني اتلكبري والقراءة
 أرأي،وأيم
َّ
 الل ُه َّم باعد بيين وبني خطاياي كما: أقول:قال
ِّ ا
 امهلل نق ِين من خطاياي.باعدت بني املرشق واملغرب
ْ ْ
َّ ا
َّ ُ
 امهلل اغ ِسلين.ادلن ِس
كما يناىق اثلوب األبيض من
من خطاياي باملاء واثلَّلْج اوال ْ ا ا
.رب ِد
ِ

Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, dijo:
“El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones
de Al-lah sean con él, cuando iniciaba la oración
diciendo “Al-lahu Akbar” permanecía en silencio por un
momento antes de empezar a recitar el Corán.
Entonces, le pregunté: “¡Oh Mensajero de Al-lah! ¡Por
mi padre y por mi madre! ¿Acaso has notado el silencio
que haces entre el Takbir y la recitación (pausa que se
hace entre el Takbir con la que inicia la oración y la
recitación del primer capítulo)? ¿Qué dices durante ese
tiempo? Dijo: “Digo: “¡Oh Al-lah! Aléjame de mis
pecados como has alejado el Oriente del Occidente”.
¡Oh Al-lah! Purifícame de mis pecados como un vestido
blanco se purifica de la suciedad. ¡Oh Al-lah!
Purifícame de mis pecados con agua, nieve y granizo.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, cuando iniciaba la oración con el
Takbir “Al-lahu Akbar” solía bajar la voz por un
momento antes de empezar a recitar el capítulo de la
Apertura. Y sus compañeros sabían que decía algo
durante ese periodo de silencio, porque sabían que la
oración consiste de invocaciones en su totalidad y no
incluye periodos de silencio excepto para escuchar (la
recitación) o por una señal del Profeta, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, que indique que está
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اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا كرب للصالة

 خفض صوته مدة قليلة قبل أن،تكبرية اإلحرام
ً
 وًكن الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا يف.يقرأ الفاحتة
 إما ألن الصالة لكها ذكر ال سكوت،ـهذه السكتة

 وإما حلركة من انليب صىل اهلل,فيها لغري استماع

- وحلرص أيب ـهريرة،عليه وسلم يعلم بها أنه يقرأ

 أفديك يارسول: ىلع العلم والسنة قال-ريض اهلل عنه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اهلل بأيب وأيم ،ماذا تقول يف ـهذه السكتة اليت بني recitando. Y por el apego de Abu Huraira, que Al-lah
esté complacido con él, al conocimiento y a la Sunna,
اتلكبري والقراءة؟ فقال :أقول " :امهلل باعد بيين وبني dijo: “¡Oh Mensajero de Al-lah! ¡Por mi madre y por mi
خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب ،امهلل نقين padre! ¿Qué dices durante ese momento de silencio
entre el Takbir y la recitación del Corán?” Entonces
من خطاياي ،كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس،
dijo: “Digo: ¡Oh Al-lah! Aléjame de mis pecados como
امهلل اغسلين من خطاياي باملاء واثللج والربد " .وـهذا !has alejado Oriente del Occidente. ¡Oh Al-lah
داعء يف َغية املناسبة يف ـهذا املقام الرشيف ،موقف Purifícame de mis pecados como un vestido blanco se
purifica de la suciedad. ¡Oh Al-lah! Purifícame de mis
املناجاة ،ألن املصيل يتوجه إىل اهلل-تعاىل -يف أن pecados con agua, nieve y granizo”. Esta súplica es la
ً
يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا ال حيصل معه adecuada para este noble momento, un momento de
invocar a Al-lah, puesto que el orante se dirige a Al-lah,
ً
لقاء ،كما ال لقاء بني املرشق واملغرب أبدا ,وأن يزيل
Enaltecido sea, para que borre sus pecados y para que
عنه اذلنوب واخلطايا وينقيه منها ،كما يزال الوسخ ponga entre él y sus pecados una distancia que no
من اثلوب األبيض ،وأن يغسله من خطاياه ويربد permita jamás que se reúnan, al igual que no hay unión
entre el oriente y el occidente. Asimismo súplica que
هليبها وحرـها - ،بهذه املنقيات ابلاردة؛ املاء ،واثللجelimine sus faltas y lo purifique de las mismas, tal y ،
والربد .وـهذه تشبيهات ،يف َغية املطابقة .وبهذا como se elimina la suciedad del vestido blanco, y que
lo lave de sus pecados y lo enfríe de las flamas y el
ادلاعء يكون متخلصا من آثار اذلنوب فيقف بني calor de este, por medio de agua, nieve y granizo. Las
يدي اهلل عز وجل ىلع أكمل احلاالت ،واألوىل أن cuales son analogías adecuadas. Con esta súplica, él
se libera de sus faltas antes de pararse entre las manos
يعمل اإلنسان بكل االستفتاحات الصحيحة
de Al-lah, Enaltecido y Majestuoso sea, el mejor de los
الواردة ،يعمل بهذا تارة ،وبهذا تارة ،وإن اكن حديث estados. Es una prioridad que el musulmán mencione
todas las súplicas narradas al iniciar la oración. En una
أيب ـهريرة ـهذا أصحها .واهلل أعلم.
ocasión puede realizar una súplica y en otra ocasión
realizar una diferente, y la súplica narrada en el hadiz
Abu Huraira es la más correcta. Y Al-lah sabe más.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اكن  :تشعر بكرثة الفعل أو املداومة عليه  ،وقد تستعمل يف جمرد الوقوع.
• ّ
كرب  :قال اهلل أكرب.
ُ
• ـهنايْ اهة  :قليل من الزمان .واملراد ـهنا :أن يسكت سكتة لطيفة.
• بأيب أنت وأيم  :أنت ام ْف ّ
دي بأيب وأيم.
• ا
أرأيت سكوتك  :املراد بالسكوت ضد اجلهر ال ضد الالكم .ويدل عليه عبارة " ما تقول؟".
• امهلل  :يا اهلل.

• باعد بيين وبني خطاياي  :اجعلها بعيدة عين فال أقربها  ،واخلطايا مجع خطيئة ويه فعل املحرم أو ترك الواجب.
• نقين  :نظفين وخلصين.

• األبيض  :ذو ابلياض وخص األبيض ألن انلقاء فيه أبلغ ؛ ألن أقل دنس يتبني فيه.
َّ ا
ادلنس  :الوسخ.
•
ّ
• اغسلين  :طهرين بعد اتلنقية.
• اثللج  :املاء املتجمد
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
• اا
الربد  :الربد حب املطر.

فوائد احلديث:
 .1استحباب داعء االستفتاح يف الصالة.
 .2أن ماكنه بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة يف الركعة األوىل من لك صالة.
 .3أن ي ُ َّ
َس به ولو اكنت الصالة جهرية.
ِ
 .4أنه ال يطال فيه ادلاعء ،والسيما يف اجلماعة للصلوات املكتوبة.
 .5حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع معرفة أحوال الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف حرًكته وسكناته.
اْ
 .6أنه ينبيغ يف مواطن ادلاعء أن يُلح اإلنسان ويكرث يف طلب اليشء ،ولو بطريق ترادف األلفاظ .فإن ـهذه ادلعوات تدور لكها ىلع حمو اذلنوب
واإلبعاد عنها ،ومعاين املاء واثللج ،والربد ،متقاربة .واملقصود منه متحد .وـهو اإلنقاء من حرارة اذلنوب بهذه املواد ابلاردة.

 .7أن لك أحد مفتقر إىل اهلل حىت انليب صىل اهلل عليه وسلم
 .8حسن أدب أيب ـهريرة بتلطفه يف سؤال انليب صىل اهلل عليه وسلم.
ا
 .9يف اجلمع بني املاء واثللج ا
والربد لطيفة ويه أن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -أشار باملطهرات احلسية اكملاء واثللج والربد إىل املطهرات املعنوية
 ،ويه العفو واملغفرة والرمحة  ،ومع أن ـهذه املطهرات قد مجعت بني اتلربيد واتلنظيف واملعايص من صفاتها احلرارة والوساخة ذللك طلب ما
يزيل ـهذه الصفات بأضدادـها  .واهلل أعلم
 .10جواز ادلاعء يف الصالة بما ليس يف القرآن.

 .11جواز قول بأيب وأيم للنيب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات
 مكتبة اتلابعني ،القاـهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكمخري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3104( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Oh Mensajero de Al-lah, porqué la gente ha
salido de su estado de inviolabilidad
(Ihram) del ‘Umrah, y tú todavía no has
abandonado tu estado de inviolabilidad
(Ihram) de tu ‘Umrah. Y él dijo: “Me he
rasurado mi cabeza; he marcado mi
ofrenda animal (hadi), y no saldré de mi
estado de inviolabilidad hasta que llegue el
día del An-Naher (día del sacrificio).

ُّ ر
 ما شأن انلاس حلوا من العمرة،يا رسول اهلل
َّ ر
 إين بلدت:ولم حترل أنت من عمرتك؟ فقال
ُّ ر
 فال أحرل حىت أحنر، وقدلت هديي،رأيس
**

899. EL HADIZ:

: احلديث.899
ْ

َّ عن احف اصة از ْوج
De Hafsa, esposa del Profeta, que Al-lah esté  «ياا: قالت-ريض اهلل عنها- انليب
ِ
ُّ ا
complacido de ella, dijo: ‘Oh Mensajero de Al-lah, َّ ا ُ ا ا ا ا
َّ ا ُ ا
َّ  اما اشأن،اَّلل
ل
حت
م
ل
و
،ة
مر
الع
ن
م
وا
ل
ح
اس
انل
رسول
ِ
ِ
porqué la gente ha salido de su estado de inviolabilidad
ْ
ا
َّ
ِّ
ا
ا
ْ ُ ْا ا
ُ
 إين َّ ْ ُ ا:ك؟ ف اقال
ا
(Ihram) del ‘Umrah, y tú todavía no has abandonado tu  وقدلت،بلدت رأ ِيس
ِأنت ِمن عمرت
ا
ْ
ُّ ا ْ ا ا
estado de inviolabilidad (Ihram) de tu ‘Umrah. Y él dijo:
.» فال أ ِحل اح َّىت أحنا ار،ـهد ِِي
“Me he rasurado mi cabeza; he marcado mi ofrenda
animal (hadi), y no saldré de mi estado de inviolabilidad
hasta que llegue el día del An-Naher (día del sacrificio).
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
él, entró en el Ihram durante su peregrinación de
despedida con el ‘Umrah y el Hayy; al igual que
sacrificó su ofrenda animal; y rasuró su cabeza; por lo
que su ihram se prolongó, al igual que algunos de sus
sahabas. Algunos de ellos entraron en el Ihram con la
intención de unir tanto la peregrinación menor (‘Umrah)
como la peregrinación mayor (Hayy) en el mismo año.
Y la mayoría de ellos no sacrificaron la ofrenda animal;
y otros sí que lo hicieron. Cuando llegaron La Meca,
hicieron el tawaf (rito de la circunvalación de la
Ka’abah) y el sa’i (recorrido que se hace entre las
lomas de Safa y al-Marwah). Luego el Profeta, que la
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, ordenó a
quienes no sacrificaron la ofrenda animal, ya sean de
los que iban a realizar solamente la ‘Umrah o aquellos
que iban a realizar las dos peregrinaciones, a que
convirtieran su peregrinación ‘Umrah; y que entren en
estado de Ihram. Mientras que él, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, junto con lo que sí
aportaron su ofrenda animal, permanecieron en su
estado de inviolabilidad. Fui ahí donde su esposa
Hafsa le preguntó el porqué no abandonó su estado de
Ihram como los demás, y él le contestó: “Porque he
rasurado mi cabeza, y he marcado mi ofrenda animal,
lo he sacrificado, y eso me impide abandonar mi estado
de inviolabilidad, hasta que la ofrenda llegue al lugar
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 يف حجة الوداع-صىل اهلل عليه وسلم- أحرم انليب

 وساق اهلدي وبلد رأسه بما يمسكه،بالعمرة واحلج

 وأحرم بعض،عن االنتشار؛ ألن إحرامه سيطول
ً
متمتعا بها
 وبعضهم أحرم بالعمرة،أصحابه كإحرامه
، وبعضهم ساقه، وأكرثـهم لم يسق اهلدي،إىل احلج
فلما وصلوا إىل مكة وطافوا وسعوا أمر من لم يسق

اهلدي من املفردين والقارنني أن يفسخوا حجهم
صىل اهلل عليه-  أما ـهو،وجيعلوـها عمرة ويتحللوا

 ومن ساق اهلدي منهم فبقوا ىلع إحرامهم ولم-وسلم

 ملاذا-ريض اهلل عنها-  فسأتله زوجه حفصة،حيلوا
 وقدلت، ألين بلدت رأيس:حل انلاس ولم حتل؟ قال
 وـهذا مانع يل من اتلحلل حىت يبلغ،ـهدِي وسقته

. وـهو يوم انقضاء احلج يوم انلحر،اهلدي حمله

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
del sacrificio, que es el fin del Hayy, que es el día del
An-Naher.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ا ُ
• ما شأن  :ما أمر وما حال؟ واالستفهام للتعجب.
ُّ
• احلوا  :خرجوا من اإلحرام ،واملراد :من لم يسق اهلدي منهم.
ا ا
حتل  :حل انلاس ،ولم حيل انليب صىل اهلل عليه وسلم.
• ولم ِ
ا
ُ
• ِم ْن ع ْم ارتِك  :من عمرتك اليت قرنتها باحلج ،أو لعلها ظنت أن انليب صىل اهلل عليه وسلم جعل إحرامه عمرة :كما أمر أصحابه بذلك.
ا ُ
أيس  :أي :شعر رأيس ،وضعت عليه ما يلبده ،أي :يلزق بعضه ببعض من صمغ وحنوه.
• َّبلدت ار ِ
ا َّ ُ
• قدلت  :وضعت القالئد ،ويه :نعال بايلة وحنو ذلك ،جيعلونها قالدة يف عنق اهلدي ،عالمة عليه.
• اـه ْدِي  :ما أـهديته من بهيمة األنعام؛ يلذبح يف يوم العيد؛ تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وًكن مائة بعري ،حنر بيده منها ثالثة وستني ً
بعريا ،وحنر يلع -
ِ
ريض اهلل عنه -بقية املائة.
ا
• أحنار  :أحنر ـهدِي يوم العيد.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم.
ً
 .2إذا لم يسق القارن واملفرد اهلدي ،فيرشع هل فسخ حجه إىل عمرة ،وحيل منها ،ثم حيرم باحلج يف وقته ويكون متمتعا.
 .3أكرث الصحابة اذلين حجوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حتللوا بعمرة.
ً
 .4كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حج قارنا.
 .5مرشوعية تلبيد املحرم رأسه إذا اكن سيطول زمن إحرامه؛ ئلال ترتاكم فيه األوساخ فيتأذى بذلك.
 .6مرشوعية سوق اهلدي من األماكن ابلعيدة ،وأنه سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7مرشوعية تقليد اهلدي ،وذلك بأن يوضع يف رقابها قالئد من األشياء اليت لم جير اعدة بتقليدـها بها ،واحلكمة يف ذلك إعالمها؛ تلحرتم فال
يتعرض هلا.

 .8سوق اهلدي من احلل ،يمنع املحرم من اتلحلل حىت ينحر ـهديه يوم انلحر.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاـهرة ،الطبعة :العارشة 1426ـه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ـه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ـه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه.

الرقم املوحد)3496( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡“Oh, Mensajero de Al-lah! Sólo he podido
realizar la oración del Asr (la tarde) cuando
el sol ya estaba a punto de ponerse”. El
 ما كدت أصيل العرص حىت اكدت،يا رسول اهلل
Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- le dijo:
صىل اهلل عليه-  فقال انليب،الشمس تغرب
“¡Juro por Al-lah! Yo aún no la he
realizado”. Dijo: “Salimos a Batjan (el
، فقمنا إىل بطحان: قال، واهلل ما صليتها:-وسلم
nombre de un valle), y el Mensajero de Al فصىل العرص بعد ما، وتوضأنا هلا،فتوضأ للصالة
lah realizó la ablución menor y nosotros
después de él. Luego realizó la oración del
 ثم صىل بعدها املغرب،غربت الشمس
Asr (la tarde) después de la puesta de sol.
Al terminar, realizó la oración del
Maghrib.”
**

900. EL HADIZ:

: احلديث.900

َّ
 «أن عمر-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ندق با ا
ا ا ا ا
اا
عد اما
ِ  جاء يوم اخل-ريض اهلل عنه- بن اخلطاب
ااا
َّ ُ ا ا ا ا ُ ُّ ُ َّ ُ ا
 يا: وقال،يش
ٍ غربت الشمس فجعل يسب كفار قر
َّ
ُّ
ا ا
دت أُ اص ِّيل ا
ُ الش
الع ا
مس
رص اح َّىت اكدت
 اما ِك،رسول اهلل
ُ تا
ُّ  اف اقال انلا،غر ُب
 واهلل اما:-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
اُ ا ا
َّ
َّ ا
َّ ا
إىل بُ ا
،للصالة
 فتا اوضأ،طحان
 فقمنا: قال،اصليتُ اها
ا
ُ ُ َّ
 اف اص َّىل ا،وتا او اضأناا ل ا اها
 ث ّام،مس
العرص بعد اما غ ار ابت الش
ا َّ ا
ا
.»غرب
ِ صىل بعدـها الم

Narró Yabir Ibn Abdullah -Al-lah esté complacido con
ambos-: “Úmar Ibn Al-Jattab -Al-lah esté complacido
con él- llegó el Día de la Trinchera, después de la
puesta del sol y comenzó a insultar a los infieles de la
tribu de Quraish. Y dijo: “¡Oh, Mensajero de Al-lah! Sólo
he podido realizar la oración del Asr (la tarde) cuando
el sol ya estaba a punto de ponerse”. El Mensajero de
Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con élle dijo: “¡Juro por Al-lah! Yo aún no la he realizado”.
Dijo: “Salimos a Batjan (el nombre de un valle), y el
Mensajero de Al-lah realizó la ablución menor y
nosotros después de él. Luego realizó la oración del
Asr (la tarde) después de la puesta de sol. Al terminar,
realizó la oración del Maghrib.””
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Úmar Ibn Al-Jattab -Al-lah esté complacido con él- llegó
donde el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones
de Al-lah sean con él- el Día de la Trinchera, después
de la puesta de sol, y comenzó a insultar a los infieles
de la tribu de Quraish, porque le habían impedido
realizar la oración del Asr (la tarde) en su tiempo, por
lo que solo pudo realizarla cuando el sol estaba cerca
de ponerse. Entonces, el Mensajero de Al-lah -la paz y
las bendiciones de Al-lah sean con él-, el veraz, juró
que hasta el momento tampoco había podido realizar
la oración del Asr (la tarde), para que así Úmar se
tranquilice. Luego, el Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- se dispuso a realizar
la ablución menor y lo siguieron sus compañeros. Y
realizaron la oración del Asr (la tarde) después de la
puesta de sol. Al terminar, continuaron con la siguiente
oración del Maghrib (atardecer).
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-  إىل انليب-ريض اهلل عنه- جاء عمر بن اخلطاب

 يوم اخلندق بعد أن غربت-صىل اهلل عليه وسلم
الشمس وـهو يسب كفار قريش؛ ألنهم شغلوه عن
صالة العرص؛ فلم يصلها حىت قربت الشمس من

وـهو- -صىل اهلل عليه وسلم-  فأقسم انليب،الغروب

-  أنه لم يصلها حىت اآلن؛ يلطمنئ عمر-الصادق
َّ  اذلي-ريض اهلل عنه
-  ثم قام انليب.شق عليه األمر

، فتوضأ وتوضأ معه الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم
 وبعد صالة،فصىل العرص بعد أن غربت الشمس

. صىل املغرب،العرص

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أـهل األعذار
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يوم اخلندق  :غزوة األحزاب اليت قدم فيها كفار قريش مع قبائل من ُند فحارصوا املدينة ،ويطلق ايلوم ىلع الوقعة ولو استمرت ً
أياما.
َّ
• اما كدت أصيل العرص : .ما صليت العرص حىت قربت الشمس من الغروب.
ْ ُ
• اما ِكدت  :اكد تدل ىلع قرب حصول اليشء اذلي لم حيصل.
• بُ ا
طحان  :وا ٍد باملدينة.
ا ا
• اح َّىت اكدت  :حىت قاربت ،واملعىن :أن أصيل العرص حىت قاربت الشمس الغروب.
َّ
ا ا َّ
َّلل اما اصليْتُ اها  :يعين نفسه الرشيفة -صىل اهلل عليه وسلم-.
• وا ِ
• قال  :أي :جابر -ريض اهلل عنه-.
َّ
• فصىل العرص  :أي انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والظاـهر أن الصحابة معه.

• الصالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعء .ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرـها التسليم.

فوائد احلديث:

ً
 .1الظاـهر أن تأخري الصالة يف ـهذه القضية اكن اشتغاال بالقتال ،قبل أن ترشع صالة اخلوف كما رجحه العلماء.
 .2جواز ادلاعء ىلع الظالم؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم ينكر ذلك.
 .3جواز حلف الصادق ،ولو لم يُستحلف.

 .4عدم كراـهية قول القائل" :ما صلينا".

 .5مرشوعية تهوين املصائب ىلع املصابني.

 .6وجوب قضاء الفوائت من الصلوات اخلمس.

 .7ديلل ىلع تقديم الغائبة ىلع احلارضة يف القضاء ما لم يضق وقت احلارضة ،فعند ذلك تقدم؛ كيال تكرث الفوائت.
 .8مرشوعية اجلماعة يف قضاء الفوائت.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ـه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ـه .تنبيه األفهام
رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ـه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه
وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة
قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه.

الرقم املوحد)3450( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ر ْ ر ر ُ ر ر ر ْ ر ْ ر ر ر ر َّ ر
ر
ارة؛ فإرنك
اإلم
يا عبد
الرِح رن بن سمرة ،الر تسأل ر
ُ ْ ر
ر يْ ر
إن أع رطيتها عن مسأل ٍة ُولكت إيلها

 .901احلديث:

¡Abdurrahman Ibn Samura! no pidas el
poder, ya que si se te concede y se te
encarga algo deberás cumplirlo
**

901. EL HADIZ:

ا ْ َّ ْ ا
محن بْن اس ُم ار اة -ريض اهلل عنه -أن رسول Narró Abdurrahman Ibn Samura -Alah se complazca
عن عبد الر ِ
de él- que el Mensajero de Alah -la paz y las
bendiciones sean con él- le dijo: "¡Abdurrahman Ibn
Samura! no pidas el poder, ya que si se te concede y
se te encarga algo deberás cumplirlo mientras que si
se te da sin perdirlo y se te encarga algo recibiras
ayuda para ejercerlo. De igual manera cuando jures
hacer algo y veas que hay otra manera mejor, haz lo
"que sea mejor y expia tu juramento

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :يا عبد الرمحن
اْ ا
ُ ْ
ا اا
ارة؛ فإنك إن أع ِطيتاها عن
اإلم
ل
بن اس ُم ارة ،ال تسأ
ِ
ِ
اا
ُ ْ
ام ْسأالاة ُولك ْ ا
ت إيلها ،وإن أع ِطيتا اها عن غري ام ْسأل ٍة
ٍ ِ
ا اْ
ا
ا
ُ ْ ا
يمني فرأيت غريـها
أ ِعنت عليها ،وإذا حلفت ىلع ْ ٍ
ا ا ِّ
ً
خريا منها ،فكف ْر عن يمينك ،اوأ ِت اذلي ـهو خري».
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن سؤال
َّ
ُ ا ُ
اإلمارة؛ ألن امن أعطيها عن مسأل ٍة خ ِذل وت ِر اك
ْ
ل ِ ارغبا ِته يف ادلنيا وتفضيلها ىلع اآلخرة ،وأن من
اُ ُ ا
َّ
أُ ْعطياها اع ْن اغ ْ
اهلل عليها ،وأن احلالف
ري مسأل ٍة أاعنه
ِ
ِ
ُ
ً
ىلع َشء ال يكون مانعا عن اخلري ،فإن رأى احلالف
ا
َّ ا ُ
ا
اتلخلص من احللف
غري احللف فله
اخلري يف
ِ
بالكفارة ثم يأت اخلري.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Alah prohibió pedir el poder, ya que si
se le otorga será humillado y abandonado en esta vida
sobre la próxima, mientras que a quien se le conceda
sin que lo pida Alah lo ayudará, mientras que quien jura
sobre algo que no sea un impedimento para el bien, si
ve que hay algo que es mejor de lo que juró entonces
que rompa el juramento haga la expiación y haga lo
que es mejor

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
راوي احلديث :متفق عليه.
ا ْ ُ َّ ْ ا ْ ُ ا ُ ا ا
اتلخريج :عبد الرمح ِن بن سمرة -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال تسأل  :ال تطلب.
ا
الوالياة.
• اإلمارة ِ :
• مسألة ُ :س اؤال.
ا
• ُولكت إيلها  :أا ْسل ام ْ
ت الها ،ولم يكن معك إاعنة.
• أُعنْ ا
ت عليها  :أاعنك اهلل ىلع أثقاهلا ،فتصيب الصواب واحلق يف قولك وفعلك.
ِ

فوائد احلديث:

ُ ا ا
اإل امارة والوالية.
ب ِ
 .1كراـهة طل ِ
ا ا
ا
َّ ا ْ ا ا ْ
ُ
ْ
است ْ ا
اف ،ف اسيُ اعان عليها.
الوالياة بِال طل
اءته
 .2أن من ج
رش ٍ
ب وال ِ
ٍ
ِ
ا َّ ا ْ ا ا ا ا ْ ا ا ْ ا ا
ا
ْ ا ِّ
ا ا ْ
ا
أت اذلي ـهو خري ،ويلكفر عن
 .3أن من حلف أن ال يفعل كذا ،أو أن يفعله ،ثم رأى اخلري يف غري اذلي حلف عليه :إما الفعل وإما الرتك ،فلي ِ
يمينه.
ْْ
ُ
َّ
ث.
 .4جواز اتلكفري قبل احلن ِ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املصادر واملراجع:
1-صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه -3 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل  1381ـه -4 .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة،
الطبعة :العارشة  1426ـه -5 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاـهرة ،الطبعة :األوىل 1427ـه.

الرقم املوحد)3004( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ
َّ  أما رش رع ْر رت أن،يا عمر
عم الرجل رصن ُو أبيه؟

¡Omar! ¿Acaso no sabes que el tío de un
hombre es como su padre?
**

902. EL HADIZ:

: احلديث.902

 «بعث رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él-: el
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- envió a
Omar –Alah se complazca de él- a recoger el Zacat,
entonces dijo: Ibn Yamil, Khaled Ibn Al Walid y Al
Abbas el tío del mensajero de Alah –la paz y las
bendiciones sean con él- se negaron a pagarlo, el
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: en
lo que respecta a Ibn Yamil: se niega porque era pobre
¿Pero acaso Alah no lo enriqueció?, con respecto a
Khaled: ustedes son injustos con él, ya que él tiene
esas armaduras y armas para salir a luchar en el
camino de Alah (no para la venta), con respecto a Al
Abbas, yo me encargo de (pagar) su (zacat) y el doble,
después dijo: “!Omar! ¿Acaso no sabes que el tío de
un hombre es como su padre?

 ىلع-ريض اهلل عنه-  عمر-صىل اهلل عليه وسلم-

، منع ابن مجيل وخادل بن الويلد: فقيل.الصدقة

 فقال.-صىل اهلل عليه وسلم- والعباس عم رسول اهلل
ْا
 ما ين ِقم ابن مجيل-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 فإنكم: فأغناه اهلل؟ وأما خادل:إال أن اكن فقريا
ْاا ا اْا ا ا ْ ا
اع ُه اوأعتااد ُه يف سبيل
تظلمون خادلا؛ فقد احتبس أدر
َّ  فيه: وأما العباس.اهلل
، يا عمر: ثم قال.يلع ومثلها
ْ
ا اْ ا
َّ ت أن
.»عم الرجل ِصن ُو أبيه؟
أما شعر
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- envió ، عمر بن اخلطاب-صىل اهلل عليه سلم- بعث انليب
a Omar Ibn Al Jattab –Alah se complazca de él- a
ا ا
ِ
recolectar el zacat, cuando Omar llego ante Al Abbas  فلما جاء عمر إىل العباس بن عبد،جلباي ِة الزًكة
Ibn Abdul Muttalib para buscar su zacat este se negó,  وكذلك خادل بن الويلد،املطلب يريد منه الزًكة منعها
lo mismo hicieron Khaled Ibn Al Walid e Ibn Yamil,
صىل اهلل عليه-  فجاء عمر إىل انليب.وابن مجيل
entonces Omar fue hacia el profeta –la paz y las
bendiciones sean con él- y se quejó de ellos tres, el  فقال صىل اهلل عليه. يشتيك ـهؤالء اثلالثة-وسلم
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: con  فليس هل من العذر يف منعها إال، أما ابن مجيل:وسلم
respecto a Ibn Yamil, no tiene ninguna excusa para no
pagarlo, él era pobre y Alah lo enriqueció, y esa riqueza أنه اكن فقريا فأغناه اهلل وـهذا اإلغناء يقتيض أن
requiere que él sea la primera persona en pagarlo, con  وأما خادل فإنكم.يكون أول انلاس تسليما
respecto a Khaled ustedes han sido injustos con él al
تظلمونه بقولكم منع الزًكة وقد احتبس أدراعه
decir que no quiere pagar el zacat ya que esas
armaduras y armas son para luchar en el camino de  فكيف يقع منع الزًكة من رجل،وأعتاده يف سبيل اهلل
Alah, como podría negarse a pagar el zacat un hombre تقرب إىل اهلل تعاىل بإنفاق ما ال جيب عليه ثم ـهو
que buscó acercarse a Alah –El Altísimo- gastando en
algo que no es obligatorio para él, y no gastando en lo ، وأما العباس.يمنع ما أوجبه اهلل عليه فإن ـهذا بعيد
que Alah si le ha hecho obligatorio, es algo ilógico, con  وحيتمل أن.فقد حتملها صىل اهلل عليه وسلم عنه
respecto a Al Abbas, el profeta –la paz y las
bendiciones sean con él- se hizo cargo de su zacat y  "أما علمت أن: ويدل عليه قوهل.ذلك ملقامه ومزنتله
ْ
eso es por la posición que tenía Al Abbas, se
."عم الرجل ِصن ُو أبيه؟
demuestra con lo que dijo: “¿Acaso no sabes que el tío
de un hombre es como su padre?. Taisir al alam
(1/304), Tanbih al afham (399), tasis al ahlam, sharj
hadiz)173(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزًكة > أحاكم ومسائل الزًكة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ما ين ِقم  :ما ينكر أو يكره.
ً
• احتاباس  :أي أوقف أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل جعلها وقفا ىلع املجاـهدين.
ْ
أد ار ا
اعه  :مجع درع ،وـهو :قميص يُنسج من حلق احلديد يُلبس يف احلرب؛ يلُتىق به السهام.
•
ُ ُّ
• أعتاده  :مجع عتد :وـهو ما يعد للحرب من السالح وادلواب.
• يف سبيل اهلل  :املراد به اجلهاد يف سبيل اهلل.
ا
ْ
ُ
• أما شعرت  :أما علمت وعرفت أن عم الرجل ِصنو أبيه.
ْ
ْ
الصن ُو  :ال ِمثل.
• ِ

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية بعث اإلمام ُّ
الس اعاة جلباية الزًكة.
ا
 .2جواز شكوى من امتنع من الزًكة وإن ك ُرب مقامه ،وجتب الشاكية إذا لم حيصل املقصود إال بها.
 .3توبيخ املمتنع من الواجب بال عذر.

 .4جواز ذكر من منع الزًكة يف غيبته.
ً
 .5قبح من جحد نعمة اهلل عليه رشاع ،وعقال.

 .6تنبيه الغافل ىلع ما أنعم اهلل به من نعمة الغىن بعد الفقر يلقوم ِبق اهلل عليه.

 .7اعتذار اإلمام عن بعض رعيته بما يسوغ االعتذار به.
ْ
 .8تعظيم حق ا
العم؛ لكونه ِصن ُو األب.

 .9أن األشياء املوقوفة يف سبيل اهلل ،أو املعدة لالستعمال ،ليس فيها زًكة..
 .10جواز جعل األشياء املنقولة وقفا هلل -تعاىل -وىف سبيله.

 .11ماكنة العباس ريض اهلل عنه عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .12فضيلة خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه-.

 .13فضل عمر -ريض اهلل عنه-؛ حيث اكن موضع اثلقة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وـهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4450( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡Muadh, por Al-lah que yo te amo. Y ahora
déjame que te dé un consejo: No dejes de
decir al final de cada oración: ‘¡Allahumma
ainní alá dhikrika wa shukrika wa husni
ibádatik!’ (¡Oh Al-lah, ayúdame a
mencionarTe, a agradecerTe y a amarTe
sinceramente!).

، ثم أوصيك يا معاذ، إين ألحبك، واهلل،يا معاذ

 امهلل أعين ىلع:ال تدعن يف دبر ُك صالة تقول
 وحسن عبادتك، وشكرك،ذكرك

**

903. EL HADIZ:

: احلديث.903

صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن معاذ بن جبل
ُ ِّ ا ُ ا
ا ُ ا
 ث َّم، إِين أل ِح ُّبك،هلل
ِ  وا، «يا معاذ: قال-اهلل عليه وسلم
ُ
ِّ ُ ُ
ا
ُا ا
ُ ا اا ا
: ال تدع َّن ِيف دبُ ِر لك اصالة تقول،وصيك ياا ُم اعاذ
ِ أ
َّ ا
ْ ا
ْ ُ
ا ا
.» او ُح ْس ِن ِعباادتِك، اوشك ِر اك،الل ُه َّم أ ِع ِّين اىلع ِذك ِر اك

De Muadh, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“¡Muadh, por Al-lah que yo te amo. Y ahora déjame que
te dé un consejo: No dejes de decir al final de cada
oración: ‘¡Allahumma ainní alá dhikrika wa shukrika wa
husni ibádatik!’ (¡Oh Al-lah, ayúdame a mencionarTe, a
agradecerTe y a amarTe sinceramente!).”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

ً
ً يُ اص ِّور حديث معاذ ام
Este hadiz de Muadh, Al-lah esté complacido con él, جديدا من معالم املحبة
علما
**

describe una nueva forma de amor en el Islam: la que
tiene como fruto el consejo y la orientación hacia el
bien. En este sentido, el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, dijo: “¡Muadh, por Al-lah que yo te
amo”, así que lo juró, por lo que se convierte en un
honor para Muadh Ibn Yabal, Al-lah esté complacido
con él, que nuestro Mensajero, Al-lah le bendiga y le
dé paz, haya jurado amarle. El que ama solo le puede
desear al ser amado todo el bien. De hecho, se lo dijo
para que esté preparado para todo lo que le iba a decir,
puesto que se lo hacía desde el amor que sentía por
él. Luego dijo: “No dejes de decir al final de cada
oración”, esto es, antes de concluir con el taslim toda
oración obligatoria, como ha sido mencionado en
algunos relatos y es lo más verídico: “¡Allahumma ainní
alá dhikrika wa shukrika wa husni ibádatik!” (‘¡Oh Allah, ayúdame a mencionarte, a agradecerte y a amarte
sinceramente)”. La norma dice que todo lo relacionado
con el final de la oración y sea una súplica, se debe
pronunciar antes de concluir el rezo con el taslim. Si
fuese mención de Al-lah (dikr), debe ser después del
taslim. Como prueba de esta norma, que el Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo en el hadiz de
Ibn Masúd al respecto del testimonio de fe que se
pronuncia en la oración: “y que elija la súplica (duá) que
desee o le plazca”. Con respecto al dikr, Al-lah,
Ensalzado sea, dijo en su Libro: “Y cuando hayáis
acabado la oración, recordad a Al-lah de pie, sentados
y acostados” [Corán, 4:103]. Cuando dice: “Ainní alá
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 واليت من ثمارـها انلصح واإلرشاد إىل،اإلسالمية
َّ
َّ
 قال ملعاذ-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 فإن،اخلري

 "واهلل إين ألحبك" وـهذه:"إين أحبك" وأقسم قال:
َّ
 أن نبينا-ريض اهلل عنه- منقبة عظيمة ملعاذ بن جبل
َّ
 واملحب ال، أقسم أنه حيبه-صىل اهلل عليه وسلمَّ
يدخر حلبيبه إال ما ـهو خري هل؛ وإنما قال ـهذا هل؛ ألجل
أن يكون مستا ِع ًدا ملا يلىق إيله؛ ألنه يلقيه إيله من
" "ال تدعن أن تقول دبر لك صالة: ثم قال هل.حمب
 "امهلل أعين ىلع ذكرك وىلع شكرك وىلع، مكتوبة:أي

 يف آخر الصالة: ودبر لك صالة يعين:"حسن عبادتك

 أنه يقوهلا، ـهكذا جاء يف بعض الروايات،قبل السالم
َّ َّ
 أن املقيد بادلبر:مقرر
 وكما ـهو،قبل السالم وـهو حق
ً
 وإن،داعء فهو قبل التسليم
 إن اكن، دبر الصالة:أي

 ويدل هلذه القاعدة أن،اكن ذكرا فهو بعد التسليم

 قال يف حديث ابن-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َّ  ثم يلاتا:مسعود يف التشهد ملا ذكره قال
خري ِمن ادلاعء
 أما اذلكر فقال اهلل،ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إيله

 {فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهلل قياما:-تعاىل" " أ ِع ِّين ىلع ذكرك: وقوهل.}وقعودا وىلع جنوبكم
، ولك َشء يقرب إىل اهلل، لك قول يقرب إىل اهلل:يعين

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فهو من ذكر اهلل وشكره ،أي :شكر انلعم واندفاع dhikrika” (Oh Al-lah, ayúdame a mencionarte), se
refiere a toda mención o acto que lo acerque a Al-lah,
انلقم ،فكم من نعمة هلل ىلع خلقه ،وكم من نقمة ya que es una forma de mencionarLo y agradecerLo,
agradecer los dones que Al-lah le ha brindado y todos
اندفعت عنهم؛ فيشكر اهلل ىلع ذلك.
los males de los que le ha protegido. Y ¡cuántos son
los dones que Al-lah le brinda a sus criaturas y cuántos
son los males de los que los ha protegido! De este
modo le agradece a Al-lah todo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ ومالك وأمحد.

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

معاين املفردات:

ُ
• دبُر  :عقبها أو آخرـها.
ُ ِّ ا ا
• لك صالة  :مفروضة.
ُ ْ
ُ ا
• شك ِر اك  :استعمالك نعم اهلل فيما خ ِلقت من أجله.
ا ا
• ُح ْس ِن ِعباادتِك  :أن تشتمل العبادة ىلع الرشوط واألرًكن واآلداب مع اخلشوع واإلخالص.
ا ا
• ت ادع َّن  :أي :ال ترتكن.
اُ
• تقول  :أي :أن تقول.
ْ
• ِذك ِر اك  :الشامل للقرآن وسائر األذاكر.

فوائد احلديث:
 .1جواز أخذ الرجل بيد أخيه.
 .2استحباب إخبار الشخص ِببه يف اهلل.
 .3فضل معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-.
 .4استحباب الزتام ـهذا ادلاعء يف دبر لك صالة مفروضة.
 .5استحباب طلب العون واتلوفيق من اهلل يلؤدي عبودية ربه ىلع وجهها.
 .6ذكر اهلل يسوق املؤمن إىل شكره -سبحانه ،-والشكر يسوقه إىل العبودية الصادقة.
 .7يف ادلاعء بهذه األلفاظ القليلة مطالب ادلنيا واآلخرة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ـه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ـه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة  1425ـهرياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ـه2007 ،م .رياض الصاحلني
من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1428ـه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .السنن الكربى،
أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1421ـه2001 -م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين،
انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ـه2002 ،م .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ـه2009 ،م .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ـه1986 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ـه2001 ،م .املوطأ ،مالك
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بن أنس ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1425ـه .نزـهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ـه1987 ،م.

الرقم املوحد)3518( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡Oh comunidad de jóvenes! Quien de entre
vosotros pueda mantener una esposa que
se case, puesto que ello es lo más efectivo
para bajar la mirada (de lo que no se debe
mirar) y resguardar más las partes
pudendas. El que no pueda que ayune, ya
que esto lo ayudará a controlar sus deseos

 من استطاع منكم ابلاءة،يا معْش الشباب

، وأحصن للفرج،فليَتوج؛ فإنه أغض للبرص
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل وجاء

**

904. EL HADIZ:

: احلديث.904

ً
De Abdallah Ibn Masud, que Al-lah esté complacido  «يا: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود

con él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “¡Oh comunidad
 من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛،معرش الشباب
de jóvenes! Quien de entre vosotros pueda mantener
una esposa que se case, puesto que ello es lo más  ومن لم يستطع، وأحصن للفرج،فإنه أغض للبرص
efectivo para bajar la mirada (de lo que no se debe
ٌ فعليه بالصوم؛ فإنه هل و اج
».اء
ِ
mirar) y resguardar más las partes pudendas. El que
no pueda que ayune, ya que esto lo ayudará a controlar
sus deseos”.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Dado que la continencia y la abstinencia de lo ilícito es ، وضدـهما حمرم،بما أن اتلحصن واتلعفف واجب
un deber, y lo contrario es cometer el pecado debido al
ٍ وـهو
fuerte apetito sexual unido a la debilidad de la fe, y en ،آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف اإليمان
esto los jóvenes son los que más apetito tienen, صىل اهلل عليه-  خاطبهم انلىب،والشباب أشد شهوة
encontramos que en este hadiz el Mensajero de Al-lah,
 وذلك أن من، مرشدا هلم إىل طريق العفاف-وسلم
Él le bendiga y le dé paz se dirige a ellos
expresamente. Lo hace para guiarles hacia el camino ،جيد منهم مؤنة انلاكح من املهر وانلفقة والسكن
de la abstinencia del lo ilícito. De este modo, el que فليزتوج ألن الزواج يغض ابلرص عن انلظر املحرم
tenga capacidad económica para sufragar la dote
matrimonial, los gastos de manutención y un hogar,  وأغرى من لم يستطع،وحيصن الفرج عن الفواحش
que se case, puesto que el matrimonio hace que baje ، ففيه األجر،منهم مؤنة انلاكح وـهو تائق إيله بالصوم
la mirada de lo ilícito y guarda sus partes pudendas del
،وقمع شهوة اجلماع وإضعافها برتك الطعام والرشاب
pecado. Si no se tienen los medios para el matrimonio,
el Mensajero de Al-lah aconseja a los jóvenes que فتضعف انلفس وتنسد جمارى ادلم اليت ينفذ معها
ayunen, ya que tiene retribución y aplaca el apetito  فالصوم يكَس الشهوة اكلوجاء للبيضتني،الشيطان
sexual o lo debilita al no comer ni beber, por lo que el
.اللتني تصلحان املىن فتهيج الشهوة
alma se debilita y se cierran los conductos sanguíneos
por los que fluye Satán. El ayuno, por lo tanto, corta la
libido y el apetito sexual como si de un golpe a los
testículos se tratase.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > فضل انلاكح
. متفق عليه:راوي احلديث
- ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن امسعود:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• يا معرش  :املعرش :ـهم الطائفة اذلين يشلمهم وصف.
• الشباب  :مجع شاب ،وـهو اسم ملن بلغ حىت يكمل ثالثني ثم ـهو كهل إىل أن جياوز األربعني ثم شيخ.وخص الشباب بهذا اخلطاب ألن الغالب
وجود قوة ادلايع فيهم إىل انلاكح خبالف الشيخ وإن اكن املعىن معتربا إذا وجد السبب يف الكهول والشيوخ أيضا.
• من استطاع  :من أطاق منكم.

• ابلاءة  :املراد بابلاءة ـهنا القدرة ىلع مؤن انلاكح ،وـهو يف اللغة اجلماع ،أي من استطاع منكم مؤنة انلاكح فليزتوج ،ومن لم يستطع فليصم
دلفع شهوته.
• أغض للبرص  :أشد حفظا للبرص من انلظر يف احلرام
• وأحصن للفرج  :أشد منعا هل من الوقوع يف الفاحشة
• ومن لم يستطع  :من لم يقدر ىلع مؤن انلاكح أو نفس انلاكح مع توقان إيله
• فعليه بالصوم  :بمعىن :يللزم الصوم.

• فإنه  :الصوم.
ُ
• الوجاء ِ :وجاء ـهو رض عروق اخلصيتني ،فتذـهب بذـهابهما شهوة اجلماع ،وكذلك الصوم ،فهو مض ِعف لشهوة اجلماع ،ومن ـهنا تكون بينهما
املشابهة.

فوائد احلديث:
 .1حث الشباب القادر ىلع مؤنة انلاكح ويه املهر وانلفقة  ،وحثه ىلع انلاكح ألنه مظنة القوة وشدة الشهوة.
 .2قال شيخ اإلسالم :واستطاعة انلاكح ـهو القدرة ىلع املؤنة وليس ـهو القدرة ىلع الوطء ،فإن اخلطاب إنما جاء للقادر ىلع الوطء ,وذلا أمر من لم
يستطع بالصوم ،فإنه هل وجاء.

 .3من املعىن اذلي خوطب ألجله الشباب ،يكون األمر بانلاكح للك مستطيع ملؤنته وقد غلبته الشهوة ،من الكهول والشيوخ.

 .4اتلعليل يف ذلك أنه أغض للبرص وأحصن للفرج عن املحرمات.

 .5حث من لم يستطع مؤنة انلاكح بالصوم ،ألنه يضعف الشهوة ،ألن الشهوة تكون من األكل ،فرتكه يضعفها.

 .6من ال مال هل ال يستحب هل أن يقرتض ويزتوج وقد قال -تعاىل{ :-وليستعفف اذلين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله}.

 .7ويف احلديث إرشاد العاجز عن مؤن انلاكح إىل الصوم ،ألن شهوة اجلماع تابعة لشهوة األكل  ،تقوى بقوة األكل وتضعف بضعفه.
 .8عدم اتللكيف بغري املستطاع.

مزمن أو ال
 .9املقصود من انلاكح ـهو الوطء ،وـهو اجلماع لإلعفاف ،وذللك رشع اخليار يف حالة ما إذا عجز الزوج عن مجاع أـهله بسبب مرض
ٍ
حيصل منه وصول إىل امرأته.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه -خالصة الالكم
رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)5863( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡“Oh mujeres! Dad azaques (sádaqas), ya
que en verdad he visto que sois mayoría
entre la gente del Fuego”. Dijeron ellas:
“¿Por qué motivo seremos mayoría entre la
gente del Fuego?” Les dijo: “Abundáis en
maledicencias e ignoráis los favores y
gracias que obtenéis de los maridos. Y no
he visto a nadie que gane más a los dotados
de razón que vosotras, a pesar de vuestra
falta de razón y de vuestra débil religión
(Din).”

يا معْش النساء تصدقن فإين أريتكن أكرث
: وبم يا رسول اهلل؟ قال: فقلن،أهل انلار

 ما رأيت من، وتكفرن العشري،تكرثن اللعن
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم
من إحداكن

**

905. EL HADIZ:

: احلديث.905

 خرج: قال،-ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري
ْ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أض اَح أو ِف ْطر إىل
ُ
 «يا ام ْع ا ا: فقال، اف ام َّر ىلع النساء،الم اص َّىل
رش النساء
ُ
ُ
ْ
ُ ُتا اص َّد ْق ان فإين أريت
 وبِ ام يا: فقلن.»ك َّن أكرث أـهل انلار
ِ
َّ
ُْ ا
ْ ُ
ا
ْ
ْ
، وتكفرن الع ِشري، «تك ِرثن اللعن:رسول اهلل؟ قال
ْا
ْاا
ِّ ُب لل
ا
اْا ا
َّ ب
الر ُجل
ِ ما رأيت من ناقِصات عقل و ِدين أذـه
ُ إحد
ا
 وما نُ ا: قُلْن.»اكن
قصان ِدينِناا
احلاازم من
ْا
ْا
 «أليس شهادة املرأة مثل:وعق ِلناا يا رسول اهلل؟ قال
ُْ
ا
ا
َّ نِصف اشهادة
 «فذلِك من: قال، باىل: قلن.»الر ُجل
ِّ ُ
ْ
ا
ُ
 ألايْس إذا اح ا،عقلها
.»اضت لم ت اصل ولم ت ُصم
ِ نقصان
ُْ
ا
ا
ُ
.» «فذلِك من نقصان ِدي ِنها: قال، باىل:قلن

De Abu Saíd Al-Judrí, Al-lah esté complacido con él,
que dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, salió en una de la fiestas del fin de Ramadán o del
Sacrificio hacia el lugar de rezo en comunidad. Se
dirigió a las mujeres, a las que les dijo: ‘¡Oh mujeres!
Dad azaques (sádaqas), ya que en verdad he visto que
sois mayoría entre la gente del Fuego’. Dijeron ellas:
‘¿Por qué motivo seremos mayoría entre la gente del
Fuego?’ Les dijo: ‘Abundáis en maledicencias y
ocultáis los favores y gracias que obtenéis de los
maridos. Y no he visto a nadie que gane más a los
dotados de razón que vosotras, a pesar de vuestra falta
de razón y de vuestra débil religión (Din)’. Dijeron ellas:
‘Mensajero de Al-lah, ¿y cuáles son las faltas de
nuestra razón y religión?’ Les dijo: ‘¿Acaso el
testimonio de dos mujeres no vale el testimonio de un
solo hombre?’ Dijeron: ‘Así es’. Les dijo: ‘Eso se debe
a vuestra falta de razón. ¿Acaso, si la mujer tiene el
período menstrual, no deja de rezar y ayunar?’.
Dijeron: ‘Así es’. Les dijo entonces: ‘Eso se debe a
vuestra débil religión (Din).”’
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Abu Saíd Al-Judrí, Al-lah esté complacido con él, nos
informa de que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y
le dé paz, salió en una de la fiestas del fin de Ramadán
o del Sacrificio hacia el lugar de rezo en comunidad y
después de haber pronunciado un sermón general
para hombre y mujeres, se dirigió a las mujeres, a las
que exhortó y llamó a que den azaques (sádaqas), ya
que el azaque apaga la ira del Señor. Por ello les dijo:
“¡Oh mujeres! Dad azaques (sádaqas), ya que en
verdad he visto que sois mayoría entre la gente del
Fuego”, esto es, practicad el azaque en abundancia
para como prevención del castigo del Fuego, ya que he
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صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- خيرب أبو سعيد
َّ ُ
ْ
،الم اصىل
 "خرج يف أض اَح أو ِف ْطر إىل:-عليه وسلم
ا
ف ام َّر ىلع النساء بعد أن خطب خطبة اعمة للرجال
ْ
ْ
والنساء خصصهن خبطبة يف وع ِظهن وتذ ِكريـهن
ا
ُ
ْ
 ألن الصدقة تطفئ غضب،وتر ِغيبهن يف الصدقة
ْ َّ ا
َّ  وهلذا قال،الرب
 "يا ام ْع ا ا:هلن
َّ
رش النساء ت اصدق ان فإين
ْ
ُ ُأُريت
ك َّن أكرث أـهل انلار" أي أكرثن من الصدقة
ِ
ُْ
 ألين اطلعت ىلع،لوقاية أنف ِسكن من عذاب اهلل

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
visto que sois mayoría las que iréis a él el Día del Juicio
Final. Dijeron ellas: ‘¿Por qué motivo seremos mayoría
entre la gente del Fuego?’ Les dijo: ‘Abundáis en
maledicencias”, que es la peor maldición que se puede
desear a las otras mujeres, puesto que eso significa su
expulsión de la clemencia de Al-lah, su alejamiento del
bien en esta vida y en la otra. No hay duda en que esto
significa requisar su clemencia que es anterior a su ira.
“E ocultáis los favores y gracias que obtenéis de los
maridos”. En el relato de Bujari y Muslim de Ibn Abbas:
“Se dijo: ¿acaso descreen de Al-lah? Él dijo: “Ocultan
el favor de sus esposos, así como ocultan el bien que
se hace por ellas. Aunque hayas estado colmando a
una de ellas todo el año de favores y bienes, a la
mínima cosa que vea de ti, te dirá: ‘¡Jamás he visto de
ti un bien!’”. “Y no he visto a nadie que gane más a los
dotados de razón que vosotras, a pesar de vuestra falta
de razón y de vuestra débil religión (Din)”, esto es,
nadie más que vosotras es capaz de dejar sin razón, a
pesar de que el hombre sea una de las personas más
firmes y estables. Esto es debido a la capacidad de
influencia emocional que tienen las mujeres, su
atractivo y sus poderes de seducción. Esto es solo una
generalización algo exagerada, ya que si el oficial de
seguridad se deja llevar por la tentación de las mujeres,
esto quiere decir que no vale para ese puesto. Dijeron
ellas: “Mensajero de Al-lah, ¿y cuáles son las faltas de
nuestra razón y religión?” como si no lo supieran. Él les
dijo: “¿Acaso el testimonio de dos mujeres no vale el
testimonio de un solo hombre?” Esto es una pregunta
retórica que les hace para enfatizar ese hecho. Dijeron:
“Así es”. Les dijo: “Eso se debe a vuestra falta de
razón”, esto es, debido a esa falta de racionalidad, el
testimonio de dos mujeres equivale al de uno. Esto
india las palabras del Altísimo cuando dice: “Y llamad
para que sirvan de testigos a dos de vuestros hombres;
y si no encontráis dos hombres, entonces, un hombre
y dos mujeres que os parezcan aceptables como
testigos, de modo que si una yerra, la otra subsane su
error” [Corán, 2:282]. Por lo tanto, el recurso a una
segunda mujer indica la falta de precisión y de razón
que tiene la mujer. “¿Acaso, si la mujer tiene el período
menstrual, no deja de rezar y ayunar?” Esto es otra
pregunta retórica que les hace para enfatizar ese
hecho, ya que es sabido que la mujer ni reza ni ayuna
durante su período menstrual. Ellas dijeron: “Así es”.
Les dijo entonces: “Eso se debe a vuestra débil religión
(Din)”. Así pues, si la mujer ni reza ni ayuna durante su
período menstrual, dejando por lo tanto dos grandes
pilares del Islam, esto supone una debilidad en su
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َّ
َّ
. فرأيت أكرث أـهلها النساء،انلار وشاـهدتها بعيين
ُ
ا
 بسبب ماذا نكون:وب ام يا رسول اهلل؟" أي
ِ :"فقلن
َّ
ْ ُ
ْ ك
رثن اللعن" أي بسبب
ِ  "ت:أكرث أـهل انلار؟ قال
َّ ْ ْ ُ
َّ
َّ
ُ ُّ ا
رش داعء يوجه
 وـهو،رثن اللعن إىل انلاس
ِ أنكن تك
َّ إىل إنسان؛ ألن معناـها
 واإلبعاد،الطرد من رمحة اهلل

 وال شك أن يف ـهذا،عن اخلري يف ادلنيا واآلخرة
ُْ ا
 "وتكف ْرن.مصادرة ل ِ اس اعة رمحته اليت اسبقت غضبه
ا
ا
ا
وجتْ ا
ا
حدن فضله
الع ِشري" أي تسرتن نِعمة الزوج
ْا
ُْ
 ويف رواية للبخاري،كرن معروفه وتن اسني مجيله
ِ وتن
ُْ
: أياكفرن باهلل؟ قال: "قيل:ومسلم عن ابن عباس
ُْ ا
ْ ا
ك ُفرن ا
ا
أحسنت
 لو،ويكفرن اإلحسان
،الع ِشري
"ي
ا
ْ
 ما: قالت، ثم ارأت منك شيئا،إىل إحداـهن ادلـهر
ا
ْا
ا
ُ
رأيت منك خريا ً قط" "ما ارأيْت من نا ِق اصات عقل
ا
ُ إحد
الر ُجل احلاازم من ا
ِّ ُب لل
ْا ا
َّ ب
اكن" أي ال
ِ و ِدين أذـه
ْ
ْ
 ولو اكن،أحد أقدر ىلع اسلب عقل الرجل من املرأة
َّ
َّ
الر ُجل ممن ُع ِرف باحلازم والشدة؛ وذلك لقوة تأثريـها
ا
 وـهذا ىلع،وسحر مجاهلا ودالهلا وإغرائها
ِ العاطيف
ْ
ُ سبيل
المباالغة يف وص ِفهن بذلك؛ ألنه إذا اكن
ا
َّ الضابط احلازم يف أموره اينْقاد
هلن فغريه من باب
ُْ
ْا
ُ
" وما نقصان ِدينِناا وعق ِلناا يا رسول اهلل؟:"قلن.أوىل
ْا
ُ
 «أليس:كأنه خيف عليهن ذلك حىت اسألن عنه" قال
َّ شهادة املرأة مثل نِصف اشهادة
 ـهذا استفهام،»الر ُجل
 وـهو أن شهادة-صىل اهلل عليه وسلم- تقريري منه
ُْ ا
َّ املرأة ىلع نصف شهادة
 باىل" أي أن األمر: "قلن.الرجل
ْا
ا
ُ
 أن: "فذلِك من نقصان عق ِلها" واملعىن: قال.كذلك
َّ
انلقص احلاصل يف عقلها ألجل أن شهادتها ُجعلت
 وـهذا فيه إشارة إىل قوهل،ىلع نصف شهادة الرجل
 ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم:تعاىل

يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من

الشهداء أن تضل إحداـهما فتذكر إحداـهما األخرى
َّ
) فاالستظهار بامرأة أخرى ديلل ىلع قِلة ضبطها وـهو
ِّ ُ
 "ألايْس إذا اح ا.ُم ْشعر بنقص عقلها
اضت لم ت اصل ولم
ِ
ا
صىل اهلل عليه- ت ُصم" وـهذا استفهام تقريري منه
 يف أن املرأة يف وقت حيضها تدع الصالة-وسلم
ُْ
ا
: قال، أن األمر كذلك: أي، باىل: "قلن.وتدع الصيام
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ا
ا
ُ
"فذلِك من نقصان ِدي ِنها" .فإذا اكنت املرأة تدع
الصالة والصوم وـهما من أرًكن اإلسالم ،بل من
ا
أـهمها ،فهذا نقص يف ِدينها؛ ألنها ال تصيل وال تقيض،

ويف الصيام يفوتها إذا حاضت مشاركة املؤمنني يف
اْ
الطاعة يف رمضان .إال أنهن ال يُلم ان ىلع ذلك وال
ْا
ا
خللقة ،لكن ن َّبه انليب
يؤاخذن عليه؛ ألنه من أصل ا ِ
ً
صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك حتذيرا من االفتتانُْ
ُ
بهن وهلذا رتَّب ا
العذاب ىلع ما ذكر من الكف اران
وغريه ال ىلع َّ
انلقص احلاصل عندـهن؛ ألنه بغري
ُ
مكن دفعه ِبال.
اختيارـهن ،وال ي ِ

práctica religiosa. Ni reza ni recupera ese rezo, y en el
ayuno, no es partícipe de la comunidad islámica que
ayuna el sagrado mes del Ramadán. Sin embargo,
esto no se les reprocha ni se les tiene en cuenta,
puesto que han sido creadas así. No obstante, el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, ha
querido advertirles de los conflictos que pueden incitar
y por ello relacionó le castigo con el desacato que
podría haber en ellas y no con su condición humana de
creación, ya que esta es involuntaria y ellas no la
pueden remediar.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ْ
أض اَح أو ف ْطر  :أي يف عيد ا
األضَح أو ال ِف ْطر.
ِ
ا
• ُ
ُ
ُ
• أ ِريتُك َّن  :أي :أن اهلل تعاىل أ اراـه َّن هل يللة اإلرساء.
• وبِ ام يا رسول  :أي :بسبب ماذا نكون أكرث أـهل انلار.
• اللَّعن َّ :
الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل ،فإذا قلت :امهلل العن فالنا ،فإنك تعين أن اهلل يبعده ويطرده عن رمحته.
ح ْدن ا
العشري  :اجتْ ا
ا
ا ُْْ
ح َّق الزوج.
• تكفرن ِ
ُّ
اْ
َّ
• أاذْ اـهب للُ ِّ
ب َّ
العقل اخلاالص من الشوائب.
الر ُجل  :اللب:
ِ
ْ
ا
• احلاازم  :الضابط ألمره.

فوائد احلديث:
 .1فيه خروج النساء إىل صالة العيد.
ُْ
ا
ُ
ا
 .2يُستحب للخطيب يف العيدين أن يف ِرد النساء باملوعظة ،وخيربـهن بما خيصهن من تقوى اهلل ،وانليه عن كفران العشري ،وما يلزمهن من
ذلك.
ُ
ا
 .3فيه وعظ اإلمام وأصحاب الواليات وكرباء انلاس راعياـهم وحتذيرـهم املخالفات وحتريضهم ىلع الطااعت.
 .4فضل الصدقة وأنها من األسباب اليت يُتىق بها َّ
انلار ،ويف احلديث( :اتقوا انلار ولو ب ِ ِشق تمرة).
ُ ا ِّ ُّ
 .5فيه ديلل ىلع أن الصدقة تكفر اذلنوب اليت بني املخلوقني.
َّ ا
 .6استحباب الشفاعة للمساكني وغريـهم والسؤال هلم.

 .7فيه إثبات وجود انلار وأن أكرث أـهلها من النساء.
ُ
كفران ا
العشري من الكبائر؛ ألن َّ
اتلوعد بانلار من عالمة كون املعصية كبرية.
 .8فيه أن
َّ
ا
 .9فيه أن اللعن من المعايص القبيحة.
ُ
ُ
ُ
ُ
 .10فيه إطالق الكفر ىلع غري الكفر باهلل -تعاىل ،-وال يراد به حقيقة الكفر.
اُ
ا
ا
 .11فيه بيان زيادة اإليمان ونقصانه ،فمن كرثت ِعبادته زاد إيمانه و ِدينه ومن نقصت ِعبادته نقص ِدينه.
اْ
 .12فيه ُمراجعة ُ
المتعلم العالم َّ
المتبُوع فيما قاهل إذا لم يظهر هل معناه.
واتلابع
َّ
 .13فيه أن شهادة املرأة ىلع نِصف شهادة َّ
الرجل وذلك ل ِقلة ضبطها.
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 .14حتريم الصالة والصوم ىلع احلائض ومثلها انلفساء.
َّ
 .15فيه إشعار بأن امنع احلائض من الصوم والصالة اكن ثابتا ِبكم الرشع قبل ذلك املجلس.
ا
اْ
ِّ
ا
اْ
 .16حسن ُخلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقد ا
أجاب النساء عن أسئل ِتهن من غري تع ِنيف وال ل ْوم ،بل خاطبهن ىلع قدر ُعقوهلن.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إرشاد الساري لرشح صحيح
ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة1323 ،ـه .مرقاة املفاتيح رشح
مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل
بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ـه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :زين
ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ،حتقيق :مجاعة من املشايخ ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة انلبوية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1996 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ـه .رشح صحيح
ابلخاري ،تأيلف :يلع بن خلف املشهور بابن بطال ،حتقيق :يارس بن إبراـهيم ،انلارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :اثلانية1423 ،ـه .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ـه.

الرقم املوحد)10011( :
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 فلعله،يعمد أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد

Que nadie pretenda azotar a su mujer como
si fuera una esclavo, ya que tal vez se
acueste con ella al final del día.

يضاجعها من آخر يومه

**

906. EL HADIZ:

: احلديث.906

De Abdullah Ibn Zamaa, Al-lah esté complacido con él,  أنّه سمع انليب-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن زمعة
“que oyó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, pronunciando un sermón (jutba), en el que
mencionó la camella y a quien la desjarretó. El
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo,
explicando la aleya coránica: ‘Cuando el más
desdichado de ellos se adelantó’: enviaron para acabar
con la camella al menos ejemplar, al más bruto y
corrupto de todo el pueblo. Después, mencionó a las
mujeres y exhortó a sus compañeros acerca de ellas.
Dijo: ‘Que nadie pretenda azotar a su mujer como si
fuera una esclavo, ya que tal vez se acueste con ella al
final del día’. Luego, los llamó a no reírse de la
ventosidad. Dijo: ‘¿Por qué algunos os reís de lo que
sale de vosotros mismos.’?

 وذكر انلاقة واذلي، خيطب-صىل اهلل عليه وسلم «إ ِذ:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،عقرـها
اا ا
ْا ا ا اا
 ااع ِرم منيع يف،عزيز
ِ  انبعث لها رجل:انبعث أشقاـها
ا
َّ
 «ياع ِمد: فقال،فيهن
 فوعظ، ثم ذكر النساء،»ـهطه
ِ ر
َّ ُ ا
اج ُع اها
ِ  فلعله يض،أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد
َّ ثم وعظهم يف اضحكهم من
َّ »من آخر يومه
،الرض اطة
ِ ِ
ِ
َّ  «لم يضحك أحدكم:وقال
.»!مما يفعل؟

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Abdullah Ibn Zamaa, Al-lah esté complacido con él, dijo
que oyó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, pronunciando un sermón (jutba) sobre su camella,
puesto que parte de las enseñanzas y la guía para la
que fue enviado que no aparenta lo que no es, ni pide
lo inexistente ni rechaza lo existente si no hay ninguna
norma en la ley islámica que lo contradiga. Por lo tanto,
mientras Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
pronunciaba el sermón, lo oyó Abdullah Ibn Zamaa, Allah esté complacido con él. La síntesis de lo que dijo
en ese sermón era que oyó al Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz, mencionar la camella que fue
un milagro para el Profeta Saleh, sobre él y sobre
nuestro Mensajero sean las bendiciones y la paz de Allah. Asimismo, una de las ideas principales que
mencionó fue la cuestión del hombre que desjarretó
esa camella. Un hombre llamado Qudhar, que era el
más infame de su pueblo. En su descripción se ha
dicho que era el más vil, bruto y corrupto de todo su
pueblo. Luego, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y
le dé paz, dijo: “Que nadie de vosotros pretenda azotar
a su mujer como si fuera una esclavo”. Esto aclara que
está permitido educar a los esclavos, hombres y
mujeres, por la fuerza, al tiempo que permite golpear a
las mujeres sin violencia. No obstante, de este hadiz se
sobreentiende que está descartado golpear a la
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 وسمعه عبد اهلل، خيطب-صىل اهلل عليه وسلم- اكن
 ومن مجلة ما خطب أنه سمع انليب ذكر،بن زمعة
ىلع نبينا- انلاقة اليت اكنت معجزة نليب اهلل صالح

 وًكن من مجلة ما،-وعليه أفضل الصالة والسالم
ُ
 يقال هل ق ادار واذلي اكن،ذكره أيضا اذلي عقرـها
 شديد، أنه قليل املثل: وجاء من أوصافه،أشىق القوم

عليه الصالة-  ثم قال. ذو منعة يف قومه،اإلفساد

 "يعمد أحدكم فيجدل امرأته: يف خطبته-والسالم
 ويف سياق،جدل العبد" وـهو يف العادة رضب شديد
ُ ا
 أن ي ابا ِلغ،احلديث استبعاد وقوع األمرين من العاقل
يف رضب امرأته ثم جيامعها من بقية يومه أو يللته؛

واملجامعة أو املضاجعة إنما تستحسن مع امليل
ً
، واملجلود َغبلا ينفر ممن جدله،والرغبة يف العرشة
ا
 وأنه إذا اكن وال بد،فوقعت اإلشارة إىل ذ ِّم ذلك

فليكن اتلأديب بالرضب اليسري ِبيث ال حيصل

 فال يفرط يف الرضب وال يفرط يف،معه انلفور اتلام
َّ
 حذرـهم يف (ضحكهم من: ثم (وعظهم) أي.اتلأديب
 وملا فيه من،الرضطة)؛ وذلك ألنه خالف املروءة

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
esposa con violencia y luego acostarse con ella, dado  (لِم يضحك: وقال يف تقبيح ذلك،ـهتك احلُرمة
que ¿quién en su sano juicio va a abusar de la violencia
َّ
física contra su mujer y luego querrá que se acueste أحدكم مما يفعل؟)؛ وذلك ألن الضحك إنما يكون
con él de noche? Es sabido que las relaciones  يبدو أثره ىلع،من األمر العجيب والشأن الغريب
conyugales y la cohabitación con la esposa es
 فإن قوي وحصل معه الصوت،البرشة فيكون اتلبسم
preferible cuando hay voluntad por las dos partes y un
deseo mutuo, sin embargo, la persona violentada  وإذا، فإن ارتىق ىلع ذلك اكنت القهقهة،اكن الضحك
tiende siempre a ser esquiva y distante. Por ello, en el اكن ـهذا األمر معتادا ً من لك إنسان فما وجه الضحك
hadiz se repudia el uso de la violencia contra la esposa.
.من وقوع ذلك ممن وقع منه؟
Si no hay otro remedio que usar la violencia, al menos
que sean golpes suaves para que la mujer no deteste
y abandone a su esposo. No habría que abusar de la
violencia ni habría que abusar de la instrucción.
Después los exhortó y les advirtió de reírse de la
ventosidad, puesto que es lo contrario a la
caballerosidad y supone infringir la privacidad. Criticó
ese comportamiento por medio de la pregunta: “¿Por
qué algunos os reís de lo que sale de vosotros
mismos?”, puesto que la risa es de lo excepcional o
llamativo, por de una sonrisa dibujada en el rostro. Si
se intensifica y se emiten sonidos, se convierte en risa
y, si sube de tono, se convierte en carcajada. Sin
embargo, si este asunto es una necesidad fisiológica
común del ser humano, ¿cuál es el motivo de la risa
entonces?
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
. متفق عليه:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن زمعة:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

اا
. حنرـها وذِبها: • عق ارـها
ْ ا
. قام بَسعة: • انبا اعث
ٌ
. قليل املثل: • ار ُجل اع ِزيز
. الرشير املفسد: • ااع ِرم
. قوي ذو امنا اعة: • ام ِنيع
ا
. يف قومه: ـهطه
ِ • يف ر

 زوجته: • امرأته
ً
• اج ادل ا
ً.شديدا مؤذيا
 مثل رضبه يف كونه: أي: العبد
ُ ا
. جيامعها: اج ُع اها
ِ • يض
َّ
َّ • او اع اظ ُهم يف اضحكهم م ان
 يف خطبته من الضحك عند سماع صوت خروج الريح من ادلبر؛-صىل اهلل عليه وسلم-  حذرـهم انليب: أي: الرض اطة
ِ ِ ِ
ِ
. وـهو أمر معتاد من لك إنسان، وفيه ـهتك احلرمة،ألن الضحك من ذلك خالف املروءة

:فوائد احلديث
. بقصص املاضني-صىل اهلل عليه وسلم-  إخبار رسول اهلل.1
. ويه انلاقة-عليه الصالة والسالم-  بيان معجزة صالح.2
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 .3ينبيغ ىلع العالم إذا وعظ انلاس أن يذكرـهم بسنن اهلل يف املاضيني؛ ملا فيها من مواعظ حسنة وذكرى لذلاكرين.
ِّ
 .4اعمة انلاس تبع ل ِعل َّية القوم وكربائهم ىلع األغلب.
ً
 .5العامة مىت رضيت بفساد اخلاصة َّ
مجيعا.
عمهم العذاب

 .6إذا لم ينفع الوعظ واهلجر يف تأديب الزوجة اليت خيىش منها النشوز ،فليكن اتلأديب بالرضب اليسري اذلي ال حيصل معه انلفور اتلام ،كما
قال -تعاىل(:-فعظوـهن واـهجروـهن يف املضاجع وارضبوـهن).
 .7اإليماء إىل جواز الرضب اليسري للنساء ،مع عدم رضب الوجهِ ،بيث ال حيصل معه انلفور .

 .8الضحك إنما حيصل يف األمر الغريب العجيب ،وأما األمر املعتاد من لك إنسان؛ فالضحك منه خالف املروءة ،وـهتك حلرمة املسلم.

 .9أن املجامعة إنما تستحسن مع الرغبة يف العرشة فيستبعد وقوع الرضب الشديد ،واملضاجعة يف يوم واحد من اعقل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ـه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ـه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ـه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ـه .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ـه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم،
مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ـه2009 ،م .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ـه.

الرقم املوحد)3070( :
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أحاديث الفضائل واآلداب
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رْ
ر
ر
اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبرع السيئة احلسنة
ر
خبلق حسن
تمحها،
ر
وخالق انلاس ٍ

 .907احلديث:

Teme a Al-lah donde quiera que estés y si
cometes una mala acción, haz
inmediatamente una buena que te haga
borrar la falta anterior. Y compórtate con
la gente correctamente.
**

907. EL HADIZ:

عن أيب ذر و معاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما -عن De Abu Dhar y Muádh Ibn Yabal, Al-lah esté
complacido con ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اتق اهلل حيثما
le bendiga y le dé paz, dijo: “Teme a Al-lah donde
ا
ا
اْ
ا
تمحها،
احلسنة
ة
السيئ
ع
ب
كنت ،وأت
وخالق انلاس quiera que estés y si cometes una mala acción, haz
ِ
ِ
inmediatamente una buena que te haga borrar la falta
حسن».
خبلق
ٍ
ٍ
”anterior. Y compórtate con la gente correctamente.

درجة احلديث :حسن

**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

اتق اهلل بامتثال أوامره واجتناب نواـهيه يف أي ماكن

SIGNIFICADO GENERAL:
**

كنت ,وبادر ىلع فعل احلسنة بعد وقوعك يف السيئة،
تلكفرـها وتزيل أثرـها السيئ يف القلب وعقابها من
الصحف ،واعمل انلاس بمثل ما حتب أن يعاملوك

به.

Teme a Al-lah acatando sus órdenes y evitando sus
prohibiciones donde quiera que estés. Si cometes una
mala acción, haz inmediatamente una buena que borre
de tu corazón y de tu registro de acciones sus malas
consecuencias y su castigo. Y trata a la gente como te
gustaría que te traten.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :حديث أيب ذر :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم .حديث معاذ -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وأمحد.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتق اهلل  :بامتثال أمره واجتناب نهيه ،والوقوف عند حده.

• حيثما كنت  :يف أي ماكن كنت فيه حيث يراك انلاس ،وحيث ال يرونك ،فإنه مطلع عليك.
ا ْ
اْ
• أت ِبع  :أحلِق ،أي افعل بعدـها.
• السيئة  :ويه ترك بعض الواجبات ،أو ارتكاب بعض املحظورات.
• احلسنة  :العمل الصالح
ّ
• تمحها  :تمح عقابها من صحف املالئكة وأثرـها السيئ يف القلب.
• وخالق انلاس  :اعملهم.

• خلق حسن  :وـهو أن تفعل معهم ما حتب أن يفعلوه معك ،فبذلك جتتمع القلوب ،وتتفق اللكمة ،وتنتظم األحوال.

فوائد احلديث:
 .1األمر بتقوى اهلل ،وـهو وصية اهلل جلميع خلقه ،ووصية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.
 .2اإلتيان باحلسنة عقب السيئة سبب لغفران السيئة.
 .3فضل اهلل ّ
عز وجل ىلع العباد؛ وذلك ألننا لو رجعنا إىل العدل لاكنت احلسنة ال تمحو السيئة إال باملوازنة ،وظاـهر احلديث العموم ،فاحلسنة ولو
اكنت يسرية تمحو السيئة اليت يه أكرب منها.

 .4الرتغيب يف حسن اخللق ،وـهو من خصال اتلقوى اليت ال تتم اتلقوى إال به ،وإنما أفرد باذلكر للحاجة إىل بيانه.
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املصادر واملراجع:
ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ـه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ـه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَسي ،ط .دار اليَس- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Si teméis a Al-lah, hacéis las cinco
oraciones, ayunáis el mes del Ramadán,
pagáis el azaque obligatorio (limosna) de
vuestra riqueza y obedecéis a vuestros
dirigentes (emires), ingresaréis en el
Jardín de vuestro Señor.

، وصوموا شهركم،اتقوا اهلل وصلوا مخسكم

 وأطيعوا أمراءكم تدخلوا،وأدوا زَكة أموالكم
جنة ربكم

: احلديث.908

**

908. EL HADIZ:

ريض اهلل- عن أيب أمامة ُصدي بن عجالن ابلاـهيل
-صىل اهلل عليه وسلم-  اس ِمعت رسول اهلل: قال-عنه
ُّ ا
ُ َّ
اا
ُ اخي ُط
وصلوا
، «اتقوا اهلل: فقال،الوداع
ب يف اح َّجة
ُ  وأا ُّدوا از اًكة أا ا،هر ُكم
ُ اِخ اس
ُ وص
ُ ،كم
وموا اش ا
،موا ِلكم
ُ ا ُ ُاا ا ُ ا
ُ دخلُوا اج َّنة ار ِّب
.»كم
وأ ِطيعوا أمراءكم ت

De Abu Umama Suday Ibn Aylan Al Báhili, Al-lah esté
complacido con él, que dijo: “Oí al Mensajero de Al-lah,
Él le bendiga y le dé paz, decir en su sermón de la
Peregrinación de la despedida: ‘Si teméis a Al-lah,
hacéis las cinco oraciones, ayunáis el mes del
Ramadán, pagáis el azaque obligatorio (limosna) de
vuestra riqueza y obedecéis a vuestros dirigentes
(emires), ingresaréis en el Jardín de vuestro Señor.”’
**

 صحيح:درجة احلديث

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En la Peregrinación de la despedida, el Mensajero de
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, pronunció un sermón
(jutba) el día de Arafa y el día de la Fiesta del Sacrificio.
Exhortó a los fieles congregados a que tuvieran temor
de Al-lah y Lo tuviera siempre presente. Este tipo de
sermones debe ser pronunciado por el líder de los
peregrinos tal y como lo hizo el Mensajero de Al-lah, Él
le bendiga y le dé paz. Entre otras ideas, les dijo:
“¡Musulmanes! Tened temor de Al-lah”. Por lo tanto,
exhortó a todos los fieles congregados a que tuvieran
temor de Al-lah, pues Él es nuestro Creador, el que nos
ha colmado con sus dones y nos ha concebido para
acatar su Mensaje. Luego dijo: “Haced las cinco
oraciones” que Al-lah, Majestuoso y Excelso, le ha
impuesto al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz. “Ayunad el mes del Ramadán”, “Pagad el azaque
obligatorio (limosna) de vuestra riqueza”, dándoselo a
los que lo necesitas y no seáis avaros en ello.
“Obedeced a vuestros dirigentes (emires)”, esto es,
aquellos que Al-lah ha puesto como gobernantes
vuestros. Esto abarca a los dirigentes regionales y al
dirigente general, como por ejemplo el Emir de un
Estado. La obligación de los súbditos es acatar el
mandato de esa autoridad siempre que no incurra en
desacato de las órdenes de Al-lah. Si esto ocurre, no
se debe obedecer al dirigente corrupto, puesto que la
obediencia del ser creado no se debe anteponer a la
obediencia del Creador del universo, Alabado y
Excelso. La recompensa de quien así actúe es el
Paraíso.
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-صىل اهلل عليه وسلم- يف حجة الوداع خطب انليب
َّ
، ووعظ انلاس وذكرـهم، وخطب يوم انلحر،يوم عرفة
ُّ ُ وـهذه خطبة من اخلطب الرواتب اليت ي
سن لقائد

صىل- احلجيج أن خيطب انلاس كما خطبهم انليب

 وًكن من مجلة ما ذكر يف إحدى،-اهلل عليه وسلم

 "يا أيها انلاس اتقوا:خطبه يف حجة الوداع ما ييل
َّ -صىل اهلل عليه وسلم-  فأمر الرسول، "ربكم
انلاس
َّ
ً
َّ مجيعا أن يتقوا
، وأمدـهم بِنعمه،ربهم اذلي خلقهم
.-تعاىل-  فأمرـهم بتقوى اهلل،وأعدـهم لقبول رساالته
ُّ
 صلوا الصلوات: "وصلوا ِخسكم" أي:وقوهل
صىل-  ىلع رسوهل-عز وجل- اخلمس اليت فرضها اهلل

 شهر: "وصوموا شهركم" أي: وقوهل.-اهلل عليه وسلم
 أعطوـها: "وأدوا زًكة أموالكم" أي: وقوهل.رمضان
 "أطيعوا:وقوهل

.مستحقيها وال تبخلوا بها

 وـهذا، من جعلهم اهلل أمراء عليكم:أمراءكم" أي

: ويشمل األمري العام،يشمل أمراء املناطق وابلدلان
ِّ ُ
 فالواجب ىلع الرعية طاعتهم يف،أي أمري ادلولة لكها
 أما يف معصية اهلل فال جتوز طاعتهم،غري معصية اهلل
َّ ُ
ولو ا
أم ُروا بذلك؛ ألن طاعة املخلوق ال تقدم ىلع

. وثواب من فعل ذاك اجلنة.-جل وعال- طاعة اخلالق

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وابن حبان .تنبيه :عند أمحد بدل اتقوا[ :اعبدوا ربكم] ،وعندـهما( :ذا أمركم) أما (أمراءكم) فلفظ ابن
حبان.
ُ
اتلخريج :أبو أمامة صدي بن عجالن ابلاـهيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
الو اداع  :حجة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-سنة عرش من اهلجرةُ ،
• اح َّجة ا
وس ِّميات بذلك؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ودع انلاس فيها.
ا
ُ
• ِخ اسكم  :الصلوات اخلمس املفروضة.
ا اُ
هركم  :شهر رمضان.
•ش
ُاا ا ُ
• أمراءكم  :أويلاء األمور منكم.
ُ
ُّ
جتن من فيها أي تسرته.
• جنة ربكم  :يه ادلار اليت أعدـها اهلل ألويلائه املتقني ،وسميت بذلك لكرثة أشجارـها ألنها ِ

فوائد احلديث:
 .1الزتام ـهذه األعمال من تقوى اهلل ،وأن تقوى اهلل تعاىل طريق اجلنة ورشط دلخوهلا ،واالستقامة يف ادلنيا سبب انلجاة يف اآلخرة.
 .2وجوب طاعة الوالة واحلاكم ،ورشط طاعتهم أن ال يأمروا بما فيه معصية اهلل -عز وجل-.
 .3أن العمل ألجل دخول اجلنة من امتثال أمر اهلل -عز وجل ،-وليس من الرشك أو من املحرمات ،فإن اهلل تعاىل خلقها ووصفها نلا وحثنا للعمل
دلخوهلا ،فيه ثواب اهلل وجزاؤه ،والعمل هلا عمل لوجه اهلل تعاىل وداخل يف اإلخالص.

 .4ختصيص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ـهذه األمور باذلكر ديلل ىلع أـهميتها.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد
بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه-
 2001م .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3520( :
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¡Alejaos de las siete aniquiladoras! Le
preguntaron: “Mensajero de Alah, ¿cuáles
son?” Les respondió: Cometer idolatría
asociando algo a Al-lah, la brujería,
quitarle la vida de una persona en los
supuestos que Al-lah ha prohibido, a
excepción de que sea legítimo hacerlo,
comer de la usura, aprovecharse de los
bienes del huérfano, escapar al iniciarse la
batalla y difamar a las mujeres honestas,
creyentes e inocentes.

اجتنبوا السبع املوبقات

**

909. EL HADIZ:

: احلديث.909

ً
 "اجتنبوا: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ُ ا
: وما ُـه َّن؟ قال، يا رسول اهلل: قالوا،الموبِقات
السبع
ُ
ا
ْ
ُ
ُ
انلفس اليت اح َّر ام اهلل إال
 وقتل،والسحر
،الرشك باهلل
ِ
ُ
ُ
واتل او ّيل ا
َّ ،وأكل مال ايلتيم
ِّ وأكل
يوم
،الربا
،باحلق
ِ
ُ
ا
ْ َّ
."املحصنات الغافِالت املؤمنات
 وقذف،الزح ِف
ِ

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah dijo: “¡Alejaos de las siete
aniquiladoras! Le preguntaron: “Mensajero de Alah,
¿cuáles son?” Les respondió: Cometer idolatría
asociando algo a Al-lah, la brujería, quitarle la vida de
una persona en los supuestos que Al-lah ha prohibido,
a excepción de que sea legítimo hacerlo, comer de la
usura, aprovecharse de los bienes del huérfano,
escapar al iniciarse la batalla y difamar a las mujeres
honestas, creyentes e inocentes.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

َّ
ا َّ َّ ُ ا
 أمته باالبتعاد عن سبع-اَّلل اعليْ ِه او اسل ام
صىل- يأمر
ّ
 وملا ُسئل عنها ما يه؟ بينها بأنها،جرائم مهلاك ٍت
، باختاذ األنداد هل من أي شلك اكنت،الرشك باهلل

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
exhorta a su Comunidad a alejarse de las siete actos
ilícitos que aniquilan al ser humano y lo pueden
condenar a la perdición. Cuando le preguntaron
¿cuáles son?. Él las aclaró como sigue: cometer
وقتل انلفس اليت
،وبدأ بالرشك؛ ألنه أعظم اذلنوب
ِ
idolatría asociando algo a Al-lah, ya que la asociación
ٍ
منع اهلل من قتلها إال
de Al-lah a otros entes es el pecado más grave. ، والسحر،بمسوغ رشيع
Quitarle la vida de una persona en los supuestos que ،وتناول الربا بأكل أو بغريه من وجوه االنتفاع
ٍ
Al-lah ha prohibido, a excepción de que sea legítimo
hacerlo, esto es, con una justificación jurídica para  والفرار من،واتلعدي ىلع مال الطفل اذلي مات أبوه
hacerlo. La brujería, comer de la usura o beneficiarse
. وريم احلرائر العفيفات بالزنا،املعركة مع الكفار
de ella, aprovecharse de los bienes del huérfano, cuyo
padre ha fallecido, arrebatándole sus posesiones.
También citó: desertar del campo de batalla y difamar
a las mujeres honestas, creyentes e inocentes,
acusándolas de adulterio o fornicación.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
. متفق عليه:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:اتلخريج
. اتلوحيد:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• اجتنبوا  :ابتعدوا عن.
ُ
• املوبقات  :املهلاكت ،سميت موبقات؛ ألنها تهلك فاعلها يف ادلنيا واآلخرة.
ً
• الرشك باهلل  :بأن جيعل هلل ندا يدعوه ويرجوه وخيافه.
• اليت حرم اهلل  :أي :حرم قتلها.

موجب للقتل.
• إال باحلق  :أي :بفعل
ٍ
• وأكل الربا  :أي :تناوهل بأي وجه.

• وأكل مال ايلتيم  :يعين :اتلعدي فيه ،وايلتيم :من مات أبوه وـهو دون ابللوغ.

• اتلويل يوم الزحف  :أي اإلدبار من وجوه الكفار وقت القتال.
ُ
• وقذف املحصنات  :رميهن بالزنا ،واملحصنات :املحفوظات من الزنا ،واملراد :احلرائر العفيفات.
• الغافالت  :عن الفواحش وما رمني به ،أي :الربيئات.

فوائد احلديث:
 .1حتريم الرشك ،وأنه ـهو أكرب الكبائر وأعظم اذلنوب.
 .2حتريم السحر ،وأنه من الكبائر املهلكة ومن نواقض اإلسالم.
 .3حتريم قتل انلفس بغري حق.
ٍّ
 .4جواز قتل انلفس إذا اكن ِبق اكلقصاص والردة والزنا بعد إحصان.
 .5حتريم الربا وعظيم خطره.
 .6حتريم االعتداء ىلع مال األيتام.
 .7حتريم الفرار من الزحف.
 .8حتريم القذف بالزنا واللواط.
 .9أن قذف الاكفر ليس من الكبائر.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3331( :
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َّ َّ
َّ
َّ ْ ر
يف اجلبارون
:فقالت انلَّار
،ت اجلنة وانلَّار
ر
احتج ر
َّ َّ ُ ر ر
ُ
ُ والم رت رك ي
انلاس
يف ضعفاء
:وقالت اجلنة
.َبون
ر
ر
ُُ
ومساك رينهم

El Paraíso y el Infierno protestaron. Dijo el
Infierno: En mí se hallan los déspotas y los
arrogantes. Y dijo el Paraíso: en mí están
los más vulnerables de la gente y los
humildes
**

910. EL HADIZ:

: احلديث.910

ً
: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َّ
َّ ْ ا
َّ يف
َّ فقالت
َّ اجلنة
َّ :انلار
اجلبارون
،وانلار
ت
ِ
ِ «احتج
ُا ا
ا
َّ
ُ ِّ ك
َّ :اجلنة
انلاس
يف ُض اعفاء
وقالت
.ربون
والمت
ِ
ِ
ْ َّ
اْا
ُ
ُ
ُ
ا
ا
 إِنك اجلنة رمحيت: فقىض اهلل بينهما،ومسا ِكينهم
ُ
َّ  وإنك،أارحم بك من أشاء
انلار عذايب أعذب بك من
ِ
ا ْ ُ ا َّ ْ ا
».يلع ِمل ُؤـها
 و ِل ِلكيكما،أشاء

De Abu Said al-Judri, que Al-lah esté complacido de él,
que dijo [transmitido por el Mensajero]: “El Paraíso y el
Infierno protestaron. Dijo el Infierno: En mí se hallan los
déspotas y los arrogantes. Y dijo el Paraíso: en mí
están los más vulnerables de la gente y los humildes.
Y Al-lah dictaminó sobre ambos: ¡Ciertamente el
Paraíso eres Mi misericordia, y otorgaré Mi
misericordia a quien Yo desee! ¡Ciertamente el Infierno
eres Mi castigo, y otorgaré Mi castigo a quien Yo
desee! Y en mi mano está el llenaros los dos”.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El significado de este hadiz: el Paraíso y el Infierno
protestaron entre ambos, y cada uno argumentó sus
razones, y eso se suscribe dentro de los elementos
invisibles, que hemos de creer en ellos, aunque a
nuestras mentas les sea imposible percibir que el
Paraíso se quejó al Infierno, y este último al Paraíso. El
Paraíso se quejó de que en él estaban los déspotas y
los arrogantes. Los déspotas son aquellos groseros
que obran con brutalidad; y los arrogantes son aquellos
que desprecian todo y se sienten con superioridad. Son
los que desprecian a la gente y rechazan la verdad.
Como dijo el Profeta, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, sobre la arrogancia: “Es negar la
verdad y el desprecio a la gente”. La gente que se
siente superior, y la gente que son arrogantes, son
gente del Infierno, que Al-lah nos asista. Tal vez una
persona del Infierno puede ser flexible con la gente, de
buen comportamiento, pero es arrogante frente a la
verdad, engreído sobre la verdad, por lo que no le
ayudará su flexibilidad y su compasión hacia la gente,
sino que será considerado un arrogante y un déspota,
aunque sea flexible con la gente, porque ha sido
arrogante y se ha creído superior a la verdad. Mientras
que el Paraíso dijo: En mí están los débiles de la gente
y los pobres de la gente. Estos son pues los más se
inclinan hacia la verdad y se guían por ella. Sin
embargo, los arrogantes y opresores son los que
menos cumplen con la verdad. Al-lah Todopoderoso
dictaminó sobre ambos al decir: “¡Ciertamente el
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 أن اجلنة وانلار حتاجتا فيما:معىن ـهذا احلديث

 وـهذا من األمور، لك واحدة تديل ِبجتها،بينهما
الغيبية اليت جيب علينا أن نؤمن بها حىت وإن

 وانلار،استبعدتها العقول فاجلنة احتجت ىلع انلار
 انلار احتجت بأن فيها اجلبارين،احتجت ىلع اجلنة

، اجلبارون أصحاب الغلظة والقسوة،واملتكربين

 واذلين يغمطون،واملتكربون أصحاب الرتفع والعلو
 كما قال انليب صىل اهلل عليه،انلاس ويردون احلق
 فأـهل.) (إنه بطر احلق وغمط انلاس:وسلم يف الكرب

،اجلربوت وأـهل الكربياء ـهم أـهل انلار والعياذ باهلل
،وربما يكون صاحب انلار لني اجلانب للناس

 مستكرب، لكنه جبار بالنسبة للحق،حسن األخالق

 بل ـهو، فال ينفعه يلنه وعطفه ىلع انلاس،عن احلق
موصوف باجلربوت والكربياء ولو اكن لني اجلانب
 أما اجلنة.للناس؛ ألنه جترب واستكرب عن احلق

 فهم يف. إن فيها ضعفاء انلاس وفقراء انلاس:فقالت
 وأما أـهل،الغالب اذلين يلينون للحق وينقادون هل

.الكربياء واجلربوت؛ فيف الغالب أنهم ال ينقادون
َّ
 ( إنك اجلنة: فقىض اهلل عز وجل بينهما فقال للجنة
 ( إنك انلار:رمحيت أرحم بك من أشاء ) وقال للنار

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
عذايب أعذب بك من أشاء ) ثم قال عز وجلParaíso eres Mi misericordia, y otorgaré Mi ( :
misericordia a quien Yo desee! ¡Ciertamente el Infierno
َّ
وللكيكما يلع ملؤـها ) تكفل عز وجل وأوجب ىلع eres Mi castigo, y otorgaré Mi castigo a quien Yo
نفسه أن يمأل اجلنة ويمأل انلار ،وفضل اهلل سبحانه desee!” Y después dijo el Altísimo: “Y en mi mano está
el llenaros los dos”. El Todopoderoso se hace
وتعاىل ورمحته أوسع من غضبه ،فإنه إذا اكن يوم
responsable y se encarga de llenar el Paraíso y el
القيامة ألىق من يلىق يف انلار ،ويه تقول  :ـهل من Infierno, sin embargo Su favor y misericordia son más
مزيد ،يعين أعطوين .أعطوين .زيدوا .فيضع اهلل grandes que Su enfado. De este modo, cuando llegue
el Día del Levantamiento, Al-lah lanzará al Infierno
عليها رجله ،ويف لفظ عليها  :قدمه ،فيزنوي بعضها quien esté condenado, mientras el Infierno dice: “¿Hay
ىلع بعض ،ينضم بعضها إىل بعض من أثر وضع الرب alguien más?”, es decir, “dadme más”, “dadme más”.
)Después Al-lah pondrá Su pie (“pierna” en otro relato
عز وجل عليها قدمه ،وتقول :قط قط ،يعين :كفاية
sobre el Infierno. Entonces el Infierno se plegará sobre
كفاية ،وـهذا ملؤـها .أما اجلنة فإن اجلنة واسعةsí mismo, debido a la pisada del pie del Todopoderoso. ،
عرضها َّ
الس ام اوات واألرض يدخلها أـهلها ويبىق فيها Y el Infierno dirá: “kat, kat”, es decir, basta, basta y con
ِ
ً eso significa que está lleno. Mientras que el Paraíso
فضل زائد ىلع أـهلها ،فينشئ اهلل تعاىل هلا أقواما será mucho más amplio, tan vasto como los cielos y la
فيدخلهم اجلنة بفضله ورمحته؛ ألن اهلل تكفل هلا tierra. Ingresará en él su gente y seguirá quedando un
espacio amplio. Entonces Al-lah, el Misericordioso,
بملئها.
creará a más gente para que ingresen en el Paraíso
con el favor de su misericordia, porque Él se
comprometió a llenarlo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احتجت  :ختاصمت وأقامت لك واحدة منهما احلجة ىلع األخرة  ،واملراد من احلوار حاكية ما اختص به لك منهما.
• اجلبارون  :اذلين يتجربون ىلع انلاس ويقهرونهم ىلع مرادـهم.
• ضعفاء انلاس  :املتواضعون،أو املستضعفون.
• مساكينهم  :املحتاجون.

• قىض بينهم  :أخرب عما أراده هلا مما سبقت به إرادته.
• للكيكما يلع ملؤـها  :للك من اجلنة وانلار ما يملؤـها.

فوائد احلديث:
 .1بشارة املؤمنني املستضعفني باجلنة ،ووعيد املتكربين واجلبارين بانلار.
ً
 .2أن اهلل تعاىل شاء أن يرتك انلاس أحرارا خيتار لك واحد منهم العمل اذلي يريده بعد أن يبني هلم طريق احلق من ابلاطل ،وقد علم سبحانه أن
ً
ً
فريقا سيختار طريق الرش ويكون مصريه انلار فيملؤـها  ،وأن فريقا سيختار بإرادته طريق اخلري فيكون مصريه اجلنة فيملؤـها.
ً
ً
 .3ـهذا احلديث ىلع ظاـهره ،فقد جعل اهلل يف اجلنة وانلار تميزيا تدرًكن به؛ فتحاجتا وًكن هلما قوال.

 .4اتلواضع هلل وخفض اجلناح للمؤمنني سبب يف رمحة اهلل ودخول اجلنة.

 .5اجلنة دار رمحة اهلل يرحم بها من يشاء من أويلائه ،وانلار دار عذابه يعذب بها من يشاء من أعدائه.

 .6جواز املناظرة ،وأنها مرشوعة إلظهار احلق وإزـهاق ابلاطل.

 .7أن الفقراء والضعفاء ـهم أـهل اجلنة؛ ألنهم يف الغالب ـهم اذلين ينقادون للحق ،وأن اجلبارين املتكربين ـهم أـهل انلار والعياذ باهلل؛ ألنهم
مستكربون ىلع احلق.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .كنوز
رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزـهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3261( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
El Paraíso y el Fuego protestaron. El
Paraíso dijo: “En mí ingresan los débiles y
los pobres”. El Fuego dijo: “En mí ingresan
los déspotas y los soberbios”. Al-lah le dijo
al Fuego: “Tú eres mi castigo, con el que me
vengo de quien Yo quiera”. Y le dijo al
Paraíso: “Tú eres mi misericordia, cubro
contigo a quien Yo quiera.”

 يدخلين: فقالت اجلنة،احتجت اجلنة وانلار
 يدخلين: وقالت انلار،الضعفاء واملساكني

 أنت عذايب: فقال للنار،اجلبارون واملتكَبون
 أنت رِحيت: وقال للجنة،أنتقم بك ممن شئت
أرحم بك من شئت

**

911. EL HADIZ:

: احلديث.911

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ُ
َّ
ُ
 فقالت،وانلار
احتجت اجلنة
« :-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ُ
ُ
: وقالت انلار،لضعفاء واملساكني
 يدخلين ا:اجلنة
ِّ
َّ
أنت
ِ : فقال للنار،يدخلين اجلبارون واملتكربون
َّ
ُ
أنت رمحيت
ِ : وقال للجنة،عذايب أنتقم بك ممن شئت
ُ
ُ
.»شئت
أرحم بك امن

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah dijo: “El Paraíso y el Fuego
protestaron. El Paraíso dijo: ‘En mí ingresan los débiles
y los pobres’. El Fuego dijo: ‘En mí ingresan los
déspotas y los soberbios’. Al-lah le dijo al Fuego: ‘Tú
eres mi castigo, con el que me vengo de quien Yo
quiera’. Y le dijo al Paraíso: ‘Tú eres mi misericordia,
cubro contigo a quien Yo quiera.”’
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos
informa en este hadiz de el Paraíso y el Fuego
protestaron ante su Señor, esto es, cada uno de ellos
se quejó por recibir un trato peor que el otro, lo cual es
una cuestión dogmática que todo musulmán debe
creer tal cual, incluso aunque a nuestros intelectos les
parezca ilógico. El Paraíso se quejó por el trato recibido
por el Fuego, y dijo: “En mí ingresan los débiles y
pobres”, ya que estos son, por lo general, los que más
cumplen con la justica y la aplican. El Fuego, por su
parte, protestó, porque en él ingresan los déspotas,
que son los tiranos y opresores, y los soberbios, que
son los que se siente superiores, desprecian a los
demás y no aplican la justica. Por lo tanto los opresores
y los arrogantes son la gente del Fuego, Al-lah nos
libre, ya que, por lo general no cumplen con la justicia.
Así, Al-lah dictó sentencia entre ambos. Le dijo al
Fuego: “Tú eres mi castigo, con el que me vengo de
quien Yo quiera”. Y le dijo al Paraíso: “Tú eres mi
misericordia, cubro contigo a quien Yo quiera”, esto es,
que es la casa que se creó de la misericordia de Al-lah,
pero no es Su misericordia, la cual es un atributo que
le pertenece a Él solamente. Aquí la misericordia ha
sido creada, esto es, cuando dice “Tú eres mi
misericordia”, quiere decir que la Creó de Su
Misericordia, para dársela a quien Él quiera. Por lo
tanto, las gentes del Paraíso son las gentes de la
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 أن اجلنة وانلار-صىل اهلل عليه وسلم- خيرب انليب
 أن لك واحدة منهما أظهرت: أي،احتجتا عند ربهما
 فلك واحدة تديع الفضل ىلع،حجج اتلفضيل
 اليت جيب علينا، وـهذا من األمور الغيبية،األخرى
 فاجلنة،أن نؤمن بها حىت وإن استبعدتها العقول
 إن فيها ضعفاء انلاس: فقالت،احتجت ىلع انلار

 فهم يف الغالب اذلين يلينون للحق،وفقراء انلاس

 واحتجت انلار بأن فيها اجلبارين وـهم،وينقادون هل

 واملتكربين وـهم أصحاب،أصحاب الغلظة والقسوة
ُّ
، واذلين حيتقرون انلاس ويردون احلق،الرتفع والعلو
فأـهل اجلربوت وأـهل الكربياء ـهم أـهل انلار والعياذ
 فقىض اهلل،باهلل؛ ألنهم يف الغالب ال ينقادون للحق

أنت عذايب أعذب بك
ِ : بينهما فقال للنار-عز وجل أنت: وقال للجنة، وأنتقم بك ممن أشاء،من أشاء

 أنها ادلار اليت نشأت: يعين،رمحيت أرحم بك من أشاء
 وليست رمحته اليت يه صفته؛ ألن،من رمحة اهلل

 لكن الرمحة،رمحته اليت يه صفته وصف قائم به
 أرحم، أنت رمحيت يعين خلقتك برمحيت،ـهنا خملوق

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
بك من أشاء ،فأـهل اجلنة ـهم أـهل رمحة اهلل ،وأـهل misericordia de Al-lah, y que las gentes del Fuego son
los del castigo de Al-lah.

انلار ـهم أـهل عذاب اهلل -تعاىل.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه بمعناه ،وـهذا لفظ الرتمذي.

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• الضعفاء  :مجع ضعيف :وـهو القليل احلظ من ادلنيا.
• احتجت  :أظهرت ُحجج اتلفضيل.

• اجلبارون  :أصحاب الغلظة والقسوة.
ُ ِّ
ِّ
املتكربون  :اذلي حيتقرون انلاس ويعظمون أنفسهم.
•

فوائد احلديث:
 .1احتجاج اجلنة وانلار من األمور الغيبية اليت جيب علينا أن نؤمن بها ،حىت وإن استبعدتها العقول.
 .2الفقراء والضعفاء ـهم أـهل اجلنة؛ واجلبارون املتكربون ـهم أـهل انلار.
 .3إثبات الكم اهلل -عز وجل -للجنة وللنار.
 .4إثبات صفة املشيئة هلل -عز وجل -ىلع ما يليق جبالل اهلل -سبحانه-.
 .5الرمحة نواعن :األوىل :رمحة صفة هلل تعاىل غري خملوقة ،واثلانية :رمحة خملوقة ،ويه اجلنة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة:
اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني
ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)6334( :
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ً
ارقبوا حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -يف أهل

 .912احلديث:

Observen (respeten y honren) a
Mohammad, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, con el trato a su familia.

بيته

**

912. EL HADIZ:

ْا
ارقبُوا Dijo Abu Bakr As Siddíq, que Al-lah esté complacido de
عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -قال:
َّ
él,: “Observen (respeten y honren) a Mohammad, que
َّ ً
اهلل عليه وسلَّم -يف أاـهل با
صىل ُ
.
ه
ت
ي
ا
د
حمم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, con el

درجة احلديث:

ً
صحيح موقوفا ىلع أيب بكر

”trato a su familia.
**

CLASIFICACIÓN
DEL HADIZ:

الصديق -ريض اهلل عنه-

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يف أثر أيب بكر -ريض اهلل عنه -ديلل ىلع معرفة Esta referencia de Abu Bakr As Siddíq, que Al-lah esté
complacido con él, es una prueba de que los
الصحابة -ريض اهلل عنهمِ -بق أـهل بيت رسول اهلل compañeros del Mensajero de Al-lah respetaban y
صىل اهلل عليه وسلم -وتوقريـهم واحرتامهم ،فمن honraban sobremanera a la familia del Mensajero deَّ Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con
اكن من أـهل ابليت مستقيما ىلع ادلين ُم َّت ِب ًعا لِسنة
él. Y quien pertenece a la familia del Mensajero de Alرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فله حقان :حق lah, se adhiriere a la religión de Al-lah y sigue la
اإلسالم وحق القرابة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه tradición del Mensajero de Al-lah, tendrá dos derechos:
el derecho del Islam como religión y el derecho del
وسلم ،-وفيه أن أبا بكر والصحابة اكنوا حيبون آل parentesco con el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
ابليت ويوصون بهم ً
bendiciones de Al-lah sean con él. Y el hadiz también
خريا.
indica que Abu Bakr As Siddíq y los otros compañeros
del Mensajero de Al-lah amaban a los parientes del
Mensajero de Al-lah y recomendaban tratarlos de la
mejor manera.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه ابلخاري من قول أيب بكر -ريض اهلل عنه-.
**

اتلخريج :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
• ارقبُوا  :راعوه واحرتموه وأكرموه.

• أـهل بيته  :أصله وعصبته اذلين حرموا الصدقة بعده.
ّ
الصحايب من قول أو فعل.
• املوقوف  :ما أضيف إىل

فوائد احلديث:
 .1تعظيم أـهل بيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإكرامهم وحبهم ومواالتهم ،مع تعظيم ووالء سائر من أمرت الرشيعة اإلسالمية بمواالته من
الصحابة األكرمني والعلماء العاملني.

 .2معرفة الصحابة ِبق أـهل ابليت وخباصة الشيخني أيب بكر وعمر -ريض اهلل عنهما-.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
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1428ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3041( :
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 وازهد فيما عند انلاس،ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل

Le dijo sé austero en la vida mundana
(Dunia) y Al-lah te amará y sé austero en lo
que posee la gente y la gente te amará.

حيبك انلاس

**

913. EL HADIZ:

: احلديث.913

: قال-ريض اهلل عنه- عن سهل بن سعد الساعدي

De Sahl Ibn Saad As-Sa'di, que Al-lah esté complacido
con él, que dijo: Un hombre vino a ver al Mensajero de
Al-lah, Él le bendiga a él y a sus allegados y les dé paz,
y le dijo: ¡Oh Mensajero de Al-lah! Indícame una acción
que al realizarla Al-lah y las gentes me amarán. “Le
dijo: ‘sé austero en la vida mundana (Dunia) y Al-lah te
amará y sé austero en lo que posee la gente y la gente
te amará.”’

: فقال-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- جاء رجل إىل انليب
َّ ُ
 دل ِين ىلع عمل إذا عملته أحبين اهلل،يا رسول اهلل
،وأحبين انلاس؟ «فقال ازـهد يف ادلنيا حيبك اهلل
.»وازـهد فيما عند انلاس حيبك انلاس

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Un hombre vino a ver al Mensajero de Al-lah, Él le -صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل رسول اهلل
bendiga y le dé paz, para pedirle que le indique una
acción por la cual podría obtener el amor de Al-lah y de يطلب منه أن يرشده إىل عمل إذا عمله يكون سببا
la gente. El Mensajero de Al-lah le indicó una acción صىل اهلل-  فأرشده انليب،ملحبة اهلل هل وحمبة انلاس
conjunta que le podría dar el amor de Al-lah y de la
 إىل عمل جامع شامل يسبب هل حمبة اهلل-عليه وسلم
gente. Al-lah le bendiga y le dé paz dijo: “sé austero en
la vida mundana (Dunia)”, esto es, pídele solo aquello  "ازـهد:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل.وحمبة انلاس
que necesitas y deja lo demás, aquello que no te  فال تطلب منها إال ما حتتاجه وترتك: أي."يف ادلنيا
beneficiará en la Otra Vida. Asimismo, apártate de lo
que podría dañar tu religión (Din). Sé igualmente  وتتورع مما قد، وما ال ينفع يف اآلخرة،الفاضل
austero en los asuntos mundanos que intercambian los  وازـهد يف ادلنيا اليت،يكون فيه رضر يف دينك
seres humanos. Si se da un derecho entre vosotros, o
 فإذا صار بينك وبني أحد منهم حق،يتعاطاـها انلاس
se firma un contrato de la índole que sea, debes ser
como se dice en el hadiz: “Al-lah será clemente con  "رحم:أو عقد من العقود فكن كما ورد يف احلديث
aquella persona que es amable y generosa cuando  سمحا إذا, سمحا إذا اشرتى،اهلل امرءا سمحا إذا باع
vende, amable y generosa cuando compra, amable y
generosa cuando devuelve lo que se le ha prestado y  سمحا إذا اقتىض"؛ تلكون حمبوبا عند انلاس،قىض
amable y generosa cuando pide que se le devuelva lo
.-تعاىل- ومرحوما عند اهلل
que ha prestado”. De este modo, la gente te amará y
Al-lah te colmará de su Misericordia.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزـهد والورع:اتلصنيف
. رواه ابن ماجه:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  سهل بن سعد الساعدي:اتلخريج
. األربعون انلووية:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أرشدين: • دلين
. واترك ما ال ينفعك يف اآلخرة، اقترص ىلع القدر الالزم منها: • ازـهد يف ادلنيا
. إلعراضك عما أمر باإلعراض عنه: • حيبك اهلل
. من ادلنيا: • وازـهد فيما عند انلاس

. ومن لم يعارضه فيه أحبه، ومن نازع إنسانا يف حمبوبه كرـهه وقاله، ألن قلوبهم جمبولة ىلع حب ادلنيا: • حيبك انلاس
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فوائد احلديث:

ً
 .1علو ـهمم الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-فال تكاد جتد أسئلتهم إال ملا فيه خري يف ادلنيا أو اآلخرة أو فيهما مجيعا.
 .2اإلجياز يف جواب السؤال مالم تدع احلاجة إىل اتلفصيل.

 .3الزـهد يف ادلنيا من أسباب حمبة اهلل -تعاىل -لعبده ،والزـهد فيما عند انلاس من أسباب حمبة انلاس هل.
 .4إثبات حمبة اهلل ّ -
عز وجل ،-أي أن اهلل -تعاىل -حيب حمبة حقيقية ،ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.
 .5فضيلة الزـهد يف ادلنيا ،ومعىن الزـهد :أن يرتك ما ال ينفعه يف اآلخرة.

 .6الزـهد مرتبته أىلع من الورع ،ألن الورع ترك ما يرض ،والزـهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة.

ً

 .7احلث والرتغيب يف الزـهد فيما عند انلاس ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعله سببا ملحبة انلاس لك ،وـهذا يشمل أن ال تسأل انلاس
ً
ِّ
وتعرض بأنك تريد كذا.
شيئا ،وأن ال تتطلع
 .8منازعة انلاس يف دنياـهم مما جيلب بغضهم وحسدـهم ،ومن ذلك سؤاهلم ،كما قيلُ :
وبين آدم حني يُسأل يغضب.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ـه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ـه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ـه1984/م- .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل
عيىس ابلايب احلليب - .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ـه.
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ْر ر ُ ْ ْ ر
ان
يم
اإل ر
احلياء مرن ر

 .914احلديث:

El pudor es de la fe.
**

914. EL HADIZ:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواعDe Abdallah Bin Omar, que Al-lah esté complacido de :
ْ
ellos, que dijo [Relatado del Mensajero]: “El pudor es
احلايااء م ْن ْاإل ا
».
ان
يم
«
ِ
ِ
ِ
”de la fe.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

احلياء من اإليمان ألن املستحيي ُي ْق ِلع ِبيائه عن El pudor es de la fe porque el pudoroso se aleja con su
recato y pudor de los pecados, y realiza sus
املعايص ،ويقوم با
لواجبات ،وـهذا من تأثري اإليمان obligaciones. Esto es una de las influencias de la fe en
ْ
باهلل -تعاىل -إذا امتال به القلب ،فإنه يمنع صاحبه Al-lah Todopoderoso. Cuando el corazón se llena de
fe, esto evita que la persona caiga en los pecados y la
من املعايص وحيثه ىلع الواجبات ،فصار احلياء بمزنلة
anima a cumplir con las obligaciones. De este modo, el
اإليمان ،من حيث أثر فائدته ىلع العبد.
pudor ocuparía el mismo lugar que la fe desde el punto
de vista de los beneficios que supone para el siervo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• احلياء  :ـهو خلق يبعث ىلع فعل احلسن ،وترك القبيح

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلخلق خبلق احلياء كونه من اإليمان
 .2أن احلياء :ـهو خلق يبعث ىلع فعل اجلميل ،وترك القبيح
ً ً
ً
ً
ً
 .3أن ما يمنعك من اخلري ال يسىم حياء بل يسىم خجال وعجزا وذال وخورا وجبنا.
 .4أن احلياء قد يكون من اهلل ،ويكون بفعل املأمورات ،وترك املحظورات ،وفد يكون احلياء من اخللق ،ويكون باحرتامهم ،وإنزاهلم منازهلم
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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 واإلثم ما حاك يف نفسك،الَب حسن اخللق

La virtud es el buen carácter, y la maldad es
lo que se remueve dentro de ti y te
disgustaría que otras personas lo conozcan.

وكرهت أن يطلع عليه انلاس

: احلديث.915

**

915. EL HADIZ:

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن انلواس بن سمعان
ُّ « : قال-صىل اهلل عليه وسلم
 واإلثم،الرب ُح ْس ُن اخلُلق
ِ
ا
ما اح ا
ا
َّ
.»اك يف نفسك وكرـهت أن يط ِلع عليه انلاس
 «أتيت: قال-ريض اهلل عنه- وعن وابصة بن معبد
ا
جئت
: فقال-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- رسول اهلل
ْ : وقال، نعم:الرب؟ قلت
ُّ الرب،استا ْفت قلبك
ِّ تسأل عن
ِ
ِ
ِ
ُ
 واإلثم،ما اطمأنت إيله انلفس واطمأن إيله القلب
ا َّ ا
ما اح ا
وإن أفتاك انلاس- اك يف انلفس وت اردد يف الصدر
ْا
.»-وأفتا ْو اك

De An-Nawas Ibn Samaan, Al-lah esté complacido con
él, que el Mensajero de Al-lah, que Él le bendiga y le
dé paz, dijo: “La virtud es el buen carácter, y la maldad
es lo que se remueve dentro de ti y te disgustaría que
otras personas lo conozcan”. De Wabisah Ibn Maabad,
Al-lah esté complacido con él, que dijo: “Fui a ver al
Mensajero de Al-lah, que Él le bendiga y le dé paz. Él
me preguntó: '¿Vienes a preguntar sobre la virtud?'
Dije: 'Sí'. Me dijo: 'Consulta a tu corazón, porque la
virtud es aquello hacia lo que se inclina con tranquilidad
el espíritu y el corazón; y la maldad es lo que se
remueve dentro del espíritu y retumba en el pecho,
opine la gente lo que opine al respecto.”
**

 صحيح حديث:حديث انلواس

 ال يوجد لألبلاين حكم:وابصة

CLASIFICACIÓN
DEL HADIZ:

 إسناده: وقال حمققو املسند،عليه

ضعيف

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este hadiz explica que la virtud es el buen carácter, el
cual abarca todo lo que se pudiera calificar como buena
acción de conducta o comportamiento, ya sea entre el
siervo y su Sustentador, o entre el siervo y su
hermano/a en el Islam, o entre él y el resto de la gente,
sean musulmanes o incrédules descreyentes. La virtud
podría ser también aquello hacia lo que se inclina con
tranquilidad el espíritu, como recoge el segundo hadiz.
El espíritu acepta con gusto y sosiego las buenas
obras, ya sean de palabra o de acción, sean de
conducta o de cualquier otro aspecto. La maldad, por
su parte, es lo que se remueve y retumba dentro del
espíritu como la duda de la que es difícil liberarse, para
proteger al alma de caer en el mal. Es, por lo tanto, muy
difícil dejar todas esas dudas y entregarse a lo que
sosiega nuestros corazones. Por otro lado, el hadiz nos
aclara que lo que se remueve dentro del espíritu y
retumba en el pecho es pecado, a pesar de que otras
gentes no lo califiquen como tal. Solo puede seguir el
veredicto de aquellas personas que tengan el pecho
abierto a la fe. Si se trata de una persona que opina y
emite veredictos guiándose por conjeturas y
suposiciones, sin ninguna prueba legítima, sería
pecado guiarse por sus opiniones. No obstante, si la
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:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

ُ
َّ احلديث
 وـهو شامل لفعل،الرب بأنه حسن اخللق
فَس

،مجيع ما من شأنه أن يوصف باحلسن من األخالق
 أو ما بني العبد وأخيه،سواء فيما بني العبد وربه
 أو ما بينه وبني عموم انلاس مسلمهم،املسلم

 أو ـهو ما اطمأنت إيله انلفس كما يف.وًكفرـهم
 وانلفس تطمنئ إىل احلسن من،احلديث اثلاين

. سواء يف األخالق أو يف غريـها،األعمال واألقوال
َّ
 فهو اكلشبهة ترد ُد يف،واإلثم ما تردد يف انلفس
 محاية،انلفس فمن الورع تركها واالبتعاد عنها

، فالورع ترك ذلك لكه.للنفس من الوقوع يف احلرام
َّ
 وأن ما حاك يف.واالتكاء ىلع ما اطمأن إيله القلب
ْ
َّ ُ
ٌ  فهو،صدر اإلنسان
غريه بأنه ليس
 وإن أفتاه،إثم
َّ  وـهذا إنَّما يكون إذا اكن صاحبُه،بإثم
ممن رشح
ٍ
ُ
َّ
 وًكن املفيت يفيت هل بمجرد ظن أو،صدره باإليمان
َّ ،رشيع
ٍّ
فأما ما اكن مع
ديلل
ٍ ميل إىل ـهوى من غري
ٍ
ٌ
ُ ُّ
ٌّ
 فالواجب ىلع املستفيت الرجوع،املفيت به ديلل رشيع
ْ
ُ
.صدره
 وإن لم ينرشح هل،إيله
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persona que emite el veredicto aporta pruebas
legísitimas, el que pide la opinión debe seguir el
veredicto que le hayan dado, a pesar de que su espíritu
no lo acepte.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :حديث انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث وابصة -ريض اهلل عنه :-رواه أمحد وادلاريم.

اتلخريج :انلواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري -ريض اهلل عنه-
ْ
وابِ اصة بن امعباد اجلُهين -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• الرب  :أي :معظم الرب ،والرب :العمل الصالح ،وًكن ابن عمر يقول :الرب َشء ـهني ،وجه طليق والكم لني.
• حسن اخللق  :وـهو اإلنصاف يف املعاملة ،والرفق يف املجادلة ،والعدل يف األحاكم ،وابلذل واإلحسان يف اليَس ،واإليثار يف العَس ،وغري ذلك ،من
الصفات احلميدة.
• واإلثم  :اذلنب.

• حاك يف صدرك  :تردد يف القلب ،ولم يطمنئ إيله.
• وكرـهت  :كراـهة دينية.

• أن يطلع عليه انلاس  :وجوـههم وأماثلهم اذلين يستَح منهم.
• اطمأنت إيله انلفس  :سكنت إيله انلفس الطيبة.
• استفت قلبك  :اطلب الفتوى منه.

• أفتاك انلاس  :أعطاك انلاس حكما خيالف ما يف نفسك من الرتدد ،حال كونك متوراع تبحث عن احلق.
• وأفتوك  :خبالفه ،ألنهم إنما يقولون ىلع ظواـهر األمور دون بواطنها.

فوائد احلديث:
 .1انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطي جوامع اللكم ،يتلكم بالالكم اليسري وـهو حيمل معاين كثرية لقوهل" :الرب حسن اخللق" لكمة جامعة مانعة.
 .2الرتغيب يف حسن اخللق.
 .3احلق وابلاطل ال يلتبس أمرـهما ىلع املؤمن ابلصري ،بل يعرف احلق بانلور اذلي يف قلبه ،وينفر عن ابلاطل فينكره.
صاف سليم حيوك يف نفسه اإلثم وإن لم يعلم أنه إثم.
 .4إن املؤمن اذلي قلبه
ٍ
 .5معجزة عظيمة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث أخرب وابصة بما يف نفسه قبل أن يتلكم به ،وأبرزه يف حزي االستفهام اتلقريري مبالغة يف
إيضاح اطالعه عليه وإحاطته به ،وـهذا مما أطلعه اهلل عليه ،وليس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعلم لك َشء من أمور الغيب.

 .6الفتوى ال تزيل الشبهة إذا اكن املستفيت ممن رشح اهلل صدره ،وًكن املفيت إنما أفىت بمجرد ظن ،أو ميل إىل اهلوى من غري ديلل رشيع ،فأما ما
اكن هل مع املفيت به ديلل رشيع فيجب ىلع املستفيت قبوهل وإن لم ينرشح صدره.

 .7جواز الرجوع إىل القلب وانلفس ممن استقام دينه؛ فإن اهلل -عز وجل -يؤيد من علم منه صدق انلية.
 .8الرجل املؤمن يكره أن يطلع انلاس ىلع آثامه لقوهل" :وكرـهت أن يطلع عليه انلاس".

 .9املدار يف الرشيعة ىلع األدلة ،ال ىلع ما أشتهر بني انلاس ،ألن انلاس قد يشتهر عندـهم َشء ويفتون به وليس ِبق؛ فاملدار ىلع األدلة
الرشعية.

 .10الفتوى ال تبيح اإلقدام ىلع ما يشك اإلنسان يف حله ،لقوهل" :وإن أفتاك انلاس وأفتوك" ،وأفتوك  :تأكيد ،ويشهد هلذا احلديث قوهل" :دع ما
يريبك إىل ما ال يريبك ،الصدق طمأنينة والكذب ريبة".

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ـه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ـه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
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ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يَسي ،ط .دار اليَس- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)4308( :
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اجلنة أقرب إىل أحدكم من ر ر
ِشاكر نعله ،وانلار
مثل ذلك

 .916احلديث:

El Paraíso está más cerca de ustedes que el
cordón de su sandalia, y el fuego igual
**

916. EL HADIZ:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل Narró Ibn Massud -Alah se complazca de él- que el
Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- dijo: "El
ُ
اهلل عليه وسلم« :-اجلنة أقرب إىل أحدكم من
Paraíso está más cerca de ustedes que el cordón de
ُ
ا اْ
اك نع ِله ،وانلار ِمثل ذلك».
"su sandalia, y el fuego igual
ِرش ِ

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اجلنة وانلار El Profeta -la paz y las bendiciones sean con él-
informó que el paraíso y el fuego están tan cerca de las
قريبان من اإلنسان كقرب السري اذلي يكون ىلع personas como lo están los cordones que están detrás
ًّ
ظهر القدم ،وـهو قريب من اإلنسان جدا؛ ألنه قد de las sandalias, es algo que está muy cerca de las
personas, esto debido a que es posible que haga un
يفعل طاعة من رضوان اهلل -عز وجل -ال يظن أنها
acto de obediencia buscando la complacencia de Alah
تبلغ ما بلغت ،فإذا يه توصله إىل جنة انلعيم ،وربما -Enaltecido sea- sin saber lo que pueda conseguir con
يفعل معصية ال يليق هلا باال ،ويه من سخط اهللél, es posible que sea su obra que lo lleve al paraíso ،
de las delicias, o también es posible que haga un
فيهوي بها يف انلار كذا وكذا من السنني وـهو ال pecado y no le preste importancia pero sea tan grave
que cause la ira de Alah, y por ello sea castigado en el
يدري.
fuego un determinado número de años sin que él lo
sepa.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن امسعود -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رشاك نعله  :سري انلعل ىلع ظهر القدم.

فوائد احلديث:
 .1الطاعة موصلة إىل اجلنة ،واملعايص تؤدي إىل انلار.
 .2حتصيل اجلنة سهل ،إذا صح القصد وعملت الصاحلات.
 .3الطاعة واملعصية قد تكون يف أيَس األشياء ،فينبيغ ىلع املرء أال يزـهد يف قليل من اخلري واليف قليل من الرش فيجتنبه.
َّ
 .4الرتغيب يف قليل اخلري وإن قل ،والرتـهيب عن قليل الرش وإن قل.
 .5رضب األمثلة تلقريب املراد للسامع.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ـه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري  -ألمحد بن
يلع بن حجر العسقالين الشافيع  -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق  -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع
طبعه :حمب ادلين اخلطيب  -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
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دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرشة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3581( :
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¡Alabanzas para Al-lah, Aquel que nos ha
dado de comer y de beber, y nos ha dado lo
necesario y nos ha dado cobijo! ¡¿Pues,
cuántos hay que no tienen quien cubra sus
?necesidades ni les dé cobijo

ر
احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا،
ر ر ْ َّ ْ ر ر ر ر ُ ْ
يف هلُ روال مؤور ري
فكم مرمن ال اك ر

 .917احلديث:

**

917. EL HADIZ:

عن أنس -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل

De Anás Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
"¡Alabanzas para Al-lah, Aquel que nos ha dado de
comer y de beber, y nos ha dado lo necesario y nos ha
dado cobijo! ¡¿Pues, cuántos hay que no tienen quien
?"cubra sus necesidades ni les dé cobijo

عليه وسلم -اكن إذا أوى إىل فراشه ،قال« :احلمد هلل
ا ا ا
ك ْم ِم َّم ْن ال ااك ِ ا
يف
اذلي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،ف
ا ْ
هل اوال ُمؤ ِو اي».
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا أوى إىل فراشه
قال :احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا

فكم ممن ال اكيف هل وال مؤوي .حيمد اهلل -عز وجل-

اذلي أطعمه وسقاه بأنه لوال أن اهلل -عز وجل -يَس
ا
ا
رشبت،
أكلت وال
لك ـهذا الطعام وـهذا الرشاب ما
فتحمد اهلل اذلي أطعمك وسقاك ،قوهل :أطعمنا
وسقانا وكفانا وآوانا كفانا يعين يَس نلا األمور،
وكفانا املؤونة وآوانا أي جعل نلا مأوى نأوي إيله

فكم من إنسان ال اكيف هل وال مأوى أو وال مؤوي،

فينبيغ لك إذا أتيت مضجعك أن تقول ـهذا اذلكر.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
cuando se disponía en su lecho a dormir solía decir:
¡Alabanzas para Al-lah, Aquel que nos ha dado de
comer y de beber, y nos ha dado lo necesario y nos ha
dado cobijo! ¡¿Pues, cuántos hay que no tienen quien
cubra sus necesidades ni les dé cobijo? Con ello,
alababa a Al-lah, Ensalzado y Majestuoso, que le ha
dado de comer y beber, ya que, si Al-lah no quisiera
facilitarte estos alimentos, no habrías podido disfrutar
de ellos. Así pues, hay que agradecerle a Al-lah y
alabarlo por todo el alimento y el cobijo que nos
concede. Es, por lo tanto, necesario que el musulmán
repita estas palabras cuando se introduce en su cama.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• كفانا  :أغنانا.
• آوانا  :ردنا إىل سكن ومأوى ،ولم جيعلنا منترشين اكبلهائم.

• مؤوي  :راحم واعطف ،وقيل :ال وطن هل وال سكن يأوي إيله.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قول ـهذا ادلاعء قبل انلوم.
 .2وجود مأوى ومسكن يسكن فيه اإلنسان نعمة من اهلل -تعاىل -ينبيغ شكره عليها.
 .3ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم الطعام والرشاب عند انلوم ؛ ألن انلوم ال حيصل إال بعد حصول الكفاية منهما.
 .4اهلل تعاىل ـهو اذلي يكيف العباد رش بعض ويهيئ هلم أرزاقهم وأقواتهم.
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 .5ينبيغ ىلع العبد أن يشكر اهلل -تعاىل -ىلع كرثة نعمه ىلع عبيده ،وينظر إىل من ـهو دونه يف أمور ادلنيا ممن ال اكيف هل وال مؤوي؛ يلعظم عنده
ويعلم نعمة ربه عليه فزيداد شكرا.

 .6ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بلعض ـهذه انلعم دعوة للعبد للتفكر ومعرفة نعم اهلل عليه ،فإن العبد إذا عرف انلعمة شكر اهلل عليها ،
فلن يشكر العبد ربه إال إذا عرف انلعمة  ،فعىل العبد اتلأمل واتلفكر يف نعم اهلل تعاىل  ،فهذا ـهو اذلي يوصله لشكر اهلل تعاىل.يقول ابن القيم" :
قال اهلروي :الشكر :اسم ملعرفة انلعمة؛ ألنها السبيل إىل معرفة املنعم ؛ وهلذا سىم اهلل تعاىل اإلسالم واإليمان يف القرآن شكرا ،فمعرفة انلعمة
ركن من أرًكن الشكر ،ألنها مجلة الشكر واالعرتاف بنعمة املنعم.

 .7وضمري اجلمع املتصل يف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أطعمنا -وسقانا -وكفانا -وآوانا" إشارة إىل عموم الفضل ،وعظيم اخلري اذلي أفاضه اهلل
تعاىل ىلع عبيده؛ ألن مجيع البرش يرفلون بنعم اهلل -تعاىل -ويتمتعون بها ولكن الشاكر قليل.
 .8فضيلة احلمد والشكر ىلع انلعم.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5882( :
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احلياء ال يأيت إال خبري

El pudor solo trae el bien.

 .918احلديث:

**

918. EL HADIZ:

ا ا ا ا
عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال :قال
ا ا ْ
َّ
ُ َّ
اهلل اعلايْه ا
اَّلل  -اص ّىل ُ
وسلَّم« :-احلاي ُ
اء ال ياأ ِيت ِإال
رسول
ِ
ُّ
ُ
ا
اء اخ ٌ
ري لك ٌه» أو قال« :احلايا ُ
خبري» .ويف رواية « :احلايا ُ
اء
ِ ٍ
ُلكُّ ُه اخ ٌ
ري».

Imran Ibn Husain, que Al-lah esté complacido con él,
narró que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “El pudor solo
trae el bien”. En otro relato, narró que dijo: “El pudor en
su totalidad es bueno”, o dijo: “Todos los aspectos del
”pudor son buenos.
**

درجة احلديث :صحيح

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

احلياء صفة يف انلفس حتمل اإلنسان ىلع فعل ما El pudor es una cualidad que lleva al ser humano a
realizar todo lo que embellece y adorna, y le lleva a
جيمل ويزين ،وترك ما يدنس ويشنيً ،فذللك ال يأيت abandonar todo lo que enturbia y denigra, por ello en
todos los aspectos solo trae el bien.
إال باخلري ،وسبب ورود احلديث أن رجال اكن ينصح
**

أخاه يف احلياء ،وينهاه عن احلياء ،فقال هل انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -ـهذا الالكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية واثلاثلة :رواـها مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو ُنايد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلياء  :صفة تقوم يف انلفس فتمنعها من فعل ما يستقبح.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلخلق خبلق احلياء.
 .2احلياء خري للفرد واملجتمع.
 .3ترك إنكار املنكر واجلهر بانلصح واملطابلة باحلقوق ضعف وجنب وليس من احلياء يف َشء.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار
الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.
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La súplica entre el Adhan y el Iqama no es
rechazada

ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد

 .919احلديث:

**

919. EL HADIZ:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل Narró Anas Ibn Malik -Alah se complazca de él- que el
profeta -la paz y las bendiciones sean con él- dijo: "La
اهلل عليه وسلم-قال« :ادلاعء بني األذان واإلقامة ال
"súplica entre el Adhan y el Iqama no es rechazada

يرد»« .ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد».
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يدل ـهذا احلديث ىلع فضل ادلاعء بني األذان Este hadiz muestra la excelencia de la suplica entre el
ُ
ُ
Adhan y el Iqama, quien realice súplicas entre esos
اخلري
به
ريد
أ
فقد
هل
ووفق
ادلاعء
م
له
واإلقامة ،فمن أ
ِ
horarios es porque se quiere el bien para él y se quiere
ُ
ْ
وأ ِريدت هل اإلجابة .ويستحب ادلاعء يف ـهذا الوقت؛ que sus súplicas sean respondidas, se recomiendan
las súplicas en ese momento ya que una persona
ألن اإلنسان ما دام ينتظر الصالة فهو يف صالة،
mientras está esperando la oración se considera que
والصالة موطن الستجابة ادلاعء؛ ألن العبد ينايج está en la oración, y el rezo es un momento en que las
ربه فيها ،فهذا الوقت ىلع املسلم أن جيتهد فيه súplicas son aceptadas, ya que el siervo habla con su
Señor durante el rezo, por lo que el musulmán debe
بادلاعء.
esforzarse en la súplica durante ese tiempo.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه النسايئ وابن حبان.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ادلاعء.
 .2فضيلة ـهذا الوقت ،وـهو بني األذان واإلقامة.
 .3أن ادلاعء :إما مطلق يف لك وقت ،أو ومقيد بأوقات فاضلة.
املصادر واملراجع:
السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1414 ،ـه-
1993م .اثلمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم اسة 1423 ،ـه2003 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه1432 -ـه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن
بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن
صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل1427 ،ـه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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381

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
La vida mundanal es la prisión del creyente
y el paraíso del que descree.

ادلنيا سجن املؤمن ،وجنة الاكفر

 .920احلديث:

**

920. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل De Abu Bakr, Allah esté complacido con él, que oyó -
ا َّ ُ decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz:
صىل اهلل عليه وسلم« :-ادلنيا س ُ
جن املؤمن ،وجنة
ِ
“Quien desprecie a su soberano, Allah lo despreciará a
الاكفر».
”él.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

املؤمن يف ـهذه ادلنيا سجني ملا أعده اهلل هل يوم القيامة El creyente es preso en esta vida mundanal por cuanto
Al-lah le ha dispuesto de felicidad eterna el Día del
من انلعيم املقيم ،وأما الاكفر فجنته دنياه؛ ملا أعد اهلل Levantamiento. El que descree, sin embargo, tiene su
paraíso en esta vida mundanal por cuanto Al-lah le ha
هل من عذاب مقيم يوم القيامة.
dispuesto de sufrimiento eterno el Día del
Levantamiento.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزـهد والورع
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

• املؤمن  :اإليمان :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
• الاكفر  :الكفر :أصله اجلحود والعناد املستلزم لالستكبار والعصيان.

فوائد احلديث:
 .1حث املؤمن ىلع اإلعراض عن حمبة ادلنيا ،وعدم االنغماس يف متاعها ،وتشوقه إىل ادلار اآلخرة.
 .2ـهوان ادلنيا ىلع اهلل تعاىل.
 .3أن ادلنيا دار ابتالء وامتحان ألـهل اإليمان.
 .4فيه تسلية ألـهل املصائب.
 .5الاكفر يذـهب طيباته يف حياته ادلنيا.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية،
حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض .أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة انلاجية املنصورة ،حافظ بن أمحد احلكيم،
حتقيق :حازم القايض ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وادلعوة واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية1422 ،ـه .موسوعة فقه القلوب،
حممد بن إبراـهيم اتلوجيري ،بيت األفاكر ادلويلة .كتاب العلم ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صالح ادلين حممود ،مكتبة نور اهلدى.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ُُ
ُ ُّ ْ ر َّ ر
واحلل ُم من الشيطان
،احلة من اهلل
الرؤيا الص ر

El sueño bueno es de Al-lah y el malo es de
Satán.

: احلديث.921

**

921. EL HADIZ:

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب قتادة
ُ َّ ُّ ْ ا
:ويف رواية- احلاة
ِ  «الرؤيا الص:-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
ُا
ْ ُّ
 فمن، واحلُل ُم من الشيطان، من اهلل-الرؤ ايا احل ا اسنة
ْ
ْ
ْ ُْ ْْ ُ ُ ا
 اويلاتا اع َّوذ،رأى شيئًا ياك ارـهه فليانفث عن شماهل ثالثا

Se transmitió de Abu Qatada, Al-lah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Al-lah le bendiga y le dé paz:
“El sueño bueno es de A-llah y el malo es de Satán.
Pues quien tenga un mal sueño que escupa, sin saliva,
tres veces a su izquierda y se refugie en Al-lah de
Satán (diciendo: ‘Audhu billahi min ashaitani arrayim’).
Verdaderamente no le dañará.” De Yabir, que Al-lah
esté complacido con él, del Mensajero, Al-lah le
bendiga y le dé paz, que dijo: “Si alguno de vosotros
tiene un sueño desagradable, que escupa, sin saliva,
tres veces a su izquierda, se refugie en Al-lah de Satán
(diciendo: ‘Audhu billahi min ashaitani arrayim’) y
cambie el lado sobre el que se hallaba acostado”.

ريض اهلل-  وعن جابر.»من الشيطان؛ فإنها ال ترضه

 «إذا: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  عن رسول اهلل-عنه
ْا
ْ ُّ
ْ
 فليابْ ُص ْق عن يساره،الرؤ ايا ياك ار ُـه اها
رأى أحدكم
ْ َّ ْ ا ا ا
ْ ْا ْ ا
 ويلتحول، وليست ِعذ باهلل من الشيطان ثالثا،ثالثا
ْ
.»عن اجن ِبه اذلي اكن عليه
**

 صحيح:درجة احلديث

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, informa en
este hadiz que el buen sueño, libre de los actos de
Satán y de su distorsión, es un don que Al-lah otorga a
sus siervos como parte de las buenas nuevas para los
creyentes, advertencia para los negligentes y
recordatorio para los obstinados. Mientras que el
sueño que es enrevesado y confuso no es más que una
confusión de Satán sobre el alma humana, una
distorsión y molestia sobre ella, mediante la visión de
cuestiones que le preocupan y afligen, por las que el
ser humano se entristece y puede enfermar. Esto es
así porque Satán es enemigo del ser humano, se
complace con lo que aflige al hombre y lo entristece.
Por ello, el hombre debe buscar las causas que alejen
de él Satán y su susurro, tratándolo como se indica en
este hadiz. Primero: debe escupir, sin saliva, tres veces
a su izquierda. Segundo: debe refugiarse en Al-lah de
Satán (diciendo: ‘Audhu billahi min ashaitani arrayim’)
para alejar su maldad y afección. Tercero: si estuviese
acostado sobre el costado izquierdo debe cambiar al
derecho y viceversa. Si actúa como se le indica aquí,
no le afectará ningún mal de Satán si Al-lah quiere,
puesto que el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz,
se muestra confiado del éxito de estas medidas.

 أن: يف ـهذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلم- أخرب
الرؤيا ا
 يه من،السال ِ امة من ختليط الشيطان وتشويشه
، ومن بشارات املؤمنني،مجلة نعم اهلل ىلع عباده
ُ
 واحلُل ُم. وتذكريه للمعرضني،وتنبيهات الغافلني
 فإنما ـهو من ختليط،اذلي ـهو أضغاث أحالم

 وتشويشه عليها،الشيطان ىلع روح اإلنسان

 وجلب األمور اليت تكسبها اهلم والغم،وإفزاعها
وحيزن وربما يمرض؛ ألن الشيطان عدو لإلنسان

 فإذا رأى املرء يف.حيب ما يسوء اإلنسان وما حيزنه
 فعليه أن يأخذ،منامه ما يزعجه وخييفه وحيزنه

،باألسباب اليت تدفع كيد الشيطان ووسوسته
ً
ا
 أن يبْ ُص اق:  أوال:وعالجها كما جاء عليه يف احلديث

 أن يتعوذ باهلل من: ثانيا.عن شماهل ثالث مرات
ً
 إذا اكن:  ثاثلا.الشيطان الرجيم ثالثا دلفع رشه وبأسه
ىلع جنبه األيَس يتحول إىل األيمن وإذا اكن ىلع
فإذا عمل باألسباب

. األيمن يتحول إىل األيَس

املتقدمة لم ترضه شيئا بإذن اهلل تصديقا؛ لقول رسوهل

 وثقة بنجاح األسباب ادلافعة، صىل اهلل عليه وسلم

.هل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا:اتلصنيف
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راوي احلديث :حديث أيب قتادة :متفق عليه .حديث جابر :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• احللم  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء ،لكن غلبت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،وغلب احللم ىلع ما
يراه من الرش والقبيح ويستعمل لك واحد منهما موضع اآلخر.
• فلينفث  :انلفث :نفخ لطيف ال ريق فيه.
• الشيطان  :أي ابلعيد عن اخلري.

• فليتعوذ  :االستعاذة :أي لقد جلأت إىل ملجأ وذلت بمالذ.

فوائد احلديث:

ً
 .1تقسيم ما يراه العبد يف منامه ،فإن منها ما يكون من تلعب الشيطان للرايئ ،ومنه ما يكون ختويفا هل.

 .2الرؤيا الصاحلة برشى للمؤمن.
ً
 .3عالج احللم اذلي يكون من الشيطان بأن ينفث عن شماهل ثالثا ،ويستعيذ من الشيطان؛ وإذا أراد أن يرجع نلومه يتحول عن جنبه اذلي
اكن عليه ،فإنها ال ترضه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
بهجة قلوب األبرار ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الكريم بن رسيم
اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
ال ادلريين ،انلارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1422ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش:
دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رياض
الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار
عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
ابليان ،اعم النرش  1410 :ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية
 1392ـه.
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ر ر
ُ ي
El viento es una misericordia de Alah, viene
َّ  تأيت،يح من رر ْو رح اهلل
، وتأيت بالعذاب،بالرِحة
الر
como misericordia y viene como castigo,
ُ ر ر ْ ُ ُ ر ر ر ر ُ ُّ ر ر
ر
cuando lo vean no lo insulten, pídanle a
، وسلوا اهلل خريها،فإذا رأيتموها فال تسبوها
ُ ْ ر
Alah el bien que hay en él y refúgiense en
يذوا باهلل من ي
ِشها
واست رع
Alah del mal que hay en él.
**

922. EL HADIZ:

: احلديث.922

 سمعت رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ُ الر
ِّ « : يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
يح من ار ْو ِح
ااْ ُ ُ ا ا ا
ا ا
َّ  تأيت،اهلل
 فإذا رأيتموـها فال،بالعذاب
 وتأيت،بالرمحة
ُ ا
ُ ْ
ا
ا ا
 واستا ِعيذوا باهلل من،وسلوا اهلل خريـها
،ت ُس ُّبوـها
ِّ
.»رشـها

Relató Abu Huraira –Alah se complazca de él-:
Escuché al mensajero de Alah –la paz y las
bendiciones sean con él- decir: “El viento es una
misericordia de Alah, viene como misericordia y viene
como castigo, cuando lo vean no lo insulten, pídanle a
Alah el bien que hay en él y refúgiense en Alah del mal
que hay en él”.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Significado del hadiz: “el viento es una misericordia de
Alah” es decir: es una dadiva para Sus siervos, “viene
como una misericordia y viene como un castigo” es
decir: Alah El Altísimo envía los vientos como una
misericordia para Sus siervos y encuentran en él
mucho bien y bendiciones para las personas, como
dice Alah en el Corán: (Enviamos los vientos
fecundadores)15:22, y también dice: (Él es Quien
envía los vientos que albrician la llegada de Su
misericordia. Cuando éstos reúnen a las nubes, las
conducimos hacia la tierra azotada por la sequía donde
descendemos la lluvia) 7:57, y viene como un castigo
como lo dice Alah en el Corán: (Y les enviamos un
fuerte viento frío, en días terribles para ellos, para
hacerles sufrir el castigo humillante en la vida
mundanal) 41:16, también dice: (Enviamos sobre ellos,
en un día fatal e interminable, un viento frío y
tempestuoso) 54:19 y en otro versículo dice: (Y cuando
vieron una nube que se acercaba a sus valles, dijeron:
Ésta es una nube que nos trae lluvia. [Pero su
Mensajero les dijo:] No, es el castigo que pedíais que
os sobrevenga. Entonces un viento les infligió un
doloroso castigo,) 46:24, “Cuando lo vean no lo
insulten” es decir no es permitido para el musulmán
insultar el viento, ya que es una de las creaciones de
Alah que sopla por orden de Alah, por sí solo no
beneficia ni perjudica sino por orden de Alah, por lo
tanto insultar al viento es equivalente a insultar a su
Creador y Controlador que es Alah Exaltado sea,
“pídanle a Alah el bien que hay en él y refúgiense en
Alah del mal que hay en él” el profeta –la paz y las
bendiciones sean con él- después de prohibir a su

385

**

ُ الر
َّ  تأيت، بعباده-تعاىل- يح من رمحة اهلل
ِّ
بالرمحة وتأيت
ا
َّ  يرسل-تعاىل-  فهو،بالع اذاب
،الرياح رمحة بعباده
-  كما يف قوهل،فيحصل بسببها اخلري والربكة للناس

 (اهلل:-تعاىل-  (وأرسلنا الرياح لواقح) وقوهل:-تعاىل
اذلي يرسل الرياح فتثري سحابًا فيبسطه يف السماء

كيف يشاء وجيعله كسفا فرتى الودق خيرج من
ً  (وـهو اذلي يرسل الرياح:-تعاىل- خالهل) وقوهل
برشا
ً
بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابًا ثقاال سقناه بلدل
ا ا
 كما يف،بالعذاب
 وتأيت. اآلية.)ميت فأنزنلا به املاء
ً
ً
 (فأرسلنا عليهم رحيا رصرصا يف أيام:-تعاىل- قوهل

حنسات نلذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة ادلنيا) وقوهل
ً
رصرصا يف يوم حنس
 (إنا أرسلنا عليهم رحيًا:-تعاىلمستمر تزنع انلاس كأنهم أعجاز خنل منقعر) وقوهل

 (قالوا ـهذا اعرض ممطرنا بل ـهو ما:-تعاىلصىل اهلل-  قال.)استعجلتم به ريح فيها عذاب أيلم
اْ ا ا ا ا ا
 "فإذا ارأيتُ ُموـها فال ت ُس ُّبوـها " فال جيوز:-عليه وسلم
َّ ُ للمسلم أن ي
سب الريح؛ ألنها خملوقة من خملوقات

 ال بنفع وال،اهلل مأمورة بأمره وال تأثري هلا يف َشء
ً  فيكون شتمها،-عز وجل- رض إال بأمر اهلل
ٍّ ُ ب
شتما
ِ
ُ ا
ُ
ّ
 "وسلوا: وقال.-سبحانه-  وـهو اهلل،خلالقها ومدبرـها
ُ ْا
ا
ِّ يذوا باهلل من
رشـها" بعد أن نىه
 واست ِع،اهلل خريـها
ِّ  عن اس-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ِّ ب
الريح أرشد

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُ

ا
َّ
خريـها nación que insulten al viento les indicó que deben
أمته عند ـهبوبها أن يسألوا اهلل -تعاىل -من
pedirle a Alah el bien que hay en él y que se refugien
ِّ
ويستعيذوا من رشـها واملعىن :أن يسألوا اهلل -تعاىلdel mal que hay en él, esto significa: pedirle a Alah que -
ُ
ا ْ
ا
رصف عنهم من les beneficie con el bien que trae el viento y que aleje
أن حيقق هلم ما حتمله من خري ،وي ِ
el mal que pueda traer. Al qaulul mufid, sharj kitab at
حتمله من ٍّ
رش.
tauhid de Ibn Uzaimin (2/379) sharh Riyadh as salihin
de Ibn Uzaimin (6/470) sharh kitab at tauhid de Al
Hazimi, versión electrónica. Sharh sunan Abu Daud li
libad, versión electrónica.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

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

معاين املفردات:

• من ار ْو ِح اهلل  :من رمحته بعباده.

فوائد احلديث:

َّ
ُ
 .1انليه عن اس ِّ
ب الريح وغريـها من ظواـهر الكون؛ ألنها لكها ُم اسخرة بأمر اهلل تعاىل فيما خلقت هل.
َّ
 .2ليس من خلق املسلم َّ
السب والشتم ،حىت ولو اكن لغري اإلنسان.

 .3ظواـهر الكون آيات من آيات اهلل -عز وجل -ومظاـهر من مظاـهر قدرته يكون فيها اخلري والرمحة ملن أراد اهلل -تعاىل -رمحته ،ويكون فيها
الويل واثلبور ملن أراد اهلل -تعاىل -عذابه.
َّ
َّ
ا
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ِّ .4
الرياح فيها اخلري الكثري من صالح الرزق ا
وابلدن ،وفيها الرش المست ِطري من إـهالك احلارث والنسل ،فيحسن باملسلم أن يسأل اهلل تعاىل أن
ُ
ا
ِّ
ي امتِّعه خبريـها وحيفظه من رشـها.
 .5االتلجاء إىل اهلل واتلرضع إيله عند ـهبوب الرياح وسؤال اهلل من خريـها واالستعاذة من ا ِّ
رشـها.

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم  1424ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف:
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق:
سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م
حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماـهر بن
ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث –
السنن
القاـهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهمشاكة املصابيح ،تأيلف:
حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد
املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .رشح كتاب اتلوحيد ،تأيلف :أمحد بن عمر بن مساعد احلازيم ،نسخة اإللكرتونية.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Al-Zubayr es hijo de mi tía (paterna) y un
discípulo de mi Ummah.

الزبري ابن عميت ،وحواري من أميت

 .923احلديث:

**

923. EL HADIZ:

ً
مرفواعDe Yaber Ibn ‘Abdu Al-lah, que Al-lah esté complacido :
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-
de él, que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
ُ َّ
الزبري ابن اع َّميت ،ا
وح او ِّ
« ُّ
».
يت
م
اري من أ
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Al-Zubayr es
”hijo de mi tía (paterna), y un discípulo de mi Ummah.
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن الزبري بن العوام El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, deja constancia de que al-Zubayr Ibn al-‘Awam,
ريض اهلل عنه -ـهو ابن عمته صفية بنت عبد que Al-lah esté complacido de él, es hijo de su tíapaterna Safia Bint ‘Abdu al-Mutalib, que Al-lah esté
املطلب -ريض اهلل عنها ،-وأنه نارصه من أمته.
complacido de ella; y que es un discípulo de su
Ummah.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه أمحد.
**

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

معاين املفردات:

• اح او ِّ
اري  :نارصي.

فوائد احلديث:
 .1الزبري بن العوام نال رشف الصحبة ورشف القرابة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2فضيلة للزبري بن العوام وأنه يلقب بـ« :حواري الرسول».
املصادر واملراجع:
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ـه2001 ،م .سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدـها ،حممد نارص ادلين األبلاين،
مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة املعارف1422 ،ـه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد
احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراـهيم ،مكتبة دار
السالم ،الطبعة :األوىل 1432ـه 2011 ،م.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

الساع ىلع األرملة واملسكني ،اكملجاهد يف

 .924احلديث:

Aquel que corre con los gastos de la viuda y
del pobre es como quien lucha por la causa
de Al-lah.

سبيل اهلل

**

924. EL HADIZ:

ً
مرفواعَّ « :
ايع ىلع
عن أيب ـهريرة ريض اهلل عنه
الس ِ
ا
اكلم ا
األ ْر املاة والم ْ
ُ
جا ِـه ِد يف سبيل اهلل».
ني،
ك
س
ِ
ِ
ِ
ِ
اُْ
ا ْ ُ
ُ
وأح اسبُه قال« :وًكلقائم اذلي ال يفرت ،وًكلصائم اذلي
ُْ
ال يف ِط ُر».
درجة احلديث :صحيح

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Aquel que corre con los gastos de la viuda y del pobre
es como quien lucha por la causa de Al-lah”. Dijo Abu
Huraira: “Creo que dijo: ‘o como el que reza incansable
toda la noche, y como el que ayuna todo el año sin
’”interrupción.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اذلي يقوم
بمصالح املرأة اليت مات عنها زوجها ،واملسكني
املحتاج وينفق عليهم ،ـهو يف األجر اكملجاـهد يف

سبيل اهلل ،وًكلقائم يف صالة اتلهجد اذلي ال يتعب

من مالزمة العبادة ،وًكلصائم اذلي ال يفطر.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos
informa de que la persona que se haga cargo de los
gastos de la viuda y del pobre obtendrá la recompensa
de quien lucha por la causa de Al-lah, o la de quien
reza incansable toda la noche, o la de quien ayuna todo
el año sin interrupción.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

السايع  :ـهو املكتاسب لألرملة واملسكني بما يعيشهما ُ ُ
وي ِعينهما به.
• َّ ِ
ِ
اْا ا
• األرملة  :املرأة اليت مات عنها زوجها غنية اكنت أو فقرية.
ْ
كني  :أي املحتاج األحق بالصدقة ،فهو اذلي ليس هل من املال ما يسد حاجته.
• ال ِمس ِ
ُ ا
ا
بيل اهلل  :اجلهاد :ـهو بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
• اكلمجا ِـهد يف س ِ
ا
• اكلقائِم  :أي :يف صالة اتلهجد متعبِّ ًدا.
َّ
ا
رت  :ال ا
ال اي ْف ُ ُ
يتعب من مالزمة العبادة.
اذلي
• ِ

فوائد احلديث:

ْ
ا
 .1وجه ِإحلااق القائم ىلع األرملة واملسكني بما يصلحهما وحيفظهما باملجاـهد واملتهجد :أن املداومة ىلع أعمال الرب كهذه تفت ِقر إىل جماـهدة
انلفس والشيطان.
ُ َّ
ا
ُ
 .2احلث ىلع كشف كرب الضعفاء وسد خل ِتهم وحاجاتهم وصون حرم ِت ِهم.
 .3حرص الرشيعة اإلسالمية ىلع تضامن املسلمني وتكافلهم وتعاونهم؛ حىت يشتد ابلناء اإلساليم.

 .4العبادة تشمل لك عمل صالح.

 .5العبادة :اسم جامع للك ما حيبه ويرضاه اهلل من األعمال الصاحلة الظاـهرة وابلاطنة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ـه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ـه2002 ،م .رياض الصاحلني من
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الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ـه .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ـه .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ـه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن
صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري،
حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ـه.

الرقم املوحد)3135( :
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ر
الصمت حرك ٌم ,وقليل فاعله

 .925احلديث:

El silencio es sabiduría pero pocos son los
que lo ponen en práctica.
**

925. EL HADIZ:

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :الصمت De Anas, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “el
ا
ِحك ٌم ،وقليل فاعله».
silencio es sabiduría pero pocos son los que lo ponen
”en práctica.

درجة احلديث :ضعيف

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ّ
وقل En este hadiz se habla sobre los beneficios de estar en
احلديث فيه فضيلة الصمت ،وأنه من احلكمة،
ّ
silencio diciendo que es una muestra de sabiduría,
.
به
ق
من انلاس من حيرص ىلع الصمت ويتخل
pero pocos son los que lo ponen en práctica y se
**

distinguen por no hablar en exceso.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابليهيق يف الشعب.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :شعب اإليمان.

معاين املفردات:

• الصمت  :السكوت واإلمساك عن الالكم ،واملراد الالكم ابلاطل دون احلق.
ا
• ِحكم  :مجع حكمة ،ويه وضع اليشء يف موضعه.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة الصمت ،وأن املحمود منه ما اكن عن الالكم املحرم ،وما ال فائدة فيه.
املصادر واملراجع:

ّ
ا
لوغ ا
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ـه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم ارام ،للبسام ،مكتابة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .شعب اإليمان للبيهيق ،حتقيق :خمتار أمحد انلدوي ،نرش :مكتبة الرشد ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه2003 -
م.

الرقم املوحد)5339( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
La injusticia se convertirá en oscuridad en
el Día de la Resurrección.

الظلم ظلمات يوم القيامة
**

926. EL HADIZ:

: احلديث.926

De Ibn ‘Umar, que Al-lah esté complacido con él, que  «الظلم: مرفواع-ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر
el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
-ريض اهلل عنهما- عن جابر.»ظلمات يوم القيامة
Al-lah sean con él, dijo: “La injusticia se convertirá en
oscuridad en el Día de la Resurrección”. Y de Yabir que , فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, «اتقوا الظلم:مرفواع
اْا ا
ُّ
Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al.»واتقوا الش اح؛ فإنه أـهلك من اكن قبلكم
lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él,
dijo: Tengan cuidado de la injusticia, porque
verdaderamente la injusticia se convertirá en oscuridad
el Día de la Resurrección. Y tengan cuidado de la
avaricia, pues esta destruyó a sus predecesores.
CLASIFICACIÓN Hadiz verídico en las dos
 صحيح بروايتيه:درجة احلديث
DEL HADIZ:
transmisiones
**

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Ambos hadices constituyen evidencias para la  وـهو يشمل مجيع،احلديثان من أدلة حتريم الظلم
prohibición de la opresión y la injusticia en todas sus
formas, entre las que se encuentra el politeísmo  وقوهل يف، ومنه الرشك باهلل تعاىل،أنواع الظلم
(asociar algo o alguien con Al-lah, Exaltado sea). La  "الظلم ظلمات يوم القيامة" معناه أنه:احلديثني
expresión en el hadiz "La injusticia se convertirá en
ظلمات متوايلة ىلع صاحبه ِبيث ال يهتدي يوم
oscuridad en el Día de la Resurrección" quiere decir
que al opresor o al injusto no le irá bien el Día de la  (واتقوا الشح: وقوهل يف احلديث اثلاين.القيامة سبيال
Resurrección por la oscuridad que es el resultado de فإنه أـهلك من اكن قبلكم) فيه اتلحذير من الشح
las injusticias que cometió. En el según do hadiz “Y
tengan cuidado de la avaricia, pues esta destruyó a sus  ألنه،وبيان أنه إذا فشا يف املجتمع فهو عالمة اهلالك
predecesores”, hay una advertencia contra la avaricia
.من أسباب الظلم وابليغ والعدوان وسفك ادلماء
y además nos informa que si se extiende dentro de la
comunidad, esta es una señal de perdición ya que
motiva a cometer injusticias, a la enemistad y al
derramamiento de sangre.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
. رواه مسلم:-ريض اهلل عنه-  حديث جابر. متفق عليه:-ريض اهلل عنهما-  حديث ابن عمر:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

. ابتعدوا عنه: • اتقوا

. وضع اليشء يف غري موضعه أو جماوزة حد الشارع: • الظلم
. ابلخل بما عنده واحلرص ىلع ما ليس عنده: • الشح

:فوائد احلديث
.خطر العاقبة
ِ  فإنه، واألمر باجتنابه، اتلحذير من الظلم.1
. فإنه سبب ـهالك األمم السابقة، اتلحذير من الشح وابلخل.2
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 .3اجلزاء من جنس العمل ،فلما ظلم انلاس يف ادلنيا أظلم اهلل عليه يوم القيامة.

 .4أن ما اكن سببا للهالك يف األمم السابقة يكون سببا هلالك يف ـهذه األمة.
 .5حتريم الظلم والشح.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ـه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ّ
ا
لوغ ا
ط1428 ، 1ـه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم ارام ،للبسام ،مكتابة األسدي ،مكة
يح
ِ

الرقم املوحد)5328( :
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ر
ر ر
اله ْر رج رك ره ْج رر ٍة َّ
إيل
ال رعبادة يف

 .927احلديث:

La adoración en tiempos de tribulaciones
es como emigrar a mí.
**

927. EL HADIZ:

عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول Narró Muqal Ibn Yasar –Alah se complazca de él- que
el profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo:
ا ا
ادة يف ا
اله ْرج
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ِعب
ِ “La adoración en tiempos de tribulaciones es como
ا ْ
ج ار ٍة َّ
إيل».
ك ِه
”emigrar a mí

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

معىن احلديث :أن املتمسك بالعبادة يف زمن كرثة Significado del hadiz: aquella persona que se aferre a
la adoración en los tiempos en que aumenten las
الفِت واختالط األمور واالقتتال فضله كفضل من tribulaciones, confusión y peleas, tendrá el mismo
ـهاجر إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قبل فتح مكة؛ grado que aquel que emigra hacia el profeta –la paz y
ا
ا ُ ُّ las bendiciones sean con él- antes de la conquista de
ألنه وافقه من حيث أن املهاجر ف َّر بدينه ممن يصده
Makkah, ya que coincide con el que emigró huyendo
عنه لالعتصام بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكذا con su religión de quienes lo rechazaban por seguir al
املنقطع يف عبادة اهلل تعاىل فا َّر من انلاس ب ِدينه إىل profeta –la paz y las bendiciones sean con él- lo mismo
ِ
es con quien tiene dificultades para adorar a Alah –el
ِّ
االعتصام بعبادة ربه ،فهو يف احلقيقة قد ـهاجر إىل Altísimo- y huye de las personas con su religión para
ِّ
ربهَّ ،
permanecer en la adoración a su Señor, literalmente es
وفر من مجيع خلقه.
alguien que emigra a su Señor alejándose de toda la
creación.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ُ
اتلخريج :امع ِقل بن ياسار -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• اهلرج  :الفتنة واختالط أمور انلاس والقتال.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع العبادة واإلقبال ىلع اهلل تعاىل أيام الفِت.
 .2فضل العبادة زمن الفِت.
 .3ينبيغ للمسلم اعزتال مواطن الفِت والغفلة.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت 1428 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من
َّ
َّ ُ ا ْ ُ ا
ري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،عز ادلين أبو إبراـهيم ،املعروف باألمري ،املحقق :د.
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
حممد إسحاق َّ
َّ
حممد إبراـهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.

الرقم املوحد)3592( :
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ر
اله ْرج كهجرة َّ
إيل
العبادة يف

 .928احلديث:

La adoración en los tiempos de agitación es
como una emigración hacia mí.
**

928. EL HADIZ:

عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول De Maqal Ibn Yasar, que Al-lah esté complacido con él,
que dijo [transmitido por el Profeta]: “La adoración en
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-العبادة يف ا
اله ْرج
los tiempos de agitación es como una emigración hacia
كهجرة َّ
إيل».
”mí.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

َّ
أن من ابتعد عن مواطن الفِت El hadiz deja claro que los que se alejan de los lugares
يف ـهذا احلديث
**

de agitación, de sedición, de guerras, de confusión y
والقتل واختالط األمور وفساد ادلين ،ثم أقبل ىلع de la corrupción de la religión, y se dirigen hacia la
عبادة ربه ،واتلمسك بسنة نبيه اكن هل من األجر adoración de su Señor y se aferran a la tradición
(Sunna) de su Mensajero, tendrán una enorme
واملثوبة كمن ـهاجر إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
recompensa como la que tiene el que emigra para
.
unirse con el Mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ُ
اتلخريج :امع ِقل بن ياسار -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العبادة  :يه  :اسم جامع للك ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال ابلاطنة والظاـهرة.
• ا
اله ْرج  :الفتنة واختالط أمور انلاس ،والقتال.
• كهجرة َّ
إيل  :أي  :هلا مثل ثواب من ـهاجرإىل املدينة انلبوية حني اكنت اهلجرة إيلها واجبة.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع الزتام السنة واتلمسك برشع اهلل -عز وجل -حتصنا من الفِت ،وحفظا من الفساد.
 .2بيان فضل العبادة يف اهلرج.
 .3انلاس يف الفِت ينشغلون عن الطااعت ،وال يتفرغ هلا إال األفراد ،ذللك اكن فضل العبادة يف اهلرج كبري.
املصادر واملراجع:
ً

ً

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .رشح رياض

الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف أبو زكريا حميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية - .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،تأيلف عبد الرمحن بن يلع بن
حممد اجلوزي املحقق :يلع حسني ابلواب -دار الوطن – الرياض - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل-دار ابن
اجلوزي-الرياض -الطبعة األوىل 1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرشة1407 ،ـه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
el que verdaderamente razona es aquel que
obra para después de la muerte, mientras
que el incapaz es aquel cuya alma sigue sus
deseos y pretende obtener el perdón de
Alah

ر ر
ر ي ُ
ر
الكيس من دان نفسه ،وعمل ل رما بعد املوت،
ر َّ
ْرر
ُ
والعاجز من أتبع نفسه هواها روتمىن ىلع اهلل

 .929احلديث:

**

929. EL HADIZ:

ا َّ
عن أيب ياعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -عن
ا ا
ا ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الكي ُس من دان
ْ
ُ
والعاجز من أتبا اع نفسه
نفسه ،وعمل ل ِ اما بعد املوت،
ـهواـها اوتا َّ
مىن ىلع اهلل».
درجة احلديث :ضعيف

Narró Abu Iala Shadad Ibn Aus -Alah se complazca de
él- que el profeta -la paz y las bendiciones sean con éldijo: el que verdaderamente razona es aquel que obra
para después de la muerte, mientras que el incapaz es
aquel cuya alma sigue sus deseos y pretende obtener
el perdón de Alah
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ـهذا احلديث El profeta -la paz y las bendiciones sean con él- en este
hadiz que el que razona es aquel que se domina su
أن الكيس من قهر نفسه وأخضعها حلكمة عقله alma a la adoración y a mantenerse dentro de las leyes
ورشيعة ربه فهو حياسبها ىلع لك ما تفعل وما ترتكreveladas por su Señor, el se auto examina por todo lo ،
ّ
que hace y deja de hacer, mientras que el incapaz es
املقرص يف الواجب فهو ذلك اذلي ينقاد
أما العاجز
aquel que no es descuidado con sus obligaciones, es
ً
هلواه ،فنفسه أسرية شهواته ،ويزيده محقا تمنيه ىلع el que se entrega a sus deseos, su alma es prisionera
اهلل األماين الاكذبة ،فهو يعلل نفسه بعفو اهلل de sus propios deseos, mientras que se aferra a la falsa
esperanza de que Alah lo perdonará, el se excusa así
ومغفرته وسعة رمحته .وـهو حديث ضعيف لكن mismo con el perdon y la amplia misericordia de Alah,
معناه ثابت يف الكتاب والسنة ،كقوهل تعاىل( :وقل este hadiz es débil pero su significado está presente en
el Corán y la Sunnah por ejemplo la palabra de Alah en
اعملوا) (وتولك ىلع اهلل) (أم حسبتم أن تدخلوا
el Corán: (Diles [¡Oh, Muhammad! a los hipócritas]:
اجلنة).
Obrad como queráis) (Confiense en Alah) (¿O creéis
que vais a entrar al Paraíso sin pasar por lo mismo que
)?atravesaron quienes os precedieron
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
ا َّ
اتلخريج :أبو ياعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الكيس  :العاقل احلازم.
• دان نفسه  :حاسبها.

• عمل ملا بعد املوت  :يعين عمل لآلخرة.

• العاجز  :اتلارك ملا جيب فعله بالتسويف.
• اهلوى  :ميل انلفس إىل الشهوة .قيل ّ
سيم بذلك ؛ ألنه يهوي بصاحبه يف ادلنيا إىل لك داـهية ،ويف اآلخرة إىل اهلاوية.
• األماين  :يه ما يتخيله اإلنسان فريجو وقوعه من ذلائذه وشهواته وبعبارة أخرى ما يتمناه اإلنسان.
• تمىن ىلع اهلل  :الفوز يف اآلخرة.

• من أتبع نفسه ـهواـها  :أي جعلها تابعة ملا تهواه مؤثرة لشهواتها معرضة عن صالح األعمال.
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فوائد احلديث:
 .1وجوب األخذ باحلزم مع انلفس وحماسبتها.
 .2االستعداد ملا بعد املوت بالعمل الصالح.
 .3من سار خلف شهواته ضل وأضل.
 .4احلث ىلع انتهاز الفرص بالعمل وترك اتلمين.
 .5بذل األسباب املوجبة لرمحة اهلل تعاىل ومغفرته.
 .6ذم االتكال إىل عفو اهلل ومغفرته من غري بذل األسباب املوجبة.
املصادر واملراجع:
-سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب
زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن
الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة،
1407ـه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار،
دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه

الرقم املوحد)3593( :
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El prudente es aquel que reflexiona sobre sí
mismo (examinando su conciencia) y obra
para lo que viene después de la muerte; y el
incompetente es aquel que sigue sus deseos
y anhela el perdón de Al-lah (sin
arrepentirse).

ر ي
الكيس من دان نفسه ،وعمل ملا بعد املوت،
ر
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمىن ىلع اهلل

 .930احلديث:

**

930. EL HADIZ:

َّ
شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -عن Narró Abu Yaalá Shaddád Ibn Aus -Al-lah esté
عن أيب يعىل
َّ ّ ا ّ ُ ا ا ْ ا َّ ا ا
ا ِّ ُ ا ا ا complacido con él- que el Mensajero de Al-lah -la paz
انليب -صىل اهلل علي ِه وسلم -قال« :الكيس من دان
y las bendiciones de Al-lah sean con él- dijo: “El
فسه ،ا
ُ ا اْاا ا ا
نا ا
وع ِمل ل ِ اما بعد املوت،
والعاجز من أتبع نفسه prudente es aquel que reflexiona sobre sí mismo
ِ
ا
ا
(examinando su conciencia) y obra para lo que viene
ـه اواـها وت ام َّىن ىلع اهلل».
después de la muerte; y el incompetente es aquel que
sigue sus deseos y anhela el perdón de Al-lah (sin
”arrepentirse).
درجة احلديث :ضعيف

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

املسلم العاقل ـهو اذلي حياسب نفسه أوال بأول El musulmán prudente, dotado de intelecto, es aquel
que reflexiona sobre sus acciones una por una
َّ
ويعمل ملا بعد املوت؛ ألنه يف ـهذه ادلنيا غري مستقر(examinando su conciencia) y obra para el período ،
واملآل ـهو ما بعد املوت ،وأما العاجز الضعيف ـهو من posterior a la muerte, porque esta vida mundanal es
efímera y el lugar de permanencia viene después de la
اتبع ـهوى نفسه وصار ال يهتم إال بأمور ادلنيا.
muerte. Y el débil e incompetente es aquel que sigue
sus propios deseos y no se preocupa por nada más
que los asuntos mundanos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزـهد والورع
ا
اّ
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذ ُّم اهلوى والشهوات
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
ا َّ
اتلخريج :أبو ياعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
• الكيِّس  :العاقل ،وـهو اذلي يمنع نفسه عن الشهوات املحرمة ويعمل بطاعة اهلل -تعاىل-.
ا ا
ان نا ا
فسه  :حاسبها.
•د
َّ
َّ
ا
ا
ا
• وع ِمل لِما بعد املوت  :يعين ع ِمل لآلخرة؛ ألن لك ما بعد املوت فإنه من اآلخرة.
العاجز  :الضعيف اتلارك ملا جيب فعله.
•
ِ

فوائد احلديث:
 .1من سار خلف شهوات نفسه ضل وأضل.
ِّ
 .2االعتدال يف باب اخلوف والرجاء ،فاذلي ينبيغ أن يساير اخلوف والرجاء حياة املؤمنِ ،بيث ال يغلب أحدـهما ىلع اآلخر.
 .3وجوب األخذ باحلزم مع انلفس وحماسبتها ،واإلتيان بواجب العبودية ،وعدم الركون إىل األماين الاكذبة واألوـهام اخلادعة ،فإن اهلل يثيب انلاس
بما عملوا ال بما تمنوا من غري عمل.

 .4احلث ىلع انتهاز الفرص ،وىلع أن ال يضيع اإلنسان من وقته فرصة إال فيما يريض اهلل -تعاىل ،-وأن يدع الكسل واتلهاون واتلمين ،فإن اتلمين
ال يفيد شيئا.
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .سلسلة األحاديث
الضعيفة واملوضوعة وأثرـها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ـه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3137( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Los pecados mayores son: La idolatría, el
desobedecer a los padres, el asesinato y el
juramento en vano Al-Gamus (Nota de
traductor: aquel juramento que se hace
para obtener algo sin derecho lo cual
conlleva al infierno).

 وقتل، وعقوق الوادلين، اإلِشاك باهلل:الكبائر
 وايلمني الغموس،انلفس

**

931. EL HADIZ:

: احلديث.931

Narró Abdallah Ibn Amru Ibn Al-Aas, que Al-lah esté -ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
complacido con ambos, que el Mensajero de Al-lah,
: «الكبائر: قال-صىل اهلل عليه وسلم- عن انليب
que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo:
ُُ
“Los pecados mayores son: La idolatría, el ، وقتل انلفس، وعقوق الوادلين،اإلرشاك باهلل
ا
desobedecer a los padres, el asesinato y el juramento
.»وايلمني الغ ُموس
en vano Al-Gamus (Nota de traductor: aquel juramento
que se hace para obtener algo sin derecho lo cual
conlleva al infierno).”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

ً
Este hadiz trata una serie de pecados que han sido عددا من اذلنوب اليت وصفت
يتناول ـهذا احلديث
**

descritos como pecados mayores. Se los denomina de
este modo por la gravedad de sus efectos sobre  وسميت بذلك لرضرـها الكبري ىلع،بأنها من الكبائر
ُ  فأوهلا "اإل ا.فاعلها وىلع انلاس يف ادلنيا واآلخرة
quienes los cometen, tanto en esta vida como en la رشاك
ِ
otra. El primero de ellos es “la idolatría”, es decir,
 يعبد معه غريه وجيحد، الكفر باهلل بأن: أي:"بِاهلل
descreer en Al-lah quiere decir asociar junto con Él algo
ُُ ُ ا ا
o alguien en la adoración o negarse a adorarlo. El  والعقوق:"ين
ِ  وثانيها "عقوق الو ِادل.عبادة ربه
segundo es “el desobedecer a los padres”, esto es,  ما يتأذى، أن يفعل مع وادليه أو مع أحدـهما:حقيقته
comportarse con ellos o con uno de ellos de forma que
ً
القيام
وعدم
وسبهما
احرتامهما
كعدم
،
به عرفا
los disguste y se sientan perjudicados con tal
comportamiento, el cual es rechazado a nivel social,  وثاثلها.عليهما وراعيتهما عند حاجتهم إىل الودل
ً
ً
ْ َّ ْ ا
como por ejemplo faltarles al respeto, insultarlos o no
إذا
أما
،
وعدوانا
 بغري حق اكلقتل ظلما:"انلفس
"قتل
cuidarlos cuando ellos necesitan de sus hijos. El
tercero es “el asesinato”, esto es, matar injustamente a استحق الشخص القتل ِبق من قصاص وغريه فال
ُ
alguien. Pero si la persona merece la pena de muerte ختم احلديث
ِ  ثم.يدخل يف معىن ـهذا احلديث
legalmente, el significado de este hadiz no aplica. El
ُ ُ ا
ُ
ا
hadiz culmina con una amenaza a quien incurra en “un  وس ِميت بالغموس:"بالرتـهيب من "ايل ِمني الغموس
juramento en vano Al Gamus”, y se lo describe como ألنَّها تغمس صاحبها يف اإلثم أو يف انلار؛ ألنه حلف
ِ
ً
Gamus porque arroja a quien lo comete en el pecado o
.اكذبا ىلع علم منه
en el infierno, ya que el juramento se realizó a
sabiendas de que era mentira.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:راوي احلديث
ا
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ا
. اذلنوب الكبرية اليت ورد فيها وعيد شديد يف القرآن أو السنة: • الكباائِر
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رش ُ
• اإل ا
اك بِاهلل  :الكفر بأنواعه.
ِ
ا ُُ ُ
الو ا
وق ِا
ادلين  :العقوق مأخوذة من العق وـهو القطع ،وضابطه :أن يفعل مع أحد وادليه ما يتأذى به من فعل أو قول.
• وعق
ا
• ايلا ِمني الغ ُموس  :اليت حيلفها اكذبا اعمدا ،سميت غموسا؛ ألنها تغمس احلالف يف اإلثم.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف ـهذه املعايص؛ ألنها من الكبائر.
 .2بيان أن األيمان أقسام منها :يمني الغموس ويه اليت تغمس صاحبها يف انلار ،ومنها ايلمني املنعقدة اليت حيلف فيها صاحبها ىلع فعل َشء أو
تركه ،فإذا خالف لزمته كفارة ،ومنها يمني اللغو اليت ال يقصدـها صاحبها لكن جرت ىلع لسانه مثل الك واهلل وبىل واهلل.
ِّ
ج ً
وأشدـها ُ
 .3االقتصار ىلع ـهذه األربع يف احلديث لكونها أعظم الكبائر ً
رما ،وليس القصد احلرص.
إثما،

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري
بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه .تطريز رياض
الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ـه.

الرقم املوحد)3044( :
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َّ ُ َّ ي ر ُ ُ ر ْ ر ر ر َّ ْ
ر رر
ادلي رن ,وغلب رة
اللهم إرين أعوذ برك مرن غلب رة
ر ر ر رْ ر
رُ
العد يو ,وشمات رة األعداءر

 .932احلديث:

Oh Al-lah, busco refugio en Ti de caer en el
endeudamiento, del dominio del enemigo, y
del escarnio de los enemigos.
**

932. EL HADIZ:

ً
عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
اا
«اللَّ ُه َّم إين أعوذ بك من اغلاباة َّ
ادليْ ِن ,وغلبا ِة العدو,
ِ
ا ا
وش امات ِة األعداء».
درجة احلديث :صحيح

narro Abdullah Ibn Amru, que Al-lah esté complacido
con él, que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Oh Al-lah,
busco refugio en Ti de caer en el endeudamiento, del
”dominio del enemigo, y del escarnio de los enemigos.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يستعيذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل ويعتصم El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, buscaba refugio y protección en Alَّ
به من ثِقل ادلين وشدته ِبيث يعجز عن قضائهlah de caer en el endeudamiento del que no le sería ،
ومن انتصار العدو عليه ومن قهره وحتكمه فيه ،ومن posible librarse. De ser vencido por los enemigos y ser
dominado por ellos. Y del escarnio y la mofa de los
فرح األعداء ورسورـهم بما يصيبه من نكبات يف
enemigos, es decir, de la alegría de ellos al estar
بدنه أو أـهله أو ماهل.
pasando por alguna dificultad o calamidad, ya sea él
mismo el afectado, sus familiares o sus propiedades.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه النسايئ وأمحد.
ا
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• غلبة َّ
ادليْن  :ادلين :ـهو القرض ،ولك ما لزمك لغريك من مال أو حنوه.
• شماتة األعداء  :الشماتة :يه الفرح بما يزنل باملعادي ويصيبه من املصائب.

فوائد احلديث:
 .1تفضيل األدعية انلبوية ىلع غريـها من األدعية.
 .2افتقار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ربه تعاىل فهو عبد من عباد اهلل أكرمه اهلل بانلبوة.
 .3أن من األدعية ما يكون يف املال ،ومنها ما يكون يف احلياة والرشف والسيادة ،ومنها ما يكون يف أمر خارج.
ادليْن ال حرج فيه ،إنما احلرج فيمن ليس دليه وفاء لدلين وـهذا ـهو َّ
 .4أن مطلق َّ
ادليْن الغالب.
 .5استحباب اتلعوذ من غلبة العدو.
 .6أن لك من رسه مساءة شخص وغمه فهو هل عدو.
 .7أن اإلنسان عليه أن يتجنب األمور اليت ي ُ ْش ام ُ
ت بها ويعاب فيها.
املصادر واملراجع:
املجتىب من السنن ،السنن الصغرى للنسايئ ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين ،النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط مكتب
املطبواعت اإلسالمية  -حلب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
 1421ـه2001 -م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن ُنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن
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عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة
اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5489( :

402

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

رر
ُْْر ر ر
َّ ُ ي ْ ر ُ ر
اي وأهيل
الله َّم إين أسألك العافية يف ديين ودني
َّ ُ ْ ُ ر
ْ
ر
، الله َّم اسرت ع ْورايت وآمرن رر ْواعيت،ومايل
ْ ر
ر
َّ واحف ْظين م ْرن بني
يدي ومرن خل رِف وعن يميين
ْ ر
ْ ر
ر ُ ُ ر ر
ر
 وأعوذ برعظمترك أن،وعن رشمايل ومرن ف ْو رِق
ُ ْر ر ْ ر
أغتال مرن حتيت

Oh Alah, te pido seguridad en mi religión y
en mis asuntos mundanos, en mi familia y
en mis bienes; Oh Alah, oculta mis faltas y
mantenme alejado de las cosas que temo;
Oh Alah, protege mi frente y mi lado
derecha y mi lado izquierdo, y encima mío;
busco refugio en Tu Grandeza de recibir el
daño inesperado debajo de mí
**

933. EL HADIZ:

: احلديث.933

ْ
يكن رسول
 لم: قال-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
ُ اا
ات حني
ِ  يدع اـهؤالء اللكم-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ا
َّ ُ َّ ِّ ْ ُ ا
ُ ُي ْميس وحني يُ ْص
أسألك العافياة يف ديين
 «اللهم إين:بح
ُ ْ َّ ُ َّ
ُ
اي وأا ْـهيل ا
ود ْنيا ا
،اسرت اع ْورايت وآ ِم ْن ار ْواعيت
 اللهم،ومايل
ْ ا
ا
َّ واحف ْظين م ْن بني
يدي و ِمن خل ِيف وعن يميين وعن
ِ
ا ْ ُ ْ ا
ُ ُ ا
وذ ب اع ا
ا
ْْ ا
ظم ِتك أن أغتاال ِم ْن
ِ  وأع،ِشمايل و ِمن فو ِيق
ا
».حتيت

Ibn Omar narró que El Mensajero de Alah -la paz y las
bendiciones sean con él- nunca dejaba de repetir estas
palabras por la tarde y por la mañana: “Oh Alah, te pido
seguridad en mi religión y en mis asuntos mundanos,
en mi familia y en mis bienes; Oh Alah, oculta mis faltas
y mantenme alejado de las cosas que temo; Oh Alah,
protégeme por el frente, por detrás, por mi lado
derecho, mi lado izquierdo, y encima de mí; busco
refugio en Tu Grandeza de recibir el daño inesperado
debajo de mí”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- era  يف لك صباح-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
ً
constante en esta suplica todas las mañanas y tardes,
no lo abandonaba nunca ya que contiene grandes  ملا فيه،ومساء حيرص ىلع ـهذا ادلاعء وال يرتكه أبدا
significados, en él se pide (seguridad en mi religión) ) ففيه سؤال اهلل (العافية يف ديين.من معاين عظيمة
quiere decir la seguridad y protección de mi religión de
واملقصود بالعافية أي السالمة يف ديين من املعايص
los pecados, las faltas e innovaciones, en (mis asuntos
mundanos, en mi familia y en mis bienes) es decir te  ومايل) أي، وأـهيل، ويف (دنياي،واملخالفات وابلدع
pido la protección en mi vida mundanal de las ،أسألك العافية يف دنياي من املصائب والرشور
dificultades y todo mal, así como te pido protección
ْ ا
para mi familia de todo mal, de la pobreza, وأسألك العافية ألـهيل من سوء ال ِعرشة واألمراض
enfermedades, dolencias y que se dediquen a lo que  وملايل من،واألسقام وشغلهم بطلب اتلوسع يف احلطام
no les sea útil, en mis bienes te pido protección contra
 (واسرت عورايت وآمن.اآلفات والشبهات واملحرمات
los golpes, lo dudoso y lo prohibido.(oculta mis faltas y
mantenme alejado de las cosas que temo) es decir رواعيت) أي اسرت لك ما يستحيي منه إذا ظهر من
cubre todos mis pecados que sentiría vergüenza en  وآمين وسلمين من الفزع اذلي،اذلنوب والعيوب
que se hicieran conocidos mis pecados y faltas,
protégeme del pánico que me causa terror, (Oh Alah,  وعن, ومن خليف, (واحفظين من بني يدي.خييفين
protégeme por el frente, por detrás, por mi lado  ومن فويق) أي وادفع عين ابلالء, وعن شمايل,يميين
derecho, mi lado izquierdo, y encima de mí) es decir
protégeme de todas tribulaciones que vienen de las .من اجلهات الست فال يصيبين رش من أي ماكن
seis direcciones que no me afecte el mal por ninguna (وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت) معناه أستجري
ُْ
dirección, (busco refugio en Tu Grandeza de recibir el
.وأحتصن بعظمتك من أن أغتال من حتيت خفية
daño inesperado debajo de mí) significa que me confío
y me encomiendo a Tu Grandeza de que me causen
daño por debajo de mi.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه وأمحد واحلاكم .ملحوظة :لفظ احلديث يف مصادر اتلخريج :امهلل إين أسألك العافية
يف ادلنيا واآلخرة ،امهلل إين أسألك العفو والعافية يف ديين ،...واللفظ املذكور من بلوغ املرام.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• حني يصبح  :أي حني يدخل يف الصباح وـهو الفجر أو أول انلهار.
• حني يميس  :أي حني يدخل يف املساء وـهو ما بني الظهر إىل املغرب
• عورايت  :العورة :يه لك ما يستحيي منه إذا ظهر من اذلنوب والعيوب.
• رواعيت  :مجع روعة ،ويه الفزع ،أي فزاعيت اليت ختيفين
ُ ْ ً
• أغتال  :االغتيال ـهو أخذ اليشء خفياة من حيث ال يدري فيهلكه.

فوائد احلديث:

ً
اقتداء بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .1املحافظة ىلع ـهذه اللكمات
 .2أن لك إنسان عرضة لآلفات يف ادلين وادلنيا واألـهل واملال.

 .3أن اإلنسان كما ـهو مأمور بسؤال اهلل العافية يف ادلين كذلك مأمور بسؤاهلا يف ادلنيا.

 .4أن العافية يف األـهل مقدمة ىلع العافية يف املال.

 .5أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مفتقر إىل حفظ اهلل -جل وعال-.
ً
 .6أنه ينبيغ اتلبسط واتلوسع يف ادلاعء (امهلل احفظين من بني يدي...إلخ) إلماكنه أن يأيت به جممال ،كأن يقول امهلل احفظين من لك نازلة.

 .7إثبات صفة العظمة هلل تعاىل
 .8أن اإلنسان خياف أن يأتيه العذاب أو االنتقام من حتت ومن أسفل منه أكرث من بقية اجلهات الست.
 .9جواز السجع بادلاعء مع عدم اتللكف.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت .السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت .سنن ابن ماجه ،البن
ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .املستدرك ىلع
الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،ط دار الكتب
العلمية  -بريوت صحيح الرتغيب والرتـهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط مكتبة املعارف  -الرياض .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط
دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط الرسالة .فتح ذي اجلالل
واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين،
ط دار احلديث.
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ر
َّ ُ ي ْ ر ُ ر
الله َّم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما
ُ
ي
ي
 وأعوذ بك من ِشها وِش ما فيها،أر رسلت به
ُ
ي
وِش ما أر رسلت به

¡Oh Alah! Te pido su bien, el beneficio que
tiene y el bien que Has enviado con él, y me
refugio en Ti de su mal, el mal que tiene y el
mal que has enviado con él.
**

934. EL HADIZ:

: احلديث.934

Narró Aisha –Alah se complazca de ella- : el profeta – صىل-  اكن انليب: قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
la paz y las bendiciones sean con él- cuando soplaba ِّ َّ ُ َّ
ِّ  إذا اع اص افت-اهلل عليه وسلم
إين
م
ه
الل
«
:قال
يح
الر
el viento decía: “¡Oh Alah! Te pido su bien, el beneficio
ُ
ا
ْ اُ ا
que tiene y el bien que Has enviado con él, y me refugio  وأعوذ،رسلت به
ِ أسألك خريـها وخري ما فيها وخري ما أ
ُ ِّ
en Ti de su mal, el mal que tiene y el mal que has
ِّ
ِّ
.»رسلت به
ِ بك من رشـها ورش ما فيها ورش ما أ
enviado con él”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Aisha –Alah se complazca de ella- informó que de la صىل اهلل-  أن من ـهديه-ريض اهلل عنها- خترب اعئشة
guía del profeta –la paz y las bendiciones sean con élْا
ِّ
 عندما تع ِص-عليه وسلم
era que cuando el viento soplaba ósea que lo hacía con  أي عند اشتداد،ف الريح
َّ ُ ِّ ْ ا ُ ا
ُ
más intensidad decía: “¡Oh Alah! Te pido su bien, el ".. " الله َّم إين أسألك خريـها وخري ما فيها: قال،ـهبُ ِوبها
beneficio que tiene y el bien que Has enviado con él” el
 ورصفها تنقسم-عز وجل- والريح اليت خلقها اهلل
viento que Alah ha creado y enviado se divide en dos
ُا
tipos: El primero: el viento común que no asusta, ese  فهذه ال يسن، ريح اعدية ال ختيف: األول:إىل قسمني
viento no tiene alguna suplica especial. El segundo: el  ريح اعصفة ختيف؛ ألن اعدا: اثلاين.هلا ذكر معني
viento tempestuoso, que causa temor, ya que el pueblo
َّ ا
ا
ِّ
de Ad fue castigado por Alah con un viento violento –  فإذا، بالريح الع ِقيم والعياذ باهلل-تعاىل- عذبهم اهلل
ِّ عصفت
Alah nos proteja de ello- por lo que cuando el viento صىل اهلل عليه-  فقل كما ـهو ـهديه،الريح
ا
sople con intensidad di lo que decía el profeta –la paz
ا
َّ ُ َّ ِّ ْ ُ ا
أسألك خريـها وخري ما فيها وخري ما
 "اللهم إين:-سلم
y las bendiciones sean con él-: “¡Oh Alah! Te pido su
ُ
bien, el beneficio que tiene y el bien que Has enviado  خري ـهذه الريح-عزو جل- رسلت به" أي تسال اهلل
ِ أ
con él, y me refugio en Ti de su mal, el mal que tiene y وخري ما حتمله من منافع؛ ألنها تارة ترسل باخلري
ُ
el mal que has enviado con él” es decir: pídele a Alah
َّ
مما
به
رسلت
 فتسأل اهلل خري ما أ،وتارة ترسل بالرش
–Enaltecido sea- el bien que hay en el viento y los
ِّ ورش ما فيها
ِّ رشـها
ِّ  "وأعوذ بك من.ينشأ عنها
beneficios que contiene, “el bien que has enviado con ورش ما
él” es decir el bien que contiene, ya que a veces el ِّ
ِّ رشـها
ِّ أُرسلت به" أي تستعيذ من
ورش
حتمله
ما
ورش
ِ
viento es enviado para un bien y a veces para un mal,
ُ
entonces pídele a Alah el bien con el que fue enviado, ما ترسل به؛ ألنها قد تكون عذابا ىلع قوم فتتعوذ
“me refugio en Ti de su mal, el mal que tiene y el mal
ِّ رشـها
ِّ  فإذا استعاذ اإلنسان من.رشـها
ِّ من
ورش ما فيها
que has enviado con él” es decir te refugias en el mal
َّ ورش ما أرسلت به كفاه اهلل
ِّ
. وانتفع خبريـها،رشـها
del viento o el mal que pueda traer, ya que es posible
que sea un castigo para un pueblo, por lo que debes
refugiarte si es algo malo, si alguien se refugia en Alah
de su mal, el mal que contiene y el mal con el que fue
enviado Alah lo protegerá y le beneficiara con su bien.
Murqat al mafatih (3/1115) Murqat al mafatih (5/197)
Sharj riyadh as salihin de Ibn Uzaimin.)472 ,471/6(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**
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اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
ْ َّ ُ
• اع اصفت  :اشتاد ـهبوبها.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
الرش ُ
ُ
ِّ .1
الرياح فيها اخلري الكثري من صالح الرزق ا
فيحسن باملسلم أن يسأل اهلل -تعاىل -أن
الم ْستا ِطري من إـهالك احل ا ْرث والن ْسل،
وابلدن ،وفيها
ُ
ا
ِّ
ي امتِّعه خبريـها وحيفظه من رشـها.
 .2االتلجاء إىل اهلل واتلرضع إيله عند ـهبوب الرياح وسؤال اهلل من خريـها واالستعاذة من ا ِّ
رشـها.
 .3ليس من خلق املسلم السب والشتم واللعن.
ُ ا َّ ٌ
 .4كراـهية سب الريح وغريـها من ظواـهر الكون؛ ألنها مسخرة هلل -تعاىل-.

 .5ظواـهر الكون من آيات اهلل فيها الرمحة ملن أراد اهلل رمحته ،والعذاب للمتمردين عن طاعته.

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماـهر بن ياسني الفحل
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف:
رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد ـهنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز  -مكة املكرمة  -الرياض  -الطبعة:
األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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َّ
ُ
ْ رُ رْ
َّ ُ َّ ر ْ ْ
ريين اذلري ه رو عرصمة أم رري،
د
يل
رح
اللهم أصل
ر
ر
ر ر ْ ْ ُ ْ ر ر َّ
ر رر
رر ْ ْ
وأصلرح ريل دنياي ال ريت فريها مع ر
ايش ،وأصلرح ريل
ر ْ ر ْ ْر ر ر ر ر ً
ر َّ ر ْ ر ر ر
إيلها معادري ،واجعل احلياة رزيادة ريل
آخرر رِت ال ريت
ُي ر ْ ر ْ رْ ْرْ ر ر ر ً
ْ ُ ي رر
ري ،واجعل الموت راحة ريل مرن ُك ِش
ريف ُك خ ٍ

 .935احلديث:

Oh Al-lah, enmienda mi religión que es el
fundamento de mi existencia. Enmienda mi
vida de acá en la que hallo mi subsistencia.
Enmienda mi Otra Vida a la que seré
emplazado. Haz que esta vida me suponga
un aumento en todo lo bueno. Y haz que la
muerte me sea el descanso de todo lo malo.
**

935. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz solía
decir: “Oh Al-lah, enmienda mi religión que es el
fundamento de mi existencia. Enmienda mi vida de acá
en la que hallo mi subsistencia. Enmienda mi Otra Vida
a la que seré emplazado. Haz que esta vida me
suponga un aumento en todo lo bueno. Y haz que la
muerte me sea el descanso de todo lo malo”.

صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل أصلح يل ديين
ْ ُ
اذلي ـهو ِعص امة أمري و اصلح يل دنياي اليت فيها
معاَش  ،و أصلح يل آخريت اليت إيلها ام اعا ِدي و اجعل
احلياة زيادة يل من لك خري و اجعل املوت راحة يل من

لك رش».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

من األدعية اليت اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

SIGNIFICADO GENERAL:

يدعو بها ـهذا ادلاعء اذلي تضمن طلب وسؤال خريي

**

ادلنيا واآلخرة ،وأن جيعل املوت يف قضائه عليه
ونزوهل به راحة من رشور ادلنيا ،ومن رشور القرب

لعموم لك رش قبله وبعده ،وأن جيعل عمره مرصوفا
فيما حيب وأن جينبه ما يكره وما ال حيب.

ً

Este hadiz recoge una de las súplicas (duaa) que el
Mensajero de Al-lah solía pronunciar, la cual
comprende la súplica por el bien en la vida de acá y de
allá; y que la muerte cuando le sea decretada que le
suponga el alivio y el descanso de todo lo malo de este
mundo, y del mal de la tumba en sentido genérico; y
que su vida esté consagrada a la voluntad de Al-lah y
que lo aleje de lo que repudia y rechaza.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• عصمة أمري  :العصمة يه املنع واحلفظ ،أي ما أعتصم به يف مجيع أموري.
• معاَش  :أي ماكن عييش وحيايت.
• معادي  :أي ماكن عوديت أو زمان إاعديت ،ألن مآل اإلنسان اآلخرة.

• زيادة يل يف لك خري  :أي اجعل مدة بقايئ يف دار ادلنيا زيادة يل يف لك خري من العلم انلافع والعمل الصالح.
• راحة يل من لك رش  :أي راحة يل من الفِت واملعايص.

فوائد احلديث:
 .1احلرص ىلع ـهذا ادلاعء واالـهتمام به.
 .2أن ادلين أـهم َشء هلذا بدأ به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بادلاعء.
 .3أن ادلين عصمة اإلنسان يمنعه من لك رش.
 .4سؤال اإلنسان ربه أن يصلح هل آخرته.
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املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام،
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار
احلديث.

الرقم املوحد)5482( :
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َّ ُ ر ر ر َّ ْ ر ْ ر ر ي ْ ُ ُ
الله َّم كما حسنت خل رِق فحسن خل رِق

 .936احلديث:

¡Oh Al-lah, así como has embellecido mi
!cuerpo, embellece también mi carácter
**

936. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال De Abdallah Ibn Mas‘ud, Al-lah esté complacido con él,
que el Mensajero de Alah dijo: “¡Oh Al-lah, así como
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم«: -امهلل كما
has embellecido mi cuerpo, embellece también mi
ُ ُ
اح َّسنْت اخلْيق اف ا
ح ِّس ْن خل ِيق».
!”carácter.
ِ

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ىلع اإلنسان أن يسأل اهلل -عز وجل -كما أحسن El ser humano debe implorar a Al-lah, Ensalzado y
Majestuoso, que así como ha embellecido su imagen
صورته الظاـهرة ومجلها وكملها أن حيسن صورته externa y la ha perfeccionado, embellezca también su
ً
ُ
تكمل بها إنسانيته imagen interna y le otorgue un carácter generoso con
ابلاطنة فيهبه أخالقا كريمة
que completar su esencia humana y purificar su
ويطهر بها باطنه.
interior.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن امسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
• خليق  :بفتح اخلاء ،يه صورة اإلنسان الظاـهرة.
ُ ُ
• خليق  :بضم اخلاء والالم ،يه الصورة ابلاطنة يف انلفس اليت تصدر عنها األفعال بسهولة ويَس من غري حاجة إىل فكر وتأين.

فوائد احلديث:

ْ
ُ
 .1أن اإلنسان هل صورتان صورة ظاـهرة ويه اخلالق ،وصورة باطنة ويه اخلُلق.

 .2أن اإلنسان عليه أن يسأل اهلل أن حيسن صورته ابلاطنة ،وأـهم الصور ابلاطنة ـهو اإليمان؛ ألن األخالق الفاضلة لكها تتبعه.

 .3من فوائد احلديث جواز اتلوسل بأفعال اهلل جل وعال.
ً
 .4اإلنسان إذا اح ُسن خلقه اسرتاح واطمأن ،وصار دائما يف رضا ال يغضب؛ ألجل ـهذا عليه أن يسأل اهلل أن حيسن خلقه.
ْ
 .5اثلناء ىلع اهلل تعاىل ،واالعرتاف هل بانلعمة بتحسني اخلِلقة.

 .6انلصوص الرشعية تفرق بني الظاـهر وابلاطن ،وحتث ىلع االـهتمام بابلاطن ليك حيصل الكمال الَسي والعلين ،واجلمال الظاـهري وابلاطين.

 .7ـهذا ادلاعء من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من باب تعليم األمة وإال فهو أرشف العباد خلقا وأخالقا.

املصادر واملراجع:

-مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:

األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زـهري الشاويش ،املكتب اإلساليم،
بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1428ـه.
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م - .تسهيل اإلملام بفقهاألحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل - .فتح ذي اجلالل واإلكرام
برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاـهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ـه.

الرقم املوحد)5491( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Oh Allah,perdóname aquéllo que haya
hecho y lo haya dejado de hacer y lo que
haya hecho en privado y lo que haya hecho
en público(de faltas).

امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أَسرت
وما أعلنت

**

937. EL HADIZ:

: احلديث.937

 اكن: قال-ريض اهلل عنه- عن يلع بن أيب طالب

De Ali Ibn Abu Talib,que Allah esté complacido con
él,que dijo:"El Mensajero de Allah,que la misericordia y
la protección de Allah sean con él,de lo último que
decía entre el tashahhud y el taslim,cuando hacía la
salat era:"Oh Allah,perdóname aquéllo que haya hecho
y lo que haya dejado de hacer,lo que haya heho en
privado y lo que haya en público,aquéllo en lo que me
haya sobrepasado y lo que tú sabes mejor que yo.Tú
eres el Muqadimu y tú eres el Muajiru,no hay más dios
que tú."

 إذا قام إىل الصالة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

:يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم
ُ
ُ َّ
ُ «امهلل اغفر يل ما اق َّد
 وما أرسرت وما،مت وما أخ ْرت
ُ أرس
ُ
 وما ْ ا،أعلنت
 أنت، وما أنت أعلم به مين،فت
ِّ ُ ا
.» ال هلإ إال أنت، وأنت املؤخر،المقدم
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El Mensajero de Allah,que la misericordia y la  إذا قام إىل-صىل اهلل عليه وسلم- اكن رسول اهلل
protección de Allah sean con él,cuando hacía la
salat,de lo último que decía entre el tashahhud y el الصالة يكون من آخر ما يقول بني التشهد
taslim era:"Oh Allah,perdóname aquéllo que haya  "وما، من سيئة،" "امهلل اغفر يل ما قدمت:والتسليم
hecho",es decir,de faltas y "lo que haya dejado",es
 "وما، مجيع ما فرط مين: أي، من عمل،"أخرت
decir,de obras,es decir todo aquéllo en lo que hay sido
negligente."Y lo que haya hecho en privado",es ،" وما أرسفت، "وما أعلنت، أخفيت:أرسرت" أي
decir,oculté."Y lo que haya hecho en público y en lo  مبالغة يف طلب الغفران بذكر، جاوزت احلد:أي
que me haya sobrepasado",es decir,me haya
extralimitado.Y esto es una manera más amplia de  من: أي،" "وما أنت أعلم به مين،أنواع العصيان
ً
ً
pedir perdón,mencionando todos los tipos de ،" "أنت املقدم،ذنويب اليت ال أعلمها عددا وحكما
desobediencias."Y lo que tu sabes mejor que yo",esto
 "وأنت، بعض العباد إيلك بتوفيق الطااعت:أي
es,de aquellas faltas que desconozco su cantidad y
sentencia legal sobre ellas."Tú eres el Muqadimu",es  بلعضهم باخلذالن عن انلرصة أو أنت: أي،"املؤخر
decir,quien adelanta a ciertos siervos concedíendoles  وأنت املؤخر ملن،املقدم ملن شئت يف مراتب الكمال
éxito en los actos de obediencia."Tú eres el Muajiru",es
decir,quien retrasa a ciertos siervos rezagándolos de la " "ال هلإ إال أنت،شئت عن معايل األمور إىل سفسافها
victoria.Y tu eres el Muqadimu,adelantas a quien
.فال معبود ِبق غريك
quieres en los niveles de perfeción,y eres el
Muajiru,retrasas a quien quieres,desde los asuntos
elevados a los más bajos."La ilaha ila anta(no hay más
dios que tú)",pues nadie deserva la adoración sino tú.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > ـهدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  يلع بن أيب طالب:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• أرسرت  :أخفيت.
• أعلنت  :أظهرت.
• أرسفت  :أكرثت.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اتلقرب إىل اهلل بهذا ادلاعء بني التشهد والتسليم.
 .2احلث ىلع االستغفار واستشعار اخلضوع ملقام الربوبية.
 .3االستغفار بعد الطاعة مؤذن بأن العبد ينبيغ أن يكون باهلل ال بعمله ،فال يغرت بما عمل.
 .4اذلنب واتلقصري أمر الزم للبرش ،فينبيغ ىلع العبد أن يتوب من ذلك لكه.
 .5علم اهلل حميط بكل األعمال واألقوال واألفعال واألحوال.
 .6اهلل سبحانه يرفع من يشاء ويضع من يشاء وال يسأل سبحانه عما يفعل.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ـه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر ،بريوت،
الطبعة األوىل1412 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه.

الرقم املوحد)5471( :
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امهلل إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من

 .938احلديث:

¡Alah! te ponemos al frente de sus
sacrificios y nos refugiamos en Ti de su mal.

ِشورهم

**

938. EL HADIZ:

ا
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -اك ان إذا Narró Abu Musa Al Ashari –Alah se complazca de él-
ً ا
ا ا
ْ ا ا ُ ُ cuando temía a un pueblo decía: “¡Alah! te ponemos al
َّ ُ َّ َّ ا ْ ا ُ ا
ك يف ُحنُ
ور ِـهم ،ونعوذ
خاف قوما ،قال« :اللهم إنا ُنعل
ِ
frente de sus sacrificios y nos refugiamos en Ti de su
ا ْ ُ ُ
ور ِـه ْم».
”mal.
بِك ِمن رش ِ
**

درجة احلديث :إسناده صحيح

CLASIFICACIÓN Su cadena de transmisión es
DEL HADIZ:
auténtica.

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :امهلل إنا ُنعلك يف حنورـهم" ،أي :أمامهم

تدفعهم عنا وتمنعنا منهم ،وخص انلحر ألنه أرسع
وأقوى يف ادلفع واتلمكن من املدفوع ،والعدو إنما
يستقبل بنحره عن املناـهضة للقتال أو للتفاؤل

بنحرـهم أو قتلهم" ،ونعوذ بك من رشورـهم" ،فيف ـهذه
احلال يكفيك اهلل رشـهم ،واملراد نسألك أن تصد
صدورـهم ،وتدفع رشورـهم ،وتكفينا أمورـهم،
وحتول بيننا وبينهم .لكمتان يسريتان إذا قاهلما

اإلنسان بصدق وإخالص ،فإن اهلل تعاىل يدافع عنه،

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Su dicho: “¡Alah! te ponemos al frente de sus
sacrificios” es decir: para que nos defiendas y protejas
de ellos, hizo énfasis en el sacrificio ya que es lo más
rápido y fuerte en la defensa que precisa el defendido,
el enemigo usa los sacrificios para evitar el combate o
para intimidar “Nos refugiamos en ti de su mal” en esa
situación, Alah te protegerá del mal que haya en ellos,
significa que Los hagas retroceder, Nos defiendas de
su maldad, que Nos bastes contra ellos y Dispongas
entre ellos y nosotros, son dos frases simples, si la
persona las dice con sinceridad y veracidad Alah lo
protegerá y de Alah viene el éxito.

واهلل املوفق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
َّ
ا
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حنورـهم  :مجع حنر ،وـهو أسفل الرقبة وأىلع الصدر بني الرتقوتني.
• نعوذ  :أي نلتجئ إىل اهلل ونستنرص به.

فوائد احلديث:
 .1ادلاعء بهذا ادلاعء عند توقع رش ظالم أو غريه.
 .2االتلجاء إىل اهلل تعاىل ،واالعتصام به عند لك نازلة.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ـه .سنن أيب داود؛
لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ـه .السنن الكربى؛ لإلمام
أمحد بن شعيب النسايئ ،أرشف عليه شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة األوىل 1421ـه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه .صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ـه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاـهرة .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت،
مصور عن الطبعة امليمنية .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه.

الرقم املوحد)5473( :
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ر
ر ْ رُ ر ُ
امهلل إين أسألك الهدى رواتلُّىق والعفاف والغىن

 .939احلديث:

¡Oh Alah! te pido la guía, el temor a Ti, la
honradez y la riqueza
**

939. EL HADIZ:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل Narró Ibn Massud -Alah se complazca de él- que el
Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- dijo: "¡Oh
ا ْ اُ ا
ك ُ
دى،
اله
عليه وسلم -اكن يقول« :امهلل إين أسأل
Alah! te pido la guía, el temor a Ti, la honradez y la
ا ُّ ا
اتلىق ،والعفاف ،والغىن».
و
"riqueza

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ـهذا ادلاعء من أمجع األدعية وأنفعها ،وـهو يتضمن Esta súplica es de las más completas y beneficiosas,
el cual comprende lo mejor de la religión y lo mejor de
سؤال خري ادلين وخري ادلنيا؛ فإن اهلدى ـهو العلم lo mundanal, ya que la guía es el conocimiento que
انلافع ،واتلىق العمل الصالح ،وترك ما نىه اهلل beneficia, el temor es hacer buenas obras y abandonar
lo que Alah y su Mensajero han prohibido, la honradez
ورسوهل عنه ،والعفاف الكف عن اخللق وعن األمور
es dejar de hacer las cosas malas y la riqueza es decir
السيئة ،والغىن أن يستغين باهلل وبرزقه ،والقناعة بما que se conforma con el sustento de Alah, y
consiguiendo la tranquilidad en el corazón con lo que
فيه ،وحصول ما يطمنئ به القلب من الكفاية.
se tiene.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن امسعود -ريض اهلل عنه -
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اهلدى  :ادلاللة والرشاد.
• اتلىق  :أي :اتلقوى ،ويه :امتثال األوامر واجتناب انلوايه.
• العفاف  :الكف عما ال حيل وال جيمل من قول أو فعل.

• الغىن  :غىن انلفس ،والغىن عن انلاس وعما يف أيديهم.

• امهلل  :لكمة تستعمل يف انلداء مثل يا اهلل ،وأصلها لدلاعء ،وقد تيجء بعدـها إال فتكون لإليذان بندرة املستثىن مثل امهلل إال أن يكون كذا أو
لدلاللة ىلع تيقن املجيب للجواب املقرتن به مثل امهلل نعم.

فوائد احلديث:
 .1اخلضوع هلل -تعاىل -واللجوء إيله يف مجيع األحوال.
 .2حاجة انلفس إىل ماكرم األخالق لتستقيم ىلع أمر اهلل تعاىل وتلخاف عقابه وترجو رمحته.
 .3فضل ـهذه الصفات اليت اكن يسأهلا عليه الصالة والسالم وـهو أعلم انلاس باهلل وأخشاـهم هل.
 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك نلفسه ً
نفعا وال ًّ
رضا ،وان اذلي يملك ذلك ـهو اهلل -تعاىل-.
 .5إبطال اتلعلق باألويلاء والصاحلني يف جلب املنافع ودفع املضار ،كما يفعل بعض اجلهال اذلين يدعون الرسول عليه الصالة والسالم إذا اكنوا
عند قربه ،أو يدعون غريه من اخللق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .كنوز رياض
الصاحلني ،تأيلف /محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
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الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزـهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3596( :
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¡Oh Señor, ciertamente yo te imploro la
guía, el temor de Ti, la honradez y la
riqueza.

امهلل إين أسألك اهلدى واتلىق والعفاف والغىن

 .940احلديث:

**

940. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :اكن De Ibn Masud, que Al-lah esté complacido con él, que
ِّ dijo que “el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل ِإين
paz, solía decir: “¡Oh Señor, ciertamente yo te imploro
ا اُ
اا
ُّ ا
ُ ا
والعفاف ،وال ِغ اىن».
واتلىق،
الهدى،
أسألك
”la guía, el temor de Ti, la honradez y la riqueza.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ا
العلم واتلوفيق El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le
سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ربه
suplicó a su Señor la sabiduría y la guía en obrar el
ُ ِّ
للحق ،وأن يوفقه إىل امتثال ما أمر به وترك ما نىه bien y la justicia, y que le guíe en la aplicación de todo
عنه ،وأن يعفه عن لك ما َّ
حرم عليه فيما يتعلق cuanto le ha ordenado, así como alejarse de todo
cuanto le ha prohibido. Asimismo, le ha suplicado que
جبميع املحارم اليت َّ
حرمها -عز وجل ،-وسأهل كذلك
le proteja de todo cuanto Al-lah, Majestuoso y Excelso,
َّ
الغىن عن اخللقِ ،بيث ال يفتقر إىل أحد سوى ربه le haya prohibido; y le ha implorado la riqueza -
suficiente para no depender de las demás criaturas, de
عز وجل.-
modo que no dependa más que de su Señor,
Majestuoso y Excelso.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > ـهدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزـهد والورع
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن امسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُ
اله ادى  :ادلاللة والرشاد ،والعلم.
ُّ ا
اتلىق  :اتلقوى :ويه فعل األوامر واجتناب انلوايه.
•
اا
• العفاف  :الكف عما ال حيل وال جيمل من قول أو عمل.
• ال ِغ اىن  :ضد الفقر ،واملراد به :غىن انلفس ،واالغتناء عن انلاس وعما يف أيديهم.

فوائد احلديث:
 .1اخلضوع إىل اهلل واللجوء إيله يف لك األحوال.
ً
ًّ
 .2أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك نلفسه نفعا وال رضا ،وأن اذلي يملك ذلك ـهو اهلل.
َّ
 .3إبطال اتلعلق باألويلاء والصاحلني يف جلب املنافع ودفع املضار.
 .4حاجة انلفس إىل ماكرم األخالق؛ لتستقيم ىلع أمر اهلل ،وتلخاف عقابه وترجو رمحته.
 .5وجوب الزتام اتلقوى.
 .6الكف عن مبارشة املعصية ،وإن اكن امللكف قد عزم ىلع فعلها.
 .7رشف ـهذه اخلصال :اهلدى واتلىق والعفاف والغىن.
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ـه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ـه2002 ،م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ـه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ـه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني،
دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ـه.

الرقم املوحد)3057( :

416

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡-Oh Al-lah, te pido de bien, todo el que te
ha pedido Tu Profeta Muhammad, que la
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él.
Y nos refugiamos en Ti de todo el mal del
que se ha refugiado Tu Profeta
Muhammad, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él!

امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك

؛ وأعوذ بك من-صىل اهلل عليه وسلم- حممد

صىل اهلل عليه- ِش ما استعاذ منه نبيك حممد
-وسلم

**

941. EL HADIZ:

: احلديث.941

-  داع رسول اهلل:قال-ريض اهلل عنه- عن أيب أمامة

De Abû Umama, que Al-lah esté complacido de ellos,
dijo: ‘Una vez, hizo el Profeta, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, tantas peticiones
que no pudimos memorizar ninguna. Y le dijimos: ‘¡Oh
Mensajero de Al-lah, haces tus peticiones con tanta
abundancia de ‘du’as’ que no podemos aprenderlos
todos!’ Dijo: “¿Queréis que os indique uno que abarque
todos ellos? Decid ‘Allahumma inní asaluka min jairi ma
saalaka minhu nabiyuka Muhammadun (salla allahu
alaihi wa sallam); wa aúdhu bika min sharri mas taádha
minhu nabiyuka Muhammadun (salla allahu alaihi wa
sallam); wa anta al mustaán wa alaikal balág, wa la
haula wa la qwata illa billah’. (¡Oh Al-lah, te pido de
bien, todo el que te ha pedido Tu Profeta Muhammad,
que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Y
nos refugiamos en Ti de todo el mal del que se ha
refugiado Tu Profeta Muhammad, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él. Y Tú eres al que se
le pide la ayuda y haznos obtener lo que te hemos
pedido; y no hay poder ni fuerza, excepto por Al-lah!).”

 لم حنفظ منه، بداعء كثري-صىل اهلل عليه وسلم
 دعوت بداعء كثري لم حنفظ، يا رسول اهلل: قلنا،شيئا

 «أال أدلكم ىلع ما جيمع ذلك لكه؟: فقال،منه شيئا
 امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك:تقول

؛ وأعوذ بك من رش ما-صىل اهلل عليه وسلم- حممد
 وأنت-صىل اهلل عليه وسلم- استعاذ منه نبيك حممد
.» وال حول وال قوة إال باهلل، وعليك ابلالغ،املستعان

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El du’a (súplica) es una gran adoración. El Mensajero
de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, hacía muchísimas súplicas, de tal forma que los
sahabas no pudieron memorizarlas, y entonces le
preguntaron por un du’a que englobe todo, que sea
general, que incluye de forma resumido todos sus
‘dua’as’; entonces, él les dijo uno que englobaba el bien
en esta vida y en el Más Allá. Y aunque este du’a es
débil, sí que es un du’a que está permitido hacer, ya
que la razón de las súplicas es que sean permitidas.

**

عليه الصالة-  وًكن،ادلاعء عبادة عظيمة األجر

 يكرث منه حىت فات بعض الصحابة حفظ-والسالم
 فسألوه من ذلك اخلري العظيم،الكثري من ذلك ادلاعء

 فأرشدـهم إىل داعء جامع خمترص ميسور،يلحصلوه

 يستدركون، يشتمل ىلع خريي ادلنيا واآلخرة،عليهم

 وـهذا، وحيصلون به ما يبتغون من اخلري،ما فاتهم
ً
ادلاعء وإن اكن ضعيفا إال أن معناه ليس فيه حمظور
.وادلاعء به سائغ؛ ألن األصل يف ادلاعء اجلواز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
. رواه الرتمذي:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاـهيل:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املستعان  :املطلوب منه اإلاعنة.

• عليك ابلالغ  :أي اإلبالغ واإلعالم ،أو ما يبلغ الكفاية من خري ادلنيا واآلخرة.

فوائد احلديث:
 .1السؤال عما فات من اخلري الستدراكه.
 .2اتليسري ىلع املدعوين.
 .3من مهام ادلاعية داللة املدعوين ىلع جوامع ادلاعء.
 .4املداومة ىلع ادلاعء بهذا ادلاعء اجلامع للك أدعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5يَس اإلسالم وسعة رمحة اهلل تعاىل بعباده.
ً
 .6جواز رفع الصوت بادلاعء بما يسمعه اجلليس أحيانا ،وأنه ال يدخل يف اجلهر املنيه عنه.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة
األوىل1430 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ـه .سنن
الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.

الرقم املوحد)3200( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡Oh Al-lah! ¡Te pido todo aquello que me
lleve a Tu Misericordia, actos que me
conduzcan a Tu perdón, protección de todo
pecado, provecho de toda obra virtuosa, el
éxito del paraíso y la salvación del fuego!

 وعزائم،امهلل إين أسألك موجبات رِحتك

 والغنيمة من ُك، والسالمة من ُك إثم،مغفرتك
 وانلجاة من انلار، والفوز باجلنة،بر

**

942. EL HADIZ:

: احلديث.942

 اكن: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود

Narró Ibn Masud -Al-lah esté complacido con él-: “Entre
las súplicas del Mensajero de Al-lah -la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él- se encuentra: “¡Oh
Al-lah! ¡Te pido todo aquello que me lleve a Tu
Misericordia, actos que me conduzcan a Tu perdón,
protección de todo pecado, provecho de toda obra
virtuosa, el éxito del paraíso y la salvación del fuego.”!
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz muy débil.
DEL HADIZ:

 «امهلل:-صىل اهلل عليه وسلم- من داعء رسول اهلل
 ا،إين أسألك ُموجباات رمحتك
،وع ازائِ ام مغفرتك
ِ ِ
ا اا
ٍّ
 والفوز، والغ ِنيمة من لك ِبر،والسالمة من لك إثم
َّ ا
.»وانل اجاة من انلار
،باجلنة
ً
 ضعيف جدا:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Esta súplica reúne expresiones que le fueron
otorgadas al más distinguido entre los primeros y los
últimos -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Él inicia pidiendole al Enaltecido y Majestuoso que le
conceda todo lo que lo lleve a Su Misericordia, sean
dichos, actos o modales. Luego pidió a Al-lah que le
otorgue la voluntad y la persistencia para hacer el bien,
con el objetivo de alcanzar Su Perdón. Y como el ser
humano, después de haber obtenido el perdón por sus
pecados, no está a salvo de caer en faltas, reincidiendo
en los pecados después de haber sido perdonado,
pidió a su Señor, Enaltecido y Majestuoso sea,
salvación y protección de toda falta y pecado, sean
cuales fueren. Luego pidió que le otorgue lo que
perfeccione su total sumisión de las buenas obras,
como el facilitar cada forma de las obras virtuosas, y
esto es la obediencia misma en todos sus aspectos.
Culminó su pedido pidiendo lo más valioso y deseado
en la otra vida, y esto es alcanzar el paraíso, y pidió
refugio y salvación de los horrores de la otra vida, y
esto es el fuego del infierno. ¡Que Al-lah nos proteja!

ـهذا ادلاعء من جوامع اللكم اليت أوتيها سيد األولني
؛ فإنه سأل أوال أن-صىل اهلل عليه وسلم- واآلخرين

،يرزقه ما يوجب هل رمحته عز وجل من األقوال
َّ
 أن يهب هل-تعاىل-  ثم سأل اَّلل، واخلصال،واألفعال
ً
ً عزما ىلع اخلري يكون
,سببا ملغفرته من األعمال

 وملا اكن اإلنسان بعد مغفرة ذنوبه،واألقوال كذلك
ُ ا
،وذنوب مستأنفة
،ر
خ
معاص أ
ال يأمن من الوقوع يف
ٍ
ٍ
 من, أن يرزقه السالمة واحلفظ-عز وجل- سأل ربه
 ثم سأل ما يكمل، اكئنا ما اكن،لك اذلنوب واآلثام
 ومن،هل يف كمال العبودية من األعمال الصاحلات

، وـهو الطاعة،ذلك اتلوفيق إىل لك نوع من أنواع الرب
 ثم ختم السؤال والطلب بأىلغ مراد،بشىت أنواعها
 وسأل السالمة وانلجاة, ويه اجلنة،مطلوب يف اآلخرة
 والعياذ، ويه انلار,من أشد مرـهوب يف دار اآلخرة

.باهلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
. رواه احلاكم:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه-  عبد اهلل بن امسعود:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي ما يوجب الرمحة: • موجبات
. األمور اليت تقتيض غفرانك: • عزائم مغفرتك
. أي معصية: • السالمة من لك إثم
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• والغنيمة من لك بر  :اإلكثار من لك خري.

فوائد احلديث:
 .1السيع يف أعمال الرب والطااعت.
 .2ابلعد عن الرش واملعايص.
 .3سؤال اهلل دخول اجلنة وانلجاة من انلار.
 .4ادلاعء جبوامع اللكم واألدعية انلبوية.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009 -م .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل،
1411ه – 1990م .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرـها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1412 ،ـه1992 -م.

الرقم املوحد)3210( :
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ْ ر
امهلل إين أعوذ بك من اجلوع ،فإنه برئس
ُ ر ر ر ر ر َّ ر ْ ر
َّ ُ
ت
جيع ،وأعوذ برك من اخل ريانةر ،فإنها برئس ر
الض ر
ر رُ
ابلرطانة

 .943احلديث:

Oh Al-lah, en Ti me refugio del hambre,
puesto que es la peor compañía, y en Ti me
refugio de la traición, puesto que es el peor
remordimiento.
**

943. EL HADIZ:

ً
عن أيب ـهريرة-ريض اهلل عنه مرفواع« :امهلل إين أعوذ
ُ ا
َّ ُ
ْ ا
ك ا
من
بك من اجلوع ،فإنه بِئس الض ِجيع،وأعوذ بِ
اُ
ا ِ ا ا ا َّ ا ْ ا
ابل اطانة».
خليان ِة ،فإنها بِئس ِ
ت ِ
درجة احلديث :حسن

De Abu Huraira, que Al-ah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Oh Al-lah, en Ti me refugio del hambre, puesto que es
la peor compañía, y en Ti me refugio de la traición,
”puesto que es el peor remordimiento.
**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

استعاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلوع؛ فإنه El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, se
refugió en Al-lah del hambre, que es la peor compañía,
بئس املصاحب ألنه يمنع اسرتاحة انلفس والقلبya que impide el sosiego del espíritu y el corazón; y se ،
واستعاذ من خيانة أمانة اخللق واخلالق؛ فإنها بئست refugió también en Al-lah de traicionar el compromiso
con las criaturas y su Creador, puesto que es el peor
خاصة املرء.
remordimiento de conciencia que puede asolar al
hombre.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
**

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

معاين املفردات:

• الضجيع  :املضاجع وـهو ما يالزم صاحبه يف املضجع  ،واملراد به املالزم.

• ابلطانة  :تطلق يف األصل ىلع بطانة اثلوب ثم استعري ملن خيصه اإلنسان باالطالع ىلع باطن أمره.
• اخليانة  :عدم أداء أمانة اخلالق أو املخلوق.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذيرمن اجلوع الشديد ،ومن اخليانة واالستعاذة باهلل منهما.
 .2اجلوع يمنع اسرتاحة انلفس والقلب؛ ألنه يضعف القوى ،ويثري األفاكر الرديئة واخلياالت الفاسدة ،قيقرص العبد بالطاعة؛ وذللك حرم
اإلسالم الوصال.

 .3احلض ىلع اثلبات واالستقامة ىلع ماكرم األخالق يف لك حال.

 .4من وجدت فيه خصلة من اخلصال اذلميمة؛ فليسارع إىل معاجلتها وإزاتلها تزكية نلفسه وطاعة لربه ،ومن فقدت فيه فليحمد اهلل اذلي
بنعمته تتم الصاحلات ،ويسأهل دوام ذلك.
 .5احلض ىلع أداء األمانة.

 .6اخليانة ضد األمانة ،ويه خمالفة احلق بنقض العهد يف الَس ،واألظهر أنها شاملة جلميع اتلاكيلف الرشعية.

 .7قد يستدل بهذا احلديث ىلع أن اجلوع املجرد ال ثواب فيه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية - .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل
حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .السنن الصغرى للنسايئ /أمحد بن
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شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م - .صحيح أيب داود األم،حممد
نارص ادلين ،األبلاين -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح-املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة
واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند-الطبعة :اثلاثلة  1404 -ـه 1984 ،م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ـه - .نزـهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-
مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .-1407بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –
الطبعة األوىل .1418

الرقم املوحد)5883( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
¡Oh, Al-lah! En Ti me refugio de la
incapacidad, la pereza, la vejez y la tortura
de la tumba.
**

944. EL HADIZ:

ْ
ْ ر
ر ر
 وابلُخ رل،امهلل إين أعوذ بك من العج رز روالكس رل
رر ر ر
ْر
 وع ر،والهر رم
ذاب القَبر

: احلديث.944

 اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن زيد بن أرقم

De Zaid Ibn Arkam, que Al-lah esté complacido con él
que dijo [Transmitido por el Mensajero]: El Mensajero
de Al-lah, que Él le bendiga y le dé paz, decía: “¡Oh, Allah! En Ti me refugio de la incapacidad, la pereza, la
vejez y la tortura de la tumba. ¡Oh, Al-lah! Otorga a mi
alma el temor de Ti, y hónrala pues Tú eres quien mejor
honra, Tú eres su Dueño y su Señor. ¡Oh Al-lah! En Ti
me refugio del conocimiento inútil, del corazón que no
venera y del alma que no se sacia y de la súplica que
no encuentra respuesta.”

 «امهلل إين أعوذ بك من: يقول-صىل اهلل عليه وسلمْ ُ
ْا
اا ا ا
ا ْ ا ا ا
 امهلل،رب
ِ  وع، ِ وابلخ ِل والهرم،العج ِز والكس ِل
ِ ذاب الق
ِّ ا
 أنت،وزك اها أنت خري من زًكـها
،آت نفيس تقواـها
 امهلل إين أعوذ بك من علم ال ينفع؛،او ِ ُّيل اها وموالـها
 ومن نفس ال تشبع؛ ومن دعوة،ومن قلب ال خيشع
.»ال يُستجاب هلا
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Refugiarse en Al-lah forma parte de los actos de
adoración del corazón, y solamente se realiza a Al-lah
Todopoderoso. La incapacidad y la pereza forman un
tándem por su cercanía y parecido y por ser los
causantes de cortar las fuentes del bien tanto en la vida
mundanal como en la Otra Vida. Representan la
vaguedad y la dejadez. Cuando proviene del carácter
del fiel, se consideraría pereza. Por ello, Al-lah
Todopoderoso describió a los hipócritas en su Libro
con: “Y cuando se disponen a hacer la oración, lo
hacen con desgana” [Corán, 4: 142]. Ello es divido a la
debilidad de su fe y la enfermedad que afecta sus
corazones. La pereza por lo tanto solo se halla en el
alma enferma. Si la causa de impedimento es ajena al
fiel, entonces hablamos de incapacidad, que Al-lah nos
asista. “La tacañería” por su parte significa retener los
bienes material e impedir emplearlos en el sendero del
bien y en algo que beneficie. De este modo, el alma se
inclina por el amor a los bienes materiales, a
acumularlos, atesorarlos y evitar emplearlos en los
asuntos que Al-lah ha mandado. Con “la vejez” se
refiere aquí a que el ser humano quede reducido en la
vejez a un estado de lo más abyecto, alcanzar la vejez
extrema, debilitándose sus fuerza, desapareciendo su
mente y deteriorándose su estado, de modo que no
pueda ya cosechar los bienes de Esta Vida y de la Otra.
Al-lah dice es su Libro: “Pero si prolongamos a alguien
sus días, le restamos también facultades...” [Corán,
36:68]. “La tortura de la tumba”, por su parte, es una
realidad inequívoca sobre la que concuerdan los
doctos del Islam. Al-lah Todopoderoso dice es su Libro:
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االستعاذة من العبادات القلبية وال ترصف إال هلل
 والعجز والكسل قرينان وشقيقان يقطعان،تعاىل
 فهما يمثالن،سبل اخلري املوصلة لدلنيا واآلخرة

 فإن اكن املانع من صنع،العجز والفتور واتلهاون
 وذلا وصف اهلل تعاىل، العبد فهذا ـهو الكسل
" "وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل:املنافقني بقوهل

لضعف إيمانهم ومرض قلوبهم فالكسل ال يكون
 وإذا اكن املانع عن الفعل بغري.إال من نفس مريضة

.والعياذ باهلل-كسب العبد ولعدم قدرته فهو العجز
 ـهو إمساك املال والشح به عن سبل اخلري:""وابلخل
، فتميل انلفس حلب املال ومجعه،وطرق انلفع

.واكتنازه وعدم إنفاقه يف الوجوه اليت أمر اهلل بها

،  املقصود به أن يرد اإلنسان إىل أرذل العمر:""واهلرم
 ويذـهب، ويبلغ من العمر عتيا ِبيث تضعف قوته

 فال يستطيع حتصيل خري،  وتتساقط ـهمته، عقله
 "ومن نعمره ننكسه: قال تعاىل،ادلنيا وال خري اآلخرة

 وىلع،  وعذاب القرب حق: " " وعذاب القرب."يف اخللق

 " ومن: قال تعاىل، ذلك إمجاع أـهل السنة واجلماعة
 والقرب إما روضة من، "وراءـهم برزخ إىل يوم يبعثون

 وذلا سن للعبد،رياض اجلنة أو حفرة من حفر انلار

 وهلول ـهذا، أن يستعيذ من عذاب القرب يف لك صالة

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
“detrás de esos hay una barrera [de muerte] hasta el
Día en que sean todos resucitados.” [Corán, 23:81]. La
tumba puede ser una mansión en el Paraíso o un hoyo
en el Infierno. Por ello, el Profeta dejó claro que el fiel
debe buscar refugio en Al-lah de la tortura de la tumba
en cada una de sus oraciones, dada la grandeza y
magnificencia de esta tortura. “¡Oh, Al-lah! Otorga a mi
alma el temor de Ti”, esto es, la obediencia de Tur
órdenes y hónrala pues Tú eres quien mejor honra, Tú
eres su Dueño y su Señor. En la interpretación del
término “taqwa” (temor o consciencia de Al-lah) se ha
comentado que es similar a la “propensión al pecado”
(fuyúr) como se recoge en el Libro de Al-lah:
“instruyéndole sobre su propensión al pecado y su
temor de Dios” [Corán, 91:8]. “Y hónrala” significa:
purifícala de todos sus faltas. “Pues Tú eres quien
mejor honra”: no hay quien pueda purificarlo mejor que
Tú, oh Señor. “Tú eres su Dueño”: el que la sustente y
vela por ella. “Y su Señor”: el que la posee y la
sustenta. “¡Oh Al-lah! En Ti me refugio”: en ti busco
protección. “Del conocimiento inútil”: el que no aporta
ningún beneficio o el que no practica el fiel, de modo
que pueda ser un alegato contra él el Día del Juicio.
Como dice el Mensajero de Al-lah, que Él le bendiga y
le dé paz, “El Corán será un alegato a tu favor o en
contra de ti”. Este conocimiento inútil es el que no
purifica el alma, se manifiesta en la práctica y acapara
la bendición de nuestros actos. “Del corazón que no
venera”: que no se estremece cuando se menciona a
Al-lah y su Libro, es el corazón de piedra. Se le pide
que se estremezca ante su Creador, y se abra ante Su
voluntad para que en él penetre Su luz. Si esto no
ocurre así, tendrá un corazón duro, por lo que se debe
buscar la protección de Al-lah. Dice El Todopoderoso
en su Libro: “¡Ay, pues, de esos cuyos corazones se
han endurecido!” [Corán, 39:22]. “Y del alma que no se
sacia”, esto es, por aferrarse a la vida caduca, el anhelo
de lo material y condicionar el alma por las esperanzas
a largo plazo. “Y de la súplica que no encuentra
respuesta”, es decir, me refugio en Al-lah de todo lo
que causa el rechazo de una súplica a Al-lah. Que se
rechace una súplica es señal de menosprecio, porque
representa el rechazo de quien suplica, al contrario que
la súplica del buen creyente que siempre encuentra
respuesta, ya sea en Esta Vida, o le recompensa Allah protegiéndolo de lo que ha suplicado o se le reserva
para la Otra Vida. De esto modo, la súplica del creyente
siempre encuentra respuesta, a diferencia de la
plegaria del que descree. El Todopoderoso dice en su
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: " امهلل آت نفيس تقواـها.العذاب وعظمته كذلك

،  أعط نفيس امتثال األوامر واجتناب انلوايه:أي
 تفَس اتلقوى ـهنا بما يقابل الفجور كما قال:وقيل

 أي طهرـها: " " وزكها." " فأهلمها فجورـها وتقواـها:تعاىل
 أي ال مزيك هلا: " " أنت خري من زًكـها. من الرذائل

" . وال يستطيع تزكيتها أحد إال أنت يا ربنا، غريك

: أي:" " وموالـها. نارصـها والقائم بها:"أنت ويلها
 أحتيم:"  " امهلل إين أعوذ بك.مالكها واملنعم عليها

 وـهو العلم ال اذلي:" " من علم ال ينفع. واستجري بك

 أو العلم اذلي ال يعمل به العبد فيكون، ال فائدة فيه
 كما قال انليب صىل اهلل، حجة عليه يوم القيامه

" والقرآن حجة لك أو عليك" والعلم:عليه وسلم

اذلي ال ينفع ـهو اذلي ال يهذب األخالق ابلاطنة
فيَسى منها إىل األفعال الظاـهرة وحيوز بها اثلواب

 أي عند ذكر اهلل تعاىل:" " قلب ال خيشع.األكمل

 يطلب منه أن،  وـهو القلب القايس، وسماع الكمه

 صدره متأـهال، يكون خاشعا بلارئه منرشحا ملراده

، فإذا لم يكن كذلك اكن قاسيا، لقذف انلور فيه
" فويل للقاسية: قال تعاىل، فيجب أن يستعاذ منه

 أي للحرص ىلع ادلنيا:"قلوبهم" " ونفس ال تشبع
 والطمع والرشه وتعلق انلفس باآلمال،الفانية
أي أعوذ باهلل: " " ومن دعوة ال يستجاب هلا. ابلعيدة

 وعدم إجابتها من، من أسباب ومقتضيات رد ادلعوة

،  ألن رد ادلاعء عالمة ىلع رد ادلايع، الطرد واملقت
خبالف دعوة املؤمن فال ترد إما أن تستجاب يف ادلنيا
 أو تدخر هل يف،  أو يدفع اهلل عنه من ابلالء بمثلها،

 فدعوة املؤمن ال تضيع أبدا خبالف دعوة، اآلخرة

" " وما داعء الاكفرين إال يف ضالل: يقول تعاىل، الاكفر

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Libro: Por eso, la plegaria de quienes descreen tiene
por destino la perdición” [Corán, 13:14].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْا
أرقم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :زيد بن

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
• اهلرم  :الكرب والضعف ،واملراد به :صريورة الرجل خ ِرفا من كرب سن ِبيث ال يمزي بني األمور املعتدلة املحسوسة واملعقولة.
• زكها  :طهرـها من الرذائل.
• أنت خري من زًكـها  :لفظة " خري" ليست للتفضيل  ،بل املعىن :ال مزيك هلا إال أنت
• ويلها  :نارصـها والقائم بها.
• موالـها  :أي :ربها ومالكها ونارصـها واملنعم عليها.

• من علم ال ينفع  :أي :علم ال نفع فيه  ،وقيل ـهو :اذلي ال يعمل به.
• ال خيشع  :ال خيضع جلالل اهلل تعاىل  ،وـهو القلب القايس.

• ال تشبع  :أي للحرص ابلاعث هلا ىلع ذلك  ،ومعناه انلهم وعدم الشبع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب االستعاذة من ـهذه األمور املذكورة يف احلديث.
 .2احلث ىلع اتلقوى ونرش العلم والعمل به.
 .3ىلع املؤمن أن يلزتم اتلقوى ،وينهض بالطاعة وأداء الواجب وجيعل من نفسه ما تصفو باخلري  ،ويعتمد ىلع اهلل يف نرصه وتوفيقه يف العمل
 .4العلم انلافع ـهو اذلي يزيك انلفس ويودل فيها خشية الرب -تبارك وتعاىل ،-فتَسي منها إىل سائر اجلوارح.
 .5القلب اخلاشع ـهو اذلي خياف ويضطرب عند ذكر اهلل ثم يلني ويطمنئ ويركن إىل حىم مواله  ،فمن اكن كذلك اكن قلبه حمال نلور اهلل اذلي
جيعله اهلل يف قلب عبده فرقانا بني احلق وابلاطل.

 .6ذم احلرص ىلع ادلنيا وعدم الشبع من شهواتها ومالذـها ،وذللك فانلفس املنهومة احلريصة ىلع متاع ادلنيا أعدى أعداء املرء ،وذللك استعاذ
منها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7ينبيغ ىلع العبد أن يفارق أسباب رد ادلاعء وعدم إجابته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)5878( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 وأنت هديتها، وأنت خلقتها،امهلل أنت ربها

Oh Al-lah, Tú eres su Señor, Tú eres su
Creador, Tú la guiaste hacia el Islam, Tú
tomaste su alma, y Tú eres el sabedor de
sus secretos y sus evidencias, hemos venido
a Ti rogando tu intercesión por él,
perdónalo pues.

 وأنت أعلم، وأنت قبضت روحها،لإلسالم

 فاغفر، وقد جئناك شفعاء هل،بَّسها وعالنيتها
هل

**

945. EL HADIZ:

: احلديث.945

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

De Abu Hurayra, que Al-lah esté complacido de él, que
dijo [transmitido por el Mensajero]: “Oh Al-lah, Tú eres
su Señor, Tú eres su Creador, Tú la guiaste hacia el
Islam, Tú tomaste su alma, y Tú eres el sabedor de sus
secretos y sus evidencias, hemos venido a Ti rogando
tu intercesión por él, perdónalo pues.”

، «امهلل أنت ربها: يف الصالة ىلع اجلنازة-عليه وسلم
 وأنت قبضت، وأنت ـهديتها لإلسالم،وأنت خلقتها
ِّ ا
 وقد جئناك،بَسـها وعالنيتها
ِ  وأنت أعلم،روحها
.» فاغفر هل،شفعاء هل
**

 ضعيف اإلسناد:درجة احلديث

CLASIFICACIÓN Su cadena de transmisión es
DEL HADIZ:
débil.

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con  إذا صىل ىلع جنازة-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
él, cuando rezaba en un funeral decía lo que se podría
explicar así: “Oh Al-lah, Tú eres su Señor y Su Dueño,  وأنت اذلي، امهلل أنت سيدـها ومالكها:قال ما معناه
Tu Eres Quien lo Creó, Tu Eres quien lo guiaste al  وأنت أمرت، وأنت اذلي ـهديتها لإلسالم،خلقتها
Islam, Tú eres su Creador, Tú la guiaste hacia el Islam,
، وأنت أعلم بباطنها وظاـهرـها منها،بقبض روحها
Tú tomaste su alma, y Tú eres el sabedor de sus
secretos y sus evidencias. Hemos venido a suplicar Tu  فاغفر هل فإنك،حرضنا بني يديك داعني هل باملغفرة
intercesión para que le perdones, perdónale pues. Tú  ـهذا املعىن مع مالحظة ضعف،جميب ادلعوات
cumples las súplicas. Este es el sentido del hadiz,
aunque conviene tener en cuenta que Su cadena de  وال مانع من قوهل دلخوهل يف عموم ادلاعء،احلديث
transmisión es débil. No hay impedimento en decirlo,
.للميت وخلوه من حمظور رشيع
ya que cumple con los requisitos generales de las
súplicas por los seres fallecidos, al tiempo que carece
de impedimento estipulado por la ley islámica.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

 مربيها بنعمتك: • ربها
 أوصلتها: • ـهديتها
 قبضت أخذت: • قبضت
 اهلل أعلم بها: • روحها
ُ
ُّ
. بما اكنت ت َِسه يف احلياة من اعتقاد ونية: • بَسـها
ُ
. بما تظهره من عمل وطاعة: • عالنيتها

426

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
فوائد احلديث:
 .1بادء ادلاعء باثلناء ىلع اهلل وتمجيده.
ً
 .2االبتهال إىل اهلل أن يغفر ملن مات موحدا ويتجاوز عن زالته.
 .3شفقة انليب – صىل اهلل عليه وسلم – ورمحته بأمته.
 .4شهادة العباد تكون ىلع الظاـهر وـهم يكلون رسائر اخللق إىل ربهم اذلي يعلم الَس وأخىف.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش
واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كنوز
رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)5023( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

امهلل أنت عضدي ونصريي ،بك أحول ،وبك

Oh Al-lah, eres mi sustento, el que me
otorga el triunfo, mi protector, por Ti
humillo al enemigo y por Ti lucho.

أصول ،وبك أقاتل

 .946احلديث:

**

946. EL HADIZ:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول De Anas, que Al-lah esté complacido de él, que dijo
[transmitido por el Mensajero] que Profeta, la paz y las
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا غزا ،قال« :امهلل أنت
bendiciones de Al-lah sean con él, cuando emprendía
ا
ا ُ
ا ا ُ
ا ا ُ
ريي ،بِك أحول ،وبِك أصول ،وبك una conquista, decía: “Oh Al-lah, eres mi sustento, el
عض ِدي ون ِص ِ
que me otorga el triunfo, mi protector, por Ti humillo al
أقاتل».
”enemigo y por Ti lucho.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد غزوة او El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con
él, cuando quería realizar una conquista, o la
ا
رشع فيها ،قال ما معناه :امهلل أنت نارصي ونصرييemprendía, decía lo se podría explicar así: Oh Al-lah, ،
بك وحدك أنتقل من شأن إىل غريه ،وبك وحدك أثب Tú eres quien me da la victoria y mi apoyo, por Ti Solo
me paso de una situación a otra, y por Ti Solo ataco los
ىلع أعداء ادلين ،وبك أقاتلهم.
”enemigos de la religión, y por Ti lucho contra ellos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• إذا غزا  :أي  :إذا رشع يف الغزو.
• عضدي  :عوين ونصريي.
• بك  :أي  :وحدك.

• أحول  :أقوى وأنتقل من ماكن إىل ماكن ومن حال إىل حال.
• أصول  :أمحل ىلع العدو حىت أغلبه وأستأصله.

فوائد احلديث:
ّ
 .1انلرص لكه من عند اهلل ،فعىل العبد أن يتولك ىلع اهلل ،وال يركن نلفسه طرفة عني؛ فذاك اخلذالن واخلَسان.
َّ
 .2أن ـهذا ادلاعء فيه لك مقومات اإليمان باهلل واتلولك عليه.
 .3املسلم يقاتل باهلل وهلل تلكون لكمة اهلل يه العليا.
 .4ينبيغ ىلع املسلم االقتداء بانليب – صىل اهلل عليه وسلم – يف اللجوء إىل اهلل وداعءه وقت الشدة.
 .5ال حول وال قوة للعبد إال بربه؛ الن القوة هلل مجيعا.
املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،حتقيق ميح ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا –بريوت .سنن الرتمذي ،نرش مصطىف ابلايب وحتقيق أمحد شاكر -مرص الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه .كنوز رياض الصاحلني
بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل1418ه .صحيح أيب داود ،لألبلاين ،نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002-م.

الرقم املوحد)5024( :

428

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

يْ
امهلل جنبين منكرات األخالق ,واألعمال,

Oh Al-lah, busco refugio en Ti de los malos
modales, de las malas acciones, de las
pasiones y las enfermedades.

واألهواء ,واألدواء

 .947احلديث:

**

947. EL HADIZ:

ً
عن قطبة بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :امهلل
ُْ ا
ِّ ْ
رات األخالق ,واألعمال ,واألـهواء,
جنبين منك ِ
اْ
واألد اواء».
درجة احلديث :صحيح

De Qutba Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Oh Al-lah, busco refugio en Ti de los malos modales,
de las malas acciones, de las pasiones y las
”enfermedades.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه دعوات كريمات يقوهلا املصطىف -صىل

اهلل عليه وسلم ،-ويه أن اهلل تعاىل يباعد بينه وبني
أربعة أمور :األول :األخالق اذلميمة املستقبحة.
اثلاين :املعايص .اثلالث :الشهوات املهلاكت اليت

تهواـها انلفوس .الرابع :األمراض املزمنة املستعصية.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En este hadiz contiene una bellas súplicas
pronunciadas por el Elegido, Al-lah le bendiga y le dé
paz: que Al-lah aleje de él cuatro asuntos. Primero: los
modales malos y abominables. Segundo: los pecados.
Tercero: las pasiones y los deseos fatales del alma.
Cuarto: las enfermedades malas y crónicas.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :قطبة بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
• جنبْين  :باعد عين.
• منكرات األخالق  :ما ينكر من األخالق رشاع واعدة.
• واألعمال  :ما ينكر من األعمال رشاع وعرفا.

• األـهواء  :مجع (ـهوى) وـهو ما تشتهيه انلفس من غري مرااعة مقصد رشيع.
• األدواء  :يه األمراض ،ومنكراتها :األمراض املزمنة.

فوائد احلديث:
 .1فضل ـهذا ادلاعء واستحبابه.
 .2املؤمن حيرص ىلع اجتناب األخالق اذلميمة واألعمال املنكرة ،وحيذر من اتباع اهلوى والوقوع يف الشهوات.
 .3انقسام األخالق واألعمال واألـهواء إىل منكر ومعروف.
 .4جواز سؤال املرء أال يصيبه اهلل بمرض منكر.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل  1430ـه2009 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ّ
ا
لوغ ا
ط1428 1ـه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح اجلامع الصغري
الم ارام ،للبسام .مكتابة األسدي ،مكة
يح
ِ
وزيادته ،للشيخ األبلاين ،دار النرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة  1408 :ـه1988 ،م.

الرقم املوحد)5329( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
¡“Oh Allah! No hay vida plena sino la de la
”Otra Vida.

امهلل ال عيش إال عيش اآلخرة

 .948احلديث:

**

948. EL HADIZ:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل De Anas, que Al-lah esté complacido de él, que dijo
ا ْ ا [transmitido por el Mensajero]: “¡Oh Allah! No hay vida
َّ ُ َّ ا ا ْ ا
ش
ي
ع
إال
ش
اهلل عليه وسلم -قال« :اللهم ال عي
”plena sino la de la Otra Vida.

اآلخرة».
ِ

**

درجة احلديث :صحيح

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

العيشة اهلنية الراضية ابلاقية ـهو عيش اآلخرة ،أما La plena vida, la vida aceptable y perenne es la de la
Otra Vida, mientras que la vida mundanal, por muy
ادلنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآهلا للفناء.
cómoda que sea, su destino es la extinción.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ً
ً
ومقرا.
 .1العاقل ال يفرح بما يناهل يف ادلنيا؛ النقضائها ،وإنما يعترب ادلنيا وسيلة لآلخرة ال ـهدفا
 .2ادلنيا دار عبور لآلخرة.
 .3زـهده صىل اهلل عليه وسلم يف ادلنيا وإقباهل ىلع اآلخرة.

 .4تزـهيد انليب صىل اهلل عليه أمته يف متاع ادلينا الزائل.

 .5فيه تسلية للصحابة اذلين شاركوا معه عليه الصالة والسالم حفر اخلندق.

 .6حتقري عيش ادلنيا ملا يعرض هل من اتلكدير ورسعة الفناء.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه- .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة
األوىل1430ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن
نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن
حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب
ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

الرقم املوحد)3773( :

430

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ر
¡Alah, me someto completamente a Ti, creo
،توَكت
وعليك
،آمنت
وبك
،سلمت
أ
امهلل لك
en Ti, me encomiendo a Ti, me vuelvo a Ti,
ر
por Ti he discutido! ¡Oh Alah, me refugio en  امهلل أعوذ بعزتك؛. وبك خاصمت،وإيلك أنبت
ر
Tu fuerza, no hay más divinidad excepto
َّ ُ
 أنت الّح اذلي ال،ال هلإ إال أنت أن تضلين
Tu, me refugio en Ti del desvío Tú eres el
Viviente que no muere mientras que los
 واجلن واإلنس يموتون،تموت
genios y hombres si mueren!
**

949. EL HADIZ:

: احلديث.949

-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ُ  «اللَّ ُه َّم لك أا ْسلا ْم: اكن يقول-صىل اهلل عليه وسلم
،ت
ْ َّ ا ا ا ا ا
ا ا
ا
ك ا
ُ ْك أا انب
ُ آم
 وبك،ت
وإيل
،ت
 وعليك توَك،نت
ِ
ِوب
ا
ْ
ُ
ا
ُ
َّ
 امهلل أعوذ بِعزتك؛ ال هلإ إال أنت أن،خاصمت
َّ ُ
ْ
ُّ ا
واجل ُّن واإلن ُس
ِ ، أنت اليح اذلي ال تموت،تضلين
ا ُ ا
.»ي ُموتون

Narró Ibn Abbas -Alah se complazca de ambos- que el
Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con
él- solía decir: "¡Alah, me someto completamente a Ti,
creo en Ti, me encomiendo a Ti, me vuelvo a Ti, por Ti
he discutido! ¡Oh Alah, me refugio en Tu fuerza, no hay
más divinidad excepto Tu, me refugio en Ti del desvío
Tú eres el Viviente que no muere mientras que los
genios y hombres si mueren"!
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Narró Ibn Abbas que el Mensajero de Alah -la paz y las -  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
bendiciones sean con él- decía: (¡Alah, me someto
completamente a Ti) es decir: de manera pública a Ti ) (امهلل لك أسلمت: اكن يقول-صىل اهلل عليه وسلم
no a otro, (creo en Ti): confirmo mi creencia en mi : (وبك آمنت) أي، انقيادا ظاـهرا ال لغريك:أي
interior, (me encomiendo a Ti) es decir: me someto en
 أسلمت مجيع: (وعليك توَكت) أي،تصديقا باطنا
todos mis asuntos para que Decidas sobre ellos, ya
que no poseo ni su beneficio ni perjuicio, (me vuelvo a ، فإين ال أملك نفعها وال رضـها،أموري تلدبرـها
Ti) es decir: regreso de los pecados a la obediencia,  رجعت من املعصية إىل الطاعة أو:(وإيلك أنبت) أي
del descuido al recuerdo, (por Ti) con Tu ayuda (he
discutido) es decir luche contra Tus enemigos, (¡Oh ) (وبك) بإاعنتك (خاصمت،من الغفلة إىل اذلكر
Alah, me refugio en Tu fuerza), es decir con Tu victoria, : (امهلل إين أعوذ بعزتك) أي، حاربت أعداءك:أي
ya que la fuerza es de Alah únicamente, (no hay más
 (ال هلإ إال أنت) ال معبود.بغلبتك فإن العزة هلل مجيعا
divinidad excepto Tu) nadie es adorado con derecho
sino Tu, no hay súplica sino a Ti y no se busca refugio .ِبق سواك وال سؤال إال منك وال استعاذة إال بك
sino en Ti, (me refugio en Ti del desvío) es decir: me  أعوذ من أن تضلين بعد إذ ـهديتين:(أن تضلين) أي
refugio en Ti que me desvíes después que Me Has
guiado, y me has bendecido con la sumisión tanto ووفقتين لالنقياد الظاـهر وابلاطن يف حكمك
externa como interna a Tus órdenes y decisiones, me وقضائك ولإلنابة إىل جنابك واملخاصمة مع أعدائك
confío a Tu protección, en las riñas con Tus enemigos,
me apoyo en Tu fuerza y Gloria en todo momento (Tú  (أنت،واالتلجاء يف لك حال إىل عزتك ونرصتك
eres el Viviente que no muere mientras que los genios
.)اليح اذلي ال يموت واجلن واإلنس يموتون
y hombres si mueren!)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
**

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

431

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
معاين املفردات:

• أسلمت  :استسلمت ألمرك ورضيت ِبكمك.
• توَكت  :اعتمدت ىلع تدبريك يف مجيع األمور.
• أنبت  :أقبلت ورجعت إيلك باتلوبة.

• خاصمت  :نازعت ،واملراد :خاصمت ثقة يف نرصك ومؤازرتك يل.
• أعوذ  :أتلجئ.

• بعزتك  :بقوتك وسلطانك.

• اإليمان  :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اتلولك ىلع اهلل تعاىل وحده وطلب احلفظ منه ؛ ألنه متصف بصفات الكمال  ،فهو وحده اذلي يعتمد عليه  ،واخللق لكهم اعجزون
ً
ومنتهون إىل املوت  ،فهم ليسوا أـهال لالعتماد عليهم.
 .2لك ما سوى اهلل ـهالك ،فال يعتمد عليهم.

 .3اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذه اللكمات اجلامعة ملعاين اخلري ،اليت تعرب عن صدق اإليمان وَغية ايلقني.

 .4كمال الرجوع إىل اهلل تعاىل والركون إيله يف األحوال لكها ،واالعتصام ِببله ،واتلولك عليه.
ّ
َّ
ّ
ّ
ُ
 .5االتلجاء إىل اهلل واالعتصام به ،فمن َّ
اعزت بغري اهلل ذل ،ومن اـهتدى بغري ـهدايته ضل ،ومن اعتصم باهلل تعاىل وتولك عليه عظم وجل.
 .6إظهار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -افتقاره لربه.

 .7فناء لك املخلوقات.

 .8اإلشارة إىل الفرق بني اإلسالم واإليمان.

املصادر واملراجع:

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

1422ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .كنوز
رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3598( :

432

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
“Al-lahuma laka aslamtu” (¡Oh Al-lah, me
entrego enteramente a Tu mandato); “wa
bika amantu” (En Ti he creído); “wa aleika
tawakaltu” (A Ti me he encomendado); “wa
ilaika anabtu” (A Ti he vuelto); “wa bika
jásamtu” (Y por Ti he porfiado). “Allahuma audhu bi-izatika” (¡Oh Al-lah, me
refugio en Tu fuerza y poder); “la ilaha il-la
Anta” (No hay dios sino Tú); “an tadulani”
(Y me refugio en Ti del extravío); “Anta alhay al-ladhi la yamut wa al-yinu wa al-insu
yamutún” (Tú eres el Viviente, El Inmortal,
mientras que los genios y los hombres sí
mueren).

، وعليك توَكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت

 امهلل أعوذ بعزتك، وبك خاصمت،وإيلك أنبت
 أنت الّح اذلي ال،ال هلإ إال أنت أن تضلين
 واجلن واإلنس يموتون،يموت

**

950. EL HADIZ:

: احلديث.950

 أن انليب-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
ُ  «امهلل لك أا ْسلا ْم: اكن يقول-صىل اهلل عليه وسلم،ت
ُ ْ وإيلك أا انب،توَكت
ُ
ُ
 وبك،ت
 وعليك،آمنت
وبك
ا
اخ ا
ُ اص ْم
 امهلل أعوذ بِ ِع ّازتِك ال هلإ إال أنت أن،ت
َّ ُ
ْ
ُ
ُّ
ُّ
واإلن ُس
ِ ، أنت اليح اذلي ال يموت،ت ِضل ِين
ِ واجلن
.»يموتون

De Abdullah Ibn Abbas, que Al-lah esté complacido con
ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, solía decir: “Al-lahuma laka aslamtu” (¡Oh Allah, me entrego enteramente a Tu mandato); “wa bika
amantu” (En Ti he creído); “wa aleika tawakaltu” (A Ti
me he encomendado); “wa ilaika anabtu” (A Ti he
vuelto); “wa bika jásamtu” (Y por Ti he porfiado). “Allahuma audhu bi-izatika” (¡Oh Al-lah, me refugio en Tu
fuerza y poder); “la ilaha il-la Anta” (No hay dios sino
Tú); “an tadulani” (Y me refugio en Ti del extravío);
“Anta al-hay al-ladhi la yamut wa al-yinu wa al-insu
yamutún” (Tú eres el Viviente, El Inmortal, mientras
que los genios y los hombres sí mueren).
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
implora a su Señor y busca acercarse a Él por medio
de la súplica. Nos informa de que se ha entregado
enteramente a su Sustentador y que a Él ha
encomendado todos sus asuntos y que no se ha
encomendado a nadie más excepto Él, que a Él ha
vuelto entregado de lleno con su corazón, que por la
fuerza de Al-lah, su victoria y su ayuda se ha
enfrentado a los enemigos de Al-lah con todas las
pruebas que Él le ha brindado. Luego, se refugia en Allah, en Su fuerza y poder, de encontrar la muerte sin
estar en el camino recto del Islam, de otorgarle la guía
firme y protegerlo del extravío. Lo reafirma diciendo
“No hay dios salvo Tú”, puesto que solo se busca
refugio en Al-lah. Luego, añada que su Sustentador es
el Viviente, El Inmortal, mientras que los genios y los
hombres sí mueren. Ha hecho mención expresa a los
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 إىل ربه ويتقرب-صىل اهلل عليه وسلم- يلتجئ انليب
 أنه إىل-صىل اهلل عليه وسلم-  فيخرب،إيله يف ادلاعء
َّ  وأنه،ربه انقاد
،فوض أمره لكه هلل ولم يعتمد ىلع غريه
 وأنه بقوة اهلل،وأنه قد رجع إيله مقبال عليه بقلبه

ونرصه وإاعنته إياه حاجج أعداء اهلل بما آتاه من

صىل اهلل عليه-  ثم يستعيذ انليب،الرباـهني واحلجج

 بغلبة اهلل ومنعته أن يهلكه بعدم اتلوفيق-وسلم
 ويؤكد ذلك بقوهل ال هلإ إال،للرشاد واهلداية والسداد

صىل اهلل-  ثم خيرب انليب،أنت؛ فإنه ال يستعاذ إال باهلل

 أن لربه احلياة احلقيقية اليت ال يأتيها-عليه وسلم
 وخصهما، وأما اإلنس واجلن فيموتون،املوت ِبال

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
باذلكر؛ ألنهما امللكفان املقصودان باتلبليغ فكأنهما genios y los hombres porque son los destinatarios
originales del Mensaje.

األصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > ـهدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه .ملحوظة :لفظ احلديث يف الصحيحني ومصادر اتلخريج األخرى ويف تطريز رياض الصاحلني( :اذلي ال يموت) ويف
رياض الصاحلني( :تموت).
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أا ْسلا ْم ُ
ت  :استسلمت ألمرك ،ورضيت ِبكمك.
تو ََّك ُ
• ا
ت  :اعتمدت ىلع تدبريك يف سائر األمور.
• أانا ُ
بت  :من اإلنابة ،ويه الرجوع.
ا
اص ُ
ك اخ ا
مت  :أي :حاججت أعداء اهلل من أجلك.
• وبِ
ا ُ ُ
• أعوذ  :أتلَجء.
• ب َّ
عزتِك  :العزة :املنعة والغلبة.
ِ
ا
ا
ُ
• وبِك آمنت  :اإليمان ـهو :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1وجوب اتلولك ىلع اهلل -تعاىل -وحده وطلب احلفظ منه؛ ألنه متصف بصفات الكمال ،فهو وحده اذلي يُعتمد عليه ،واخللق لكهم اعجزون
ومنتهون إىل املوت ،فهم ليسوا أـهال لالعتماد عليهم.
 .2اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه سلم -يف ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة املانعة اليت ِّ
تعرب عن صدق اإليمان وَغية ايلقني.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ـه2002 ،م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1428ـه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض.
نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ـه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة
1404ـه.

الرقم املوحد)3056( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

املرء مع من أحب

El hombre estará con quien ama.
**

951. EL HADIZ:

: احلديث.951

ً
« : مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
ا
َّ الم ْر ُء ام اع ام ْن أا اح
ا
صىل اهلل-  ِقيل لِلنيب: ويف رواية.» ب
َّ ُ ُ ُ ُّ ا
الق ْو ام اول ا َّما يالْ ا
:حق بهم؟ قال
حيب
ِ  الرجل:-عليه وسلم
َّ الم ْر ُء ام اع ام ْن أا اح
« ا
-  عن عبد اهلل بن مسعود.»ب

Abu Musa Al Ash`arí, que Al-lah esté complacido con
él, narró que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “El hombre
estará con quien ama”. Y en otro relato se le pregunta
al Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él: “¿Y si alguien ama a cierta gente
que no está a su nivel (de piedad)?. Entonces dijo: “El صىل-  جاء رجل إىل رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه
ُ
ا ا
hombre estará con quien ama”. Narró Ibn Masud, que يف ات ُقول ِيف
 ك، يا رسول اهلل: فقال-اهلل عليه وسلم
Al-lah esté complacido con él, vino un hombre al
ً ب قا
ار ُجل ا
وما ولم يا ا
َّ أح
لحق بِهم؟
ٍ
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de - فقال رسول اهلل
ا
ا
ا
ا
َّ
ا
ا
ْ
ْ
ُ
Al-lah sean con él, y le dijo: “¡Oh, Mensajero de Al-lah!
.» «المرء مع من أحب:-صىل اهلل عليه وسلم
¿Qué dices de un hombre que amó a gente (virtuosa)
y no estuvo a su nivel?” Entonces le dijo el Mensajero
de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, “El hombre estará con quien ama.”
CLASIFICACIÓN Hadiz verídico en las dos
 صحيح بروايتيه:درجة احلديث
DEL HADIZ:
transmisiones
**

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El ser humano se reunirá en la otra con quien haya
amado en la vida mundanal. Este hadiz contiene un
fuerte llamado a amar a los profetas, a los virtuosos y
a seguir sus pasos acorde a sus rangos. Asimismo
contiene una advertencia contra amar a quienes estén
contra ellos, puesto que el amor indica la fuerza de la
relación que hay entre quien ama y el amado; e indica
la conformidad por sus modales y tomarlo como un
ejemplo. De este modo, aquellos que amen a Al-lah,
Exaltado sea, estarán más cerca de Él. Como Al-lah es
agradecido, concederá a quien se acerca a Él una
recompensa mayor que el esfuerzo que haya hecho.
Ahora, al decir que quien ama estará con su amado no
significa que estarán en el mismo nivel o en el mismo
grado, ya que eso varía en función de las buenas
acciones de cada uno. Sino que estarán juntos en
alguna cuestión no necesariamente en todo, por lo que
si coincide en que todos ingresan al paraíso, se
reunirán a pesar de estar en distintos grados. Por lo
tanto, quien ame al Mensajero de Al-lah, que la paz y
las bendiciones de Al-lah sean con él, o ame a algún
creyente, estará con él en el paraíso, siempre que
tenga buenas intenciones ya que las acciones
dependen de ello. Ahora bien, el reunirse con el
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, o con un creyente, no significa que
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 احلديث.اإلنسان يف اآلخرة مع من أحبهم يف ادلنيا
َّ فيه احلث ىلع قوة
 واتباعهم،حمبة الرسل والصاحلني
َّ
ِّ
 فإن، واتلحذير من حمبة ِضدـهم،ِبسب مراتبهم
ُ
َّ
،املحبة ديلل ىلع ق َّوة اتصال املحب بمن حيبه
 فيه ديلل ىلع وجود، واقتدائه به،ومناسبته ألخالقه

 وأيضا من أحب اهلل، ويه أيضا باعثة ىلع ذلك،ذلك
ِّ ُ فإن نفس حمبته من أعظم ما ي،تعاىل
،قربه إىل اهلل
 يعطي املتقرب أعظم من ما، شكور-تعاىل- فإن اهلل
ِّ  وكون.بذل بأضعاف مضاعفة
املحب مع من أحب

ّ
وعلو مرتبته؛ ألن
ال يستلزم مساواته هل يف مزنتله
ا
اجر
ِ ذلك متفاوت بتفاوت األعمال الصاحلة واملت
َّ
 ذلك أن املعية حتصل بمجرد االجتماع يف،الراِبة
َّ
 فإذا اتفق أن، وال تلزم يف مجيع األشياء،َشء ما
َّ
اجلميع دخلوا اجلنة صدقت املعية وإن تفاوتت

صىل اهلل عليه-  فمن أحب رسول اهلل،ادلرجات
ً
 أو أحدا من املؤمنني اكن معه يف اجلنة ِبسن-وسلم
 والعمل تابع هلا وال يلزم من كونه،انلية ألنها األصل
ُ
 وال أن جي ازى مثل جزائهم من،معهم كونه يف مزنتلهم

.لك وجه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
estará en el mismo grado que ellos, ni su recompensa
será igual a la de ellos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :احلديث األول :متفق عليه .احلديث اثلاين :متفق عليه.
َّ
ا
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن امسعود -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مع ام ْن أا اح َّ
ب  :أي جيتمع املرء مع من أحب.
• ولم يا ا
لحق بِهم  :ال يستطيع أن يعمل بعملهم ،أو ليس يف مزنتلهم ،أو لم جيتمع معهم يف ادلنيا.

فوائد احلديث:

َّ
وتوجه إىل أـهله ومحلته.
 .1من اج ِهل شيئًا من العلم سأل عنه،

 .2ينبيغ ىلع املسلم أن خيتار أصدقاءه وأويلاءه من الصاحلني املتقني يلكون معهم؛ ألن املرء حيرش مع أحبائه.

 .3األخالء أعداء يوم القيامة إال األتقياء.

 .4احلب يف اهلل طاعة يدرك بها املرء ما فاته أو قرص عنه من نوافل الطااعت.

 .5املؤمنون درجات يف العمل والطاعة؛ فمنهم املقتصد ،ومنهم السابق باخلريات.
ا
َّ
 .6ىلع املسلم الف ِطن أن يتجنب ُصحبة األرشار والفساق يك ال حيرش معهم ،فإن الصاحب ساحب.
َّ
ألن من َّ
أحبهم دخل معهم اجلنة ،واملعية حتصل بمجرد االجتماع وإن تفاوتت ادلرجات،
 .7يستلزم ـهذا احلديث :احلث ىلع حمبة الصاحلني؛
واتلحذير من حمبة املرشكني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3074( :
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ْ رُ
َّ
ْ
ر ر
اق ،وال ح ررج -أو ال
املسلم إىل ن رص رف الس
إرزرة
ر
ر
ر ْ رر
ر ْرْ
ُر ر
ني ،فما اكن أسفل
جناح -فيما بينه وبني الكعب ر
ر ر
ر ْ ر َّ ر ر ر ر
الك ْع رب ْني فهو يف انلَّ
ارهُ بط ًرا لم
ار ،ومن جر إرز
مرن
ر
ر
رُْ
ُ
ينظ رر اهلل إيل ره

 .952احلديث:

La tela, túnica, chilaba o similar con que se
cubre el musulmán debe llegar de largo
hasta la pantorrilla. Pero no hay falta
alguna si está entre la pantorrilla y los
tobillos. Todo lo que baje de los tobillos irá
al Fuego. Y a quien arrastre su ropa con
petulancia, Al-lah no lo mirará.
**

952. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :ما أسفل من الكعبني من اإلزار

فيف انلار» .وعن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إ ْز ارة
املسلم إىل نصف الساق ،وال حرج -أو ال ُجناح-

فيما بينه وبني الكعبني ،فما اكن أسفل من الكعبني
فهو يف انلار ،ومن جر إزاره ا
بطرا لم ينظر اهلل إيله».
**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, del
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, que dijo.
“Aquella parte del pie que esté tapada por la ropa que
”cuelgue por debajo de los tobillos irá a parar al Fuego.
De Abu Saíd Al Judrí, Al-lah esté complacido con él,
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
dijo: “La tela, túnica, chilaba o similar con que se cubre
el musulmán debe llegar de largo hasta la pantorrilla.
Pero no hay falta alguna si está entre la pantorrilla y los
tobillos. Todo lo que baje de los tobillos irá al Fuego. Y
a quien arrastre su ropa con petulancia, Al-lah no lo
”mirará.
CLASIFICACIÓN Hadiz verídico en las dos
DEL HADIZ:
transmisiones

املعىن اإلمجايل:

اهليئة املستحبة يف اتزار املؤمن أن يكون اثلوب إىل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

نصف الساق ،وال حرج ىلع املؤمن إذا أرىخ ثوبه
فيما بني نصف الساق والكعبني ،وما اكن أسفل
الكعبني من القدم ويعلوه اإلزار فإنه يعذب عقوبة

إلسباهل ثوبه ،ومن جر ثوبه تكربا وطغيانا عند تتابع

نِعم اهلل عز وجل عليه لم ينظر اهلل هل يوم القيامة.

La tela, túnica, chilaba o similar con que se cubre el
musulmán debe llegar de largo hasta la pantorrilla.
Pero no hay falta alguna si el musulmán la deja más
larga hasta quedar entre la pantorrilla y los tobillos.
Todo lo que baje de los tobillos será castigado con el
Fuego. Y a quien arrastre su ropa con petulancia y por
arrogancia hacia los dones que Al-lah, Ensalzado y
Exaltado sea, Él no lo mirará el Día del Juicio.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :حديث أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري .حديث أيب سعيد -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
ْ ْ
أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الكعبني  :الكعب :العظم انلاتئ عند ملتىق الساق والقدم.
• اإلزار  :ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.
• إزرة املسلم  :اهليئة يف االتزار.
• ال حرج  :ال جناح.
• ال ُجناح  :ال إثم.

• بطرا  :تكربا وطغيانا عند انلعمة وطول الغىن.
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فوائد احلديث:
 .1انليه عن إسبال اإلزار عند عدم العذر.
ً
 .2ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة إلسبال صاحبه ثوبه ،وال يستخف أحد بذلك فأـهون أـهل انلار عذابا رجل توضع مجرة يف أسفل قدمه
تغيل منها دماغه.
ُ
 .3الرتـهيب من الكرب والعجب.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،
الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة
املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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ْ
َّر ُ ر ُ ر
ُ ْ ُ رر
 فأصلرحوا،إرنك ْم قادرمون ىلع إرخ روان رك ْم
ُ ُ ر
ُ ر
ُ ْ ر ر ُ ر
 وأصلرحوا ربلراسك ْم حىت تكونوا،ررحالك ْم
ٌ ر ر َّ ُ ر ر
ر َّ ر
ُاهلل ال حيب
انلاس؛ فإرن
كأنكم شامة يف
ر
َّ ر ُّ ر
ُ ْ ر
الفحش وال اتلفحش

Ciertamente estáis cerca del encuentro con
vuestros hermanos. Arreglad por lo tanto
vuestras monturas y vuestros ropajes. De
tal forma que lleguéis con buen aspecto y
buena presencia. Pues verdaderamente a
Al-lah no le gusta ni la indecencia ni el que
es indecente.
**

953. EL HADIZ:

De Qais Ibn Bashri At Taglabí, se transmitió que dijo:
“Me informó mi padre, que se encontraba sentado junto
con Abu Dardá, dijo: Había un hombre en Damasco de
los compañeros del Mensajero, Al-lah le bendiga y le
dé paz, conocido con el nombre de Ibn Al Handalía. Era
un hombre solitario, que apenas se sentaba con la
gente. La mayor parte de su tiempo se la pasaba
orando y cuando la terminaba de la oración, se ponía a
glorificar a Al-lah diciendo: ‘Subhana Al-lah’ (gloria a Allah) y ‘Al-lahu Akbar’ (Al-lah es el más grande). Y así
hasta que regresaba a su familia. Un día pasó junto a
nosotros estando con Abu Dardá. Y le dijo Abu Dardá:
‘Dinos algo de provecho sin que te perjudique a ti’. Dijo:
'El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, envió
una expedición y, una vez que estuvo de vuelta, vino
uno de los hombres participantes en dicha expedición
y se sentó en el círculo de reunión en el que se sentaba
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz.
Entonces le dijo al hombre que estaba sentado a su
lado: ‘¡Si vieras cuando nos enfrentamos al enemigo!
Fulano cargó contra su adversario y en el momento de
clavarle la lanza le dijo: ‘¡Toma! esto de mi parte. Y yo
soy Al-Gulam Al Guifarí (de la tribu de Abu Dhar). ¿A ti
qué te parece lo que le dijo?' El hombre le contestó:
‘Eso le anuló su recompensa’. Mientras tanto, esa
respuesta la oyó un tercer hombre y dijo: ‘Sin embargo,
yo no veo mal alguno en eso que dijo'. Empezaron a
discutir de tal forma que lo escuchó el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, y les dijo: ‘¡Subhanallah!
Nada le impide, por su acción, obtener su recompensa
en la otra vida y su elogio en ésta’. Así pues, vi como
Abu Dardá se alegraba por ello y levantó su cabeza y
mirando hacia el hombre le preguntó: ‘¿Oíste tú eso
realmente del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz?’ Dijo: ‘¡Sí!’ Y no cesó de repetirle la pregunta
hasta tal punto que dije: ‘Se arrodillará humildemente
como lo hace el discípulo ante su maestro’. Otro día,
pasó de nuevo junto a nosotros y le dijo Abu Dardá:
‘¡Dinos algo de lo que saquemos provecho y que a ti
no te perjudique!’ Le dijo: ‘Nos dijo una vez el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: El que
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 وًكن-  أخربين أيب: قال،عن قيس بن برش اتلغليب
ٌ
ً
 اكن بدمشق رجل من: قال- جليسا أليب ادلرداء

ِّ
 يقال هل سهل-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
أصحاب
ِ
َّ
ُ
ُ ا ا ِّ ً ا
اْا
ا
َّ
ا
، وًكن رجال متوحدا قلما جيالس انلاس،بن احلنظ ِلي ِة
ا ا
ٌ
ٌ
ٌ
وتكبري
تسبيح
 فإذا ف ارغ فإنما ـهو،إنما ـهو صالة
 ا،يأيت أـهله
حىت ا
 فقال،ِفم َّر بنا وحنن عند أيب ادلرداء
ً
ا
ُّ ُ لكمة اتنْ اف ُع انا وال تا
 اب اعث: قال.رض اك
:هل أبو ادلرداء
ُ
ً
ا
ا
ْ  ارس َّية فقد ام-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
،ت
ِ
ِ
ِ
ٌ
ا
ُ
جيلس فيه
املجلس اذلي
فجلس يف
فجاء رجل منهم
ِ
ُ
لرجل إىل
 فقال-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ رسول ا
ٍ
ٌ
اتل اقيْناا احنْ ُن ا
 لو رأايْتاناا حني ْ ا:اجنْب ِه
 فحمل فالن،والع ُد ُّو
ِ
ُ ُ ا
ُ ْ ا
ِّ
ا
ُّ
ا
ا
 كيف،اري
 خذـها ِم: فقال،وطعن
ِ  وأنا الغالم ال ِغ اف،ين
ُ
ْ اْ ا
ا
 فسمع. ما أ ار ُاه إال قد اب اطل أج ُر ُه:ت ارى يف قوهل؟ قال
 افتانا ا، ما أا ارى بذلك باأ ْ ًسا: فقال،بذلك آخر
از ااع حىت
ُ
: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
اس ِم اع رسول ا
ِ
ْ ْْ ا
ا
ُْ ا
ُ
فرأيت أبا
»هلل؟ ال باأ اس أن يُؤ اج ار وحي امد
«سبحان ا
ِ
ْ ا
ا ا
َّ ُ ادلرداء
: ويقول،وج اعل يا ْرف ُع ارأ اس ُه إيل ِه
،رس بذلك
ا
أاأانْ ا
صىل اهلل عليه- هلل
سمعت ذلك ِمن
ت
ِ رسول ا
ِ
ُ  فما از اال يُع، نعم:؟ فيقول-وسلم
يد عليه حىت إين
ِ
ا
ً ا
ْ ا
ُ ااُْ ا
ا
َّ
ا،آخر
 فمر بنا يوما: قال،ربك َّن ىلع ُركباتيْ ِه
ألقول يل
ً
ا
ُّ ُ  لكمة اتنْف ُع انا وال تا:فقال هل أبو ادلرداء
 قال: قال،رض اك
ُ
ُْ
المن ِف ُق ىلع
« :-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ نلا رسول ا
ْا
 ا،اخلايْل
 ثم ام َّر بنا،»اس ِط يا اد ُه بالصدق ِة ال يق ِب ُض اها
ِ اكبل
ِ
ً
ا،رضك
ً
ُّ ُ لكمة اتنْ اف ُعناا وال تا
: فقال هل أبو ادلرداء،يوما آخر
ُ
ْ
 «نِع ام:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ  قال رسول ا:قال
َّ ُ ُ ُ ا ْ ٌ ا
ُ ُ
َّ ُ ول
مجته وإ ْسبا ُال إ ا
ُّ األ اسد
»!ار ِه
ز
ط
لوال
!
ي
الرجل خريم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُمجتاه
َّ ُ  فاأا اخ اذ اش ْف ار ًة فقطع بها،افبالا اغ ذلك ُخ اريْ ًما اف اعج ال
ِ
ا ا
ْا
ْ
ُُْا
ا
ا
ااا ا ا
َّ
 ثم مر بنا.اف ساقي ِه
ِ  ورفع إِزار ُه إىل أنص،إىل أذني ِه
ً
ً
ُّ ُ لكمة اتنْ اف ُع انا وال تا
يوما ا
،رض اك
:آخر فقال هل أبو ادلرداء
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ا

ُ
gasta en la alimentación y cuidado de los caballos : يقول-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ  سمعت رسول ا:قال
ا
(para su disposición inmediata en el combate por la ْ ُ ا ا
ّا ُ ْ ا ُ ا
ُ ْ ْا ُ ْ ا
causa de Al-lah) es como el que extiende su mano para ، فأص ا ِل احوا ِرحالكم،« ِإ انكم قا ِدمون ىلع ِإخوانِكم
ٌ َّ ُ ا ا
ُ ُ ا
ُ وأ ْصل
ْ ُ حوا ا ا
dar y no la encoge ni aprieta’. Después volvió a pasar بلاسكم حىت تكونوا كأنكم شامة يف
ِ
ِ
ا
َّ
َّ ا ُّ ا
ُ ُ ْ ا
otro día junto a nosotros y le volvió a decir Abu Dardá:
انلاس؛ فإن ا
.»اهلل ال حيب الفحش وال اتلفحش
ِ
ِ
‘¡Dinos algo de lo que saquemos provecho y que a ti
no te perjudique!’ Y volvió a hablar diciendo: ‘Dijo el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: ¡Qué
buen hombre es Juraim Al Usaidí! ¡Si no fuera por su
larga cabellera y su ropa arrastrándose!’ Llegó esto a
oídos de Juraim y apresurándose cogió un cuchillo y se
cortó el pelo hasta las orejas y acortó su ropa hasta la
mitad de la pierna. Después pasó otra vez junto a
nosotros y Abu Dardá le hizo la misma petición. Éste le
dijo: ‘Oí decir al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz: Ciertamente estáis cerca del encuentro con
vuestros hermanos. Arreglad por lo tanto vuestras
monturas y vuestros ropajes. De tal forma que lleguéis
con buen aspecto y buena presencia. Pues
verdaderamente a Al-lah no le gusta ni la indecencia ni
el que es indecente.”’
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz Débil
DEL HADIZ:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Había un hombre en Damasco llamado Ibn Al
Handalía. Era un hombre solitario, que apenas se
sentaba con la gente. La mayor parte de su tiempo se
la pasaba orando y cuando la terminaba de la oración,
se ponía a glorificar a Al-lah y a velar por los asuntos
de su familia. Un día pasó junto a Abu Dardá, Al-lah
esté complacido con él, estando sentado con sus
compañeros. Abu Dardá le dijo: ‘Dinos algo de
provecho sin que te perjudique a ti’. Ibn Al Handalía le
contó que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, envió una expedición reducida de menos de 400
soldados para combatir a los incrédulos, a menos que
se conviertan al Islam. Una vez de vuelta, vinieron a
ver al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, y
uno de los hombres participantes en dicha expedición
se sentó en el círculo de reunión en el que se sentaba
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz.
Entonces empezó a hablar de la expedición y de lo que
hizo. Mencionó el suceso de un hombre que lanzaba y
decía al mismo tiempo: ‘¡Toma! esto de mi parte. Y yo
soy Al-Gulam Al Guifarí (de la tribu de Abu Dhar). Lo
hace para vanagloriarse y sacar pecho, ya que en la
guerra no hay mal en jactarse ante el enemigo. Algunos
presentes dijeron: "Eso le anuló su recompensa". Otros
dijeron que no había mal en ello. Empezaron a discutir
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ً
 وًكن رجال،اكن بدمشق رجل يقال هل ابن احلنظلية

 ال ينشغل بغري الصالة،حيب االنفراد عن انلاس
 ا،والتسبيح ثم يف شأن أـهله
فم َّر ذات يوم بأيب ادلرداء
 فقال هل أبو،ريض اهلل عنه وـهو جالس مع أصحابه

، قل نلا لكمة تنفعنا وال ترضك:ادلرداء ريض اهلل عنه
فذكر ابن احلنظلية أن انليب صىل اهلل عليه وسلم

بعث رسية –ويه اجليش القليل أقل من أربعمائة
 فقدموا- يذـهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا،نفر

إىل انليب عليه الصالة والسالم فجلس أحدـهم يف
املاكن اذلي جيلس فيه الرسول عليه الصالة

، وجعل يتحدث عن الَسية وما صنعته،والسالم

 خذـها وأنا الغالم:وذكر رجال راميا يريم ويقول

واحلرب ال بأس أن اإلنسان يفتخر- الغفاري يفتخر
 بطل أجره: فقال بعض احلارضين-فيها أمام العدو
 فصار بينهم، وقال اآلخر ال بأس يف ذلك،ألنه افتخر
 فخرج انليب صىل اهلل عليه وسلم وـهم،الكم

 كيف تتنازعون: سبحان اهلل! يعين:يتنازعون فقال
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de tal forma que lo escuchó el Mensajero de Al-lah, Él يف ـهذا؟ ال بأس أن حيمد ويؤجر؛ فيجمع اهلل هل بني
le bendiga y le dé paz, y les dijo: "¡Subhanallah!", esto
es, cómo podéis discutir por eso. "Nada le impide, por ، ٍ حيمد بأنه رجل شجاع رام،خريي ادلين وادلنيا
su acción, obtener su recompensa en la otra vida y su  يقول برش،ويؤجر عند اهلل عز وجل فال بأس يف ـهذا
elogio en ésta". Así Al-lah le garantiza el bien en esta
 فرأيت أبا ادلرداء فرح بذلك؛ ملا فيه من أن:اتلغليب
vida y en la Otra. Se le elogia por ser el que lanza al
enemigo, al tiempo que Al-lah le guarda su  وجعل يرفع،انلفع ادلنيوي ال ينايف اثلواب األخروي
 ا: ويقول،رأسه بعد أن اكن خافضه
recompensa en la Otra vida. Ibn Bashri At Taglabí dice أأنت سمعت ـهذا
pude ver cómo Abu Dardá se alegraba tanto por la
recompensa que recibía en esta vida, sin contradecir el  فما، فيقول نعم،من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
beneficio de la Otra. Así que, levantó su cabeza ya que :زال أبو ادلرداء يعيد عليه القول؛ حىت إين ألقول
estaba con la mirada baja, y le preguntó al hombre:
يلربكن أي يلجثون ىلع ركبتيه؛ مبالغة يف اتلواضع
"¿Oíste eso realmente del Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz?" Y el hombre le respondía que  ومر ابن،كما ـهو شأن املتعلم بني يدي املعلم
"¡Sí!" Y no cesó de repetirle la pregunta hasta tal punto :احلنظلية بأيب ادلرداء يوما آخر فقال هل أبو ادلرداء
que Ibn Bashri pensó que llegaría a arrodillarse
humildemente como lo hace el discípulo ante su  فأخربه أن انليب صىل،قل نلا لكمة تنفعنا وال ترضك
maestro. Otro día, pasó de nuevo junto a nosotros y le  املنفق ىلع اخليل يف رعيها:اهلل عليه وسلم قال
dijo Abu Dardá: ‘¡Dinos algo de lo que saquemos
provecho y que a ti no te perjudique!’ Le dijo: ‘Nos dijo  اكذلي يفتح يده بالصدقة،وسقيها وعلفها وحنو ذلك
una vez el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé  املعدة للجهاد: واملراد باخليل؛ أي،أبدا وال يقبضها
paz: El que gasta en la alimentación y cuidado de los
 قل نلا لكمة: ثم مر به مرة آخرى فقال،يف سبيل اهلل
caballos (para su disposición inmediata en el combate
por la causa de Al-lah) es como el que extiende su  فأخربه أن انليب صىل اهلل عليه،تنفعنا وال ترضك
ُ
mano para dar y no la encoge ni aprieta’. Después :خريم األسدي؛ إال أنه قال
وىلع آهل وسلم أثىن ىلع
volvió a pasar otro día junto a nosotros y le volvió a
decir Abu Dardá: ‘¡Dinos algo de lo que saquemos لوال أنه قد أطال مجته –ويه الشعر إذا طال حىت بلغ
provecho y que a ti no te perjudique!’ Y volvió a hablar  فسمع الرجل، وأطال ثوبه-املنكبني وسقط عليهما
diciendo: ‘Dijo el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y
 ورفع،فسارع إىل سكني فقطع مجته حىت بلغت أذنيه
le dé paz: ¡Qué buen hombre es Juraim Al Usaidí! ¡Si
no fuera por su larga cabellera y su ropa  فقال أبو، ثم مر يوما آخر،ثوبه إىل أنصاف ساقيه
arrastrándose!’ Llegó esto a oídos de Juraim y  فقال سمعت، قل نلا لكمة تنفعنا وال ترضك:ادلرداء
apresurándose cogió un cuchillo y se cortó el pelo
hasta las orejas y acortó su ropa hasta la mitad de la رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ملا رجع من
pierna. Después pasó otra vez junto a nosotros y Abu  إنكم يف غد قادمون ىلع إخوانكم من:غزو
Dardá le hizo la misma petición. Éste le dijo: ‘Oí decir
al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz:  وأصلحوا، فأصلحوا ما أنتم راكبون عليه،املؤمنني
Ciertamente estáis cerca del encuentro con vuestros  وكونوا يف أحسن ـهيئة وزي حىت تظهروا،بلاسكم
hermanos. Arreglad por lo tanto vuestras monturas y
 فإن اهلل ال حيب من،للناس ظهور الشامة يف ابلدن
vuestros ropajes. De tal forma que lleguéis con buen
aspecto y buena presencia. Pues verdaderamente a  وال حيب من،تكون ـهيئته وبلاسه وقوهل قبيحا
Al-lah no le gusta ni la indecencia ni el que es
".يتلكف ذلك القبح
indecente’”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة:اتلصنيف
. رواه أبو داود وأمحد:راوي احلديث

-ريض اهلل عنه-  سهل بن احلنظلية:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• إنما ـهو صالة  :أي :إنما ـهو يف صالة.

• لكمة تنفعنا  :أي :قل نلا لكمة ،أو تكلم لكمة.

• رسية  :قطعة من اجليش يرسلها اإلمام إىل العدو ،أقصاـها أربعمائة ،سميت بذلك ألنها تكون رساة اجليش؛ أي :خالصته ،وقيل :ألنها تسري
يلال.
• سبحان اهلل  :يعين :تزنيها هلل عن لك عيب ونقص.

• املنفق ىلع اخليل  :أي :يف رعيها وسقيها وعلفها وحنو ذلك ،واملراد باخليل :املعدة للجهاد يف سبيل اهلل.
• متوحدا : :حيب اتلوحد واالنفراد.

• ما أراه : :ما أظنه.
• ُ َّ
مجتا ِه : :الشعر إذا طال حىت بلغ املنكبني وسقط عليهما.
• الشفرة : :السكني العريضة.
• الشامة : :تسىم اخلال ويه نقطة سوداء يف اجلدل.

• اتلفحش : :تكلف الالكم الفاحش ،أو اهليئة واللباس الفاحش.

فوائد احلديث:
 .1حرص أيب ادلرداء ىلع االستكثار من العلم ،وتواضعه يف طلبه.
ا ْ
 .2جواز االنعزال عن انلاس بقد ٍر حىت يتفرغ للعبادة واذلكر.
 .3املرء ال يسأل عما ال ينفعه أو يرض غريه ،بل مسألة املسلم من باب انلفع ال غري.
 .4جواز مدح القبيلة وانلفس إذا لم يكن يف ذلك إثم من خميلة وكرب وحنوـهما.
 .5جواز تعريف اإلنسان بنفسه يف احلرب إذا اكن معروفا بالشجاعة وقصد بذلك إرـهاب الكفار ،ولم يرد الكرب واخليالء.
 .6أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكنوا خيتلفون يف حياته وأن اخلالف ال بد منه؛ ولكن ال بد من االجتماع واخلضوع للرشع اذلي
يزيل لك خالف.

 .7جواز ذكر أـهل الفضل بفضلهم وإنزاهلم منازهلم.
 .8من غلب عليه وصف جاز أن يطلق عليه.

 .9استحباب طلب العلم وانلصيحة ممن يملكها ويعطيها.
 .10عدم منع العلم عن انلاس وبذهل هلم.

 .11أن إطالة اجلمة واإلسبال تنايف الرفعة ادلينية ألن ذلك منيه عنه ىلع سبيل احلرمة تارة ،والكراـهة أخرى.

 .12طلب حسن اهليئة ومجال الزي واالحرتاز من ألم املذمة ،وطلب راحة اإلخوان ،واستجالب قلوبهم يلأنس بهم فال يستقذروه وال يستثقلوه.
 .13األجر واحلمد جيتمعان يف املؤمن وال يُبطل امل ُ
ا
األجر.
دح

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بدون تاريخ نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل  1418تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرـها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه1992 /م.

الرقم املوحد)5448( :
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َّ ر ْ ر ر ْ َّ ر ر ً ر ر ر ر ر ُ ٌ
ار عذابا ي ْوم ال رقيام رة ل ررجل
إرن أهون أه رل انل ر
ُ ر ُ ر ْر رر رْ رْرر رْ
ُْر
ان يغ ريل مرنهما
يوضع يف أمخ رص قدمي ره مجرت ر
ر ر ر ر ر ر ً ر ر َّ ْ ُ ر ر ً ر َُّ
ر
درماغه ،ما يرى أن أحدا أشد مرنه عذابا ،وإنه
ررْ ُ ر ر ً
أله رونهم عذابا

 .954احلديث:

En verdad, de las gentes que irán al Fuego,
el que recibirá el menor castigo el Día del
Juicio será aquel al que se le colocarán dos
brasas en la planta del pie para hacer que
hierva su cerebro. Éste creerá que recibe la
peor tortura, pero en realidad recibe el
castigo más leve.
**

954. EL HADIZ:

عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت
اْ ا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن أـه اون
أـهل انلار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع يف أا ْ ا
ِخ ِص

De Anuamán Ibn Bachir, que Al-lah esté complacido
con él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “En verdad, de
las gentes que irán al Fuego, el que recibirá el menor
castigo el Día del Juicio será aquel al que se le
colocarán dos brasas en la planta del pie para hacer
que hierva su cerebro. Éste creerá que recibe la peor
”tortura, pero en realidad recibe el castigo más leve.

قدميه مجرتان يغيل منهما دماغه ما يرى أن أحدا
ااْ ُ
أشد منه عذابا وإنه ألـه اون ُهم عذابا».
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن أـهون أـهل انلار El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos
aclaró que, de las gentes que irán al Fuego, el que
ا
ً
عذابا يوم القيامة ،من يوضع يف قدميه مجرتان من recibirá el menor castigo el Día del Juicio será aquel al
نار يغيل منهما دماغه ،وـهو يرى أنه أشد انلاس que se le colocarán dos brasas en la planta del pie para
hacer que hierva su cerebro. Éste creerá que recibe la
عذابًا ،وـهو أخفهم؛ ألنه لو رأى غريه؛ هلان عليه
peor tortura, pero en realidad recibe el castigo más
ً
األمر ،وتسىل به ،ولكنه يرى أنه أشد انلاس عذاباleve, ya que si ve el castigo que recibirán otras ،
personas, creerá que es un afortunado. No obstante,
فحينئذ يتضجر ويزداد بالء.
esta persona se cree que es quien recibe el peor
castigo, por lo que se enfurece más y con ello aumenta
su tormento.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أـهون  :أخف.
• رجل  :ـهو أبو طالب.

• أِخص قدميه  :ما ال يصل إىل األرض من باطن القدم عند امليش.
• مجرتان  :اجلمرة :القطعة امللتهبة من انلار.

• يغيل  :من الغليان ،وـهو شدة اضطراب املاء وحنوه ىلع انلار لشدة إيقادـها.
• يرى  :يعتقد.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف املعايص حىت ال يكون من أـهل انلار.
 .2عذاب انلار درًكت.
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 .3شدة عذاب اهلل للاكفرين؛ حىت إن املعذب يظن أنه أشد انلاس عذابًا ملا ـهو فيه من ِعظم العذاب ،ولكنه أخف أـهل انلار عذابًا.

 .4فيه بيان أللوان العذاب يوم القيامة ،ومن ذلك مجرات توضع يف أِخص القدم.

 .5من مات ىلع الكفر ال ينفعه عمل؛ ألن ـهذا احلديث ورد يف أيب طالب عم انليب صىل اهلل عليه وسلم اذلي اكن يراعه وينرصه وحيميه؛ لكنه
مات ىلع دين آبائه وأجداده.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ،ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط1422 ،ه .صحيح مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا,
الطبعة األوىل1430 ,ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماـهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة1426 ،ـه .املعجم
الوسيط ،املؤلف :إبراـهيم مصطىف  -أمحد الزيات  -حامد عبد القادر  -حممد انلجار ،دار النرش :دار ادلعوة ،حتقيق :جممع اللغة العربية.

الرقم املوحد)4220( :
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َّ
ر ر ر ر ْ ْ ر ر ْ رْ ر ر
ْ ْ ر
إرن هذا تبرعنا ،فإرن رشئت أن تأذن هل ،وإرن رشئت
ر ر
ررجع

 .955احلديث:

Este hombre nos ha seguido, si quieres,
dale permiso y si no, que se vuelva.
**

955. EL HADIZ:

ا
عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -قال :د ااع
ٌ
ا ُ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -ل اط اعامٍ اصن اعه هل
ار ُجل
ٌ ا
ا
اا
ا
اْ
ا
ابلاب ،قال
خا ِم اس ِخ اس ٍة ،فتا ِب اع ُه ْم رجل ،فل َّما بالغ
ا ا ا ْ
َّ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-إِن ـهذا ت ِب اعنا ،فإِن
ْ
ا
ْ
ا ُ
ت أ ْن تاأ اذ ان هل ،وإ ْن شئْ ا
شئ ْ ا
ت ار اج اع» قال :بال آذن هل يا
ِ ِ
ِ
ا
هلل.
رسول ا ِ
درجة احلديث :صحيح

De Abu Mas'ud Al Badri, Al-lah esté complacido con él,
que dijo: “Un hombre invitó al Mensajero, Al-lah le
bendiga y le dé paz, a una comida que él le había
preparado. Eran cinco invitados incluyendo el
Mensajero de Al-alh, pero les siguió otro hombre. Y
cuando llegaron a la puerta del que les había invitado,
le dijo el Profeta, Al-lah le bendiga y le dé paz, al dueño
de la casa: ‘Este nos ha seguido, si quieres, dale
permiso y si no, que se vuelva’. Dijo: ‘Le doy permiso,
’”oh Mensajero de Al-lah.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ٌ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل طعام Un hombre invitó al Mensajero, Al-lah le bendiga y le
داع رجل
ّ dé paz, a una comida que él le había preparado. Eran
ُ
فاكنوا ِخسة ،فتبعهم رجل فاكنوا ستة ،فلما بلغ انليب cinco invitados incluyendo el Mensajero de Al-alh, pero
ا
صىل اهلل عليه وسلم -مزنل ادلايع استأذن للرجل les siguió otro hombre, con lo que pasaron a seis. Ycuando llegaron a la puerta, el Profeta, Al-lah le
السادس ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إن ـهذا تبعنا،
bendiga y le dé paz, le pidió permiso al dueño de la
فإن شئت أن تأذن هل ،وإن شئت رجع ،فأذن صاحب casa para que pueda entrar con ellos el sexto hombre.
ً
إكراما لرسول اهلل -صىل اهلل عليه Le dijo: ‘Este nos ha seguido, si quieres, dale permiso
ادلعوة للرجل
y si no, que se vuelva’. El hombre que les había
وسلم -ومن معه.
invitado le dio permiso al sexto hombre por deferencia
hacia el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, y los
hombres que le acompañaban.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• صنعه  :أي :أمر غالمه بصنعه ،كما جاء به مرصحا يف رواية ثانية.
• خامس ِخسة  :شخص يصري العدد به ِخسة.

فوائد احلديث:
 .1جيوز لإلنسان إذا داع قوما أن حيدد العدد ،وال حرج يف ذلك.
 .2عدم جواز احلضور إىل بيت الويلمة من غري دعوة إال إذا سمح هل.
 .3من داع أحدا استُحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأـهل جمالسته.
 .4استحباب إجابة اإلمام والرشيف والكبري دعوة من دونهم ،وأكلهم طعامهم.
 .5من صنع طعاما جلماعة فليكن ىلع قدرـهم إن لم يقدر ىلع أكرث ،وال ينقص من قدرـهم مستندا إىل أن طعام الواحد يكيف االثنني.
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 .6ينبيغ ىلع املدعو أن ال يمتنع من اإلجابة إذا امتنع ادلايع من اإلذن بلعض صحبه.
ُ
 .7ينبيغ ملن استئذن يف ذلك أن يأذن ،وذلك من ماكرم األخالق.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه.

الرقم املوحد)4294( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
De Suleimán Ibn Suradin, Al-lah esté
complacido con él, que dijo: “Estaba yo
sentado con el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, mientras que dos
hombres se estaban insultando. Uno de
ellos enrojeció y montó en cólera. El
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, dijo entonces: ‘Realmente yo sé una
frase que, si se pronunciara, desaparecería
al momento ese estado. Y es: ‘audu bi Allahi mina achaitani ar-rayim’ (me refugió
en Al-lah del maldito Satán). Le dijeron al
hombre que el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, le dijo: ‘Busca refugio
en Al-lah de Satán, el maldito.”’

ي
ر
 لو،ذلهب عنه ما جيد
إرين ألعلم لكمة لو قاهلا
ر
ذهب منه
، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:قال
ر
ما جيد

**

956. EL HADIZ:

: احلديث.956

عن سليمان بن ُ ا
 كنت: قال-ريض اهلل عنه- رص ٍد
ً
 ورجالن-صىل اهلل عليه وسلم- جالسا مع انليب
ْاا ا
ْ ْا
ْ خ
ُ ت أا ْو اد
َّ ا ْ ا
،اج ُه
 وانتف،امح َّر وج ُهه
 وأحدـهما قد،ان
ِ يستب
ِّ
 « ِإين ألعلم:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ُ : لو قال،ذلـهب عنه ما جيد
ا
أعوذ باهلل
لكمة لو قاهلا
ا
َّ
ا
: فقالوا هل.» ذـهب منه ما جيد،من الشيطان الرجيم
ْ ا
 «ت اع َّوذ باهلل من: قال-  صىل اهلل عليه وسلم- إن انليب

De Suleimán Ibn Suradin, Al-lah esté complacido con
él, que dijo: “Estaba yo sentado con el Mensajero de
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, mientras que dos
hombres se estaban insultando. Uno de ellos enrojeció
y montó en cólera. El Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, dijo entonces: ‘Realmente yo sé
una frase que, si se pronunciara, desaparecería al
momento ese estado. Y es: ‘audu bi Al-lahi mina
achaitani ar-rayim’ (me refugió en Al-lah del maldito
Satán). Le dijeron al hombre que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz, le dijo: ‘Busca refugio en
Al-lah de Satán, el maldito.”’

.»الشيطان الرجيم

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Suleimán Ibn Suradin, Al-lah esté complacido con él,
narra cómo dos hombres comenzaron a insultarse en
presencia del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz; y que uno de ellos enrojeció y montó en cólera
por los insultos del otro. El Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, dijo entonces: “Realmente yo sé
una frase que, si se pronunciara, desaparecería al
momento ese estado. Si dijera: “audu bi Al-lahi mina
achaitani ar-rayim” (me refugió en Al-lah del maldito
Satán) se disiparía todo su enojo porque es producto
de Satán. Por lo tanto, si el ser humano se refugia en
Al-lah Todopoderoso de la maldad de Satán, Al-lah
disipará todo su enfado por la bendición de esa frase
que ha pronunciado. Así que le dijeron al hombre que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le dijo:
“Busca refugio en Al-lah de Satán, el maldito”. En otros
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 أن رجالن-ريض اهلل عنه- يذكر سليمان بن رصد
 فغضب،-صىل اهلل عليه وسلم- تشاتما عند انليب
 فقال،أحدـهما فاشتد غضبه حىت انتفخ وجهه وتغري

 إين ألعلم لكمة لو قاهلا:-انليب ـصىل اهلل عليه وسلم

 أعوذ باهلل من: لو قال،لزال عنه ما جيده من الغضب
 فإذا جلأ،الشيطان الرجيم؛ ألن ما أصابه من الشيطان
،اإلنسان إىل اهلل تعاىل واعتصم به من رش الشيطان

 بربكة ـهذه،أذـهب اهلل تعاىل عنه ما جيده من الغضب
صىل اهلل عليه-  إن انليب: فقالوا للرجل،اللكمة

 فيف. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: قل: قال-وسلم
:بعض الروايات أنه من شدة الغضب لم يقلها بل قال

وـهل يب جنون؟

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
relatos, que de tanto enfado que tenía, no llegó a
?”pronunciar la frase sino que dijo: “¿Acaso estoy loco
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سليمان بن ُ ا
رص ٍد -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يستبان  :يسب لك منهما اآلخر ،والسب :الشتم.
• األوداج  :ما أحاط بالعنق من العروق اليت يقطعها اذلابح.
• لكمة  :املراد بها :اجلملة املفيدة.
• أعوذ  :أجلأ واعتصم.

• الشيطان  :العايت املتمرد.

• الرجيم  :املطرود من رمحة اهلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:
 .1الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم إليقاع الرضر به يف ادلنيا واآلخرة.
 .2حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلرشاد واتلوجيه ،عند وجود سببه.
 .3الصحابة ب ا ا ٌ
رش يعرض هلم ما يعرض لعامة اخللق من الغضب.
 .4االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم عند الغضب.
ْ
 .5اختيار األسلوب األن اسب عند توجيه انلصيحة.
 .6جمالسة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7حلمه ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ىلع ما يصدر من بعض أصحابه.
 .8نقل انلصيحة ملن لم يسمعها يلنتفع بما فيها.
 .9أن الشيطان عدو ابن آدم.
ا
 .10احلديث مطابق قوهل تعاىل( :وإما يزنغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل )..اآلية
 .11حكمة الرسول -عليه الصالة والسالم -يف ادلعوة إىل اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3578( :
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ر ر ر ر ر ر ُ ُ ر ر ً ر ر ْ ر ْ ر ر ر َّ
إذا أكل أحدك ْم طعاما فال يمسح يدهُ حىت
رْرر ر ر ُْ ر ر
يلعقها أ ْو يل رعقها

 .957احلديث:

Si uno de ustedes termina de comer, que no
limpie su mano hasta chupar sus dedos o
que alguien se los chupe.
**

957. EL HADIZ:

ا
ا ْ ْ ا َّ
اس -ريض اهلل عنهما -أ َّن َّ
انل َّ
يب -صىل
عن اب ِن عب ٍ
ِ
ا ا
ا ا اا ا ا ُ ُ ْ ا ا ً ا
اما فال
اهلل عليه وسلم -قال«« :إذا أكل أحدكم طع
ْ ا ا ْ ا
ا
اْ
يم اس ْح ياد ُه اح َّىت يال اعق اها ،أ ْو يُل ِعق اها».
درجة احلديث :صحيح

Narró Ibn Abbás -Al-lah esté complacido con ambosque el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él- dijo: “Si uno de ustedes termina de
comer, que no limpie su mano hasta chupar sus dedos
”o que alguien se los chupe.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

ً
أمر َّ
انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -ام ْن أكل اط اعاما أال
ا
ا
ا
ْ ا
ْ ا
ي ْم اس اح يده أو يغسلها حىت يال اعقها أو يُل ِعقها ،وقد
ْ
ا َّ
جاءت علة ـهذا يف بعض الروايات أن ُه ال ياد ِري يف
ْا ا ا
ْ ا ْ
ّ
جل اذلِك أا ام ار َّ
انليب -صىل اهلل
ربكة ،و ِمن أ
أي اطعا ِمه ال
ِ
ا
اْ
رب اكة ف ا
ا ا ا َّ ْ ا
ا
يما اع ِل اق بِها
عليه وسلم -بِلع ِق األصابِ ِع فلعل ال ا ِ
م ْن َّ
الط اعام.
ِ

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- ordenó a quien haya terminado de
comer no limpiar ni lavar sus manos hasta haberse
chupado los dedos, porque nadie sabe en qué parte de
su comida está la bendición. Por ello, el Mensajero de
Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él-,
ordenó chuparse los dedos, porque quizás la bendición
está en lo que queda en ellos.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يالْ اع اق اها  :يالْ ا
ح ُسها بِ ِل اسانِه.
ا ُْ
ا
ْا
ا ا َّ
ْ ا
ا
لغ ْ ا
ريه ِم َّم ْن ال يتاقذر منه فيأمره بِلع ِقها.
• يُل ِعق اها  :يمد أصابعه

فوائد احلديث:

اُْ ْا
ُْا اْ
يم ن اعم اهلل ،قاليلها و كثريـها ،ا
األ اصابع ،ومثله اإلنااء ،ملا فيه م ْن ْ ا
ا ا َّ
ا اْ
اْ ُ
وع اد ُم
 . 1لع ق
اتلم ِ
ِ
ِ ِ ِ
اس ب ارك ِة الطعام اليت ال يعلم :ـهل ِيه يف أ َّو ِ ِهل أو ِ
ِ
ِ
ِِ
آخ ِر ِه ؟ وتع ِظ ِ ِ
ِ
َّ ا ُّ ا ْ
ا
رب عنها.
اتلك ِ
ا ا
ْ ُ ا ا َّ ا ا
اْ ُا ُ
ا ْ ُ
ا
ا
ْ
ُن ٍس ،أو تهان ِفي ِه.
 .2صون نِع ِم اهلل ِ
وحفظها؛ ِئلال تقع يف مو ِض ٍع ق ِذ ٍر ِ
 .3انليه عن مسح اآللك يده بيشء قبل لعقها أو إلعاقها ىلع الكراـهة ال ىلع اتلحريم واهلل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ـه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ـه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار
الفكر ،دمشق1381 ،ـه .تأسس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ـه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ـه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ر ر َّ
ر َّ ر ر ر
ر ررر
اآلخر ر
ين:
إذا مجع اهلل -ع َّز روجل -األول رني و
ر
ر ٌ رُر ُ ر رْ رُ ُ
ُْر ُ ُي ر
ْ
الن ب رن
يرفع ل رلك اغد ٍرر ل رواء ،فيقال :ه رذه ر غدرة ف ر
ُ
الن
ف ٍ

 .958احلديث:

Cuando Al-lah, Exaltado sea, reúna a los
primeros y a los últimos, se levantará una
bandera para todo traidor y se le dirá: “Esta
”es la traición de fulano hijo de fulano.
**

958. EL HADIZ:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :إذا
ا
األ َّول ا
واآلخرين :يرفع للك
ني
مجع اهلل -عز وجل-
ِ
ِ
ا ْ اُ
َغدر ل ِ او ٌ
اء ،فيقال :ـهذه غدرة فالن بن فالن".
درجة احلديث :صحيح

Abdullah Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con
ellos, narró que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Cuando Al-lah,
Exaltado sea, reúna a los primeros y a los últimos, se
levantará una bandera para todo traidor y se le dirá:
”Esta es la traición de fulano hijo de fulano.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة يجء Cuando Al-lah, Exaltado sea, reúna a los primeros y a
los últimos el Día de la Resurrección, se traerá a todo
بكل َغدر ومعه عالمة غدرته ،ويه اللواء املقرتن traidor y junto a él una señal que indique su traición, y
esa será la bandera que llevará cada traidor. Por ello,
به ،فيفتضح بها بني انلاس.
será expuesto ante toda la gente.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
**

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

معاين املفردات:

• الغدر  :عدم الوفاء بالعهد.
• لواء  :اللواء الراية ،ويه خرقة توضع يف خشبة طويلة وًكنت يف الزمن السابق وقت احتدام املعركة

فوائد احلديث:

ا ُُ ُ
ا
ا
 .1حتريم الغدر باملهادن واملعاـهد ،وأعظم الغدر أن يقع من قائد اجليش ،ألن غدرته تنسب إىل اإلسالم ،فتشوـهه ،اوتنافر اعنه.
َّ
املتوعد عليه ،لك من ائتمنك ىلع دمٍ  ،أو ِع ْر ٍض ،أو ٍّ
رس ،أو مال فخنته ،وأخلفت ظنه يف أمانتك.
 .2يشمل الغدر
ِ

 .3ـهذا اخلزي الشنيع والفضيحة الكربى للغادر يوم القيامة؛ ألنه أخىف غدرته وخيانته ،فجوزي بنقيض قصده ،وعوقب بتشهريه ،وـهو أعظم من
خيانة من ائتمنك.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ـه - .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .تأسيس األحاكم

للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ـه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح
بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاـهرة1426 ،ـه - .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
1408ـه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل.
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْ ر ر
ر ر
،الزمان لم تكد رؤيا املؤمن تكذب
إذا اقرتب
ُ
ُ
ورؤيا املؤمن ج ْز ٌء من ستة وأربعني ج ْز ًءا من
ُ
انلُّب َّوة ر

Cuando se acerque el final de los tiempos,
los sueños del creyente casi no mentirán,
los sueños del creyente son una parte de
cuarenta y seis partes de la profecía.
**

959. EL HADIZ:

: احلديث.959

ً
Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el  «إذا اقرتب: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo:
ْ ا ا
املؤمن
ورؤيا
،تكذب
ؤمن
امل
رؤيا
د
الزمان لم تك
“Cuando se acerque el final de los tiempos, los sueños

del creyente casi no mentirán, los sueños del creyente : ويف رواية.»جزء من ستة وأربعني جزءا من انلبوة
son una parte de cuarenta y seis partes de la profecía”,
.» أصدقكم حديثا،«أصدقكم رؤيا
en otra narración: “los que tengan los sueños más
veraces serán los que más hablen con la verdad”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Significado del hadiz: los sueños del musulmán al final
de los tiempos se cumplirán, puede que serán una
noticia de algo que paso o de algo que pasará, y
sucederá como lo soñó, ese sueño será como la
revelación profética con la veracidad de su significado,
“los sueños del creyente son una parte de cuarenta y
seis partes de la profecía” es decir: es una parte del
conocimiento profético ya que hay noticias sobre el
conocimiento de lo oculto, aunque la profecía ya no
esté presente su conocimiento si lo está, se menciona
ese número específicamente ya que la edad del profeta
–la paz y las bendiciones sean con él- según la mayoría
de las narraciones auténticas fue de sesenta y tres
años, de los cuales veintitrés fueron de profecía, ya que
él fue enviado como profeta entrados los cuarenta
años, seis meses antes de que comenzará la
revelación tenia sueños buenos que se hacían
realidad, como el amanecer claro, después veía al
ángel al despertar, si se suma el periodo de la
revelación durante los sueños, los cuales fueron seis
meses al periodo de su profecía que fueron veintitrés
años, entonces esos seis meses son un parte de
veintitrés años, que serían en total cuarenta y seis
partes, su dicho: “los que tengan los sueños más
veraces serán los que más hablen con la verdad”
significa: si la persona es veraz cuando habla y está
cerca de Alah sus sueños serán verdaderos la mayoría
de las veces, esto tiene una base en un hadiz
transmitido por Bujari: “los sueños buenos vienen de
las personas buenas”… sin embargo la persona que
miente cuando habla y hace el mal tanto en público
como en privado, sus sueños la mayoría de las veces
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 أن رؤيا املؤمن يف آخر الزمان تكون:معىن احلديث
ً
 أو َشء، فقد تكون خربا عن َشء واقع،صادقة
ً
سيقع فيقع مطابقا للرؤيا؛ فتكون ـهذه الرؤيا كويح
انلبوة يف صدق مدلوهلا "ورؤيا املؤمن ُج ْز ٌء من ستة

ُّ  من أجزاء علم: انلبُ َّو ِة " يعين
ُّ وأربعني ُج ْز ًءا من
انلبُ َّو ِة
ُّ من حيث إن فيها إخبارا عن الغيب او
انلبُ َّو ُة غري باقية
ُ
 وإنما خص ـهذا العدد؛ ألن ُع ْمر.لكن علمها باق

انليب صىل اهلل عليه وسلم يف أكرث الروايات
ُ
الصحيحة اكن ثالثا وستني سنة وًكنت مدة نبُ َّوتِ ِه
منها ثالثا وعرشين سنة؛ ألنه بُعث عند استيفاء

األربعني وًكن قبل ابلعثة يرى يف املنام ملدة ستة أشهر
ِّ
اا
، فتأيت مثل فل ِق الصبح واضحة اجلية،الرؤيا الصاحلة
ُ
 فإذا نسبت مدة الويح يف،ثم رأى امللك يف ايلقظة
ُ
 ثالث: ستة أشهر إىل مدة نبُ َّوتِ ِه ويه: ويه،املنام
 نصف جزء من:وعرشون سنة اكنت الستة أشهر

ثالثة وعرشين جزء وذلك جزء واحد من ستة
ُ  أا ْص اد ُق،ك ْم رؤيا
ُ  "أا ْص اد ُق: وقوهل.وأربعني جزء
ك ْم
 إذا اكن اإلنسان صادقا يف حديثه قريبا:حديثا" معناه

 وهلذا، اكنت رؤياه أقرب إىل الصدق َغبلا،من اهلل
َّ  ِم ان،"الر ْؤ ايا احل ا اسنا ُة
ُّ :قيده يف حديث ابلخاري
الر ُج ِل
 ويأيت، أما من ال ياصدق يف حديثه."..الصالح
 فهذا َغبلا ما،الفواحش ما ظهر منها وما بطن

 قال ابن.تكون رؤياه من باب تالعب الشيطان به

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ا ْ
ص ُد اق رؤياه فلياتاحر son engaños del Shaytan, Ibn Al Qayim –Alah tenga
القيم -رمحه اهلل" :-ومن أراد أن ت
misericordia de él- dijo: “Quien quiera que sus sueños
الصدق وأكل احلالل ،واملحافظة ىلع األمر وانليهse hagan realidad que se acostumbre a decir la verdad, ،
ويلنم ىلع طهارة اكملة مستقبل القبلة ،ويذكر اهلل a alimentarse de forma halal, preservar los mandatos
de Alah y respetar las prohibiciones, a dormir
حىت تغلبه عيناه ،فإن رؤياه ال تكاد تكذب ابلتة".
purificado, en dirección a la Quiblah y que recuerde a
Alah hasta que sus ojos no aguanten más, así sus
”sueños casi nunca serán falsos en lo absoluto.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اقرتب الزمان  :اقرتب انتهاء أمد ادلنيا.
• تكد  :تقارب ،أي أن الرؤيا تتحقق ً
َغبلا.

فوائد احلديث:

ً
ً
ً
 .1الصادق يف حديثه ال يرى إال صدقا ،خبالف الاكذب واملخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فال يرى إال ختليطا أو أضغاثا.
ُ ا ِّ
والمخلط إذا صدقت رؤياـهم يف بعض األوقات ،فإنها ال
 .2الرؤيا الصادقة جزء من انلبوة ،وـهذا ال يكون إال للمؤمن ،فأما الاكفر واملنافق

تكون من الويح وال من انلبوة ،إذ ليس لك من صدق يف َشء يكون خربه ذلك نبوة؛ فقد يقول الاكـهن لكمة حق ،وقد حيدث املنجم فيصيب،
ِّ
ْ
لكن لك ذلك ىلع انلُد ار ِة وال ِقلة.
ً
 .3احلكمة يف اختصاص ذلك بآخر الزمان :أن املؤمن يكون غريبا يف ذلك الوقت؛ فيقل أنيس املؤمن ومعينه يف ذلك الوقت؛ فيكرم بالرؤيا
الصادقة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .رشح
رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه .سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدـها
لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن قيم اجلوزية  ،حتقيق :حممد املعتصم باهلل
ابلغدادي ،ط ،3دار الكتاب العريب ،بريوت 1416 ،ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله
ومشالكته للعظيم آبادي ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت 1415 ،ـه.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ُْ ُ
ُ
ر
ر ْرْ ر
املسلمان بسيفي رهما فالقاتل واملقتول يف
إذا اتلرىق
ر
َّ
ار
انل ر

 .960احلديث:

Si dos musulmanes se enfrentan con sus
espadas el uno contra el otro, tanto el mata
como el que fue muerto yacerán en el
Fuego.
**

960. EL HADIZ:

عن أيب بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل
اا
اتلىق
عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا
ُْ ُ
ُ
ا ْاْ ا
َّ
ار» .قلت:
ِ
املسلمان بسيفي ِهما فالقاتل واملقتول يف انل ِ
ُ
ُ
ملقتول؟ قال« :إنه
يا رسول اهلل ،ـهذا القاتل فما بال ا
ِ
ً
اْ ا
اح ِب ِه».
اكن حريصا ىلع قت ِل ص ِ
درجة احلديث :صحيح

De Abu Bikra Nafi’ Ibn Al-Hariz Az-zaqafi, que Al-lah
esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah dijo:
“Si dos musulmanes se enfrentan con sus espadas el
uno contra el otro, tanto el mata como el que fue muerto
yacerán en el Fuego”. Dije: Oh Mensajero de Al-lah,
eso es en el caso del que mata, ¿qué culpa tiene el que
fue muerto? Él dijo: él tenía la intención de matar a su
”hermano.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ً ٌّ
قاصدا لك منهما Si dos musulmanes se enfrentan con sus espadas, y
إذا اتلىق املسلمان بسيفيهما،
**

los dos quieran infringir un daño al otro, tanto el que
إتالف صاحبه؛ فالقاتل يف انلار بسبب مبارشته قتل mata-debido a que ha provocado la muerte de su
صاحبه ،واملقتول يف انلار حلرصه ىلع ذلك ،إلم يعف compañero-, como el muerto-porque tenía la misma
intención- yacerán en el Fuego si Al-lah no les perdona
اهلل عنهما ،وإذا لم يكن االقتتال بوجه حق ،كما يف
por ello.

قول اهلل تعاىل( :فإن بغت إحداـهما ىلع األخرى

فقاتلوا اليت تبيغ حىت تيفء إىل أمر اهلل).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.
ُا
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتلىق املسلمان  :قصد لك واحد منهما قتل صاحبه.
• بسيفيهما  :ذكر السيف ـهنا ىلع سبيل اتلمثيل ،وليس ىلع سبيل اتلعيني ،بل إذا اتليق املسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل ،فقتل أحدـهما
اآلخر فالقاتل واملقتول يف انلار.
ُ
• فما بال  :ابلال :احلال والشأن.
• اكن حريصا ىلع قتل صاحبه  :أي :اشتدت رغبته يف قتله.

فوائد احلديث:
 .1وقوع العقاب ىلع من عزم ىلع املعصية بقلبه ووطن نفسه عليها وبارش أسبابها؛ سواء حدثت أم لم حتدث ،إن لم يعف اهلل عز وجل عنه ،أما
من ـهم بقلبه فقط ولم يبارش األسباب فال يأثم.
 .2اتلحذير من اقتتال املسلمني.
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املصادر واملراجع:
نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن،
نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – بلنان.

الرقم املوحد)4304( :
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ْرر
إذا انتعل أحدكم فليبدأ بايلمني ,وإذا نزع
رُ ُْ ر
ْ ُ
فليبدأ بالشمال ,وتلركن ايلُمىن أولهما تنعل,
وآخر ُهما ت ُ ْ ر
ر
ْنع

 .961احلديث:

Si uno de ustedes se calza, que empiece por
el pie derecho, y si va a descalzarse, que
empiece por el pie izquierdo. De manera
que el derecho sea el primero de ambos en
calzarse y el último en descalzarse.
**

961. EL HADIZ:

ً
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا
ا ا
ْ
انتا اعل أحدكم فليبدأ بايلمني ,وإذا ن ازع فليبدأ
ا
ُْ
ُ
ْا ُ
وآخ ارـهما
وتلكن ايلُمىن أول ُهما تن اعل,
بالشمال,
ِ
تُ ْ ا
زنع».
درجة احلديث :صحيح

‘Ali Ibn Abi Tâlib, que Al-lah esté complacido con él,
narró que el Profeta, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, dijo: “Si uno de ustedes se calza,
que empiece por el pie derecho, y si va a descalzarse,
que empiece por el pie izquierdo. De manera que el
derecho sea el primero de ambos en calzarse y el
”último en descalzarse.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

املستحب يف لبس انلعل ابلدء يف اللبس أن يكون Es aconsejable que al calzarse se empiece por el pie
derecho, y al descalzarse se empiece por el pie
ِّ
للرجل ايلمىن ،واملستحب يف اخللع العكس وـهو izquierdo, como una forma de dignificar el pie derecho.
**

ابلدء باليَسى ،ملا يف ذلك من تكريم الرجل ايلمىن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ْ ا
• انتا اعل  :لبس انلعل.

فوائد احلديث:

 .1استحباب ابلدء ِّ
بالرجل ايلمىن عند لبس انلعل وتأخري اليَسى.
 .2استحباب ابلدء خبلع نعل ِّ
الرجل اليَسى وتأخري خلع ايلمىن.

املصادر واملراجع:

ّ
ا
لوغ ا
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 ،1ـه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم ارام ،للبسام .مكتابة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق
انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ـه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب.

الرقم املوحد)5357( :
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Si un hombre ama a su hermano,que le
informe que lo ama.

إذا أحب الرجل أخاه فليخَبه أنه حيبه

 .962احلديث:

**

962. EL HADIZ:

عن أيب كريمة املقداد بن معد يكرب -ريض اهلل Abu Karima al Miqdám Ibn Mu’di Yakariba, que Al-lah
ا esté complacido con él, narró que el Mensajero de Al-
عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالِ « :إذا
lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él,
ا ا َّ ّا ُ ُ ا ا ُ ا ْ ُ ْ ْ ُ ا َّ ُ ُ ُ
حي ُّبه».
dijo: “Si un hombre ama a su hermano,que le informe
أحب الرجل أخاه ،فليخ ِربه أنه ِ
”que lo ama.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

دعت أحاديث كثرية إىل اتلحابب يف اهلل -تعاىل،-

وأخربت عن ثوابه ،وـهذا احلديث يشري إىل معىن مهم
ُْ
حي ِدث األثر األكرب يف عالقة املؤمنني بعضهم ببعض،
كما ينرش املحبة ،وـهو أن خيرب أخاه أنه حيبه ،وـهذا

يفيد املحافظة ىلع ابلناء االجتمايع من عوامل

اتلفكك واالحنالل؛ وـهذا من خالل إشاعة املحبة

بني أفراد املجتمع اإلساليم ،وتقوية الرابطة
االجتماعية باألخوة اإلسالمية ،وـهذا لكه يتحقق

بفعل أسباب املحبة كتبادل اإلخبار باملحبة بني

املتحابني يف اهلل -تعاىل.-

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Muchos son los hadices que exhortan a amar por la
causa de Al-lah e informan sobre la recompensa que
esto conlleva. Y este hadiz indica un aspecto
importante que influye positivamente en la relación
entre los creyentes, así como ayuda en difundir el amor
. Ese aspecto es que el musulmán debe informar a su
hermano que él lo ama. Esto ayuda a mantener la
unión y la estructura social de la división y la
desintegración, por medio de la difusión del amor entre
los miembros de la comunidad islámica y fortaleciendo
los lazos sociales de la hermandad entre musulmanes.
Todo ello se logra por medio del amor mutuo y la
difusión de expresiones de amor entre aquellos que se
aman por la causa de Allah.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف السنن الكربى وأمحد.
ا
ْ
ْ
اتلخريج :ال ِمق ادام بن امع ِدي ك ِر اب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1من أحب أخاه يف اهلل فليخربه.
ا
 .2فائدة اإلخبار أنه إذا اع ِلم أنه حمب هل ق ِبل نصحه فيما دهل عليه من رشده ،ولم يرد قوهل فيما داعه إيله من صالح خيف عليه.
 .3استحباب إخبار املحبوب يف اهلل ِببه ،لزتداد املحبة واأللفة.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ـه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ـه .سلسلة
األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدـها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ـه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ـه .فيض القدير رشح اجلامع
الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى  ،مرص1356 ،ـه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز

456

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك،
ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ـه.

الرقم املوحد)3017( :
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Cuando Al-lah quiere un bien para su
siervo, le castiga por sus faltas en esta vida
mundanal. Pero si quiere un mal para él, le
guarda sus faltas para castigarlo por ellas
en la Otra Vida el Día del Juicio.

إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل العقوبة يف

ادلنيا ،وإذا أراد بعبده الْش أمسك عنه بذنبه
حىت يواِف به يوم القيامة

 .963احلديث:

**

963. EL HADIZ:

عن أنس -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل -صىل اهلل De Anás, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
عليه وسلم -قال" :إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل
“Cuando Al-lah quiere un bien para su siervo, le castiga
العقوبة يف ادلنيا ،وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه por sus faltas en esta vida mundanal. Pero si quiere un
ايف به ا
mal para él, le guarda sus faltas para castigarlo por
بذنبه حىت يُ او ِ ا
يوم القيامة".
”ellas en la Otra Vida el Día del Juicio.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

َّ
ا َّ َّ ُ ا ا
عليْ ِه او اسل ام -أن عالمة إرادة اهلل El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos
خيرب -صىل اَّلل
informa que una de las señales de que Al-lah quiere un
ا
اخلري بعبده معاجلته بالعقوبة ىلع ذنوبه يف ادلنيا bien para su siervo es cuando le castiga por sus faltas
حىت خيرج منها وليس عليه ذنب يوايف به يوم en esta vida mundanal, para que al dejar este mundo
ً ّ
esté libre de todo pecado cuando se le juzgue el Día
القيامة؛ ألن من حوسب بعمله اعجال خف حسابه
**

del Levantamiento. De hecho, a quien se le juzgue en
يف اآلجل ،ومن عالمة إرادة الرش بالعبد أن ال جيازى esta vida, su juicio en la Otra vida será ligero y rápido.
بذنوبه يف ادلنيا حىت ييجء يوم القيامة مستوفر Mientras que una de las señales de que Al-lah quiere
un mal para su siervo es cuando le guarda sus faltas
اذلنوب وافيها ،فيجازى بما يستحقه يوم القيامة.
cometida en esta vida para castigarlo por ellas en la
Otra Vida el Día del Juicio Final.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• إذا أراد اهلل بعبده اخلري  :املراد بالعبد املؤمن ،واملراد باخلري ـهنا تكفري اذلنوب.
• ّ
عجل هل العقوبة يف ادلنيا  :أي :يزنل به املصائب ملا صدر منه من اذلنوب ،فيخرج منها وليس عليه ذنب.

• وإذا أراد اهلل بعبده الرش  :املراد بالرش ـهنا عذاب اآلخرة.
ّ
• أمسك عنه بذنبه  :أي :أخر عنه عقوبة ذنبه.
ٌ
• يوايف به  :بكَس الفاء ٌّ
منصوب ِبىت أي :ييجء يوم القيامة بكامل ذنوبه فيستويف ما يستحقه من العقاب.
مبين للفاعل

فوائد احلديث:
 .1من عالمة إرادة اهلل اخلري بعبده معاجلته بالعقوبة ىلع ذنوبه يف ادلنيا.
 .2من عالمة إرادة الرش بالعبد أن ال جيازى بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة.
 .3اخلوف من الصحة ادلائمة أن تكون عالمة ّ
رش.
 .4اتلنبيه ىلع حسن الظن باهلل ورجائه فيما يقضيه عليه من املكروه.
 .5أن اإلنسان قد يكره اليشء وـهو ٌ
خري هل ،وقد حيب اليشء وـهو ّ
رش هل.
 .6احلث ىلع الصرب ىلع املصائب.
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 .7إثبات صفة اإلرادة هلل ىلع وجه يليق جبالهل.
 .8أن اخلري والرش مقدر من اهلل تعاىل.

 .9أن ابلالء للمؤمن من عالمات اخلري ما لم يرتتب عليه ترك واجب أو فعل حمرم.
 .10ينبيغ اخلوف من دوام انلعمة أو الصحة.

 .11ال يلزم من عطاء اهلل رضاؤه.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز
السليمان القراعوي ,حتقيق :حممد بن أمحد سيد ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .جامع الرتمذي ,حتقيق :أمحد شاكر ,رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب ,الطبعة :اثلانية1395 ،ـه .صحيح اجلامع الصغري ,لألبلاين ,املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3332( :
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ُ ْ َّ ر
ْ ر
ر
 فإن األعضاء لكها تكف ُر،إذا أصبح ابن آدم
ي
َّ ر
َّ
 فإنما حنن برك؛ فإن، ات رق اهلل فرينا: تقول،اللسان
ْ ر ْر
ْ رر ْ ر ْ رر ْر
ْ ْ ر
 وإن اع روججت اع روججنا،استقمت استقمنا

Cuando amanece el hijo de Adam sus
miembros le dicen humildemente a la
lengua: témele a Alah por nosotros, ya que
dependemos de ti, si te mantienes firme
nosotros también, en cambio sí te desvías
nos desviaremos contigo.
**

964. EL HADIZ:

: احلديث.964

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
ا
ْ
 فإن، «إذا أصباح ابن آدم: قال-صىل اهلل عليه وسلم
ِّ
ُ ْ َّ ا
َّ
ا
، ات ِق اهلل ِفينا: تقول،األعضاء لكها تكف ُر اللسان
ْ ْ
استا اق ْم ا ْ ا ْ ا
ْ فإنَّما حنن بك؛ فإن
 وإن اع او اججت،ت اس اتقمنا
ِ
ْ ْ
.»اع او اججناا

Narró Abu Said Al Judri –Alah se complazca de él-: el
profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo:
“Cuando amanece el hijo de Adam sus miembros le
dicen humildemente a la lengua: témele a Alah por
nosotros, ya que dependemos de ti, si te mantienes
firme nosotros también, en cambio sí te desvías nos
desviaremos contigo.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

ُّ
Significado del hadiz: “todos los miembros del cuerpo  أن سائر أعضاء ابلدن تا ِذل:معىن ـهذا احلديث
**

se humillan ante la lengua, ya que ellos la siguen, por
eso le dicen al amanecer: “témele a Alah por nosotros, : وهلذا تقول إذا أصبح، فيه تابعة هل،وختضع للسان
َّ ا
ya que dependemos de ti” la lengua es el miembro más  فاللسان أشد اجلوارح."..."اتق اهلل ِفينا فإنما حنن بِك
ِ
ً
peligroso para la persona, si se mantiene firme todos
 فإن استقام استقامت سائر،خطرا ىلع صاحبها
los demás miembros estarán firmes y sus obras
estarán bien, en cambio si la lengua se desvía también  وإذا مال اللسان، وصلحت بقية أعماهل،جوارحه
lo harán los demás miembros y las obras se perderán,  فعن أنس.اماالت سائر جوارحه وفسد بقية أعماهل
Anas –Alah se complazca de él- relató que el profeta –
la paz y las bendiciones con él- dijo: “No se afirmará la  "ال:-صىل اهلل عليه وسلم- ريض اهلل عنه قال
fe de un siervo hasta que se afirme su corazón, y no se  وال يستقيم،يستقيم إيمان عبد حىت يستقيم قلبه
afirmará su corazón hasta que su lengua se afirme”...
" ويف ابلاب أحاديث كثرية..قلبه حىت يستقيم لسانه
sobre este tema hay muchos hadices que indican el
peligro de la lengua el cual es: la felicidad de la persona  وإما، إما سعادة لصاحبه: وـهو،تدل ىلع خطر اللسان
َّ ا
o su perdición, si la somete a la obediencia a Alah será خره يف طاعة اهلل اكن سعادة هل يف
 فإن س،نقمة عليه
felicidad para él tanto en esta vida como en la otra, en
cambio sí le da rienda suelta en lo que no le complace -تعاىل-  وإن أطلقه فيما ال يريض اهلل،ادلنيا واآلخرة
ْ
a Alah entonces será perdición para el en esta vida y
. اكن احَسة عليه يف ادلنيا واآلخرة،
la otra. Murqat al mafatih sharj mushqah al masabih lil
qari)3040/7(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت:اتلصنيف
. رواه الرتمذي:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 أنها تنكر عليه لك لكمة غري مرشوعة؛ ألنها جتر ىلع األعضاء األذى يف ادلنيا واهلالك يف: واملراد بذلك ـهنا، تذل وختضع هل: • تكفر اللسان
.اآلخرة
. دخل يف الصباح: • أصبح
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• حنن بك  :جمازون بما يصدر عنك.

• اعوججت  :ملت عن طريق اهلدى.
ْ ْ
• اع او اججناا  :ملنا عنه اقتداء بك.

فوائد احلديث:

ُ ُ
 .1أـهمية حفظ اللسان يف سالمة اإلنسان ،وذلك ألنه خليفة القلب وت ْرمجانه ،فما خطر يف القلب ظهر يف اللسان.
 .2تأثر األعضاء خبطأ العضو ووقوعه يف املعصية.
ُ ِّ
ِّ
اْ
ا
ا
ا
َّ
الَس والعلن.
 .3ينبيغ ىلع العبد أن جينب نفسه موارد اهللكة ويسلك سبيل انلجاة بتقوى اهلل يف ِ

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن
نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار
العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة،
بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق:
عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ـه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ـه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار
الفكر ،بريوت1422 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه .سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء
من فقهها وفوائدـها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ـه .صحيح الرتغيب والرتـهيب لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف  -الرياض .جامع
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ـه.

الرقم املوحد)3579( :
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إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا ِشب

Cuando alguno de ustedes coma, que coma
con su mano derecha; y si bebe, que beba
con su mano derecha, pues el demonio
come y bebe con su mano izquierda.

فليْشب بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماهل،

 .965احلديث:

ويْشب بشماهل

**

965. EL HADIZ:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إذا De Ibn ‘Umar, que Al-lah esté complacido con ellos,
que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las
أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا رشب فليرشب
bendiciones sean con él, dijo: “Cuando alguno de
بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماهل ،ويرشب بشماهل»ustedes coma, que coma con su mano derecha; y si .
bebe, que beba con su mano derecha, pues el demonio
come y bebe con su mano izquierda.”.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

احلديث فيه األمر باألكل بايلمني ،والرشب بايلمنيEl hadiz contiene la orden de comer y beber con la ،
mano derecha; e informa que comer y beber con la
وفيه أن األكل بالشمال والرشب بها ـهو عمل
mano izquierda, es un acto del demonio.
**

الشيطان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:
 .1وجوب األكل والرشب بايلمني ،وحتريمه بالشمال.
 .2بيان أن األكل والرشب بالشمال ـهو من عمل الشيطان.
 .3انليه عن التشبه بالشيطان وبالكفار ،ألننا نهينا عن التشبه بالشيطان ،والشيطان رأس الكفر.
املصادر واملراجع:
حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ـه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق:
حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل
ّ
ا
لوغ ا
2009 - 1430م .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة
الم ارام ،للبسام ،مكتابة األسدي ،مكة
يح
ِ
األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق  -الرياض ،الطبعة :السابعة1424 ،ـه.

الرقم املوحد)5356( :
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Si alguno de vosotros se dispone a comer
que mencione el nombre de Al-lah,
Ensalzado sea, diciendo ‘Bismi Al-lah’. Y si
se le olvida mencionarlo al principio, que
diga: ‘Bismi Al-lah awalahu wa ajirahu’ (En
el nombre de Al-lah en su inicio y en su
final).

 فإن،-تعاىل- إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل
: فليقل، يف أوهل-تعاىل- نِس أن يذكر اسم اهلل
بسم اهلل أوهل وآخره

: احلديث.966

**

966. EL HADIZ:

-  قال رسول اهلل: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُ ْ ْا
 «إذا أكل أحدكم فلياذكر:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ ُ ْ  فإ ْن ن ا ا ا،-تعاىل- اس ام اهلل
ْ
تعاىل- يس أن يذك ار اس ام اهلل
ِ ِ
ُ  بسم اهلل َّ ا: فالْيا ُق ْل، يف أوهل عن أمية بن.»آخ اره
ِ أوهل او
صىل-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- خميش
ً
 فلم ي ُ اس ِّم اهلل، ورجل يأكل،جالسا
-اهلل عليه وسلم
ٌُْ ا
حىت لم يا ا
، فلما رفعها إىل ِفي ِه،بق من طعامه إال لقمة
ا
ُا
صىل اهلل-  فضحك انليب،وآخ اره
ِ  ِمْسِب اهلل أ َّوهل:قال

De Aicha, Al-lah esté complacido de ella, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: ‘Si
alguno de vosotros se dispone a comer que mencione
el nombre de Al-lah, Ensalzado sea, diciendo ‘Bismi Allah’. Y si se le olvida mencionarlo al principio, que diga:
‘Bismi Al-lah awalahu wa ajirahu’ (En el nombre de Allah en su inicio y en su final)”. De Umeya Ibn Majchi,
Al-lah esté complacido con él, que dijo: “El Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estaba sentado
junto a un hombre que comenzó a comer pero no
mencionó el nombre de Al-lah (Bismi Al-lah) hasta que
le quedó solamente un bocado. Y, cuando lo elevó para
llevárselo a la boca, dijo: ‘Bismillah awalahu wa ajirahu’
(En el nombre de Al-lah en su inicio y en su final). Al
oírlo el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
se rió y dijo: ‘Satán seguía comiendo con él hasta que
el hombre mencionó el nombre de Al-lah. Entonces,
Satán vomitó cuanto había en su estómago.”

، «ما زال الشيطان يأكل معه: ثم قال-عليه وسلم
ْ اس ام اهلل
ْ فلما ذكر
َّ
استا اق ا
.»اء ما يف بطنه

**

CLASIFICACIÓN
DEL HADIZ:

 صحيح احلديث:احلديث األول
 ضعيف:اثلاين

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El hadiz de la madre de los creyentes, Aicha, Al-lah
esté complacido de ella, indica que es obligatorio para
el ser humano mencionar el nombre de Al-lah al inicio
de todo alimento, diciendo “Bismi Al-lah”. Mencionar el
nombre de Al-lah antes de tomar el alimento es algo
obligatorio, que si no se hace se comete una falta,
además que le permite a Satán participar de su
alimento. Sin embargo, nadie le complace que su
enemigo participe con él de sus alimentos. Por lo tanto,
si no dice “Bismi Al-lah” hace que Satán participe de su
alimento. Si, por el motivo que sea, se olvida mencionar
el nombre de Al-lah al inicio, se puede mencionar
durante la ingesta del alimento. Lo único que se debe
decir es: “Bismi Al-lah awalahu wa ajirahu” (En el
nombre de Al-lah en su inicio y en su final), como así
nos enseñó nuestro Mensajero, Al-lah le bendiga y le
dé paz, en este hadiz. La enseñanza que se extrae de
mencionar el nombre de Al-lah al inicio del alimento es
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:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

َّ
 أن-ريض اهلل عنها- دل حديث أم املؤمنني اعئشة
 بأن،الواجب ىلع اإلنسان أن يسيم يف أول الطعام

 إذا تركها، والتسمية ىلع األكل واجبة، بسم اهلل:يقول
 وال، ويشاركه الشيطان يف أكله،اإلنسان فإنه يأثم

 فال أحد يرىض،أحد يرىض أن يشاركه عدوه يف أكله

 بسم اهلل؛: فإذا لم تقل،أن يشاركه الشيطان يف أكله
 فإن نيس أن يسيم يف أوهل،فإن الشيطان يشاركك فيه
 "بسم اهلل أوهل: فما عليه إال أن يقول،وذكره يف أثنائه

صىل اهلل عليه--  كما أرشد إىل ذلك انليب،"وآخره

 واحلكمة يف التسمية يف أول. يف ـهذا احلديث-وسلم
الطعام؛ أن اإلنسان إذا لم يسم نزعت الربكة من

 فيكون الطعام اذلي،طعامه؛ ألن الشيطان يأكل معه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
يظن أنه يكفيه ال يكفيه؛ ألن الربكة تزنع منهque si no se realiza nuestra comida no tendrá baraca. .
En cuanto al segundo relato, nos indica por medio de
وأما ما جاء جممال من اإلرشاد انلبوي يف احلديث la orientación de nuestro Mensajero, Al-lah le bendiga
اثلاين فيمن نيس التسمية يف أول الطعام بأن يستدرك y le dé paz, que si una persona se olvida de mencionar
el nombre de Al-lah al inicio de la comida, puede hacer
يف أثنائه بالتسمية ،فهذا من نعمة اهلل سبحانه
siempre antes de acabar su alimento. Esto es un bien
ُ
وتعاىل ،أن الشيطان حيرم أن يأكل معنا إذا سمينا يف que nos otorga Al-lah, Alabado y Ensalzado sea. De
أول الطعام ،وكذلك إذا َّ
سمينا يف آخره ،وقلنا بسم اهلل este modo, a Satán se le priva de comer con nosotros
si mencionamos el nombre de Al-lah al final de la
أوهل وآخره؛ فإن ما أكله يتقيؤه ،فيحرم إياه .واحلديث ”comida, diciendo: “Bismi Al-lah awalahu wa ajirahu
(En el nombre de Al-lah en su inicio y en su final).
اكف يف ادلاللة ىلع احلكم.
السابق الصحيح ٍ
Entonces, Satán vomita todo lo que ha comido de
nuestro alimento y se le priva de ello. El primer hadiz
es suficiente para otorgarle el rango de verídico
(sahih).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :احلديث األول :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم .احلديث اثلاين :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

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

معاين املفردات:

• ْ
استا اق ا
اء  :أخرج ما يف جوفه بفمه واستفرغ.
َّ
ُ
• الشيطان  :مأخوذ من شاط :إذا احرتق ،أو من شطن :إذا بعد؛ بلعده عن اخلري ،فهو خملوق من نار وأصل الرش.

فوائد احلديث:
 .1وجوب التسمية عند إرادة األكل.
 .2السنة يف التسمية ـهو لفظ :بسم اهلل.
 .3استحباب ذكر اهلل بعد الفراغ من الطعام.
 .4اإلنسان كثري النسيان ،فمن وقع منه عدم التسمية نسيانا؛ فال حرج عليه ،ولكن السنة يف حقه أن يوقع التسمية مىت ذكرـها قائال :بسم اهلل
أوهل وآخره.

 .5جيوز ألـهل العلم مراقبة من دونهم؛ يلنفعوـهم يف أمور دينهم.

 .6جواز إخبار انلاس عن إثم وقع واستدرك ،إذا اكن يف ذلك فائدة ومصلحة ،وليس فيه تشهري.

 .7الشيطان يشارك يف طعام من لم يذكر اسم اهلل عليه.

 .8بالتسمية حتصل الربكة ،وحيرم الشيطان من املشاركة يف الطعام.

 .9إن ذكر اهلل ىلع الطعام ولو لم يبق منه إال جزء يسري حيرم الشيطان من لك ما اكن قد أكل قبل.
 .10الشيطان يستيقء حقيقة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل1415 ،ـه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ـه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1428 ،ـه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز
إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430 ،ـه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،ـه .السنن الكربى ،أمحد
بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه-
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2001م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .صحيح الرتغيب والرتـهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين،
مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة1407 ،ـه .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين
األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)3472( :
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Si alguno de vosotros bosteza, que se cubra
la boca con su mano.

إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده ىلع فيه

 .967احلديث:

**

967. EL HADIZ:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال De Abu Saíd Al Judrí, Allah esté complacido con él, se
ا ا ا transmitió que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le dé
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إِذا تثاءب
paz: “Si alguno de vosotros bosteza, que se cubra la
ا ُ ْ اْ ْ ْ
ا َّ َّ ْ ا ا
سك بيد ِه ىلع ِفي ِه؛ فإن الشيطان boca con su mano. De no hacerlo, Satán entrará en
أحدكم فليم ِ
ْ
"ella.
يادخل».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند
اتلثاؤب بوضع ايلد ىلع الفم ،واألفضل أن ترد
اتلثاؤب ما استطعت ،ولو بوضع ايلد ىلع الفم؛ "فإن

الشيطان يدخل فيه" ،أي :يف اإلنسان عند انفتاح

فمه حال اتلثاؤب؛ فيضحك منه ويدخل يف جوفه،
ً
فيمنعه من ذلك بوضع ايلد ىلع الفم؛ سدا لطريقه،
ومبالغة يف منعه وتعويقه ،وفيه كراـهية صورة
اتلثاؤب املحبوبة للشيطان.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

En este hadiz, el Profeta, Allah le bendiga y le dé paz,
ordenó que al bostezar se cubra con la mano la boca,
y que, en la medida de lo posible, se interrumpa el
bostezo aunque sea tapando la boca con la mano, “ya
que entra Satán”, es decir, cuando una persona abre la
boca en el bostezo, Satán se mofa de ella, y se
introduce hasta su estómago. De este modo, al poner
la mano impide el paso de Satán porque lo obstaculiza
y no le deja ningún resquicio por el que pueda entrar.
Este hadiz implica que la imagen del bostezo que tanto
agrada a Satán es odiosa.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتلثاؤب : .اتلثاؤب :ما يصيب اإلنسان عند الكسل وانلعاس واهلم من فتح الفم واتلمطي.

فوائد احلديث:
 .1استحباب وضع ايلد ىلع الفم عند اتلثاؤب؛ ألن الشيطان يدخل اجلوف مع اتلثاؤب.
 .2الزتام آداب اإلسالم يف مجيع احلاالت؛ ألنها عنوان الكمال واألخالق.
 .3الشيطان يرقب غفلة ابن آدم حىت يسخر منه ،ويدخل يف فيه.
 .4يف احلديث داللة للمسلم ىلع أن حيارب الشيطان بكل وسيلة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني للنووي ,ت :الفحل ,دار ابن كثري ,الطبعة األوىل1428 ،ـه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .رشح رياض
الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار
الكتاب العريب .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع،
الرياض ،الطبعة األوىل  1423ـه2002 -م .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ـه .اإلعالم بسنته عليه السالم ،تأيلف :مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل ابلكجري املرصي ،املحقق :اكمل عويضة ،مكتبة نزار مصطىف ابلاز -
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1419 ،ـه1999 -م.

الرقم املوحد)5280( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

 عند-تعاىل-  فذكر اهلل،إذا دخل الرجل بيته

Si un hombre entra a su casa y menciona el
nombre de Al-lah al entrar y al comer, el
demonio le dirá a sus compañeros: “No
tienen donde pasar la noche ni qué cenar”.
Y si entra sin mencionar el nombre de Allah, el demonio dirá: “Ya tienen un lugar
donde pasar la noche.”

 ال:دخوهل وعند طعامه قال الشيطان ألصحابه

 وإذا دخل فلم يذكر اهلل،مبيت لكم وال عشاء
 أدركتم: قال الشيطان، عند دخوهل-تعاىلاملبيت والعشاء

**

968. EL HADIZ:

: احلديث.968

ً ا
 « ِإذا: مرفواع-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
َّ ُ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ا ا
ُ ُ ا
،وهل
 فذكر،دخل الرجل بيته
ِ ِ  ِعند دخ-تعاىل- اهلل
ا ا َّ ا ُ ا
ا
ُ يت لا
أل ْص ا
ا ا ا
ال امب ا
كم
:حابِ ِه
ِ  قال الشيطان،او ِعند طعا ِم ِه
ِ
اا ا
ُ ْ ا ا ا ا ا ا ا اا اا
 ع ا-اىل
ند
تع-  او ِإذا دخل فلم ياذكر اهلل،اء
وال عش
ِ
ْاْا
ُ ْا اْ ا
َّ ا ا
ُ ُ
ُ
ا
ا
ُ
 أدركتم الم ِبيت؛ و ِإذا لم يذك ِر: قال الشيطان،وهل
ِ ِ دخ
ا اا ا
ا
 ع ا-اىل
المب ا
دركتُم ا
 أا ا:قال
يت
،ند اط اعا ِمه
تع- اهلل
ِ
ِ
او ا
الع اش ا
.»اء

Yabir, que Al-lah esté complacido con él, narró que el
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, dijo: “Si un hombre entra a su casa
y menciona el nombre de Al-lah al entrar y al comer, el
demonio le dirá a sus compañeros: “No tienen donde
pasar la noche ni qué cenar”. Y si entra sin mencionar
el nombre de Al-lah, el demonio dirá: “Ya tienen un
lugar donde pasar la noche”. Y si no menciona el
nombre de Al-lah al comer, dirá: “Ya tienen un lugar
donde pasar la noche y la cena.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El hadiz narrado por Yabir, que Al-lah esté complacido
con él, habla respecto a los modales al comer, donde
informa que el Profeta, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, dijo: “Si un hombre entra a su casa
y menciona el nombre de Al-lah al entrar y al comer, el
demonio le dirá a sus compañeros: “No tienen donde
pasar la noche ni que cenar”. Y si entra sin mencionar
el nombre de Al-lah, el demonio les dirá: “Ya tienen un
lugar donde pasar la noche”, esto porque el hombre
mencionó a Al-lah. Y mencionar a Al-lah al entrar al
hogar es expresar: “En el nombre de Al-lah entramos y
en el nombre de Al-lah salimos”. Y lo que se debe
mencionar al cenar es “En el nombre de Al-lah”. Así
pues, si un hombre al entrar a su casa y al comer,
menciona el nombre de Al-lah, el demonio le dirá a sus
compañeros: " No tienen donde pasar la noche ni que
cenar”, ya que esta casa y esta comida están
protegidos por la mención del nombre de Al-lah,
Exaltado sea. Es Al-lah, Enaltecido sea, quien los
protege contra el demonio. Y si un hombre entra sin
mencionar el nombre de Al-lah, el demonio dirá: “Ya
tienen un lugar donde pasar la noche ". Y si no
menciona el nombre de Al-lah al comer, dirá: “Ya tienen
un lugar donde pasar la noche y la cena”, es decir que
el demonio comparte con el hombre la comida y el lugar
donde pasar la noche porque el hombre no se protege
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 جاء يف موضوع أدب-ريض اهلل عنه- حديث جابر
صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنه-  حيث أخرب،الطعام

 "إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل: قال-اهلل عليه وسلم

 عند دخوهل وعند طعامه قال الشيطان-تعاىلألصحابه ال مبيت لكم وال عشاء"؛ ذلك ألن

 عند دخول-تعاىل-  و ِذكر اهلل.اإلنسان ذكر اهلل

، وبسم اهلل خرجنا، "بسم اهلل وجلنا:ابليت أن يقول
ِّ وىلع اهلل
 امهلل إين أسألك خري املولج وخري،ربنا توَكنا
 وأما، كما جاء يف حديث يف إسناده انقطاع،"املخرج

 فإذا ذكر اهلل." "بسم اهلل:اذلكر عند العشاء فأن يقول
، وذكر اهلل عند أكله عند العشاء،عند دخوهل ابليت

 "ال مبيت لكم وال عشاء"؛:قال الشيطان ألصحابه
ألن ـهذا ابليت وـهذا العشاء ُح ِ ا
عز- يم بذكر اهلل
 وإذا دخل. من الشياطني-تعاىل-  محاه اهلل،-وجل

: عند دخوهل قال الشيطان-تعاىل- فلم يذكر اهلل
ُّ
 وإذا ق ِدم إيله الطعام فلم يذكر اهلل،""أدركتم املبيت
،" "أدركتم املبيت والعشاء: عند طعامه قال-تعاىل أن الشيطان يشاركه املبيت والطعام؛ لعدم:أي

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ُّ
اتلحصن بذكر اهلل .ويف ـهذا حث ىلع أن اإلنسان mediante el recuerdo de Al-lah. En esto hay una
exhortación para que el hombre mencione el nombre
ينبيغ هل إذا دخل بيته أن يذكر اسم اهلل ،وكذلك عند de Al-lah al entrar a la casa. Y la mención establecida
para este caso es: “En el nombre de Al-lah entramos y
طعامه.
en el nombre de Al-lah salimos. A nuestro Señor nos
encomendamos. Oh Al-lah, te pido la mejor entrada y
"la mejor salida.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > ـهدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر ادلخول واخلروج من املزنل
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُ
• بايتاه  :أي مزنهل ولو اكن خيمة.
ا
• فا اذك ار ا
اهلل  :أي اسمه بأن قال بسم اهلل.
ا ُ ُ
وهل  :حيتمل أن يراد عند إرادة ادلخول ،وحيتمل عند نفس ادلخول اذلي ابتداؤه الولوج يف املزنل.
• ِعند دخ ِ ِ
ا ا
• قال  :أي الشيطان ألعوانه.
• اوع ا
ند اط اعا ِم ِه  :أي تناوهل هل.
ِ
ا اْ اْ ُ
• و ِإذا لم يذك ِر اهلل  :أي تركه.
• أا ْد ار ْكتُ ُم ا
الم ِبيت  :أي ماكن ابليات.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ذكر اهلل عند دخول ابليت وعند الطعام.
 .2لك ما يذكر اسم اهلل عليه ييأس الشيطان منه.
 .3يف ذكر اهلل عند الطعام ودخول ابليت جمانبة الغفلة عن اهلل؛ ألن الغفلة عن اهلل تعاىل تستديع الوقوع يف خمالفة أمر اهلل -تعاىل -واتباع
الشيطان يف ضالهل.

 .4الشيطان يراقب ابن آدم يف عمله وترصفه ويف أموره لكها ،فإذا غفل حل يف غفلته ونال مراده منه.

 .5اذلكر يطرد الشيطان ،فإن الشيطان يشارك اإلنسان يف لك َشء ،قال اهلل -تعاىل{ :-وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال
واألوالد}[ ،اإلرساء ).] (64
 .6الشيطان يبيت يف ابليوت اليت لم يذكر اهلل -تعاىل -فيها ،ويأكل من طعام أـهلها إذا لم يذكروا اسم اهلل عليها.

 .7للك شيطان أتباع وأويلاء يستبرشون بقوهل ويتبعون أمره.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3037( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
De Abu Said Al Judrí, Al-lah esté
complacido con él, que oyó decir al
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz: “Si alguno de vosotros tuvo un sueño
que le gustó, se puede decir que procedía de
Al-lah, el Altísimo. Que dé, por él,
alabanzas a Al-lah, y que lo cuente”. Y en
otro relato se dice: “Solamente debe
contarlo a sus seres más queridos. Y por el
contrario si tuvo un sueño detestable, eso
es un acto de Satán. Por lo tanto que se
refugie en Al-lah de su mal, y que no se lo
cuente a nadie. Ciertamente no le dañará.”

ُ ُّ ر
 فإنما ِه من اهلل،إذا رأى أحدكم رؤيا حيربها
ْ ْ ر ي
ر ْ ر
 رويلُحدث بها، فليحمد اهلل عليها،تعاىل

**

969. EL HADIZ:

: احلديث.969

ِّ عن أيب سعيد اخل ُ ْدر
De Abu Said Al Judrí, Al-lah esté complacido con él,  أنه سمع:-ريض اهلل عنه- ي
ِ
que oyó decir al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz: “Si alguno de vosotros tuvo un sueño que le
gustó, se puede decir que procedía de Al-lah, el
Altísimo. Que dé, por él, alabanzas a Al-lah, y que lo
cuente”. Y en otro relato se dice: “Solamente debe
contarlo a sus seres más queridos. Y por el contrario si
tuvo un sueño detestable, eso es un acto de Satán. Por
lo tanto que se refugie en Al-lah de su mal, y que no se
lo cuente a nadie. Ciertamente no le dañará.”

 «إذا رأى: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ
ْ
ُ ُ
 فلياح امد، فإنما يه من اهلل تعاىل،حي ُّب اها
ِ أحدكم ُرؤيا
ْ ِّ ُ
ْ ِّ ا ْ ُ ا
 فال حيادث بها: ويف رواية- حدث بها
 ويل،اهلل عليها
َّْ ا ا
ُّ إال من ُحيا
 فإنما، وإذا رأى غري ذلك ِمما يكره-ب
ْا
ْ
ْ ُ ا
ا ِّ ا
 وال ياذك ْرـها،رشـها
 فليا ْستا ِعذ من،يه من الشيطان
.»ألحد؛ فإنها ال ترضه

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Si el musulmán tiene un sueño que le gustó, debe  فإنما يه بشارة هل،إذا رأى املسلم يف منامه ما يَسه
saber que se trata de buen agüero que le envía Al-lah,
el Altísimo. Por lo tanto, debe dar alabanzas a Al-lah, ،من اهلل تعاىل فليحمد اهلل عز وجل ىلع ـهذه البشارة
Majestuoso y Excelso por ello, y solo debe contárselo وال حيدث بها إال من حيب من أـهله وجريانه
a aquellos seres queridos para él de su familia, vecinos
 وإذا رأى غري ذلك مما،وأصحابه الصاحلني منهم
y amigos. Sin embargo, si tiene un sueño detestable, o
ve en sueños imágenes que son desagradables para  أو،يكره من الرؤيا القبيحة اليت يكره صورتها
él, o detesta su interpretación, debe saber que se trata يكره تأويلها فإنما يه خياالت شيطانية يصورـها
de un acto de Satán, que muestra sus imágenes
endiabladas a la persona que duerme, bien para ، يلخوفه وحيزنه بها،الشيطان نلفس انلائم يف منامه
ِّ فإذا رأى ذلك فليستعذ باهلل من ا
asustarlo, bien para entristecerlo. Por lo tanto, si tiene
.رشـها
un sueño de estas características, debe refugiarse en
Al-lah del mal que acarrean esos malos sueños.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**

:معاين املفردات

. واهلل تعاىل حممود ىلع أوصافه لكها وأفعاهل لكها، أو كماال باإلحسان وانلعمة، سواء اكن ذلك كماال بالعظمة، وصف املحمود بالكمال: • احلمد
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• الرؤيا  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء ،لكن أطلقت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،واحللم ىلع ما يراه
من الرش والقبيح.
• فليستعذ  :فليقل :أعوذ باهلل من رش ما رأيت .وحنو ذلك

فوائد احلديث:
 .1الرؤيا الصاحلة الصادقة من اهلل ،واحللم من الشيطان أو ختليط انلفس.
 .2ينبيغ ىلع العبد إذا رأى ما حيب أن حيمد اهلل عليها وحيدث بها اعلم أو من حيب ،وأما إذا رأى ما يكره فليستعذ باهلل من الشيطان الرجيم،
ً
وال حيدث بها أحدا؛ فإنها ال ترضه.

 .3احلمد عند حدوث انلعم ،وجتدد املنن فذلك سبب دلوامها.

املصادر واملراجع:

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

1422ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .كنوز
رياض الصاحلني ،محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل،
1423ـه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه- .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه - .انلهاية يف غريب احلديث واألثر-املؤلف :أبو السعادات ابن األثري-
حتقيق :طاـهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح-املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.

الرقم املوحد)3285( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
De Hammám Ibn Al-Háriz y éste de AlMiqdád, Al-lah esté complacido con él, que:
“Estaba presente cuando un hombre
empezó a elogiar a Uzmán, Al-lah esté
complacido de él. Al Miqdád se arrodilló y
comenzó a arrojar tierra al rostro de aquel
hombre. Le preguntó Uzmán: ‘¿Qué te
pasa?’ Contestó: ‘Ciertamente, el Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
¡Cuando veáis a los aduladores, arrojadles
tierra a la cara!’”. Lo relató Muslim.

 فاحثوا يف وجوههم الرتاب،إذا رأيتم املداحني

**

970. EL HADIZ:

: احلديث.970

أن رجال جعل يمدح:-ريض اهلل عنه- عن املقداد
اا
 ا-ريض اهلل عنه- عثمان
فجثا ىلع
،فع ِم اد املقداد
 فجعل احيْثُو يف وجهه احل ا ْصبا ا،ركبتيه
 فقال هل.اء

De Hammám Ibn Al-Háriz y éste de Al-Miqdád, Al-lah
esté complacido con él, que: “Estaba presente cuando
un hombre empezó a elogiar a Uzmán, Al-lah esté
complacido de él. Al Miqdád se arrodilló y comenzó a
arrojar tierra al rostro de aquel hombre. Le preguntó
Uzmán: ‘¿Qué te pasa?’ Contestó: ‘Ciertamente, el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
¡Cuando veáis a los aduladores, arrojadles tierra a la
cara.”’!

صىل اهلل-  إن رسول اهلل: ما شأنك؟ فقال:عثمان
ُْ
الم َّداح ا
 «إذا رأيتم ا: قال-عليه وسلم
 فاحثوا يف،ني
ِ
.»وجوـههم الرتاب

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

De Al-Miqdád, Al-lah esté complacido con él, que un
hombre empezó a elogiar a Uzmán, Al-lah esté
complacido de él. Al Miqdád se arrodilló y comenzó a
arrojar piedrecitas al rostro de aquel hombre. Uzmán le
preguntó por qué lo había hecho, y Al-Miqdád le
contestó que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, nos ha ordenado que, cuando veamos a los
aduladores, arrojadles tierra a la cara.

 أن رجال امتدح عثمان-ريض اهلل عنه- عن املقداد

 فجلس املقداد ىلع ركبتيه وأخذ-ريض اهلل عنه فسأهل،صغري احلَص ورماـها يف وجه ـهذا املادح

صىل اهلل-  فأخرب أن انليب،عثمان ملاذا فعل ذلك

 أمرنا إذا رأينا املداحني أن نريم يف-عليه وسلم
.وجوـههم الرتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
ا
ْ
ْ
ا
-ريض اهلل عنه-  ال ِمق ادام بن امع ِدي ك ِرب:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. قصد: • عمد
. جلس ىلع ركبتيه ويه جلسة املستوفز: • جثا
. يريم: • حيثو

. صغار احلَص: • احلصباء

:فوائد احلديث
. ال جيوز اإلصغاء ألقوال املداحني وعدم ماكفأتهم ىلع مدحهم إال ِبثو احلصباء يف وجوـههم.1
. وتطبيق سنته،-صىل اهلل عليه وسلم-  رسعة استجابة الصحابة لرسول اهلل.2
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 .3السنة قد ختىف ىلع كبار الصحابة -ريض اهلل عنهم-.

 .4األصل يف األدلة الرشعية العمل بظاـهرـها اذلي يقتضيه لسان العرب ،كما ـهو فهم املقداد للحديث وإقرار عثمان -ريض اهلل عنهم-.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5736( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Cuando alguno de vosotros pegue, debe
evitar el rostro.

إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

 .971احلديث:

**

971. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
ا ْا ْ
جتا
ب
ن
عليه وسلم -قال« :إذا قاتل أحدكم فلي
ِ
ِ
“Cuando alguno de vosotros pegue, debe evitar el
الوجه».
”rostro.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يف احلديث أن اإلنسان إذا أراد أن يرضب أحدا فعليه Este hadiz indica que cuando una persona quiera
pegar a otra debe evitar golpear la cara, ya que es el
أن جيتنب الرضب يف الوجه ،ألنه جممع املحاسن ،وـهو lugar que recoge todos los elementos de belleza,
además de ser muy sensible por lo que se verán en ella
لطيف فيظهر فيه أثر الرضب.
las secuelas de cualquier golpe.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اخلالف
راوي احلديث :متفق عليه.
**

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• قاتل  :ضارب ونازع بايلد.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن رضب الوجه ،وـهذا اعم يف احلدود وغريـها ،ويف اإلنسان واحليوان.
 .2أن الوجه ـهو مجال اإلنسان ،وذلا أمر باجتنابه عند املقاتلة.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ـه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ط1428 1ـه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر العسقالين ،دار الصديق  -الطبعة األوىل 2002 - 1423م.

الرقم املوحد)5327( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Si sois tres, evitad hablar entre dos dejando
al tercero apartado hasta que no estéis con
más gente para que esa tercera persona no
sienta tristeza.

إذا كنتم ثالثة فال يتناىج اثنان دون اآلخر،

حىت ختتلطوا بانلاس؛ من أجل أن ذلك حيزنه

 .972احلديث:

**

972. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال De Abdellah Ibnu Masud, que Al-lah esté complacido
de él, que dijo [transmitido por el Profeta]: “Si sois tres,
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا كنتم ثالثة
evitad hablar entre dos dejando al tercero apartado
ا
فال يتناىج اثنان دون اآلخر ،حىت ختتلطوا بانلاس؛ hasta que no estéis con más gente para que esa
من أجل أن ذلك ُ
tercera persona no sienta tristeza.
حيزنه".

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

اإلسالم يأمر جبرب القلوب وحسن املجالسة El Islam ordena tener un buen carácter, saber estar,
guardar los buenos modales y negarse a hacer
واملحادثة ،وينىه عن لك ما ييسء إىل املسلم وخيوفه cualquier cosa que suponga una molestia para el
ويوجب هل الظنون ،فمن ذلك أنه إذا اكنوا ثالثة فإنه musulmán, le produzca temor, o haga despertar sus
recelos. En este sentido, si hay tres personas juntas y
ّ
وتسارا دون اثلالث اذلي معهما فإن
إذا تناىج اثنان
dos de ellas se apartan para contarse un secreto,
ذلك يسيئه وحيزنه ويشعره أنه ال يستحق أن يدخل dejando a un lado el tercer acompañante, esto le podría
معهما يف حديثهما ،كما يشعره بالوحدة واالنفرادproducir molestia, tristeza y le haga entender que no ،
merece que lo incluyan con ellos en su conversación.
فجاء الرشع بانليه عن ـهذا انلوع من اتلنايج.
Además, esto le podría producir un sentimiento de
soledad y exclusión. Es precisamente por esto que la
ley islámica prohíbe este tipo de conversaciones
apartadas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن امسعود -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ًّ
رسا ،واملراد به يف احلديث أن يتحدث شخصان رسا ِبيث ال يسمعهما اثلالث.
• يتناىج  :اتلنايج ـهو :اتلحدث

فوائد احلديث:
 .1اإلسالم يأمر جبرب القلوب ،وحسن املجالسة ،وينىه عن لك ما ييسء إىل املسلم وحيزنه ويوجب هل الظنون ،ومن ذلك األدب اذلي تضمنه
احلديث.
 .2يفهم من احلديث أنهم إذا اكنوا أكرث من ثالثة فال بأس باتلنايج والتّسارّ.
 .3من اتلنايج أن يتلكما بلغة ال حيسنها اثلالث.
 .4ظاـهر احلديث أن ـهذا انلوع من اتلنايج ّ
حمرم.

 .5ظاـهر احلديث أيضا أن انليه عن اتلنايج إنما ـهو يف حالة ما إذا تأذى به مسلم ،أما إذا لم حيصل األذى فال بأس ،كأن يُستأذن.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422صحيح مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد
ا
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ّ
ا
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماـهر الفحل .دار ابن كثري -
الم ارام ،للبسام .مكتابة األسدي ،مكة
بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ الفوزان .انلارش  :الرسالة .الطبعة األوىل 2006 –1427 :م.

الرقم املوحد)5338( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
De Abu Hurayra,del Mensajero de
Allah,que la misericordia y la protección de
Allah sean con él,que dijo:"Si alguno de
vosotros se encuentra con su hermano que
le salude.Y si sucede algún litigio entre
ellos,obstáculo o problema y después de
"eso se lo encuentra pues que le salude.

رُْ ر ي
ر
ر ر ْ
ُ
إذا ل ر ر
ِق أحدكم أخاه فليسل ْم عليه ،فإن حالت
ر ر
ر ر
بينهما شجرة ،أو ج رد ٌ
ار ،أو حج ٌر ،ثم ل رقيه،
ر
رُْ ر ي
ْ
فليسلم عليه

 .973احلديث:

**

973. EL HADIZ:

عن أيب ـهريرة عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمDe Abu Hurayra,del Mensajero de Allah,que la -
ا ْ ِّ
ا
misericordia y la protección de Allah sean con él,que
ُ
قال« :إذا ل ِ ا
أحدكم أخاه فليُ اسل ْم عليه ،فإن
يق
dijo:"Si alguno de vosotros se encuentra con su
احالا ْ
ا ا
ت بينهما شجرة ،أو ا ٌ
ا ا ٌ
جدار ،أو حجر ،ثم ل ِقيهhermano que le salude.Y si sucede algún litigio entre ،
ِ
ا ْ ِّ
ellos,obstáculo o problema y después de eso se lo
فليُ اسل ْم عليه».
"encuentra pues que le salude.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

املسلم مأمور ىلع سبيل االستحباب بإلقاء السالم
ىلع أخيه املسلم لكما لقيه ،حىت إن اكنوا معا ،ثم

افرتقوا لغرض من األغراض ،ثم تالقوا ولو عن قرب،
ِّ
فإن من السنة أن يسلم عليه وال يقول :أنا عهدي به
قريب ،بل يسلم عليه ،ولو حالت بينهما شجرة أو

جدار أو صخرة ِبيث يغيب عنه فإن من السنة إذا
ِّ
لقيه مرة ثانية أن ي ُ اسلم عليه.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Es un acto meritorio que el musulmán salude a su
hermano cada vez que lo ve.Incluso si,estando juntos
se separan para algún asunto y se vuelven a encontrar
aunque sea después de poco tiempo de haberse
separado,es de la sunna que le vuelva a saludar y que
no diga que lo ha visto hace muy poco,si no que le
salude.Y si sucede algún litigio entre ellos,obstáculo o
alejamiento,de manera que no se ven,es de la sunna
que si se encuentran otra vez le salude.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

• حالت  :فصلت.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السالم عند لك لقاء ولو فصل بني اللقاءين  ،شجرة أو حجر كبري أو جدار.
َّ
 .2شدة حرصه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إفشاء سنة السالم واملبالغة فيه؛ ملا فيه من جلب املودة واأللفة بني املسلمني.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا –بريوت - .صحيح اجلامع الصغري

وزياداته  :حممد نارص ادلين األبلاين -دار املكتب اإلساليم-بريوت بلنان - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل
محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ـه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار
املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه  -نزـهة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه.

الرقم املوحد)3552( :

477

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
Al vestirse y al realizar la ablución menor,
comiencen por la extremidad derecha.

إذا لبستم ،وإذا توضأتم ،فابدأوا بأيامنكم

 .974احلديث:

**

974. EL HADIZ:

ً
مرفواع« :إ اذا لاب ْ
ستُمNarró Abu Huraira -Al-lah esté complacido con él- que ،
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه-
ِ ِ
el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Alا ا ا ا َّ ُ ا ْ ا ُ ا ا ا ُ ُ
».
م
ك
و ِإذا توضأتم ،فابدأوا بأيا ِمن
lah sean con él- dijo: “Al vestirse y al realizar la ablución
”menor, comiencen por la extremidad derecha.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

َّ
أكد حديث أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -موضوع

استحباب اتليمن يف األمور الكريمة ،فروى أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إذا لبستم" أي
أردتم اللبس

و"إذا توضأتم" أي أردتم أعماهل.

"فابدءوا بأيامنكم" مجع أيمن وـهو خالف األيَس،

فيدخل اجلانب األيمن يف حنو القميص ،قبل األيَس
ويقدم ايلمىن من يديه ورجليه يف الوضوء ،ثم اعلم

أن من أعضاء الوضوء ما ال يستحب فيه اتليامن،

وـهو األذنان ،والكفان ،واخلدان ،بل يطهران دفعة
َّ
واحدة ،فإن تعذر ذلك كما يف حق األقطع وحنوه قدم

ايلمني.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este hadiz de Abu Huraira -Al-lah esté complacido con
él- afirma la preferencia por empezar por la extremidad
derecha en todo buen asunto. Así, narró que el
Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah
sean con él- dijo: “Al vestirse y al realizar la ablución
menor, comiencen por la extremidad derecha”. Por lo
tanto el musulmán debe empezar por el brazo derecho
antes que el izquierdo cuando se va a poner una
camisa o un pantalón y en todo lo relacionado con la
ablución. Por otro lado, también nos informó sobre
ciertos miembros del cuerpo que se lavan al realizar la
ablución menor en las cuales no existe la preferencia
de empezar por la parte derecha, como el caso de
orejas, manos y mejillas, las cuales se lavan al mismo
tiempo.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
راوي احلديث :رواه أبوداود واللفظ هل ،والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

ا ُ ا
ُ
• فاب ْ ادأوا باأياا ِم ِنكم  :أي ابلداءة بامليامن ،أي ايلمني عند لبس اثلياب والوضوء.
ً
ُّ
َّ ا ا ُ
ا َّ ُ
ا ا
ُ ُ
ُّ
اتلعب ُد هلل ّ
عز وجل بغسل األعضاء األربعة ىلع
انلظافة واحل ُ ْس ُن ،ورشاع:
الوضاء ِة ،ويه
والوضوء يف اللغة :مشتا ٌق من
• ت اوضأتم  :أي رشعتم فيه،
صفة خمصوصة.

فوائد احلديث:
 .1احلديث مؤكد لقاعدة الرشيعة :يف استحباب ابلداءة بايلمني فيما طريقه اتلكريم ،وتقديم اليسار فيما طريقه األذى والقذر.
 .2استحباب ابلدء بايلمني يف الوضوء ولبس اثلياب.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض
الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين
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عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .الرشح
املمتع ىلع زاد املستقنع ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422 ،ـه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني
برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ـه .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط،3
املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ـه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ـه.

الرقم املوحد)3356( :

479

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
De Abu Hurayra que el Profeta,que la
misericordia y la protección de Allah sean
con él, dijo: "Ciertamente el siervo
pronuncia una palabra de las que
satisfacen a Allah, el Altísimo,sin darle
importancia,y por ella Allah le eleva en
grados,y ciertamente el siervo pronuncia
una palabra que causa la ira de Allah,el
Altísimo,sin darle importancia y por ella es
arrojado al fuego". Lo narró Al Bujari. Y de
َّ ر ْ ر ر ر ر ر َّ ُ ر
Abu Abd Al-Rahman Bilal Ibn Hariz Al
بالُك رمة من ر ْض ر
تعاىل
اهلل
ان
و
إن العبد يلتُكم
ر
ر
Muzni,que Allah esté complacido con él,que
ُْ ر
ً
ر
ر
el Mensajero de Allah,que la misericordia y
 وإن،ما يل رِق هلا باال ي ْرفعه اهلل بها درجات
la protección de Allah sean con
َّ ر ْ ر ر ر ر
ر ر
ر ر
العبد يلرتُك ُم بالُكرمة من سخ رط اهلل تعاىل ال
él,dijo:"Ciertamente la persona dice una
ُْ
ًْ ر
َّ ر
palabra de las que satisfacen a Allah,el
يل رِق هلا باال يه روي بها يف جهنم
Altísimo,siendo la persona inconsciente del
alcance de dicha palabra,por la cual Allah
le escribe Su satisfacción para con ella
hasta el día del encuentro con Él. Y
ciertamente la persona dice una palabra de
las que causan la ira de Allah,sin ser
consciente del alcance de la misma,y por
ella Allah le escribe Su ira para con ella
hasta el día del encuentro con Él". Lo narró
Malik en el Muwatta y el Tirmidhi
dijo:"Hadiz hasan sahih."
**

975. EL HADIZ:

De Abu Hurayra que el Profeta, que la misericordia y la
protección de Allah sean con él, dijo: "Ciertamente el
siervo pronuncia una palabra de las que satisfacen a
Allah, el Altísimo, sin darle importancia, y por ella Allah
le eleva en grados, y ciertamente el siervo pronuncia
una palabra que causa la ira de Allah, el Altísimo, sin
darle importancia y por ella es arrojado al fuego". Lo
narró Al Bujari. Y de Abu Abd Al-Rahman Bilal Ibn Hariz
Al Muzni, que Allah esté complacido con él,que el
Mensajero de Allah, que la misericordia y la protección
de Allah sean con él, dijo: "Ciertamente la persona dice
una palabra de las que satisfacen a Allah, el Altísimo,
siendo la persona inconsciente del alcance de dicha
palabra, por la cual Allah le escribe Su satisfacción
para con ella hasta el día del encuentro con Él. Y
ciertamente la persona dice una palabra de las que
causan la ira de Allah,sin ser consciente del alcance de
la misma, y por ella Allah le escribe Su ira para con ella
hasta el día del encuentro con Él."
CLASIFICACIÓN Hadiz verídico en las dos
DEL HADIZ:
transmisiones
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: احلديث.975

: قال-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب،عن أيب ـهريرة
ْ ا
ُ َّ ا ا ا ا
ان اهلل تعاىل ما
ِ «إن العبد يلتلكم باللكمة من ِرضو
ْ
َّ ا ا
ً ا
 وإن العبد يلاتالك ُم،درجات
يُل ِيق هلا بااال يا ْرف ُع ُه اهلل بها
ٍ
ْ
ا
ًْ ا
باللكمة من اسخ ِط اهلل تعاىل ال يُل ِيق هلا بااال يه ِوي بها
 وعن أيب عبد الرمحن بالل بن احلارث.»يف جهنم
صىل اهلل عليه-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- املزين
ْ ا
ُ َّ ا ا ا ا
ان اهلل
ِ  «إن الرجل يلتلكم باللكمة من ِرضو: قال-وسلم
ْ تعاىل ما اكن يظن أن تبلغ ما بالا اغ
ت يكتب اهلل هل
َّ ا ا
ْا
ْ ا
 وإن الرجل يلاتالك ُم باللكمة،بها ِرض اوان ُه إىل يوم يالق ُاه
ا ا
ْ خط اهلل ما اكن يظن أن تبلغ ما بالا اغ
ت يكتب
ِ من س
ْا
ا
.»اهلل هل بها اسخ اط ُه إىل يوم يالق ُاه

**

 صحيح بروايتيه:درجة احلديث

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

إن ا
العبد يلتلكم باللكمة مما يريض اهلل -تعاىل -وحيبهCiertamente que el siervo dice una palabra que ،
satisface a Allah y la cual Él ama,como dar
اكنلصح
واإلرشاد واتلعليم ،وال يظن أن ـهذه اللكمة consejo,orientar y enseñar,la cual no cree el que la
ااا
تبلغ به ما بلغت من رضوان اهلل -تعاىل ،-فريفعه اهلل pronuncia que esta palabra tiene el alcance que tiene
con respecto a lograr con ella la satisfacción de Allah,el
بها يف ادلرجات العىل .وكذلك يتلكم بكلمة من
Altísimo.Y por ella,Allah le eleva en grados.Así
ُ
اللكمات اليت تسخط اهلل ،اكلغيبة وانلميمة وابلهتان؛ también,dice una palabra de las que causan la ira de
Allah,como el hablar mal de la gente,el ir a contar a la
فيسقط بسببها يف جهنم يوم القيامة.
gente lo que otros dijeron mal de él o ella o la mentira
intencionada,siendo que por ella cae al fuego el Día del
Juicio.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :حديث أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري .حديث بالل املزين -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك وأمحد.
**

اتلخريج :أبو ـهريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
ابو عبد الرمحن بالل بن احلارث املزين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ما يليق هلا باال  :ال يتأملها خباطره وال يتفكر يف اعقبتها ،وال يظن أنها تؤثر شيئا.
• سخط اهلل  :غضب اهلل.
ً
ساقطا.
• يهوي  :يزنل فيها

فوائد احلديث:

ُ
َّ
الوعد برفع ادلرجات يف اجلنة ىلع اتلا الكُم باخلري ،والوعيد ا
 .1ا
بالهوي يف انلار ىلع اتللكم بالرش.
 .2الالكم حسن وقبيح؛ فما اكن يف رضوان اهلل فهو حسن وما اكن يف سخطه فهو قبيح.

 .3اتلحذير مما يرض باملرء يف دينه ودنياه والرتغيب فيما ينفعه يف دينه وديناه.

 .4اجلنة درجات وانلار درًكت.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .موطأ اإلمام مالك،
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3608( :
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En verdad, Al-lah, Ensalzado sea, extiende
su mano por la noche para aceptar el
arrepentimiento de los que cometieron
alguna falta por el día y extiende su mano
por el día para aceptar el arrepentimiento
de los que cometieron alguna falta durante
la noche. Así será hasta que el sol salga por
el poniente (el Día del Juicio).

َّ
ر
رْ ُ ُ ر
ُ
مِسء
بالليل يلتوب
إن اهلل -تعاىل -يبسط يده
ر
ر
رْ ُ ُ ر
َّ
َّ
ُ
الليل،
مِسء
هار يلتوب
هار ،ويبسط يده بانل ر
انل ر
ر
ر ْ ُ ر َّ ْ ُ ْ ر ْ ر
حىت تطلع الشمس مرن مغ رربرها

 .976احلديث:

**

976. EL HADIZ:

عن أيب موَس عبد اهلل بن قيس األشعري -ريض اهلل
َّ
عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل
تعاىل -يابْ ُس ُط اا
ُ َّ
هار،
يده
بالليل يلتوب ميسء انل ِ
ِ
ا ُ
اْ ُ ُ ا
ا
َّ
ُ
الليل ،حىت ت ْطل اع
ميسء
يلتوب
هار
ويبسط يده بانل ِ
ِ
ْ
َّ
الش ْم ُس ِم ْن امغ ِربِ اها».
درجة احلديث :صحيح

De Abu Musa Abdallah Ibn Qais Al-Achaari, que Al-lah
esté complacido con él, que dijo: “En verdad, Al-lah,
Ensalzado sea, extiende su mano por la noche para
aceptar el arrepentimiento de los que cometieron
alguna falta por el día y extiende su mano por el día
para aceptar el arrepentimiento de los que cometieron
alguna falta durante la noche. Así será hasta que el sol
”salga por el poniente (el Día del Juicio).
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

اهلل -عز وجل -يقبل اتلوبة -حىت وإن تأخرت -فإذا Al-lah, Ensalzado y Majestuoso, acepta el
arrepentimiento de sus siervos, aunque venga tarde.
ً
أذنب اإلنسان ذنبا يف انلهار ،فإن اهلل -تعاىل -يقبل Así que, cuando una persona comete alguna falta por
توبته ولو تاب يف الليل ،وكذلك إذا أذنب اإلنسان el día, Al-lah, Ensalzado sea, acepta su
arrepentimiento aunque esta persona lo sienta por la
ذنبًا يف الليل ،فإن اهلل -تعاىل -يقبل توبته ولو تاب يف
noche. De igual modo, cuando una persona comete
انلهار؛ ما لم تطلع الشمس من مغربها ويه من alguna falta por la noche, Al-lah, Ensalzado sea,
acepta su arrepentimiento aunque esta persona lo
عالمات الساعة الكربى.
sienta por el día siguiente. Así será hasta que el sol
salga por el lugar de su puesta, lo cual es una de las
grandes señales del Día del Juicio.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َّ
ا
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يبسط يده  :إن هلل يدا حقيقة تليق جبالهل ولكن نفوض كيفية يده وبسطها إيله سبحانه.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة ايلد هلل سبحانه وتعاىل.
 .2رمحة اهلل بعباده وعفوه عنهم شامل جلميع األزمنة؛ فال خيتص بها زمان دون زمان وإن اكن بلعضها مزية ىلع غريـها.
ً
مفتوحا ،ويغلق بابها بمطلع الشمس من مغربها اذلي ـهو عالمة كربى من عالمات قيام الساعة.
 .3قبول اتلوبة مستمر ما دام بابها
 .4اهلل -سبحانه وتعاىل -يقبل توبة العبد وإن تأخرت ،لكن املبادرة باتلوبة يه الواجب.

482
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املصادر واملراجع:
-نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار

الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ـه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4318( :

483

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
De toda mi gente se habrá arruinado aquél
que el Día del Levantamiento se presente
con su rezo, su ayuno y su azaque
debidamente cumplidos, pero al mismo
tiempo ha insultado a diestro y a siniestro,
hablando mal de éste, apropiándose del
dinero de ése, asesinando a aquél, y
golpeando a ése. Se le otorga a ése y a aquél
de sus buenas obras.

ْ ُ َّ ر ر ْ ر ر ر ر ر ر
ْ ُ َّ
إن المفلس مرن أم ريت من يأ ريت ي ْوم ال رقيام رة برصالة
رر ر
ر ر ر رر ر رْ ر ر ْ ر ر
، وقذف هذا، ويأ ريت وقد شتم هذا،و رصيامٍ وزَكة
ر ر
ر
ر ر ر
ر ر ر رر
،وَضب هذا
، وسفك دم هذا،وأكل مال هذا
ْ ر ر ر
ر ر ر
رُْر ر
 وهذا مرن حسنات ر ره،فيعطى هذا مرن حسنات ر ره
**

977. EL HADIZ:

: احلديث.977

ً
 «أتدرون من: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب ـهريرة
ُْ
ا
المف ِلس فينا من ال ِدرـه ام هل وال
:املفلس؟» قالوا
 «إن املفلس من أميت من يأيت يوم: فقال،امتااع
ا
، ويأيت وقد شتا ام ـهذا،القيامة بصالة وصيام وزًكة
ا ا ا
 ورضب،وسفك دم ـهذا
، وأكل مال ـهذا،وقذف ـهذا

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“¿Sabéis quién es el arruinado?”. Dijeron: El arruinado
entre nosotros es aquél que no tiene dinero ni bienes.
Él les respondió: “De toda mi gente se habrá arruinado
aquél que el Día del Levantamiento se presente con su
rezo, su ayuno y su azaque debidamente cumplidos,
pero al mismo tiempo ha insultado a diestro y a  فإن، وـهذا من حسناته، فيعطى ـهذا من حسناته،ـهذا
siniestro, hablando mal de éste, apropiándose del
ُْ ا
dinero de ése, asesinando a aquél, y golpeando a ése.  أخذ من،فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه
ْ خطاياـهم اف ُطر
Se le otorga a ése y a aquél de sus buenas obras. Si
.» ثم ُط ِر اح يف انلار،حت عليه
ِ
se acaban sus buenas obras antes de que pague lo
que debe, tomará las malas obras y los pecados que
hayan cometido esas personas a las que ha agredido.
Después de eso se le enviará al Infierno”.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

“El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
pregunta en este hadiz a sus compañeros, Al-lah esté
complacido con ellos: ‘¿Sabéis quién es el arruinado?’.
Le respondieron con lo que comúnmente se conoce en
aquel momento por ‘arruinado’: el arruinado entre
nosotros es el pobre que no tiene dinero ni bienes. Sin
embargo, el Mensajero de Al-lah les dijo al respecto
que el arruinado es aquél que el Día del Levantamiento
se presente con un registro de buenas obras excelente,
con su rezo, su ayuno y su azaque debidamente
cumplidos, pero al mismo tiempo ha insultado a diestro
y a siniestro, hablando mal de éste, apropiándose del
dinero de ése, asesinando a aquél. Las gentes le
esperan entonces para tomar su derecho, ya que lo
que no reciben en la vida mundana (Dunia), lo reciben
en la Otra Vida (Ajira). De este modo, se les tomará
justicia de él. Se le otorga a cada uno su parte de las
buenas obras de esa persona que le haya agredido. Se
les aplica la justicia absoluta y la ley del talión. Si se
acaban sus buenas obras antes de que pague lo que
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 الصحابة رضوان-صىل اهلل عليه وسلم- يسأل انليب
 فأخربوه بما. أتدرون من املفلس:اهلل عليهم فيقول
 ـهو الفقري اذلي ليس: فقالوا،ـهو معروف بني انلاس

صىل اهلل عليه-  فأخربـهم انليب.عنده نقود وال متاع

 أن املفلس من ـهذه االمة من يأيت يوم القيامة-وسلم
 وأعمال صاحلات كثرية من صالة،ِبسنات عظيمة

 وأخذ، ورضب ـهذا، فيأيت وقد شتم ـهذا،وصيام وزًكة
 وانلاس، وسفك دم ـهذا، وقذف ـهذا،مال ـهذا
يريدون أن يأخذوا حقهم؛ فما ال يأخذونه يف ادلنيا

 فيقتص هلم منه؛ فيأخذ ـهذا من،يأخذونه يف اآلخرة

 وـهذا من حسناته، وـهذا من حسناته،حسناته
 فإن فنيت حسناته أخذ،بالعدل والقصاص باحلق

. ثم طرح يف انلار،من سيئاتهم فطرحت عليه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
debe, tomará las malas obras de esas personas a las
que ha agredido. Después de eso se le enviará al
”Infierno.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• أتدرون؟  :أتعلمون؟
• متاع  :لك ما ينتفع به من عروض ادلنيا قليلها وكثريـها.
• شتم  :سب.

• قذف  :رىم بالزنا دون بينة وبرـهان.
• سفك  :أراق وأـهرق.

• فنيت  :لم يبق منها َشء.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف املحرمات؛ وخاصة ما يتعلق ِبقوق العباد املادية واملعنوية.
 .2الوقوع يف املحرمات؛ وخاصة ظلم انلاس واالعتداء عليهم يفسد األعمال الصاحلة ويضيع ىلع الفاعل أجرـها ونفعها يوم القيامة.
 .3استعمال طريقة املحاورة واالستجواب اليت تشوق السامع وتلفت نظره وتثري اـهتمامه؛ وخاصة يف الرتبية واتلوجيه.
 .4اإلفالس احلقييق ـهو خَسان انلفس واألـهل يوم القيامة.
 .5معاملة اهلل للخلق قائمة ىلع العدل واحلق.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه.

الرقم املوحد)3165( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
La más virtuosa de las acciones es aquella
que hace un hombre con aquel que era
amigo de su padre.

َّ
َّ
إن أبر الَب صلة الرجل أهل ُود أبيه
**

978. EL HADIZ:

: احلديث.978

ً
َّ ا
 أن ار ُجال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َّ ا َّ ا
ا ا ا
 ف اسلم اعليه اعبد اهلل،األعراب ل ِقيه ِب اطريق امكة
ِم ان
ا
ُ ا ا
أعطاه ع ام ا
 او ا،يركبُ ُه
ُ
امة
محله ىلع محار اكن
 و،بن عمر
ِ
ا
ا
ُ
 أ ْصلا ا:فقلنا هل
حك
: قال ابن دينار،اكنت ىلع رأسه
َّ
ُ
ُ  فقال،وـهم يا ْر اضون بالياسري
عبد
 إنهم األعراب،اهلل
ِ ِ
َّ  إ َّن أاباا اـه اذا ااك ان ُو ًّدا ل ُعمر بن:بن ُعمر
اهلل ا
- اخلطاب
ِ
ِ
ِ
ِّ
صىل اهلل-  وإين اس ِمعت رسول اهلل-ريض اهلل عنه
ِّ ا ْ ا
ِّ َّ َّ ا ا
َّ الرب صلا ُة
الر ُجل أـهل ُود
ِ ِ  «إِن أبر: يقول-عليه وسلم
ا
َّ
 أنه اكن: عن ابن عمر، ويف رواية عن ابن دينار.»أ ِبيه
َّ
ا
إذا اخ ارج إىل مكة اكن هل محار يا ا ا
رت َّو ُح عليه إذا مل
 فا ا، اوع امامة ي ا ُش ُّد بها رأسه،الراحلة
ً بينا ـهو
ُ ُ ا
يوما
ِ
ِ َّ ركوب
اا ْ ا ُ ا
ْ
ْ ا
ت فالن
 ألس: فقال،ىلع ذلك احلمار ِإذ ام َّر بِ ِه أع ار ِايب
ا ُ ا
ْ ا ا ا
ْ ا اا
،اركب ـهذا
: فقال،حل امار
ِ  فأع اط ُاه ا. باىل:بن فالن؟ قال
اا ْ ا ُ ا ا ا ا ا ا ْ ُ ْ ا اْ ا ا
ُ  اف اق اال ا،ك
هل باعض
 اشدد بِها رأس:وأعطاه ال ِعمامة وقال
ْ ا
ا
 غفر اهلل لك أع اطيت ـهذا األعرايب محارا:أصحابِه
ُّ
 وع ام ا،كنت تا ار َّو ُح عليه
تشد بها ا
امة ُك ا
رأسك؟
نت
ِ
ِّ
-صىل اهلل عليه وسلم-  ِإين س ِمعت رسول اهلل:فقال
َّ ْ ا ا ِّ ِّ ا ْ ا ا َّ ُ ا ْ ا َّ ا
الر ُجل أـهل ُود أ ِبي ِه
 « ِإن ِمن أبر الرب أن ي ِصل:يقول
َّ ا
ِّ ْ ْ ا
ً ا
ا
ُ
ا
ريض اهلل- ابع اد أن يُ او ايل» او ِإن أبااه اكن ص ِديقا ِلعمر

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con los
dos, que se encontró con un campesino en el camino
hacia Meca. Abdullah Ibn Úmar lo saludó y lo montó
sobre un burro que él montaba y le dio el turbante con
el que se cubría la cabeza. Dijo Ibn Dinar: ‘Y le dijimos
nosotros: ¡Qué Al-lah te bendiga! Son campesinos y se
conforman con poco y tú le diste mucho’. Abdulah Ibn
Umar dijo: ‘El padre de este hombre era amigo de Umar
Ibn Al Jattab (su padre), Al-lah esté complacido con él.
Y yo he oído decir al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga
y le dé paz: ‘La más virtuosa de las acciones es aquella
que hace un hombre con los parientes de quien era
amigo de su padre’”. En otro relato, de Abdullah Ibn
Dinar que Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido
con ellos, que éste cuando partía hacia Meca, llevaba
consigo un burro sobre el que descansaba cuando se
cansaba de la montura del camello. De igual modo,
llevaba un turbante con el que se protegía la cabeza.
Un día iba montado sobre el burro y se encontró en su
camino hacia Meca con un campesino. Abdullah Ibn
Úmar le preguntó: ‘¿Acaso no eres fulano?’ El hombre
respondió afirmativamente. Ibn Úmar le dio el burro
que montaba y le dijo: ‘Móntalo’. También le dio su
turbante y le dijo: ‘Protege tu cabeza con él’. Algunos
amigos de Abdullah le dijeron: ‘¡Qué Al-lah te perdone!
¿Le diste a un campesino un burro sobre el que
descansabas y tu turbante con el que te protegías la
cabeza? Él les respondió: ‘He oído decir al Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: ‘La más virtuosa de
las acciones es aquella que hace un hombre con los
parientes de quien era amigo de su padre’. Y el padre
de aquel campesino era amigo de su padre Umar, Allah esté complacido con él.

.-عنه

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido con ambos,
cuando partía a hacer la Peregrinación a Meca, llevaba
consigo un burro sobre el que descansaba cuando se
cansaba de la montura del camello. Un día iba montado
sobre el burro y se encontró en su camino con un
campesino. Abdullah Ibn Umar le preguntó: “¿Acaso no
eres fulano?” El hombre respondió afirmativamente.
Ibn Úmar, entonces, descendió del burro y le dijo al
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 إذا خرج إىل مكة-ريض اهلل عنهما- اكن ابن عمر
َّ حاجا يكون معه محار يا
رتوح عليه إذا مل الركوب

 فيسرتيح ىلع ـهذا احلمار ثم-أي ابلعري- ىلع الراحلة
 ويف يوم من األيام لقيه أعرايب فسأهل.يركب الراحلة
 فزنل عن، نعم: أنت فالن ابن فالن؟ قال:ابن عمر

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
احلمار وقال :خذ ـهذا اركب عليه ،وأعطاه عمامة
اكن قد شد بها رأسه ،وقال هلذا األعرايب :اشدد

رأسك بهذا .فقيل لعبد اهلل بن عمر :أصلحك اهلل أو

غفر اهلل لك! إنهم األعراب ،واألعراب يرضون بدون
ذلك ،يعنون :كيف تزنل أنت عن احلمار تميش ىلع

قدميك ،وتعطيه عمامتك اليت تشد بها رأسك ،وـهو
َّ ا ا َّ ِّ ا ُ
الرب ِصلة
أعرايب يرىض
بأقل من ذلك .فقال« :إِن أبر ِ
َّ ُ ا ْ ا ِّ ا
ُ
الرجل أـهل ود أبِيه» :يعين أن أبر الرب إذا مات أبو
ِّ
الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تا ُ َّ
رب أـهل ُودهِ ،يعين

ليس صديقه فقط بل حىت أقارب صديقه .وقوهل7:و
َّ
" ِإن أبا ـهذا اكن صديقا لعمر" أي :لعمر بن اخلطاب
أبيه ،فلما اكن صديقا ألبيه؛ أكرمه ًّ
برا بأبيه عمر -

campesino: “Tómalo y móntalo”. También le dio
turbante que le cubría la cabeza y le dijo: “Protege tu
cabeza con él”. Algunos amigos de Abdullah le dijeron:
“¡Qué Al-lah te perdone o te bendiga! Son campesinos
y se conforman con poco y tú le diste mucho. Se refiere
a cómo podía él bajar de su burro, dárselo al hombre y
él seguir caminando a pie, cómo le dio también su
turbante con el que se protegías la cabeza, ya que es
un campesino que se conforma con poco. Ibn Úmar les
respondió: “La más virtuosa de las acciones es aquella
que hace un hombre con los parientes de quien era
amigo de su padre” y esto abarca no solamente al
amigo del padre sino a los parientes del amigo del
padre. Y el padre de aquel campesino era amigo de su
padre. Así que, lo trató bien en señal de respeto hacia
su padre Umar, Al-lah esté complacido con él.

ريض اهلل عنه.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• أابا َّر ِّ
الرب  :أكمل الرب وأبلغه.
ِ
ِّ
• ُود  :احلب.

• األعراب  :أـهل ابلدو من العرب ،وـهو اذلي يكون صاحب ارحتال.
• يا ا
رت َّو ُح  :يسرتيح.
َّ
• مل  :سئم وضجر.
ا
• اب ْع اد أ ْن يُ او ِّ ا
يل  :أي بعد أن يموت.
• َّ
تروح  :أصله ترتوح.
• الراحلة  :الراحلة من اإلبل :الصالح لألسفار واألمحال.
• صلا ُة َّ
الر ُجل  :أي أصحابه.
ِ

فوائد احلديث:
 .1من بر الرجل بوادله أن حيب أصحابه بعد موته وحيسن إيلهم.
ا
(ع افا ا ََّّللُ
 .2تعليم اأدب ادلاعء املتضمن اللطف يف العتاب يف قوهلم :غفر اهلل لك ،وأصلحك اهلل ،وـهذا أدب القرآن املستفاد من قوهل تعاىل:
ْ ا ا ُ ْ ا َّ ا ا ا َّ ا ا ا َّ
اْ ا
ين اص ادقُوا او ات ْعلا ام الْ ااكذب ا
اذل ا
ني) ،اتلوبة: (43).
عنك ل ِ ام أ ِذنت لهم حىت يتبني لك ِ
ِِ

 .3يف وصف أصحاب ابن عمر لألعراب بأنهم يرضون باليسري؛ داللة ىلع تأثر اإلنسان ببيئته؛ فاألعراب أـهل كفاف فذللك يقنعون باليسري.
 .4كرثة فضائل عبد اهلل بن عمر ،فمنها شدة وفائه وحبه ألبيه ،ا
وو ْص ِل أحبائه بعد موته ،واستجابته لسنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
وإنفاقه من ِطيب ماهل ،وإيثاره غريه ىلع نفسه.

 .5امتثال الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-ورغبتهم يف اخلري ومسارعتهم إيله.
َّ
ُ ٌّ
 .6من تمام بر الوادلين ِصلة أصدقائهما بعد موتهما ،وصورة ذلك :أنه إذا اكن ألبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمه ،كذلك إذا اكن ـهناك
نسوة صديقات ألمك؛ فأكرم ـهؤالء النسوة ،وإذا اكن رجال أصدقاء ألبيك؛ فأكرم ـهؤالء الرجال ،فإن ـهذا من الرب بهما ،وحيصل بالقليل ،فمن لم
جيد فبالزيارة أو اللكمة الطيبة.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
َّ
َّ
إن َّ
الرب بابه واسع ال خيتص بالوادل واألم فقط؛ بل حىت أصدقاء الوادل وأصدقاء األم ،إذا أحسنت إيلهم فإِنما
 .7سعة رمحة اهلل -عز وجل ،-حيث
ِ
بررت وادليك فتثاب ثواب ابلار بوادليه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ـه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ـه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .كنوز
رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني،
دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)3493( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Ciertamente el caso de aquello por lo que
yo he sido enviado, tanto de guía como de
conocimiento, es como el agua que cae
sobre una tierra. Hay una parte de esta
tierra que es fértil y húmeda, la cual
absorbe el agua y hace crecer en ella una
gran cantidad de pastos y de hierba. Y hay
otra parte de esta tierra que está seca, pero
retiene el agua y con ella beneficia la gente
para beber y regar.

ْ ررر
َّ
ُر
ُ إن رم رث رل رما رب رع رثين
اهلل ب ر ره م ررن الهدى وال رعل رم كمث رل
رر
ٌر ر ٌ ر ير
ً ْ رْ ر ر ر
ْ
،غي ٍث أصاب أرضا فاكنت مرنها طائ رفة طيبة
ررر ُ ْ ر ر ر ر
ر ررْرر
ْ ر ر
 وَكن،ري
قبرلت
املاء فأنبت ر
ت اللَك والعشب الكثر
ر ر ُ رْ ر ر
ر
ُ املاء رف رن رف رع
ت ر
،اهلل بها انلَّاس
ك
مرنها أجادرب أمس ر
ر ر
ْر ر
ْشبوا مرنها وسقوا وزرعوا
ف ر
**

979. EL HADIZ:

: احلديث.979

َّ ً
 «إن: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب موَس األشعري
ااا ا ااا
ْْا ا اا ا
ا ُ ا
ُ
ث
ٍ مثل ما بعث ِين اهلل بِ ِه ِمن الهدى وال ِعلم كمث ِل غي
ْ  قابلا،فاكنت منها اطائ اف ٌة اطيِّبا ٌة
ْ
ً اب أا ْر
أا اص ا
ت ا
املاء
ا
ض
ِ
ِ
ِ
اا ا
ا ا ا
ااْاا
ُوًكن منها أا اجادب
والع ْش ا
ُ
،ب الك ِثري
ت اللَك
ِ
ِ
ِ ف أ نب ت
اْ ا ا
ْ
َّ ا ا ا
ُ املاء افنا اف اع
ا
رش ُبوا ِمن اها
ف
،
اس
انل
بها
اهلل
ت
ك
أمس
ِ
ِ
ًا ا ا ا ا
ا ا
َّ ُ ْ ا
ُ
ا
ا
ا
 وأصاب طائِفة ِمنها أخرى إنما ِيه،وسقوا وزرعوا
ً ُْ ُ اا
ُا
ُ ُْ ٌ ا
ً ك ام
 فذلك امثل ام ْن،ت لَك
اء وال تن ِب
ِقيعان ال تم ِس
َُّ ا ا ا ا ا
اا
ا
اُا
،هلل اونف اع ُه بِما اب اعث ِين اهلل بِ ِه فع ِلم وعلم
ين ا
د
يف
ه
فق
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ا
ا
ُ
ا
ا ُ ا
ْ ْا
ً ا ا
ْ اا ا
هلل
ِ ومثل من لم يرفع بِذلِك رأسا ولم يقبل ـهدى ا
ُ ْاذلي أُ ْرسل
.»ت بِ ِه
ِ

De Abu Musa Al-Achaari, Al-lah esté complacido con
él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, dijo: “Ciertamente el caso de aquello por lo que yo
he sido enviado, tanto de guía como de conocimiento,
es como el agua que cae sobre una tierra. Hay una
parte de esta tierra que es fértil y húmeda, la cual
absorbe el agua y hace crecer en ella una gran
cantidad de pastos y de hierba. Y hay otra parte de esta
tierra que está seca, pero retiene el agua y con ella
beneficia la gente para beber y regar. Y hay una tercera
parte de esta tierra que es árida y estéril, que ni retiene
el agua ni permite crecer los pastos. Así pues, ese es
el caso del que entiende la religión (el Din) y se
beneficia de aquello por lo que he sido enviado.
Aprende y enseña. Y por otro lado, está el ejemplo de
aquel que no le presta atención ni acepta la guía de Allah, motivo por el que he sido enviado.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Ciertamente el caso de aquello por lo que yo he sido
enviado, tanto de guía como de conocimiento, es como
el agua que cae sobre una tierra”: el Mensajero de Allah establece un símil entre la lluvia y el saber y la guía,
por un lado, y entre la tierra y quien se beneficia de
dicho saber, por otro. Dividió esta tierra en tres tipos:
una tierra fértil y húmeda que absorbe el agua y hace
crecer en ella una gran cantidad de pastos y de hierba.
Por lo que beneficia a la gente. Otra tierra que está
seca, pero retiene el agua y con ella beneficia la gente
para beber y regar. Y una tierra árida y estéril. Así se
clasifica a las personas con respecto al Mensaje de
saber y de guía por el que he sido enviado el Profeta
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Algunos han
comprendido el saber de la religión (el Din), lo
aprenden y lo enseñan. Por lo tanto, ellos y los demás
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 "مثل ما بعثين اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم- قال انليب
ً به من اهلدى والعلم كمثل مطر أصاب
أرضا" فشبه

 من ينتفع بهذا العلم-عليه الصالة والسالم فاكنت ـهذه،واهلدى املشبه باملطر بمثابة األرض
 وأنبتت، أرض طيبة قبلت املاء:األرض ثالثة أقسام

 وأرض ال، فانتفع انلاس بها،العشب الكثري والزرع

تنبت ولكنها أمسكت املاء فانتفع انلاس به فرشبوا

 وأرض ال تمسك املاء وال تنبت،منه ورووا وزرعوا
-  فهكذا انلاس بالنسبة ملا بعث اهلل به انليب.شيئًا

 منهم من، من العلم واهلدى-صىل اهلل عليه وسلم
َّ ا ا ا
 وانتفع انلاس بعلمه،وعل ام
 فع ِلم،فقه يف دين اهلل
، قوم محلوا اهلدى: والقسم اثلاين.وانتفع ـهو بعلمه

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
ولكن لم يفقهوا يف ـهذا اهلدى شيئًا ،بمعىن أنهم se benefician mutuamente de este saber. El segundo
tipo es aquella gente que lleva la guía aunque no hayan
اكنوا رواة للعلم واحلديث ،لكن ليس عندـهم فقهcomprendido de ella nada, es decir, eran narradores .
والقسم اثلالث :من لم يرفع بما جاء به انليب -صىل del saber y la tradición profética, pero no poseían la
capacidad de haberlos comprendido en profundidad. El
اهلل عليه وسلم -من العلم واهلدى ً
رأسا ،وأعرض
tercer tipo son aquellos que no prestan ni la más
عنه ،ولم يبال به ،فهذا لم ينتفع يف نفسه بما جاء به mínima atención al Mensaje de saber y de guía por el
que ha sido enviado el Profeta, Al-lah le bendiga y le
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ولم ينفع غريه.
dé paz. Estos no se han beneficiado de este Mensaje
ni pueden beneficiar de él a otras personas.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
ا
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
• امثل  :نظري وشبيه.
• بعثين  :أرسلين.
• غيث  :مطر.

• طائفة  :قطعة.
ُ
• اللَك  :انلبات اذلي يرىع.
• العشب  :انلبات األخرض.

• أجادب  :مجع أجدب ،ويه األرض اليت ال تنبت.

• قيعان  :مجع قاع ،ويه األرض املستوية .وقيل :اليت ال نبات فيها.
اُا
ا ا
• فقه  :ف ِقه :فهم .فقه :أي صار فقيها.
• من لم يرفع بذلك ً
رأسا  :أي :لم ينتفع بما بُعثت به.

فوائد احلديث:
 .1يشبه الرسول صىل اهلل عليه وسلم اهلدى والعلم باملطر املفيد؛ ألنه حييي القلوب كما حييي املطر األرض.
 .2احلث ىلع العلم واتلعلم واتلعليم ،والعمل بالعلم ،واتلحذير من اإلعراض عن العلم.
 .3بيان فضل من مجع بني االستفادة واإلفادة.
 .4رضب األمثال تلقريب املعاين للناس أمر مرشوع.
 .5حياة األمة ال تكون إال بالعلم الرشيع.
 .6انلاس يف األخذ بالعلم الرشيع مراتب.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زـهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ـه.

الرقم املوحد)4233( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

رْ
َّ
ُْر ُ
إن مما أخاف عليكم من بعدري ما يفتح
ر
ر
وزينتها
عليكم من زهرة ادلنيا ر

 .980احلديث:

Lo que realmente temo que os suceda a
vosotros después de mí, es que se abra ante
vosotros la belleza de esta vida y sus
adornos
**

980. EL HADIZ:

عن أيب سعيد اخل ُ ْدري -ريض اهلل عنه -قال :جلس De Abu Said Al-Judrí, Al-lah esté complacido con él,
ِ
que dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
ْ
ا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ال ِمنرب ،وجلسنا
paz, se sentó sobre el mimbar y nosotros a su
َّ
ا
حوهل ،فقال« :إن مما أخاف عليكم من بعدي ما alrededor, y nos dijo: ‘Lo que realmente temo que os
ُ
suceda a vosotros después de mí, es que se abra ante
وز اينتها».
يفتح عليكم من زـهرة ادلنيا ِ
vosotros la belleza de esta vida y sus adornos’”.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

معىن ـهذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمEl significado de este hadiz es que el Mensajero de Al- -
lah, Él le bendiga y le dé paz, teme que su comunidad
خياف ىلع أمته بعد موته مما سيفتح عليهم من después de su muerte se entregue a todos los placeres
زخارف ادلنيا وزينتها .وـهذا من كمال رمحته وشفقته que se van a abrir ante ella, como la belleza de esta
vida y sus adornos. Esto es signo de la perfección de
صىل اهلل عليه وسلم -بأمته أن بني هلم ما خيشاهsu misericordia y de su preocupación por su
عليهم من زخرفة ادلنيا وزينتها ،فيضلوا طريق comunidad, lo que le llevó a dejarles claro aquello que
اهلدى والفالح وانلجاة إىل أن يفجأـهم املوت ،فال él teme que les pueda seducir (la belleza de esta vida
y sus adornos), y que por ese motivo se desvíen del
اعتذار بعد ذلك.
camino de guía, la felicidad y la salvación hasta que la
muerte les sorprenda y ya no tengan excusa después
de haber muerto.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
**

معاين املفردات:

• بعدي  :بعد مويت.
• زـهرة ادلنيا  :حسنها وبهجتها وكرثة خريـها.
ْ ْ
• ال ِمن ارب  :مرقاة يرتقيها اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع.

فوائد احلديث:
 .1اتلعلق بادلنيا يفسد ادلين  ،ويشغل عن اآلخرة.
 .2شفقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته وحرصه ىلع ُناتهم ورمحته بهم.
 .3إخبار من انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حال أمته ،وما سيفتح عليها من زينة احلياة ادلنيا وفتنتها.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه - .صحيح ابلخاري عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)4180( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ر ر ُ ر ُ ر ر ْ ُ ررْ ُ ر
َّ
انلار عد ٌّو لك ْم ،فإرذا ن رمتم ،فأط رفئوها
إن هذه
رْ ُ
عنك ْم

 .981احلديث:

Ciertamente ese fuego es vuestro enemigo.
Así pues, cuando vayáis a dormir, apagad el
fuego.
**

981. EL HADIZ:

ْاا ا
رتق
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :اح
ا َّ ْ ا ا َّ ُ ِّ ا ا ُ ُ
اْ ٌ ا ا ا ْ
بالم ِدين ِة اىلع أـه ِل ِه ِمن اللي ِل ،فلما حدث رسول
بيت
ا
ا
َّ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِشأنِ ِهم ،قال« :إن ـهذه
ا ِ
ا ا ُ ٌّ ا ُ ْ ا ا ْ ُ ا ا ْ ُ ا ا ْ ُ
ْ
انلار عدو لكم ،ف ِإذا نِمتم ،فأط ِفئوـها عنكم».

De Abu Musa Al-Ashaari, Al-lah esté complacido con
él, que el Mensajero de Al-lah, dijo: “Ardió una casa en
Medina por la noche. Y cuando fue informado el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, de lo
sucedido, dijo: ‘Ciertamente ese fuego es vuestro
enemigo. Así pues, cuando vayáis a dormir, apagad el
’”fuego.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

َّ
انليب -صىل
احرتق بيت باملدينة يف الليل ،فبلغ ذلك

SIGNIFICADO GENERAL:

اهلل عليه وسلم -فأخربـهم بأن ـهذه انلار عدو ألـهلها

**

إذا لم يتحرزوا من رش هليبها وإحراقها ،ثم أمرـهم -

عليه الصالة والسالم -بإطفائها قبل انلوم دفعا
لرشـها من االشتعال واحلريق وحنو ذلك.

ً

“Ardió una casa en Medina por la noche. Y cuando fue
informado el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, de lo sucedido, les dijo que ese fuego era su
enemigo, si no toman las debidas cautelas de la
maldad de sus lenguas y su combustión. Después, les
ordenó apagarla antes de ir a dormir para así evitar su
”mal y los incendios que puede causar.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
ا
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

أي :يف الليل.
• منِّ الليل ُ :
• ُحدث  :أي :أخرب.
• أطفئوـها  :أِخدوـها.

فوائد احلديث:
 .1لزوم إطفاء انلار قبل انلوم.
 .2حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته يف أمور ادلنيا واآلخرة.
 .3يدخل يف معىن انلار إطفاء قارورات الغاز وقواطع الكهرباء وحنوـها ،حىت يؤمن رشـها من احلريق واالختناق.
املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ـه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري
انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه .املعجم الوسيط ،مكتبة الرشوق ادلويلة ،الطبعة الرابعة1425 ،ـه.
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إن ادلاعء هو العبادة

 .982احلديث:

Ciertamente, la súplica es la adoración.
**

982. EL HADIZ:

عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -عن انليب De Nuaman Ibn Bachir, Al-lah esté complacido con él, -
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن ادلاعء ـهو العبادة».
dijo: “Ciertamente, la súplica es la adoración”. De Anas,
ُ ُّ
ومن حديث أنس -ريض اهلل عنه -بلفظ« :ادلاعء مخ Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-
lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo con estas palabras:
العبادة».
”“La súplica es el cerebro de la adoración.

درجة احلديث:
املعىن اإلمجايل:

حديث انلعمان بن بشري :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
DEL HADIZ:

حديث أنس بن مالك :ضعيف

SIGNIFICADO GENERAL:

ادلاعء ـهو العبادة :يدل ىلع أن داعء اهلل تعاىل ـهو La súplica es la adoración. Esto significa que la súplica
a Al-lah es el fundamento de su adoración impuesta a
أصل عبادته اليت تعبد اهلل بها خلقه ،ألن اإلنسان sus criaturas. Ya que el ser humano, cuando no tiene
إذا انقطع أمله مما سوى اهلل وأظهر العجز وأفرد ربه esperanza en nada excepto Al-lah, muestra su
incapacidad y se dirige en exclusiva a su Sustentador,
بادلاعء ،ولم يلتفت قلبه إىل غريه فقد اعرتف هلل
estaría reconociéndole a Al-lah la cualidad de la
تعاىل بالكمال وإجابة ادلاعء ،وأنه سميع قريب ىلع Perfección y la de responder a las súplicas y que Él es
لك َشء قدير ،وـهذه يه حقيقة العبادة وخالصة el que todo lo oye, el que está cerca de sus siervos y
es el Todopoderoso. Esta es la verdad que encierra la
اتلوحيد .أما قوهل :ادلاعء مخ العبادة :معناه أن خالص adoración y es el resumen de la unicidad de Al-lah. En
العبادة وروحها اليت ال تقوم العبادة إال بها ـهو ادلاعء cuanto a lo que se transmite de Anas: “La súplica es el
cerebro de la adoración”, tiene el sentido de que la
كما أن اإلنسان ال يقوم إال باملخ.
esencia de la adoración y el alma sin el que no puede
existir es la súplica, comparándolo con el ser humano
que no podría desarrollar su vida sin cerebro.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل ادلاعء
راوي احلديث :حديث انلعمان -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد .حديث أنس -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي.
**

ااتلخريج :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
ا
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُّ
ُّ
• ُمخ العبادة ُ :مخ اليشء :خالصه وما يقوم به كمخ ادلماغ لإلنسان اذلي ـهو نقيه وخالصته ،ومخ العبادة أي خالص العبادة وأصلها وروحها.

فوائد احلديث:
 .1أن ادلاعء أعظم أنواع العبادة.
 .2أن ادلاعء ـهو أصل وروح العبادة فال تقوم إال به.
 .3احلث ىلع ادلاعء.
 .4احلرص ىلع ادلاعء يف لك وقت ملا فيه من مجع اذلكر باللسان واالنكسار بني يدي اهلل.
 .5أن ادلاعء يتضمن حقيقة العبودية واالعرتاف بغىن الرب وقدرته -تعاىل ،-وافتقار العبد إيله.
 .6أن ادلاعء يزيد العبد قربا من ربه واعرتافا ِبقه وبإحاطته -تعاىل -بكل َشء علما وبعجز العبد.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق،
وإبراـهيم عطوة عوض ،ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد،
وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج
نوح بن ُنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن ُنايت بن
آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة
اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام،
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار
احلديث.

الرقم املوحد)5496( :

495

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

ْر
ْ َّ
ْر
َّ َم ررى
 وإين،ادلم
إن الشيطان جي رري من ابن آدم
رْ ر
ر
ُ ُُ
ُ
َّ ك رما
ِشا
خ رشيت أن يقذرف يف قلوب ر

Ciertamente, Satán corre por las venas del
hijo de Adam. Verdaderamente, he temido
que arrojara el mal en vuestros corazones
(o dijo algo).
**

983. EL HADIZ:

: احلديث.983

ُ ْعن اصف َّي ُة بن
ٍّ ت ُح ا
 «اكن: قالت-ريض اهلل عنها- يي
ِ ِ
ُ  فاأاتايْتُ ُه أا ُز، ُم ْعتاك ًفا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُوره
ِ
ا ا َّ ْ ُ ُ َّ ُ ْ ُ ا
ْا
ا
أل ْن اقل ا
-  فقام ميع ِيلق ِلب ِين،ب
ِ ِ  ثم قمت، فحدثته،يلال
ا ا َّ ا ُ ا
ُا اا
 فمر رجال ِن،-امة بن ازيْ ٍد
وًكن مسكنها يف دار أس
صىل اهلل عليه-  فلما رأيا رسول اهلل،من األنصار

De Safía Bint Huyiyi, Al-lah esté complacido con
ambos, transmitido del Mensajero de Al-lah: “Que el
Profeta, Al-lah le bendiga y le dé paz, estaba de retiro
y fui a visitarlo una noche. Le hablé y después me
levanté para regresar a mi casa. Y se levantó él
también para acompañarme (su habitación se
encontraba en casa de Usama Ibn Zayd). Pasaron
junto a nosotros dos hombres de los auxiliares (ansar).
Cuando vieron al Profeta, Al-lah le bendiga y le dé paz,
apretaron el paso. Y el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, les dijo: ‘¡Id despacio que ella es
Safía Bint Huyayi!’ Ellos dijeron: ‘¡Subhána Al-lah,
Mensajero de Al-lah!’ Él les dijo: ‘¡Ciertamente, Satán
corre por las venas del hijo de Adam. Verdaderamente,
he temido que arrojara el mal en vuestros corazones (o
dijo algo)!’”. En otro relato: “Que ella vino a visitarlo,
estando Él en su retiro en la mezquita en las últimas
diez noches del Ramadán. Habló con él durante una
hora. Luego, se levantó para volver a casa, pero el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, se
levantó también para acompañarla hasta que alcanzó
la entrada de la mezquita, en la puerta de Um
Salama...” (después siguió con el mismo sentido antes
indicado).

:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب، أرساع-وسلم
ُ ْ
ُ ْ إنها اصف َّي اة بن،ك اما
ٍّ ت ُح ا
 سبحان: فقاال،يي
ىلع ِرس ِل
ِ ِ
ْ َّ ْ ا ا ا
 إن الشيطان جي ِري من ابن: فقال،اهلل يا رسول اهلل
ُ يت أن اي ْقذ اف يف قُلُوب
ُ  وإين اخش، ِادلم
َّ آدم اجمْ ارى
ك اما
ِ
ِ
ِ
ُ جاءت تا ُز
 «أنها ا: ويف رواية.»-أو قال شيئا- رشا
ور ُه يف
ْ
 يف ا،اعت ااكفه يف ال ْ ام ْسجد
الع ْرش ا
،اخ ِر من رمضان
ِ األو
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ا ا
ْ ا َّ ا
ُ نقل
-  فقام انليب،ب
ِ  ثم قامت ت،فتحدثت عنده ساعة
ْ  حىت إذا بالا اغ،  معها اي ْقلبُ اها-صىل اهلل عليه وسلم
ت
ِ
.» ثم ذكره بمعناه...باب املسجد عند باب أم سلمة

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Que el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, estaba
de retiro en las últimas diez noches del Ramadán al
tiempo que su esposa Safía, Al-lah esté complacido
con ella, vino a visitarlo. Habló con él durante una hora.
Luego, se levantó para volver a casa, pero el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, se
levantó también para acompañarla en el camino y
hacérselo más corto. Pasaron junto a ellos dos
hombres de los auxiliares (ansar). Cuando vieron al
Profeta, Al-lah le bendiga y le dé paz, apretaron el paso
por pudor hacia el Mensajero de Al-lah que se
encontraba en compañía de su familia. Él les dijo: “¡Id
despacio, que ella es Safía Bint Huyayi!” Ellos dijeron:
“¡Subhána Al-lah, Mensajero de Al-lah! ¿Acaso
podríamos nosotros pensar mal de ti?” Él les dijo:
“¡Ciertamente, Satán corre por las venas del hijo de
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ً
 معتكفا يف العرش-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
ا
ريض اهلل-  فزارته زوجه اص ِف َّية،األواخر من رمضان
 ثم قامت، يف إحدى الليايل فحدثته ساعة-عنها
 فمر، ويؤنسها، فقام معها يشيعها، تلعود إىل بيتها

صىل اهلل-  فلما رأيا رسول اهلل،رجالن من األنصار

 أرساع يف مشيهما حياء من انليب ـصىل-عليه وسلم

 فقال هلما ىلع،اهلل عليه وسلم ـ حني رأيا معه أـهله
ُ
ا
، فإنما يه زوجيت اص ِف َّية، تأنيا يف امليش: أي،ِر ْس ِلك اما
فقاال ُسبْ ا
 وـهل يتطرق إىل الوـهم ظن السوء،حان اهلل
 أن الشيطان حريص ىلع إغواء بين: فأخربـهما،بك
 فإنه جيري منهم جمرى، وهل قدرة عليهم عظيمة،آدم
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ا
يف مسالكه ،وخيش أن Adam. Verdaderamente, he temido que arrojara el mal
وخ ِ ِّ
ادلم من لطف مداخله،
!”en vuestros corazones y os haga pensar mal.
ً

يقذف يف قلوبهما شيئا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اصف َّي ُة بنْ ُ
ت ُح ا ٍّ
يي -ريض اهلل عنها-
ِ ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

اْا ا ا
رجع.
• ألنق ِلب  :أل ِ
ْ
• ِيلاق ِلبا ِين  :لريدين ويرجعين إىل مزنيل.
ُ
• ىلع ِر ْس ِلك اما  :أي تمهال وال تَساع.
ٌ ا
• فقاالُ :سبْ ا
تسبيح ورد مورد اتلعجب.
حان اهلل :
• خشيت  :خفت.
• ياقذف  :يريم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االعتاكف ،السيما يف العرش األواخر من رمضان.
 .2جواز زيارة املعتكف.
 .3املحادثة اليسرية ال تنايف االعتاكف ،خصوصا ملصلحة ،كمؤانسة األـهل مثال.
 .4جواز خلوة املعتكف بأـهله وحمادثتهم ،إذا لم يُ ْ
رث ذلك شهوته املنافية لالعتاكف.
ِ
 .5جواز خروج املعتكف من املسجد ليُشيع زائره حلاجة.
 .6حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ آنسها ،ثم قام ليشيعها إىل بيتها.
 .7جواز خروج املرأة يلال لغرض ،لكن برشط أن تؤمن الفتنة.
 .8شدة تعظيم الصحابة -ريض اهلل عنهم -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .9أن الوسوسة الشيطانية ال تؤمن ىلع العبد فإذا اكن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يؤمن عليهم منها فغريـهم من باب أوىل.
 .10مرشوعية إخبار املرء بما يدفع سوء الظن به.
 .11تسليط الشيطان ىلع ابن آدم؛ حيث جيري منه جمرى ادلم.
 .12مرشوعية تسبيح اهلل تعاىل عند اتلعجب.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ـه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ـه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ـه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :حممد زـهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4534( :
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ر ْ ُ ر ُ ر ُّ
َّ
ر ر
إن الشيطان قد يئرس أن يعبده المصلون يف
ر
ْ
ر
يش بينهم
جزيرة العرب ،ولكن يف اتلَّح رر ر

 .984احلديث:

Verdaderamente, el Shaitán ha desistido
que le adoren en la Península Arábiga, sin
embargo introduce la corrupción y la
separación en sus corazones.
**

984. EL HADIZ:

عن جابر -ريض اهلل عنه -سمعت رسول اهلل -صىل De Yabir, que Al-lah esté complacido de él, que el
ا ْ ُ ا Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
َّ
اهلل عليه وسلم« :-إن الشيطان قد يا ِئ اس أن يعبده
Al-lah sean con él dijo: “Verdaderamente, el Shaitán ha
ُ ا ُّ
َّ ْ
ا
ا
يش desistido que le adoren en la Península Arábiga, sin
المصلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف اتلح ِر ِ
embargo introduce la corrupción y la separación en sus
بينهم».
”corazones.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ا
ا ا
عبادة El Shaitán ha desistido que la gente de la Península
إن الشيطان ي ِئس أن يعود أـهل اجلزيرة إىل ِ
Arábiga vuelva a adorar las estatuas e ídolos, como así
األصنام ،كما اكنوا عليه قبل فتح مكة ،ولكنه ريض era antes de la conquista La Meca; no obstante, sí que
َّ ْ
يش بينهم ،وذلك بالسيع يف زرع se complace y le es suficiente con la corrupción
واكتىف باتلح ِر ِ
existente entre la gente, a través de instigar las
اخلصومات والشحناء واحلروب والفِت وحنوـها.
…enemistades, guerras, tribulaciones, etc
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.
**

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

معاين املفردات:

ُ
• يائِ اس  :من ايلأس ،وـهو القنُوط.
َّ ْ
اتلح ِريش  :اإلفساد ،وتغيري قلوبهم وتقاطعهم.
•

فوائد احلديث:

ا
 .1ـهذا احلديث من معجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه أخرب عن ُمغ َّيب ،فاكن كما أخرب.
 .2أن الشيطان يسىع يف إيقاع اخلصومات والشحناء واحلروب والفِت بني املسلمني.

 .3للشيطان أسايلب متنوعة يستعملها ضد املسلمني؛ تلفريق شملهم ،وتشتيت مجعهم.

 .4من فوائد الصالة يف اإلسالم أنها حتفظ املودة بني املسلمني ،وتقوي روابط اإلخوة بينهم.
ُ ِّ
الم اصلني.
 .5الصالة أعظم شعائر ادلين بعد الشهادتني ،وذللك أطلق ىلع املسلمني
 .6جزيرة العرب هلا خصائص دون غريـها من ابلالد.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف

سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراـهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  -رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .فيض القدير ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى - .رشح انلووي ىلع صحيح
مسلم ،لزكريا انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)8886( :

498

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
Verdaderamente para Satán es lícita la
comida sobre la que no se ha mencionado
إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل
el nombre de Al-lah. Ciertamente ha
enviado a esta jovencita para poder comer a
 وإنه جاء بهذه اجلارية؛ ليستحل،تعاىل عليه
través de ella y le tomé la mano para
detenerla. Después, envió el campesino
 فجاء بهذا األعرايب؛، فأخذت بيدها،بها
para comer a través de él y también le tomé
، واذلي نفِس بيده، فأخذت بيده،ليستحل به
la mano para detenerlo. Y ¡Juro, por Aquel
que tiene mi alma de Su mano, que la mano
إن يده يف يدي مع يديهما
de Satán está en mi mano por haber
tomado las de vosotros dos.
**

985. EL HADIZ:

: احلديث.985

ُ َّ ا
 كنا ِإذا: قال-ريض اهلل عنهما- عن حذيفة بن ايلمان
َّ
ً  اط اع-صىل اهلل عليه وسلَّم
ُ ا ا ا ا ا
،اما
- ول اهلل
ِ حرضنا ماع رس
َّ
لام نا اضع أيديناا اح َّىت يا ا
صىل اهلل عليه- بدأ رسول اهلل
ِ
َّ
ا
ً
ا
ا
ً  اوإنا اح ارضنا ام اعه ام َّرة اط اع، اف ايضع ياد ُه-وسلَّم
،اما
ِ
ا ا ا اا ا
ا ا ٌ ا ا َّ ُ ا ُ ا ا ا
ا
ا ا ا
 فذـهبت ِتلضع يدـها ِيف،ارية كأنها تدفع
ِ فجاءت جا
َّ
َّ
ُ  فاأ اخ اذ،الط اعام
ّا
-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ا
ا
َّ ْ ا ا ا ا
ُ ا
 فقال، فأخذ ِب اي ِد ِه، ث ّام جاء أعرايب كأن اما ايُدفع،ِبيا ِدـها
َّ
َّ
َّ َّ ا ا
يطان
 «إِن الش:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ا ا
ا ا ُّ َّ ا ا ا ا
ا
ُ ال يُ ْذ اك ار
، اعليه-ت اعاىل- اسم اهلل
يست ِحل الطعام أن
َّ ا ا ا َّ ا ا ا ا ُ ا ا
اوإنَّ ُه اج ا
 فأخذت بِي ِدـها؛،ارية؛ ِليست ِحل بِها
اء بِ اه ِذهِ اجل
ِ
اِا ا ا ا ا
َّ ا ْ ا
اا ا
ُ
ا
ا
، فأخذت بِي ِد ِه،فجاء بِهذا األعر ِايب؛ ِليست ِحل بِ ِه
َّ
ُ
ا
ا
ا ا ا
َّ ا ا ُ ا
 ث َّم،»ديه اما
ِ
ِ واذلي ن
ِ  ِإن ايده ِيف ي ِدي مع ي،ِفيس بِي ِده
اا
 ا- اسم اهلل
اذ اكر ا
. اوأكل-تعاىل

De Hudaifah Ibn Al-Yaman, Al-lah esté complacido con
él, que dijo: “Cuando asistíamos a alguna comida con
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, no
metíamos nuestras manos en el plato antes de que
empezara el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz. Una vez, asistíamos con él a una comida cuando
llegó una jovencita a la que parecía que se le estuviera
empujando con toda fuerza y metió su mano a toda
prisa. Y el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, tomó su mano para detenerla. Después llegó un
campesino corriendo al que parecía que se le estuviera
empujando y le hizo lo mismo. El Mensajero de Al-lah,
Él le bendiga y le dé paz, dijo después:
‘Verdaderamente para Satán es lícita la comida sobre
la que no se ha mencionado el nombre de Al-lah.
Ciertamente ha enviado a esta jovencita para poder
comer a través de ella y le tomé la mano para
detenerla. Después, envió el campesino para comer a
través de él y también le tomé la mano para detenerlo.
Y ¡Juro, por Aquel que tiene mi alma de Su mano, que
la mano de Satán está en mi mano por haber tomado
las de vosotros dos’. Después, mencionó el nombre de
Al-lah, El Altísimo y comenzó a comer.”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Hudaifah Ibn Al-Yaman, Al-lah esté complacido con él,
dijo: “Cuando asistíamos a alguna comida con el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, no
metíamos nuestras manos en el plato antes de que
empezara el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz”. Lo hacían por respeto a él. Una vez, asistíamos
con él a una comida cuando empezaron y se le sirvió
la comida, llegó una jovencita “a la que parecía que se
le estuviera empujando”, esto es, vino corriendo y
quiso meter la mano en el plato, sin mencionar el
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 "كنا إذا:-ريض اهلل عنهما- قال حذيفة بن ايلمان
ً
طعاما
-صىل اهلل عليه وسلم- حرضنا مع رسول اهلل
صىل اهلل عليه- لم نضع أيدينا حىت يبدأ رسول اهلل

-  فيضع يده"؛ وذلك لكمال احرتامهم للنيب-وسلم

 فال يضعون أيديهم يف الطعام،-صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه-  فحرض مع رسول اهلل.حىت يضع يده
ِّ ُ
َّ  ذات يوم طعاما-وسلم
-أو قدم هلم- فلما بدءوا

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
جاءت جارية ،يعين طفلة صغرية "كأنما تدفع ً
دفعا"،
يعين كأنها تركض ،فأرادت أن تضع يدـها يف الطعام

بدون أن تسيم اهلل؛ فأمسك انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بيدـها" ،ثم جاء أعرايب كذلك كأنما يدفع
ً
دفعا" ،فوضع يده يف الطعام؛ فأمسك انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -بيده ،ثم أخرب انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -أن ـهذا األعرايب وـهذه اجلارية جاء بهما

الشيطان ،أي :وسوس هلما ودفعهما للميجء؛ ألجل أن
َّ
يستحل الطعام بهما إذا أكال بدون تسمية .وـهما قد
ِ
يكونان معذورين جلهلهما؛ ـهذه لصغرـها وـهذا
أعرايب ،لكن الشيطان أىت بهما من أجل أنهما إذا
أكال بدون تسمية شارك يف الطعام .ثم أقسم انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يد الشيطان مع أيديهما يف

nombre de Al-lah, peor el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, tomó su mano para detenerla.
Después, llegó un campesino al que parecía que se le
estuviera empujando y también le hizo lo mismo. El
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, les
informó después de que Satán había enviado a ese
campesino y a esa jovencita para poder comer a través
de ellos si no mencionan el nombre de Al-lah antes de
comer. Los dos pueden estar libres de culpa por su
desconocimiento, puesto que la jovencita aún es
pequeña y el hombre es campesino. No obstante,
Satán los envió para poder comer a través de ellos si
no mencionan el nombre de Al-lah antes de comer.
Luego, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, juró por Al-lah que la mano de Satán está en sus
manos, incluida la del propio Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz.

يد انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا ً
ار اية  :الفتاة الصغرية.
• ج اِ
ُ
َّ
• تدف ُع  :أي :لشدة رسعتها.
ُّ
َّ
• ياستا ِحل  :يتمكن من أكله ،واملعىن أن الشيطان يتمكن من أكل الطعام إذا رشع فيه إنسان بغري ذكر اهلل.
• أعرايب  :ساكن ابلادية.
َّ ا ا
ُ
يطان  :مأخوذ من شاط :إذا احرتق .أو من شطن :إذا بعد؛ بلعده عن اخلري.
• الش
اا ا ُ ا ا
َّ
• فأخذت ِبي ِدـها  :حنيتها عن الطعام ،ومنعتها من األكل؛ منعا للشيطان مما أراد.

فوائد احلديث:
 .1احرتام الصحابة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأدبهم معه.
 .2من آداب الطعام أن ينتظر الصغري حىت يبدأ الكبري والفاضل يف األكل.
 .3الشيطان يدفع بعض أـهل الغفلة ألعمال ـهو يرتضيها؛ يلتمكن من الوصول إىل مبتغاه ،ومن ذلك ما يف ـهذا احلديث.
 .4أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سىم فأمسك بيده حىت ي ُ اس ِّيم.
 .5وجوب تغيري املنكر ممن اكن اعملا.
 .6أن ـهذا احلديث آية من آيات الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث أعلمه اهلل -تعاىل -بما حصل يف ـهذه القصة.
 .7الشيطان ال يتمكن من طعام أـهل اإليمان إال إذا لم يذكر اسم اهلل عليه.
 .8أن اإلنسان إذا أىت يف أثناء الطعام فليسم وال يقل سىم األولون قبيل.
 .9استحباب تعليم انلاس أدب األكل والرشب يف اإلسالم.
ّ
 .10تأكد التسمية عند األكل ،والصحيح أن التسمية عند األكل واجبة ،وأن اإلنسان إذا لم يسم فهو اعص هلل عز وجل ،وراض بأن يشاركه يف
طعامه أعدى عدو هل ،وـهو الشيطان.
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .11استحباب القسم؛ تلوكيد األمر عند السامع.

 .12الشيطان يأكل حقيقة ويرشب حقيقة ،وهل يدان يستخدمها يف حاجته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ـه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماـهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ـه2007 ،م .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ـه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ـه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة
محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ـه .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407ـه1987 ،م.
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De Ibn 'Umar,que Al-lah esté complacido
de ambos,que el Mensajero de Al-lah,que la
misericordia y la protección de Al-lah sean
con él,dijo:"Ciertamente que el esclavo si
aconseja a su dueño y realiza
correctamente su adoración a Al-lah tiene
doble recompensa".De Abu Musa Al
Ash'ari,que Al-lah esté complacido con
él,que dijo:"El Mensajero de Al-lah,que la
misericordia y la protección de Al-lah sean
con él,dijo:"El esclavo que realiza
correctamente su adoración a su Señor y
hace lo que debe con respecto a los
derechos de su dueño,le aconseja y le
obedece,tiene dos recompensas".Lo narró
Al Bujari.

ْر
ي
ر
ر ر
، وأحسن عربادة اهلل،إن العبد إذا نصح لسيده
ْ ر ر
فله أج ُره م َّرتني

**

986. EL HADIZ:

: احلديث.986

صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
ا
 «إن ا: قال-اهلل عليه وسلم
،العبْد إذا ن اصح لسيِّده
ا
ْ
 عن أيب موَس.» فله أج ُره ام َّرتني،وأحسن ِع ابادة اهلل

De Ibn 'Umar,que Al-lah esté complacido de
ambos,que el Mensajero de Al-lah,que la misericordia
y la protección de Al-lah sean con él,dijo:"Ciertamente
que el esclavo si aconseja a su dueño y realiza
correctamente su adoración a Al-lah tiene doble
recompensa".De Abu Musa Al Ash'ari,que Al-lah esté
complacido con él,que dijo:"El Mensajero de Al-lah,que
la misericordia y la protección de Al-lah sean con
él,dijo:"El esclavo que realiza correctamente su
adoración a su Señor y hace lo que debe con respecto
a los derechos de su dueño,le aconseja y le
obedece,tiene dos recompensas."

صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- األشعري
ُ ا
ُْ
اا
،الم ْملوك اذلي حي ِس ُن ِعباادة ار ِّب ِه
« :-اهلل عليه وسلم
َّ ،او ُي اؤ ِّدي إىل اسيِّ ِدهِ اذلي عليه من احلاق
،وانلصيحة
ْ
َّ
.» هل أج اران،والطاعة
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Si el siervo realiza aquéllo que le es obligatorio con إذا قام العبد بما وجب عليه لسيده من خدمته
respecto a su dueño,de servicio,obediencia en aquéllo
que es lícito y le aconseja y también lleva a cabo sus - وطاعته باملعروف وبذل انلصيحة هل وقام ِبق اهلل
obligaciones para con Al-lah,Exaltado sea,en cuanto a  من أداء ما افرتضه اهلل عليه واجتنب ما نهاه-تعاىل
َّ ا
lo que Al-lah ha hecho obligatorio para él,y se aparta
 اكن هل األجر مرتني يوم القيامة؛ ألنه ُملكف،عنه
de lo que le ha prohibido,tiene entonces doble
recompensa el Día del Juicio,puesto que es resposable  فإذا قام ِبق سيده اكن هل، حق السيد: األول:بأمرين
َّ  فإذا أطاع العبد،ربه
ِّ  أجر طاعة: واثلاين.أجر
de dos asuntos.El primero:el derecho de su dueño,así ربه
pues si le da su derecho tiene recompensa.Y el
.اكن هل أجر
segundo:la recompensa de obedecer a su Señor,pues
si el siervo obedece a su Señor tiene recompensa.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة:اتلصنيف
. متفق عليه:-ريض اهلل عنه-  حديث أيب موَس. متفق عليه:-ريض اهلل عنه-  حديث ابن عمر:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:اتلخريج
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َّ
ا
أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نصح لسيده  :قام خبدمته قدر طاقته ،وحسب استطاعته ،وحفظ هل ماهل.
• أحسن عبادة اهلل  :جاء بها مستوفية لألرًكن والرشوط.
• اذلي عليه  :ما وجب عليه.

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق ام اوايله.
 .2نصيحة ا
العبد لسيده تشمل أداء حقه يف اخلدمة ،والطاعة وحفظ املال؛ ألن العبد ار ٍ
اع يف مال سيده ،وـهو مسؤول عن رعيته.
 .3من اتصف بذلك ،فله أجره مرتني.

 .4مواساة الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناـهم ،وتطييب خاطرـهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به ،وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم.

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3607( :
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Ciertamente, el siervo de Al-lah cuando
maldice algo, sube la maldición al Cielo y se
cierran sus puertas ante ella. Después
desciende a la Tierra y sus puertas también
se cierran ante ella. Después se dirige a la
derecha y a la izquierda y si no encuentra
camino, va a quien ha sido maldecido, si es
que se la merece, y si no, vuelve al que la ha
dicho.

إن العبد إذا لعن شيئا ،صعدت اللعنة إىل

السماء ،فتغلق أبواب السماء دونها ،ثم تهبط إىل
األرض ،فتغلق أبوابها دونها ،ثم تأخذ يمينا

وشماال ،فإذا لم جتد مسااغ رجعت إىل اذلي

لعن ،فإن اكن أهال ذللك ،وإال رجعت إىل قائلها

 .987احلديث:

**

987. EL HADIZ:

ً
عن أيب ادلرداء -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن العبد
ا ْا
ُ
إذا لعن شيئا ،اص اع اد ِت اللعنة إىل السماء ،فتُغل ُق
ا ْا
اْ
ُ
أبواب السماء دونها ،ثم ته ِب ُط إىل األرض ،فتُغل ُق
أبوابُها دونها ،ثم تأخذ يمينا وشماال ،فإذا لم جتد
ُ
ً
ام اساَغ رجعت إىل اذلي ل ِع ان ،فإن اكن أـهال ذللك،
وإال رجعت إىل قائِلها»
درجة احلديث :صحيح

De Abu Dardá, Al-lah esté complacido con él, que el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo:
“Ciertamente, el siervo de Al-lah cuando maldice algo,
sube la maldición al Cielo y se cierran sus puertas ante
ella. Después desciende a la Tierra y sus puertas
también se cierran ante ella. Después se dirige a la
derecha y a la izquierda y si no encuentra camino, va a
quien ha sido maldecido, si es que se la merece, y si
”no, vuelve al que la ha dicho.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

العبد إذا لعن شيئا بلسانه فإن لعنته ـهذه تصعد إىل

السماء ،لكن أبواب السماء تغلق عندـها،فرتجع إىل

األرض ،وتغلق أبواب األرض أيضا عندـها فال

تدخلها ،ثم تذـهب يمينا وشماال،فإن لم جتد طريقا أو
مستقرا ،رجعت لليشء امللعون ،فإن اكن يستحق

اللعنة استقرت عنده ،وإال رجعت لصاحبها الالعن

فأصابته.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El siervo de Al-lah cuando maldice algo con su lengua,
la maldición sube al Cielo, pero sus puertas se cierran
ante ella. Después, vuelve a la Tierra y sus puertas
también se cierran ante ella y no entra. Después, se
dirige a la derecha y a la izquierda y si no encuentra
camino o lugar donde quedarse, va a lo que ha sido
maldecido, si es que se la merece, y si no, vuelve al
” que la ha dicho y lo alcanza. Véase “Dalil Al-Falihin
(.)59/8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه أبو داود.
َّ ا
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ً
• مساَغ  :ماكنا تذـهب هل.

فوائد احلديث:
 .1قبح اللعن وشناعته
 .2اللعن يعود بالرضر ىلع صاحبه إن لم يستحقه اليشء امللعون.
املصادر واملراجع:
1-رياض الصاحلني للنووي .حتقيق  :ماـهر الفحل.دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م-2 .سنن أيب داود،أليب داود السجستاين.حتقيق :حممد حميي ادلين

عبد احلميد.دار الفكر-3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب/بريوت-4 .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحني  :رشح
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ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين .مؤسسة الرسالة .ط-5 .1987، 1كنوز رياض الصاحلني .املجلس العليم كنوز دار إشبيليا.الرياض.ط2009 .1م-6 .
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك.حتقيق :عبد العزيز آل محد .دار العاصمة.ط ،1الرياض2002.م.
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¡Tal vez a aquel siervo que habla demasiado
y sin estar seguro de que lo que dice está
bien o mal, sus palabras le hagan resbalar
al Infierno, más allá de lo que hay entre
!Oriente y Occidente

إن العبد يلتُكم بالُكمة ما يتبني فيها يزل بها
إىل انلار أبعد مما بني املْشق واملغرب

 .988احلديث:

**

988. EL HADIZ:

ا
ّ
عن أيب ـهريرة -ريض اهلل عنه -أنَّ ُه اسم اع َّ
انل َّ
يب -صىل
ِ
ا َّ
ُ
وسلم يقول« :-إن العبد يلتلكم باللكمة ما
اهلل عليه
ُّ
ا
يتبني فيها يزل بها إىل انلار أبعد مما بني املرشق

De Abû Huraira, que Al-lah esté complacido de él, que
el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, dijo: “¡Tal vez a aquel siervo que
habla demasiado y sin estar seguro de que lo que dice
está bien o mal, sus palabras le hagan resbalar al
Infierno, más allá de lo que hay entre Oriente y
!”Occidente.

واملغرب».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

خيربنا -صىل اهلل عليه وسلم -أن ـهناك من انلاس من
ال يفكر عند إرادته الالكم ـهل ـهذا الالكم اذلي

سيقوهل خري أم ال؟ .وانلتيجة تكون أن ـهذا املتلكم

يقع بسبب عدم ـهذا اتلفكري يف املحظور ،ويعرض
نفسه لعذاب اهلل يف نار جهنم – عياذا باهلل -وربما

يسقط يف انلار ملسافة يه أبعد مما بني املرشق

SIGNIFICADO GENERAL:
**

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, nos informa que existen un tipo de
personas que no piensan cuando hablan, no saben si
lo que van a pronunciar está bien o está mal. Y el
resultado es que a veces caen en las prohibiciones, y
por tanto ponen a sí mismo en riesgo de caer en el
Infierno, más allá de lo que hay entre Oriente y
Occidente.

واملغرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يتبني  :يفكر أنها خري أم ال.
• يزل  :يسقط.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ لإلنسان أن ال يكرث الالكم.
 .2جيب ىلع اإلنسان أن حيفظ لسانه يف لك أحواهل ،اكلغضب والرضا ،وأال يتلكم فيما ال يعنيه.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج

انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد
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رش ُح اجلاامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،املحقق :دَّ .
نوير ا ْ
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـهَّ - .
اتل ُ
حممد
ِ
ِ ِ
إبراـهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1432 ،ـه2011 -م.

الرقم املوحد)3479( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
La tumba es la primera estación de la vida
del más allá. Si la persona se salva de ella y
la supera, todo lo que sigue será más fácil y
cómodo, pero si no se salva de ella, lo que
sigue será más grave y duro.

 فإن جنا،إن القَب أول مْنل من منازل اآلخرة
 وإن لم ينج منه فما،منه فما بعده أيَّس منه
بعده أشد منه

**

989. EL HADIZ:

: احلديث.989

 اكن عثمان إذا وقف ىلع:عن ـهانئ موىل عثمان قال
ُ ْا
َّ ا
 تذكر اجلنة وانلار: فقيل هل،قرب باكى حىت يبُل حليته
ا
 صىل-  إن رسول اهلل:فال تبيك وتبيك ِمن ـهذا؟ فقال
ْا ُ ا
َّ
زنل من منازل
ِ  «إن القرب أول م: قال-اهلل عليه وسلم
ْ
ْ
ُ وإن لم
ينج
، فإن ُنا منه فما بعده أيَس منه،اآلخرة

De Hani’, sirviente de Uzmán, que dijo: “Uzmán,
cuando se detenía a ver una tumba, solía llorar hasta
mojársele la barba. Se le dijo: ‘Piensas en el Paraíso y
en el Infierno y no lloras, ¿sin embargo sí lloras al ver
una tumba?’ Él respondió: ‘Ciertamente el Mensajero
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: ‘La tumba es
la primera estación de la vida del más allá. Si la
persona se salva de ella y la supera, todo lo que sigue
será más fácil y cómodo, pero si no se salva de ella, lo
que sigue será más grave y duro.”’

.»منه فما بعده أشد منه

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz aceptable (Hasan)
DEL HADIZ:

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Uzmán Ibn Afán, Al-lah esté complacido con él, cuando  إذا وقف ىلع-ريض اهلل عنه- اكن عثمان بن عفان
se detenía a ver una tumba, solía llorar hasta mojársele
la barba. Se le dijo: “Piensas en el Paraíso y en el  تذكر اجلنة: فقيل هل،قرب بكى حىت تبل دموعه حليته
Infierno y no lloras, ¿sin embargo sí lloras al ver una وانلار فال تبيك وتبيك من القرب؟ فأخربـهم أنه يبيك
tumba?” Él respondió que lloraba porque oyó al
 خيرب أن-صىل اهلل عليه وسلم- ألنه سمع رسول اهلل
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, decir
que la tumba es la primera estación de la vida del más  فإن ُنا اإلنسان،القرب أول مزنل من منازل اآلخرة
allá. Si la persona se salva de la tumba y supera sus من القرب وما فيه من امتحان وشدة وعذاب فما بعده
pruebas, dureza y castigo, todo lo que sigue será más
ِّ ُ
fácil y cómodo, porque de haber tenido alguna falta أسهل منه؛ ألنه لو اكن عليه ذنب لكفر بعذاب
esta se habría expiado con la tortura de la tumba. Sin  ولم يتخلص من عذاب القرب، وإن لم ينج منه،القرب
embargo, si no se salva de la tumba, no supera su
ولم يكفر ذنوبه به وبيق عليه َشء مما يستحق
castigo, ni expía sus faltas en ella, quedándole aún
pecados por los que habrá de ser castigado, lo que .العذاب به فما بعده أشد منه؛ ألن عذاب انلار أشد
sigue será más grave y duro, ya que la tortura del
Fuego es más cruel.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أـهوال القبور:اتلصنيف
. رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنه-  عثمان بن عفان:اتلخريج
. سنن الرتمذي:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
. فأعتقه-ريض اهلل عنه-  أي اكن مملوًك لعثمان، عتيق: • موىل

. أن مراحل احلياة اآلخرة تبدأ بالقرب: واملراد، ماكن نزول ومكث: • مزنل

:فوائد احلديث
. مع أنه من املبرشين باجلنة-تعاىل-  من اخلوف من اهلل-ريض اهلل عنه-  بيان ما اكن عليه عثمان.1
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 .2مرشوعية ابلاكء عند تذكر أـهوال القرب والقيامة.

 .3إثبات ما يف القرب من فتنة وشدة وعذاب أو نعيم.

 .4أن ُناة العبد من عذاب القرب عالمة ىلع أن ما بعده من املنازل أيَس منه ،وأن عدم ُناته -والعياذ باهلل -عالمة ىلع أن ما بعده أشد منه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراـهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ـه1975 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ـه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن
ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،حممد نارص
ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل،
 1422ـه2002 -م.

الرقم املوحد)11205( :
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ر ر ر َّ ر ْ ر ر ر ر ر ْ ر ر
إن اهلل -ع َّز روجل -يقبل ت ْوبة العب رد ما لم
ُر
يغرغرر

 .990احلديث:

Ciertamente, Al-lah, Poderoso y
Majestuoso, acepta el arrepentimiento del
siervo siempre que no esté agonizante.
**

990. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب De Abdallah Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con -
ambos, que el Mensajero de Al-lah dijo: “Ciertamente,
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل -عز وجل -يقبل
Al-lah, Poderoso y Majestuoso, acepta el
ُا
اْاا اْ
العب ِد ما لم يغ ْر ِغ ْر».
توبة
arrepentimiento del siervo siempre que no esté
”agonizante.

درجة احلديث :حسن

**

CLASIFICACIÓN
)Hadiz aceptable (Hasan
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ُ
الروح Al-lah, Poderoso y Majestuoso, acepta el
اهلل -عز وجل -يقبل توبة العبد ما لم تصل
arrepentimiento del siervo siempre que no esté
ُ
ا
ا
احللقوم ،فإذا ا وصلت الروح َّاحللقوم فال توبة ،ولقوهل agonizante, con su alma alcanzando su paladar a
اتل ْو اب ُة ل ا ا ْ ا ُ ا َّ ِّ ا
تعاىل :-ا ْ ات َّ
ات punto de salir de su cuerpo. Si su alma sale de su
ِ ِ
{وليس ِ
ذلين يعملون السيئ ِ
ا
ا َّ ا ا ا ا ا ا ُ ُ ْ ا ْ ُ ا ا ِّ ُ ْ ُ ْ
cuerpo, no se acepta de él el arrepentimiento. El
ت اآلن}،
حىت ِإذا حرض أحدـهم الموت قال ِإين تب
Todopoderoso dice: “Pero no será aceptado el
[النساء.]18 :
arrepentimiento de aquellos que hacen el mal hasta
que, viendo próxima su muerte, dicen: “En verdad,
ahora me arrepiento” [Corán, 4:18].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

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

معاين املفردات:

• توبة العبد  :اتلوبة :االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
• ما لم يغرغر  :املراد :االحتضار.

فوائد احلديث:

ُ
تمكن احلياة بعدـها اعدة.
 .1من رشوط اتلوبة أن تقع من امللكف قبل أن يصل إىل حالة ال
 .2ال تقبل اتلوبة يف حالة الغرغرة.

املصادر واملراجع:

نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ـه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة اثلانية .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب
اإلساليم.

الرقم املوحد)4315( :
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En verdad, Al-lah Todopoderoso me ordenó
que os recitara la sura de “Los que no
creen, tanto gente de la Escritura como
)asociadores, no podían…” (Corán, 98

إن اهلل -عز وجل -أمرين أن أقرأ عليك (لم
يكن اذلين كفروا)

 .991احلديث:

**

991. EL HADIZ:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
ْ
ُا
بن كعب -ريض اهلل
يب
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أل
ا ا ِ اْاا ا ا
عنه« :-إن اهلل -عز وجل -أمرين أن أقرأ عليك( :لم
َّ
وسماين؟ قال« :نعم»
يكن اذلين كفروا )...قال:
فبىك أُيب .ويف رواية :اف ا
ج اعل أُ ايب يا
بيك.
ِ
درجة احلديث :صحيح

De Anas Ibn Malik, que Al-lah esté complacido de él,
que dijo: Que el Mensajero de Al-la, que Él le bendiga
y dé paz, le dijo a Ubay Ibn Kaab, que Al-lah esté
complacido de él: “En verdad, Al-lah Todopoderoso me
ordenó que os recitara la sura de “Los que no creen,
tanto gente de la Escritura como asociadores, no
podían…” (Corán, 98). Le preguntó Ubay: “¿Mencionó
mi nombre?”. “Sí”, le respondió el Mensajero, y Ubay
lloró. En otro relato: “Ubay rompió a llorar”.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

يف ـهذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيرب
ًّ
أبيا -ريض اهلل عنه -بأن اهلل -تعاىل -أمره أن يقرأ
ُ
عليه سورة ابلينة ،فتعجب أيب -ريض اهلل عنه-
كيف يكون ـهذا؟! ألن األصل أن يقرأ املفضول ىلع
ُ
الفاضل ال الفاضل ىلع املفضول ،فلما حتقق أيب من

انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وتأكد منه بأن اهلل ذكر
اسمه بكى -ريض اهلل عنه -عند ذلك ً
ً
ورسورا
فرحا

بتسمية اهلل -تعاىل -إياه.

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este hadiz recoge que el Mensajero de Al-la, que Él le
bendiga y dé paz, informa a Ubay que Al-lah
Todopoderoso le ordenó que le recitara la sura de AlBayyina (Corán, 98). Ubay, que Al-lah esté complacido
?de él, se sorprendió y se preguntó ¿cómo es posible
Porque la tradición exige que el menos distinguido es
quien debe recitar para el más distinguido y no al revés.
Cuando a Ubay le aseguró el Mensajero de Al-la, que
Él le bendiga y dé paz, que era cierto que Al-lah había
mencionado su nombre, rompió a llorar de alegría y
felicidad porque el Altísimo le había mencionado.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواـها ابلخاري.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• كفروا  :الكفر أصله اجلحود والعناد املستلزم لالستكبار والعصيان.

فوائد احلديث:
 .1جواز ابلاكء فرحا ورسورا عند حصول انلعمة وخشية من اتلقصري يف شكر املنعم سبحانه.
ُ
 .2فضيلة أيب بن كعب ريض اهلل عنه وماكنته يف حفظ القرآن وقراءته.
 .3استحباب عرض القرآن ىلع اآلخرين وأنه سنة.
 .4فيه إشارة إىل أن أيب بن كعب ريض اهلل عنه أقرأ الصحابة فإذا قرأ عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم مع عظيم مزنتله اكن غريه بطريق اتلبع هل.
 .5امتثال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمر ربه -تعاىل.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
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 نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه - .كنوز رياضالصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن
إبراـهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .تهذيب اللغة/حممد بن أمحد بن األزـهري اهلروي ،أبو منصور -املحقق :حممد عوض مرعب -دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت-الطبعة :األوىل2001 ،م - .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوـهري الفارايب  -حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار-
دار العلم للماليني – بريوت -الطبعة :الرابعة  1407ـه  1987 -م.

الرقم املوحد)3601( :
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إن اهلل قد أوجب هلا بها اجلنة ،أو أعتقها بها من

 .992احلديث:

Ciertamente Al-lah le ha concedido el
paraíso por esa acción, o la ha librado del
fuego por la misma.

انلار

**

992. EL HADIZ:

ا

ْ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اج ا
كينة
اء ِتين ِمس ِ
ا
ُ َّ
اا ْ
اا ْ ا ا ا
ا
حت ِمل ابنتاني هلا ،فأ ْط اعمتُها ثالث ت ام ارات ،فأع اطت لك
ا
ُا
ا
ا ا ْ
ا اْ
اْ
يها تم ارة ِ اتلأكلها،
احدة ِمن ُهما تم ارة او ارفعت ِإىل ِف
و ِ
ا ْ ا ْ ا ا ْ ْ ا ا ا ا ا َّ
َّ اْ
فاستطعمتها ابنتاـها ،فشقت اتلمرة اليت اكنت تريد
اا ا
ا ُْ
أن تاأ ْ ُكلاها بينهما ،فاأا ْع ا
ج اب ِين شأن اها ،فذكرت اذلي
َّ
ا ْ
اصن اعت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالِ « :إن
اهلل قا ْد أا ا
وج ا
ب ل ا اها ب اها اجل ا َّنة ،أاو أا ْعتا اق اها ب اها ِم ان َّ
انلار».
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح

Aisha, que Al-lah esté complacido con ella, dijo: “Se me
acercó una mujer necesitada llevando a sus dos hijas
y le di tres dátiles, y la mujer dio uno a cada una de sus
hijas y mientras llevaba el tercero a su boca, sus hijas
se lo pidieron. Así que dividió el dátil que quería comer
entre ellas. Me asombré de su comportamiento y lo
conté al Mensajero de Al-lah, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, entonces dijo:
“Ciertamente Al-lah le ha concedido el paraíso por esa
””acción, o la ha librado del fuego por la misma.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

يُ اص ِّور حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -معلما جديدا
من رمحة الكبار بالصغار ،حيث قالت :جاءتين

مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث تمرات :أي

فأعطتها ثالث تمرات ،فما اكن من املرأة املسكينة
ا
ا
إال أن أعطت إحدى ابلنتني واحدة ،واثلانية اتلمرة
األخرى ،ثم رفعت اثلاثلة إىل فيها تلأكلها،
فاستطعمتاـها :يعين أن ابلنتني نظرتا إىل اتلمرة اليت
رفعتها األم ـ فلم تطعمها األم بل شقتها بينهما

نصفني ،فأكلت لك بنت تمرة ونصفا واألم لم تأكل

شيئا .فذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -ذلك للرسول

صىل اهلل عليه وسلم -وأخربته بما صنعت املرأة،فأخربـها" :أن اهلل أوجب هلا بها اجلنة ،أو أعتقها بها

SIGNIFICADO GENERAL:
**

Este hadiz de Aisha, que Al-lah esté complacido con
ella, muestra una enseñanza sobre la misericordia de
los mayores para con los menores. Dijo: “Se me acercó
una mujer necesitada llevando a sus dos hijas y le di
tres dátiles. Entonces, la mujer dio uno a cada una de
ellas, y levantó el tercero para llevárselo a la boca y
comérselo, pero se lo pidieron sus dos hijas. Entonces,
la madre no lo comió sino que lo dividió entre sus hijas
de modo de cada una de las ellas comió un dátil y
medio, y la madre no comió nada. Entonces Aisha, que
Al-lah esté complacido con ella, contó lo sucedido al
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de
Al-lah sean con él, y él le dijo: “Ciertamente Al-lah le ha
concedido el paraíso por esa acción, o la ha librado del
fuego por la misma”, por la gran misericordia que tuvo
con sus hijas, Al-lah le aseguró el Paraíso.

من انلار" يعين :ألنها ملا رمحتهما ـهذه الرمحة العظيمة

أوجب اهلل هلا بذلك اجلنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ْ
• فا ْ
استا ْط اع امتها  :طلبت منها أن تطعمهما اتلمرة.
ا ُْ
• شأن اها  :حاهلا ،وـهو إيثارـها الصغار ىلع نفسها.
• َّاذلي اصنا اع ْ
ت  :أي األمر اذلي فعلت.
ِ
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فوائد احلديث:

 .1فضل الصدقة اليت تدل ىلع صدق املؤمن يف إيمانه بربِّه وثقته بوعده وفضله.

 .2جواز تصدق املرأة من مال زوجها بإذنه العام واخلاص ،ويكون للزوجة أجر اإلنفاق ،وللزوج األجر كذلك؛ ألنه ريض بانلفقة من ماهل.
َّ
ِ .3شدة رمحة األمهات باألوالد وخشيتهن عليهم الضياع.
َّ
 .4رفع اإلسالم من شأن اجلنس األنثوي اذلي اكن حمل سخط العرب أيام اجلاـهلية ،بل رتب اإلسالم ىلع حسن تربية ابلنات واإلنفاق عليهن
تيسري دخول اجلنة وانلجاة من انلار.
َّ
 .5أن مالطفة الصبيان والرمحة بهم من أسباب دخول اجلنة وانلجاة من انلار ،نسأل اهلل أن يكتب نلا ولكم ذلك.
 .6فضل اإليثار ىلع انلفس ،ورمحة الصغار ،ومزيد اإلحسان والرفق بابلنات وأن ذلك سبب دلخول اجلنة والعتق من انلار.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ـه .رياض الصاحلني للنووي،
ط ،1حتقيق :ماـهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ـه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام ـهادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ـه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ـه.

الرقم املوحد)3133( :
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ُ ً رْر
إن اهلل ال يقبض العلم انَتااع ينَتعه م ررن
ْْ ر
ُ ْْ ر
ُرر
كن يقبرض ال رعل رم برقب رض العلماءر
انلَّ ر
 رول ر،اس

En verdad que Alah no quitara el
conocimiento arrancándolo de las personas
repentinamente, sino que lo quitará con la
muerte de los sabios.
**

993. EL HADIZ:

: احلديث.993

-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

Narró Abdullah Ibn Amer Ibn Al Asa –Alah se
complazca de él-: Escuché al mensajero de Alah –la
paz y las bendiciones sean con él- decir: “En verdad
que Alah no quitara el conocimiento arrancándolo de
las personas repentinamente, sino que lo quitará con
la muerte de los sabios hasta que ya no quede ningún
sabio, entonces las personas tomaran como líderes a
ignorantes les harán preguntas y ellos emitirán
veredictos sin conocimiento extraviándose y
extraviando a los demás”

-صىل اهلل عليه وسلم-  سمعت رسول اهلل: قال،
ُ ْ ا ْ ا ً اْا
ُ ْ َّ ا ا ا
زتااع ينزتعه ِم ان
ِ  «إن اهلل ال يق ِبض ال ِعلم ان:يقول
ُا
ا
ْْ ا
ُ ْا
انل ِ ا
َّ
 اح َّىت ِإذا،ِالعل اماء
لك ْن يق ِبض ال ِعل ام ِبقب ِض
ِ  و،اس
ْ ا ْ ُ ْ ا ً َّ ا ا َّ ُ ُ ً َّ ً ا ُ ا
 ف ُسئِلوا فأفتوا،اس ُرؤوسا ُجهاال
 اختذ انل،لم يب ِق اع ِملا
ُّ ا ْ ْ ا ا ُّ ا ا
.» فضلوا وأضلوا،ري ِعل ٍم
ِ بِغ
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Narró Abdullah Ibn Amer –Alah se complazca de  قال: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبداهلل بن عمرو
ambos-: dijo el mensajero de Alah –la paz y las
bendiciones sean con él- “Alah no quitará el  "إن اهلل ال يقبض:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
conocimiento” el conocimiento al que se refiere el hadiz ، املراد به علم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما،"العلم
ً
es el Corán, la Sunna y lo relacionado a ellos,
 ال يقبض العلم من: يعين،""انزتااع ينزتعه من انلاس
“arrancándolo de las personas repentinamente” es
decir: no arrancará el conocimiento de las personas  "ولكن،انلاس بأن يرفعه من بينهم إىل السماء
elevándolo de entre ellos al cielo, “sino que lo quitará” : أي،" "بقبض العلماء، يرفعه: أي،"يقبض العلم
es decir lo elevará, “Con la muerte de los sabios” es
decir: haciéndolos morir y elevando sus almas, “hasta ، اهلل: أي،" "حىت إذا لم يبق،بموتهم ورفع أرواحهم
ً
ً
que ya no quede” hasta que Alah no deje, “Ningún  خليفة: أي،" بقبض روحه "اختذ انلاس رؤوسا،""اعملا
ً
ً
ً
ً
ً
sabio” tomando sus almas, “las personas tomarán
 مجع جاـهل،" "جهاال،وقاضيا ومفتيا وإماما وشيخا
lideres” es decir: gobernadores, jueces, lideres, y guías
“ignorantes” sin conocimiento, “les harán preguntas y ، أجابوا وحكموا: أي،" فأفتوا، "فسئلوا، جهلة:أي
ellos emitirán veredictos” responderán y decidirán, “sin : أي،" "وأضلوا، صاروا ضالني: فضلوا" أي،"بغري علم
conocimiento, extraviándose” es decir: estarán
desviados del camino, “y extraviaran a los demás”  فيف ـهذا احلديث، فيعم اجلهل العالم،مضلني لغريـهم
desviaran a otros, el ignorante sustituirá al sabio, en el  وال يبىق يف األرض اعلم،إشارة إىل أن العلم سيقبض
hadiz hay una señal de que el conocimiento será
arrancado, no quedará sobre la tierra un solo sabio que  فتتدـهور األمة وتضل بعد،يرشد انلاس إىل دين اهلل
guie a las personas a la religión de Alah, ellos se harán
.ذلك
cargo de la nación y después de eso la desviaran. Ver:
Murqat al mafatih (1/460) Sharj riyadh as salihin)452/5(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم:اتلصنيف
. متفق عليه:راوي احلديث
ا
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
**
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معاين املفردات:

ً
انزتااع  :من الزنع ،وـهو اجلذب والقلع.
•
• بقبض العلماء  :بموتهم.
ً
• رؤوسا  :مجع رأس ،وـهو السيد املقدم يف انلاس.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع طلب العلم ،يلكرث العلماء ،ويعم نفع انلاس بهم.
اْ
 .2موت العلماء مصيبة حتل باألمة ،وثلم يف اإلسالم.
 .3الفتوى يه الرياسة احلقيقية ،وذم من يقدم عليها بغري علم.
 .4اتلحذير من استفتاء اجلاـهلني ،أو الفتوى بغري علم.
 .5الفتوى بالرأي سبيل الضالل واإلضالل.
 .6قلة العلم بادلين من عالمات قرب القيامة.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ـه-3 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ـه-4 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زـهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ـه-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ـه-6 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ـه-7 .مرقاة املفاتيح رشح
مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ـه-8 .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ـه.

الرقم املوحد)10118( :
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En verdad, Al-lah ama al hombre que es
temeroso de Él, que se valga por sí mismo y
que sea discreto.Al-lah ama al siervo
temeroso de Él, el satisfecho y el discreto.

إن اهلل حيب العبد اتلِق ,الغين ,اخلِف

 .994احلديث:

**

994. EL HADIZ:

ً
عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن De Saad Ibn Abu Waqqás, Al-lah esté complacido con
él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
َّ َّ ا
الغ َّ
ين ,اخل ا ِ َّ
يف».
اهلل حيب العبد اتل ِيقِ ,
paz, dijo: “En verdad, Al-lah ama al hombre que es
temeroso de Él, que se valga por sí mismo y que sea
”discreto.

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

من أسباب حمبة اهلل للعبد أن يتصف بهذه الصفات Entre los motivos del amor de Al-lah a su siervo que
éste tenga estas tres condiciones: la primera es que el
اثلالث :األوىل :أن يكون متقيا هلل تعاىل ،قائما siervo sea temeroso de Al-lah, Ensalzado sea, que
بأوامره جمتنبا نواـهيه .اثلانية :أن يكون مستغنيا cumpla con sus mandatos y evite sus prohibiciones; la
segunda es que se valga por sí mismo y no le pida a
عما يف أيدي انلاس ،راضيا بما قسم اهلل هل .اثلاثلة:
;los demás, satisfecho con lo que le ha otorgado Al-lah
أن يكون خفيا ،ال يتعرض للشهرة ،وال يرغب فيهاy tercero que sea discreto y no aparente ante los .
demás buscando la fama ni la quiera.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َّ
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
**

معاين املفردات:

• اتليق  :ـهو املمتثل ألوامر اهلل ،املجتنب نلواـهيه.
• الغين  :ـهو املكتيف بما يف يده وإن اكن قليال ،فال يطمع بما يف أيدي انلاس.
• اخليف  :املنقطع إىل عبادة اهلل بالَس.

• العبد  :امللكف ،والعبودية أفضل أوصاف امللكف ،وـهو أقَص درجات اخلضوع واالنقياد.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث إثبات صفة املحبة هلل -تعاىل-.
 .2من مجع ـهذه الصفات اثلالث فإن اهلل حيبه.
 .3فضل اخلفاء وعدم احلرص ىلع الشهرة بني انلاس.
 .4فضل االستغناء والزـهد عما يف أيدي انلاس.
املصادر واملراجع:

ّ
ا
لوغ ا
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ـه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم ارام ،للبسام ،مكتابة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم اسة  1423 ،ـه 2003 -م .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5340( :
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) ـه1438 –  ذو احلجة30 (

إن املسلم إذا اعد أخاه املسلم لم يزل يف خرفة

El musulmán que visita a su hermano
musulmán enfermo estará disfrutando de
los frutos del paraíso hasta que regrese.

اجلنة حىت يرجع

**

995. EL HADIZ:

: احلديث.995

Narró Zauban –Alah se complazca de él- que el profeta صىل اهلل عليه-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن ثوبان
ا ا
–la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “El ْ ا ا
َّ
ا
اعد أخاه املسل ا
"إن املسل ا
ل
ز
ي
لم
،
م
إذا
م
:
ال
 ق-وسلم
ِ
ِ
musulmán que visita a su hermano musulmán enfermo
ا
ُ ْا
َّ ا
ا
estará disfrutando de los frutos del paraíso hasta que هلل ما
ِ  يا رسول ا: قيل،"يف خرف ِة اجلن ِة حىت يرجع
َّ ُ ُ ا
اا
regrese, le dijeron: ¿Mensajero de Alah cuáles son
.""جناـها
: قال،خ ْرفة اجلن ِة؟
esos frutos del paraíso? Dijo: “son las frutas más
maduras”
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El hadiz de Zauban en el que el profeta –la paz y las : قال-صىل اهلل عليه وسلم- حديث ثوبان أن انليب
bendiciones sean con él- dijo: “El musulmán que visita
a su hermano musulmán” es decir en la enfermedad,  فإنه ال- يف مرضه:يعين- "إذا اعد املسلم أخاه املسلم
“estará disfrutando de los frutos del paraíso” le dijeron: : قال، وما خرفة اجلنة؟:يزال يف خرفة اجلنة" قيل
¿Mensajero de Alah cuáles son esos frutos del
 يعين أنه جيين من ثمار اجلنة مدة دوامه،""جناـها
paraíso? Dijo: “son las frutas más maduras” es decir:
ً
mientras este sentado visitando al enfermo estará  فشبه ما حيوزه اعئد املريض،جالسا عند ـهذا املريض
disfrutando de los frutos del paraíso, comparó lo que  املراد: وقيل،من اثلواب بما حيوزه اذلي جيتين اثلمر
consigue quien visita a un enfermo con la recompensa
de quien come los frutos del paraíso, también se dice:  واملعىن أن العائد يميش يف طريق،بها ـهنا الطريق
que a lo que se refiere es al camino, es decir el que  واجللوس عند. واتلفسري األول أوىل،تؤديه إىل اجلنة
visita al enfermo es como si anduviera en un camino
 فقد،املريض خيتلف باختالف األحوال واألشخاص
que lo lleva al paraíso, la primera explicación es más
ً
correcta. La visita al enfermo varía de acuerdo a la  وقد يكون،يكون اجللوس عند املريض مطلوبا
ُ  فإذا،غري مطلوب
situación y la persona, sentarse un tiempo con él puede ،علم أن املريض يأنس بهذا الرجل
ser algo necesario como también puede ser que sea
algo no necesario, si el enfermo se siente cómodo con  وإذا، فاألفضل أن يتأخر،وأنه حيب أن يتأخر عنده
ُ
esa visita y le gustaría que le visita fuera larga entonces  فإنه ال،علم أن املريض حيب أن خيفف العائد
es mejor alargar la visita, pero si el enfermo prefiere
. فللك مقام مقال،يُتأخر
que la visita sea breve entonces lo mejor es que así
sea, todo debe ser a medida.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض:اتلصنيف
. رواه مسلم:راوي احلديث
**

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

:معاين املفردات

ُ ا
. اسم ما يقطع من اثلمار حني يدرك وينضج: • خ ْرفة
. لك ما جيتىن من اثلمر: • جناـها

:فوائد احلديث
. وثواب العائد، فضل عيادة املريض.1
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(  30ذو احلجة –  1438ـه)
 .2عيادة املريض من الطااعت اليت تقرب من اجلنة ،وتباعد من انلار.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ـه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ـه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ـه .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ـه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛
للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ـه.

الرقم املوحد)5647( :

519

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

إن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من نور :اذلين

Los justos estarán ante Alah sobre pulpitos
de luz: aquellos que juzgaban con justicia a
quienes gobernaban y mandaban.

يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

 .996احلديث:

**

996. EL HADIZ:

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنهماNarró Abdulah Ibn Amer Ibn Al As –Alah se complazca -
de ambos- que el profeta –la paz y las bendiciones
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
sean con él-: “Los justos estarán ante Alah sobre
ُْ
سطني عند اهلل ىلع منابر من نور :اذلين يعدلون pulpitos de luz: aquellos que juzgaban con justicia a
المق ِ
ا ْ
”quienes gobernaban y mandaban
يف حكمهم وأـهليهم وما ول ُوا».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يف احلديث بشارة لذلين حيكمون باحلق والعدل بني En el hadiz hay una buena noticia para aquellos que
juzgan con la verdad y justicia entre las personas
انلاس اذلين حتت إمرتهم وحكمهم ،وأنهم ىلع منابر aquellos que están bajo su gobierno y mando, ellos
من نور حقيقة إكراما هلم يوم القيامة عند اهلل -عز estarán sobre pulpitos de luz real, será una honra para
ellos en el día del juicio ante Alah –Enaltecido sea.**

وجل .-وـهذه املنابر عن يمني الرمحن -تعاىل ،-وفيه
إثبات ايلمني وايلد هل -سبحانه -دون تعطيل أو
تكييف أو تشبيه أو حتريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم .ملحوظة :يف صحيح مسلم زيادة ىلع ما يف رياض الصاحلني :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن املقسطني عند اهلل
ىلع منابر من نور ،عن يمني الرمحن -عز وجل ،-وَكتا يديه يمني».
ا
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املقسطني  :العادلني.
• عند اهلل  :عند اهلل يوم القيامة.

• يف حكمهم  :يف قضائهم.
ُ
• ما اولوا  :اذلي اكنت هلم عليه والية.

فوائد احلديث:
 .1فضل العدل واحلث عليه.
 .2بيان مزنلة العادلني يوم القيامة.
 .3تفاوت منازل أـهل اإليمان يوم القيامة لك حسب عمله.
 .4أسلوب الرتغيب من أسايلب ادلعوة اليت ترغب املدعو يف الطاعة.
 .5إثبات ايلد وايلمني هلل -تعاىل -دون تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو حتريف.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,
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الطبعة :األوىل 1423 ،ـه .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ـه.

الرقم املوحد)4935( :
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Ciertamente Ibrahim es mi hijo. Ha
fallecido estando aún tomando el pecho. En
verdad, tendrá dos nodrizas en el Paraíso
que amamantarán hasta completar la edad
de tomar el pecho (dos año).

 وإن هل،إن إبراهيم ابين وإنه مات يف اثلدي
لظرئين تكمالن رضاعه يف اجلنة

**

997. EL HADIZ:

: احلديث.997

ُ
De Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, que رأيت
 «ما: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
dijo: “No he visto jamás a nadie más indulgente con los
niños que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz”. Dijo: “A Ibrahim (hijo del Mensajero de Al-lah) le
daba el pecho una mujer que vivía en una de las aldeas
de Medina. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, solía ir a verlo y nosotros con él. Entraba en la
casa de la nodriza que estaba llena de humo, porque
su marido era herrero. Toma a su hijo, le daba vueltas
y lo volvía a poner de nuevo en su sitio”. Dijo Amru:
“Cuando falleció Ibrahim, el Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz, dijo: ‘Ciertamente Ibrahim es mi
hijo. Ha fallecido estando aún tomando el pecho. En
verdad, tendrá dos nodrizas en el Paraíso que
amamantarán hasta completar la edad de tomar el
pecho (dos año).”’

صىل اهلل- أحدا اكن أرحم بال ِعيال من رسول اهلل
ا ا
 «اكن إبراـهيم ُم ْسرتض ًعا هل يف: قال،»-عليه وسلم
 فيدخل ابليت، فاكن ينطلق وحنن معه،اع اوايل املدينة
ْ ا
َّ
 ثم، فيأخذه فيُقبِّله، وًكن ِظْئه قيْنًا،وإنه يلُ ادخن
ُ
-  فلما تويف إبراـهيم قال رسول اهلل: قال عمرو.»يرجع
 وإنه مات، «إن إبراـهيم ابين:-صىل اهلل عليه وسلم
ْ
ُ
َّ
.»لظْئين تك ِمالن رضاعه يف اجلنة
ِ  وإن هل،يف اثلدي

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, informa  أنه ما رأى أحدا-ريض اهلل عنه- خيرب أنس بن مالك
de que no ha visto jamás a nadie más indulgente con
los críos y los niños que el Mensajero de Al-lah, Él le - اكن أرحم بال ِعيال واألطفال الصغار من رسول اهلل
bendiga y le dé paz. A Ibrahim, hijo del Mensajero de صىل-  وًكن إبراـهيم ابن انليب،-صىل اهلل عليه وسلم
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le daba el pecho una
، ترضعه مرضعة يف قرى عند املدينة-اهلل عليه وسلم
mujer que vivía en una de las aldeas de Medina. El
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía  يذـهب وبعض الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم- فاكن
acudir a verlo junto con algunos compañeros suyos.  فيدخل ابليت فيجد ابليت يدخن؛ وذلك،معه لزيوره
Entraba en la casa de la nodriza que estaba llena de
ً
humo, porque su marido era herrero, y tomaba a su صىل اهلل-  فاكن انليب،ألن زوج مرضعته اكن حدادا
hijo, le daba vueltas y lo volvía a poner de nuevo en su  فلما تُويف، يأخذ إبراـهيم فيُقبِّله ثم يرجع-عليه وسلم
sitio. Cuando falleció Ibrahim, el Mensajero de Al-lah,
 إن:-صىل اهلل عليه وسلم- إبراـهيم قال رسول اهلل
Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Ciertamente Ibrahim es
mi hijo. Ha fallecido estando aún tomando el pecho,  وإن هل، وإنه مات وـهو يف سن الرضاع،إبراـهيم ابين
pero, en verdad, tendrá dos nodrizas en el Paraíso que مرضعتني تتمان رضاعه يف اجلنة حىت يتم السنتني؛
amamantarán hasta completar la edad de tomar el
pecho, esto es, dos año). A Ibrahim, que había fallecido وذلك ألن إبراـهيم تويف وهل ستة عرش شهرا أو سبعة
con dieciséis o diecisiete meses, lo amamantarán dos  فرتضعانه بقية السنتني فإنه تمام،عرش شهرا
nodrizas hasta cumplir la edad de dejar el pecho, en
virtud del Corán. Esto es una señal de generosidad صىل-  وـهذا كرامة هل وألبيه،الرضاعة بنص القرآن
hacia Ibrahim y hacia su padre, Al-lah le bendiga y le
.-اهلل عليه وسلم
dé paz.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**

522

(  30ذو احلجة –  1438ـه)
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه مسلم.
اا
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ا
• ُم ْسرت اضعا  :هل مرضعة.
• اع اوايل املدينة  :القرى اليت عند املدينة.
ْ
الظْئ  :يه اليت ترضع ودل غريـها ،وزوجها ظْئ ذللك الرضيع ،فلفظة الظْئ تقع ىلع األنىث واذلكر.
• ِ
ا
ً
ً
• قيْنا  :حدادا.

فوائد احلديث:
 .1بيان كريم خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته للعيال والضعفاء ،وفيه فضيلة رمحة العيال واألطفال وتقبيلهم.
 .2جواز أن ترضع املرأة ودل غريـها.
 .3بيان فضيلة إبراـهيم ابن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4وجود اجلنة وأنها خملوقة اآلن.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ـه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ـه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض
بن موَس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ـه1998 ،م.

الرقم املوحد)11188( :
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ر ر
ررر ُ
إن أ ْوىل انلاس باهلل من بدأه ْم بالسالم

 .998احلديث:

El más cercano de la gente a Al-lah es quien
entre ellos inicie el saludo.
**

998. EL HADIZ:

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ا ا
صىل اهلل عليه وسلم« :-إن أ ْوىل انلاس باهلل من
ااُ
بادأـه ْم بالسالم» .ويف رواية للرتمذي :قيل :يا رسول
اْاُ
ْ
ا ُّ
اهللَّ ،
الر ُجالن يالتا ِقياان أي ُه اما يبدأ بالسالم؟ ،قال:
ا ُ
«أ ْوالـه اما باهلل تعاىل».
درجة احلديث :صحيح

De Abu Umama, que Al-lah esté complacido con él,
que dijo: Dijo el Mensajero de Al-lah, que él esté
complacido con él “El más cercano de la gente a Al-lah
es quien entre ellos inicie el saludo.” Segú el ralato de
At-Tirmidi: Se dijo: “Oh Mensajero de Al-lah, cuando
dos hombre se encuentran, ¿quién debe iniciar el
saludo?” Dijo: “El que más cercano se siente Al-lah
”Todopoderoso.
**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

ا
خري انلاس وأقربهم طاعة هلل تعاىل :من بادر إخوانه El mejor de las gentes y el más leal a Al-lah
Todopoderoso es aquel que inicia el saludo a sus
ْ
رغبا
بما
ة
بالسالم؛ ألنه بادر إىل طاعة وسارع إيلها
hermanos, ya que toma la iniciativa para cumplir con la
عند اهلل تعاىل ،فاكن أوىل انلاس وأطوعهم هلل تعاىلlealtad a Al-lah y se apresuró hacia ella buscando la .
recompensa de Al-lah y con ello se convierte en el más
cercano de la genta a Al-lah y el más leal.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :الرواية األوىل رواـها أبو داود .الرواية اثلانية رواـها الرتمذي.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاـهيل -ريض اهلل عنه-
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أوىل انلاس باهلل  :أي :أحقهم بالقرب منه بالطاعة.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
ُ ا ِّ
والمذك ِر هل بِ ِذكر
 .1إن أقرب انلاس من اهلل بالطاعة من بدأ أخاه بالسالم عند مالقاته؛ ألنه السابق إىل ِذك ِر اهلل واملبادر إىل تطييب نفس أخيه
اهلل.
 .2استحباب إفشاء السالم بني املسلمني ،وأن ذلك سبيل لطاعة اهلل وحمبته والقرب منه سبحانه وتعاىل.
خري ُ
ُ .3
المتاالقيني اذلي يبدأ أخاه بالسالم.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه - .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة
العرصية - .سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراـهيم عطوة عوض -رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراـهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .صحيح اجلامع الصغري
وزياداته :األبلاين دار املكتب اإلساليم -بريوت بلنان.

الرقم املوحد)3621( :
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Realmente en Medina han quedado
hombres que, aunque hayáis andado
caminos y atravesado valles, estaban con
vosotros, sólo que les ha retenido la
enfermedad.

ُْ رر
ً َستُم رم رس
ْ إن باملدينة لرر رج ًاال ما ر
 وال قطعتم،ريا
ر
ً
رر ُ ر ر ر
 إال اكنوا معكم حبسهم املرض،روادريا
**

999. EL HADIZ:

: احلديث.999

ريض- عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل األنصاري

De Abu Abdallah Yabir Ibn Abdallah Al Ansari, Al-lah
esté complacido con todos, que dijo: “Estábamos con
el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, en una
incursión militar y nos dijo: ‘Realmente en Medina han
quedado hombres que, aunque hayáis andado
caminos y atravesado valles, estaban con vosotros,
sólo que les ha retenido la enfermedad’”. En otro relato:
“serán partícipes de vuestra recompensa”. De Anás,
Al-lah esté complacido con él, que dijo:
“Regresábamos de la batalla de Tabuk con el
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, y nos dijo:
‘Realmente en Medina han quedado hombres que,
aunque hemos andado caminos y atravesado valles
han, estado con nosotros, pero solo los ha retenido una
causa mayor.”’

صىل اهلل عليه-  كنا مع انليب: قال،-اهلل عنهما
ً ا ا
ُْ
اا
رستم
ِ  «إن باملدينة ل ِرجاال ما: فقال، يف غزا ٍة-وسلم
ْ ا
ُ
ً امس
 إال اكنوا ام اعكم احبا اسهم، وال ق اطعتُم اوا ِديًا،ريا
ِ
ُ ُا ا
ْ ا
ُ
 وعن.» «إال رشكوكم يف األج ِر: ويف رواية.»املرض
 رجعنا من غزوة تبوك مع: قال-  ريض اهلل عنه- أنس

 «إن أقواما خلفنا: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ
 إال وـهم معنا؛، وال واديا،باملدينة ما سلكنا ِشعباا
.»حبسهم العذر

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

SIGNIFICADO GENERAL:

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, informa  عن رجال ما حبسهم-صىل اهلل عليه وسلم- خيرب
acerca de hombres que la enfermedad u otras causas
mayores les han impedido luchar en el nombre de Al- عن اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل إال املرض وحنوه من
ُ
lah, Ensalzado y Excelso. Así pues, informa de que  فيخرب أنه ما سار الغزاة سريا وال قطعوا،األعذار
ُ
todo el camino que hayan andado los combatientes y
وكت ا
.ب هلؤالء ثواب ذلك العمل
واديا وال ِشعبا إال
ِ
todos los valles que hayan atravesado, será
computado igualmente como recompensa para
aquellos que no han podido luchar.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب:اتلصنيف
. رواه ابلخاري:-ريض اهلل عنه-  حديث أنس. رواه مسلم:-ريض اهلل عنه-  حديث جابر:راوي احلديث
**

-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:ااتلخريج
ا
- ريض اهلل عنه- أنس بن مالك

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. غزوة: • غزاة
. سريا أو يف ماكن سري: أي: • مسريا
. سلكتموه: • قطعتم واديا

 مفرج ما بني جبال أو تالل أو آكام: الوادي: • واديا
. منعهم: • حبسهم
. شاركوكم: • رشكوكم
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• األجر  :اثلواب.
ْ
• ِشعبًا  :الطريق يف اجلبل.

فوائد احلديث:
 .1من حبسه العذر اكن كأويل الرضر.
 .2أن من صحت نيته ،وعزم ىلع فعل عمل صالح وتركه لعذر ،أن هل مثل أجر فاعله.
 .3ليس ىلع أويل الرضر اكألعىم واملريض حرج.
املصادر واملراجع:
-نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،

الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م- .
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ـه - .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4557( :
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ً رر ر ُ
إن رجاال يتخ َّوضون يف مال اهلل بغري حق ,فلهم

 .1000احلديث:

Algunos hombres usurpan la propiedad de
Al-lah injustamente. Estos ingresarán en el
Infierno en el Día del Resurrección.

انلار يوم القيامة

**

1000. EL HADIZ:

عن خولة األنصارية -ريض اهلل عنها -قالت :قال De Jaula Al-Ansariyaa, Al-lah esté complacido con ella,
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz,
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن رجاال
dijo: “Algunos hombres usurpan la propiedad de Al-lah
ا ا ا َّ ُ
يتخوضون يف مال اهلل بغري حق ,فلهم انلار يوم injustamente. Estos ingresarán en el Infierno en el Día
”del Resurrección.
القيامة».

درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أناس El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos
informa en este hadiz de algunas gentes que usurpan
يترصفون يف أموال املسلمني بابلاطل ،وأنهم las propiedades de los musulmanes injustamente,
يأخذونها بغري حق ،ويدخل يف ذلك أكل أموال tomándolas para sí sin tener ningún derecho a hacerlo.
Esto abarca gastar las propiedades de los huérfanos
ايلتاىم وأموال الوقف من غري مستحقها وجحد
de forma injusta, así como los bienes habices sin tener
األمانات واألخذ بغري استحقاق وال إذن من األموال derecho a ellos, gastar los recaudos que se les haya
العامة ،وأخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن جزاءـهم encomendado y gastar sin derecho ni permiso los
bienes públicos. Al-lah le bendiga y le dé paz ha
انلار بذلك يوم القيامة.
informado de que estos ingresarán en el Infierno en el
Día del Resurrección.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
**

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

معاين املفردات:

• يتخوضون يف مال اهلل  :يترصفون يف أموال املسلمني بابلاطل.

فوائد احلديث:
 .1حيرم ىلع اإلنسان أن يكتسب املال إال من الوجه احلالل ،ألن اكتسابه من احلرام من اتلخوض فيه واتلرصف بابلاطل.
 .2املال بيد املسلمني وبيد والتهم ـهو مال اهلل استخلفهم عليه يلنفقوه يف الطرق املرشوعة ،واتلرصف فيه بابلاطل حرام ،وـهذا اعم يف الوالة
وغريـهم من سائر املسلمني.

املصادر واملراجع:

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
ّ
ا
لوغ ا
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ـه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم اسة  1423 ،ـه-
الم ارام ،للبسام ،مكتابة األسدي ،مكة
يح
ِ
 2003م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زـهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط،
.1422

الرقم املوحد)5331( :

527

(  30ذو احلجة –  1438ـه)

ر
ُ ُ ر ُ ٌ ُ
إن يف الليل لساعة ،ال ي رواف رقها رجل مسلم يسأل
ْ
ْ ر
اهلل تعاىل ً
خريا من أم رر ادلنيا واآلخرة ،إال أعطاه
ُ َّ
إرياه ،وذلك ُك يللة

 .1001احلديث:

Durante la noche hay un periodo de tiempo
en el cual si un siervo le pide a Alah algo
para esta vida o la próxima Alah se lo
concederá y esto sucede todas las noches.
**

1001. EL HADIZ:

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -

Narró Yabir –Alah se complazca de él-: escuché al
mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con
él- dijo: “Durante la noche hay un periodo de tiempo en
el cual si un siervo le pide a Alah algo para esta vida o
la próxima Alah se lo concederá y esto sucede todas
”las noches.

صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن يف الليل لساعة ،ال
ْ
يُ اواف ُق اها ُ
رج ٌل ُمسلم ياسأل اهلل تعاىل ً
خريا من أم ِر
ِ
ُ َّ
اْ
ادلنيا واآلخرة ،إال أعطاه ِإياه ،وذلك لك يللة».
درجة احلديث :صحيح

**

CLASIFICACIÓN
Hadiz auténtico (sahih).
DEL HADIZ:

املعىن اإلمجايل:

SIGNIFICADO GENERAL:

يف لك يللة ساعة يُستجاب فيها ادلاعء ،فال يصادفها Durante cada noche hay un periodo de tiempo en el
**

que las suplicas son respondidas, si un musulmán
عبد مسلم ال يدعو فيها بمحرم إال استجاب اهلل hace una súplica y coincide con ese momento, si lo que
داعءه ،ويه ثلث الليل اآلخر ،كما يف انلصوص pide no es haram Alah le responderá su suplica, ese
periodo es el último tercio de la noche como se muestra
الصحيحة األخرى.
en los hadices correctos.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ساعة  :فرتة من الزمن.
• يوافقها  :يصادفها.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع القيام يف الليل،أي ساعة من سااعته.
 .2إثبات ساعة اإلجابة يف لك يللة ،وذلك يف اثللث األخري منها.
املصادر واملراجع:
-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماـهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزـهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ـه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ـه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)3625( :
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املحتويات

.................................. ................................ ................................ ................................ أحاديث الفقه وأصوهل
1 ................................... ................................ ................................ ال تسبوا األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا
1 ................... .No insulten a los muertos, porque ya los alcanzó las consecuencias de sus acciones
2 ........................ ................................  فليصل معه فإنها هل نافلة، إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك اإلمام ولم يصل،ال تفعلوا
No volváis a repetirlo. Si alguien reza en su casa, va a la mezquita y encuentra que el imam todavía
.no ha rezado, debe rezar con él, puesto que esa oración se le considerará una oración voluntaria
2 .................... ................................ ................................ ................................ ................................
4 ....................................... ................................ ................................  وال يستقاد فيها،ال تقام احلدود يف املساجد
4 ................ .Los castigos prescritos y la pena de muerte no deben ser ejecutados en las mezquitas
6 .................................... ................................ ................................ ال تقوم الساعة حىت يتباَه انلاس يف املساجد
No ha de venir la Hora (del Día del juicio final) hasta que las personas presuman con (la
6 .............. ................................ ................................ .construcción y decoración de) las mezquitas
8 ......................................... ................................  ويصيل أي ساعة شاء من يلل أو نهار،ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا ابليت
Oh descendientes de ‘Abdul Manaf! No impidáis a nadie que circunvale alrededor de esta Casa ¡
8 ................... .(Ka’abah), ni impidáis que ore a cualquier hora de la noche o del día si así lo desea
10.............. ال تؤذي امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإنما ـهو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إيلنا
Si una mujer daña a su marido en esta vida, la esposa de este de entre las huríes dirá: ‘No le dañes,
Al-lah te maldecirá, pues él es huésped y pasajero en tu casa y su separación de ti está próxima
10................................ ................................ .’(por lo efímero de este mundo), y vendrá a nosotros
12................................. ................................ ................................  وال وـهو يدافعه األخبثان،ال صالة ِبرضة طعام
No se realiza la oración mientras la comida está servida, ni mientras se está con ganas de hacer las
12............. ................................ ................................ ................................ .necesidades fisiológicas
14............... ................................ ................................ ................................ ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب
14............................... .No ha hecho su salat quien no recita en ella el Fatiha(la que abre el Libro)
: وال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، وال بعد العرص حىت تغرب، وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس، الفطر واألضَح:ال صوم يف يومني
16................................ ................................ ................................  ومسجدي ـهذا، ومسجد األقَص،مسجد احلرام
No se debe ayunar en dos días señalados: la festividad del fin del ayuno (Eid Al Fitr) y la festividad
del sacrificio (Eid Al Adha); no se debe rezar la oración voluntaria después de la oración del alba
(Fayr) hasta que salga el sol y tampoco después de la oración de la tarde (Asr) hasta que se ponga
el sol; y no se debe aumentar la frecuencia de los viajes (en busca del favor de Al-lah y su cercanía)
sino es a tres mezquitas: la mezquita inviolable (Meca), la mezquita del Aqsa (Jerusalén) y ésta mi
16.................... ................................ ................................ ................................ .mezquita (Medina)
رض ا
رض ار وال ِ ا
ال ا ا
20................................ ................................ ................................ ................................ ار
20............ ................................ ................................ ................................ .Ni perjuicio ni venganza
ْ ْ ُْ ُ ا
22.................. ................................ ................................ استن ِف ْرتم فان ِف ُروا
 وإذا، ولكن جهاد ونية،ال ـهجرة بعد الفتح
No hay emigración después de la conquista después de la conquista (de Makkah) sino Yihad y
22.................... ................................ .buenas intenciones, si se ven perjudicados entonces váyanse
ً  إال أن ياصوم،وم َّن أحدكم يوم اجلمعة
ال يا ُص ا
25................. ................................ ................................ يوما قبله أو بعده
.Que ninguno de vosotros ayune en el día del viernes, si no se ayuna un día antes o un día después
25................... ................................ ................................ ................................ ................................
ُ َّال يال ُج انلار رجل باكى من خشية اهلل حىت ياعود الل
ْ َّ نب يف
26............... ................................ ................................ الرضع
ِ
El Fuego no tocará a ningún hombre que llore por el temor de Al-lah hasta que la leche no regrese “
26.............................. ................................ ................................ ................................ .”a los pechos
ا
اا ا ا ا ا ا
ا
ْ َّ ُ ْ ا ٌ ا ُ ا ْ ا ْ ا ْ ا ْ ا
ْ ْ ْ
ُ ا
اا ا
َّ ا
28  اويلاق اطع ُه اما أسفل من الكعبني،ني
ِ  فليلبس خف،ني
ِ جيد نعل
ِ اويال ِت وال الربانِس وال اخلِفاف إال أحد ال
ِ ال يلبس القميص وال العمائِم وال الَس
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No puede vestir camisa, turbante, pantalones, prendas con capuchas o calcetines, excepto sino
tiene sandalias entonces que use calcetines pero que los corte por debajo de los tobillos, no usen
28............................... nada que haya sido teñido con azafrán o wars (perfume de color amarillos)
ِّ
31................... ................................ ................................  ليس ىلع اعتقه منه َشء،ال يُ اصيل أحدكم يف اثلَّ ْو ِب الواحد

31.............. .Que ninguno de ustedes rece con una sola prenda de ropa que no cubra sus hombros
33.................. ................................ ................................  ثم يغتسل منه،ال يبولن أحدكم يف املاء ادلائم اذلي ال جيري
33..Que ninguno de ustedes orine en el agua permanente que no fluye, para luego lavarse con ella
ُ
ُ
ُ ِّ اثلَّي:ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
ُ
35...................................... واتلارك دلينه املفارق للجماعة
،وانلفس بانلفس
،ب الزاين
No está permitido derramar la sangre de un musulmán excepto en estos tres supuestos: el casado
que comete adulterio; una vida asesinada por otra vida; y en el caso de aquel deja su religión y
35................ ................................ ................................ ................................ .rechaza la comunidad
37............ ................................ ال خيرج الرجالن يرضبان الغائط اكشفني عن عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع ذلك
Si dos personas se dirigen a defecar, deben cubrir sus partes pudendas ante la mirada de los demás
37.... .y no hablar entre ellos, porque hacerlo es detestado por Al-lah, Ensalzado y Majestuoso sea
ُ
39.............. ................................ ................................ ................................ ال يزال انلاس خبري ما اع َّجلوا الفطر
39.......... .La gente seguirá haciendo lo correcto siempre que se apresuren en la ruptura del ayuno
41................ ................................ ................................ ................................  فيم رضب امرأته؟:ال يسأل الرجل
41................... .Al hombre no se le pide explicaciones por haber castigado físicamente a su esposa
43....................... ................................ ................................ ال يصيل أحدكم يف اثلوب الواحد ليس ىلع اعتقيه َشء
43............... Que ninguno de ustedes rece con una sola prenda de ropa que no cubra sus hombros
45............ ................................ ................................  غريه: أو قال.ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض منها آخر
Que ningún creyente aborrezca a una creyente. Pues si le disgusta uno de sus modales, le
45.................................... .complacerá otro. O dijo: habrá otro modal diferente que le complacerá
47.............................. ................................ ................................ ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ
Al-lah no aceptará la oración de ninguno de ustedes si anula su ablucion menor hasta que la realice
47..................................... ................................ ................................ ................................ .otra vez
49.............. ................................ ................................ ................................ ال يقبل اهلل صالة حائض إال خبمار
49... .El salat de una mujer que ha alcanzado la pubertad no se acepta a menos que vista un Jimar
 بقضاء صالة-صىل اهلل عليه وسلم-  تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال يأمرـها انليب-صىل اهلل عليه وسلم-  اكنت املرأة من نساء انليب،ال يقضني

51........... ................................ ................................ ................................ ................................ انلفاس
No tiene que recuperarla. Las mujeres de la familia del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé
paz, solía estar sin rezar un período de cuarenta noches en el puerperio (después de dar a luz), sin
que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, les haya ordenado recuperar la oración no
51....................... ................................ ................................ .realizada en ese período de puerperio
53...................... ................................ ................................ ال يقطع الصالة َشء وادرءوا ما استطعتم فإنما ـهو شيطان
De Abu Said Al-Judri, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le
dé paz, dijo: “Nada interrumpe la oración, pero apartad tanto como podáis todo aquel que intenta
53................ ................................ .cortar la oración, pues él es Satán”. Transmitido por Abu اDaud
ُ ْ اْ ُ ْ ا ٌ اْ ا ْاْ ُ ا
55............ ................................ ................................ ................................ ني اوـه او غضباان
ِ الحيكم أحد بني اثن
55..................... ................................ Que ninguno de vosotros juzgue entre dos estando enfadado
ا
ْ ا
ُ ا َّ ا ا
ُْ
ُ أل ْن يالا َّج
56.......................................... ارته اليت فرض اهلل عليه
 من أن يع ِطي كف-تعاىل- أحدكم يف يا ِمي ِنه يف أـه ِله آثم هل عند اهلل
Insistir en un juramento que perjudique a la familia es un pecado mayor ante Alah que romperlo
56................ ................................ ................................ .y pagar la expiación que Alah
ha impuesto
ا
َّ ُ ا ا
ْ
ُُ ُا
ا
ُ
ا
ْ
ٌ
 أعطوه أو، خري هل من أن يسأل انلاس، فيكف اهلل بها وجهه، فيأيت ِِبزمة من حطب ىلع ظهره فيبيعها،ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأيت اجلبل
58............. ................................ ................................ ................................ ................................ امنا ُعوه
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Que algunos de vosotros tomen unas cuerdas, suban al monte y venga con un hatillo de leña sobre
sus espaldas y lo vendan, y que Al-lah proteja sus rostros con lo que obtengan. En cualquier caso
58................ ................................ .es mejor para él que pedir a la gente, tanto si le dan como si no
60................................ ................................  يفتح اهلل ىلع يديه،ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل وحيبه اهلل ورسوهل
Entregaré el estandarte mañana a un hombre que ama Al-lah y a Su Mensajero, al igual que Al-lah
60.............................. ................................ .y Su Mensajero lo aman. Al-lah vencerá a manos de él
63................................... ................................  ليس أوئلك خبياركم،لقد أطاف بآل بيت حممد نساء كثري يشكون أزواجهن
Han acudido a la casa de Muhammad muchas mujeres quejándose de que sus maridos les pegan.
63................................ ................................ .Y no son esos hombres los mejores de entre vosotros
ً
ْ ا ا
ْ
ْ ا
ْ توبة لو قُس ام
65...................... ! عز وجل؟- جادت بنفسها هلل
 وـهل او اج ادت أفضل من أن،ت بني سبعني من أـهل املدينة ل او ِس اعت ُهم
لقد تابت
ِ
Ha mostrado un arrepentimiento que si se repartiera entre setenta personas de Medina les
alcanzaría a todos. ¿Acaso hay algo mejor que el hecho de que ha sacrificado su alma por Al-lah,
65................. ................................ ................................ ................................ ?Ensalzado y Excelso
، متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إىل بيوتهن ما يعرفهن أحد، فيشهد معه نساء من املؤمنات، يصيل الفجر-صىل اهلل عليه وسلم- لقد اكن رسول اهلل
67....................................... ................................ ................................ ................................ من الغلس
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía rezar la oración del alba (fayr) y participaban
con él mujeres creyentes cubiertas con sus ropajes que, una vez acabada la oración, volvían a sus
67................................ .casas sin que las pueda reconocer nadie en la oscuridad que aún quedaba
ا
ا
ُ نويت يا
ا
69..................................... ................................ ................................  ولك ما أخذت يا معن،يزيد
لك ما
Tú, Yazíd, obtendrás tu intención de haber querido donarlos como azaque, y para ti, Maani, lo que
69............................ ................................ ................................ ................................ .te hayan dado
71................................... ................................ ................................ لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها خمطومة
71............... !Por ella, obtendrás el Día del Juicio, setecientas camellas, todas ellas encabestradas¡
72................... ................................ ................................ ................................ للك سهو سجدتان بعدما يسلم
72.......................................... Por cada olvido deben hacerse dos postraciones después del Taslim
73....................................... ................................  يستلم من ابليت إال الركنني ايلمانيني-صىل اهلل عليه وسلم- لم أر انليب
Al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, lo he visto tocar solamente los dos ángulos de la
73................................. ................................ ................................ .Kaaba de la orientación yamaní
75............................ ................................  ثم أحل اهلل نلا الغنائم ملا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها نلا،لم حتل الغنائم ألحد قبلنا
A ninguno de los pueblos que nos precedieron le eran permitidos los botines”, dijo el Mensajero “
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, ‘sin embargo Al-lah nos los permitió a nosotros al ver nuestra
75............ ................................ ................................ ................................ .”debilidad e incapacidad
ً
79................. ................................ تعاـهدا منه ىلع ركعيت الفجر
 ىلع َشء من انلوافل أشد-صىل اهلل عليه وسلم- لم يكن انليب
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, jamás ha cumplido tanto con las oraciones
79...... .voluntarias como lo hacía con las dos postraciones voluntarios antes de la oración del alba
ً ملا حرضت
81...................... -صىل اهلل عليه وسلم-  ما أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب انليب:أحدا داعين أيب من الليل فقال
En el momento de la batalla de Uhud mi padre me llamo por la noche y me dijo: no me veo sino
como el primero de los compañeros del profeta -la paz y las bendiciones sean con él- en caer
muerto, a parte del profeta -la paz y las bendiciones sean con él- no dejo a nadie más amado para
mí que tú, dejo una deuda que deseo que saldes y te pido que cuides de buena manera a tus
81................................... ................................ ................................ ................................
hermanas
اْ ا ُْ ُ ا اْ ا
ُْ
ُ ْ ا ا
ا
83.......................................... -صىل اهلل عليه وسلم-  ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول اهلل، ألوجعتكما،لو كنتُ اما من أـهل ابلدل
Si ustedes dos fueran de aquí, los habría castigado por levantar la voz en la mezquita del mensajero
83............ ................................ ................................ -de Alah –la paz y las bendiciones sean con él
85............... ................................ ................................ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها
Si le hubiera ordenado a alguien que se postrara ante otro le hubiera ordenado a la mujer que lo
85................... ................................
................................ ................................ .haga ante su esposo
ٌ
ا
ا
َّ
اْ ا
َّ
ُ ا ا
ُ ْ ُ ا
ُْ
املد ِيع وايلام ا
َّ
ا
86..................................... ني ىلع من أنكر
لكن ابلينة ىلع
،اءـهم
بدع اواـهم الدىع رجال أموال قومٍ و ِدم
لو يع اطى انلاس
ِ
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Si la gente obtuviera todo aquello que demandase, algunos hombres demandarían las propiedades
y la sangre de otros. La prueba la debe aportar siempre el demandante y el juramento lo debe hacer
86............... ................................ ................................ ................................ .quien niega los hechos
ِّ ْ
ا
ا
88........... ................................  لاكن أن يا ِقف أربعني خريا هل من أن ي ُم َّر بني يديه،لو يعلم املار بني يدي ال ُم اصيل ماذا عليه من اإلثم
Si supiera lo que le corresponderá del pecado quien cruza por delante de alguien que está en
oración, se quedaría parado por cuarenta…, lo cual sería mejor para el que cruzar delante del
88....................................... ................................ ................................ ................................ .orante
90.................... ................................ ................................  ال تصلوا بعد الفجر إال سجدتني،يلبلغ شاـهدكم َغئبكم
Que los que están presentes informen a los ausentes, no hay rezo despues de la oración del Fayr
90.......................... ................................ ................................ excepto los dos rakaat antes del Fayr
92................. ................................ ................................  أو يقول خريا،ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم خريا
92.................... No es mentiroso aquél que concilia a la gente y así alcanza un bien,o dice lo bueno
ا ا
ُ ا
ا
َّ
95........... ................................ ................................ وصلها
رمحه
،ِالماك ِىفء
ِ ولكن الواصل اذلي إذا قطعت
ِليس الواصل ب
El que mantiene los lazos familiares no es aquel que responde al bien con el bien, sino que el que
95.................... .mantiene los lazos familiares es aquel que si se cortan los lazos familiares los une
ا
ا ا
ُ
97....................................... ................................ ................................ عبدهِ اوال ف ارس ِه اص ادقة
ِ ليس ىلع المس ِلم يف
97...................... .El musulmán no está اobligado a dar azaque ni de sus esclavos ni  اde sus caballos
ا
ُ ا
ُ
ا
99........... ................................  وال فيما دون ِخسة أ ْو ُس ٍق صدقة، وال فيما دون ِخس ذ ْو ٍد صدقة،اق صدقة
ٍ ليس فيما دون ِخس أو
Toda propiedad que sea inferior a cinco ouquiyas (200 dirhams) no le se será obligatorio dar
limosna, ni tampoco si el ganado es inferior a cinco dromedarios, ni si la cosecha es inferior a cinco
99............ ................................ ................................ ................................ .wasaks (unos 900 kilos)
101 ......................................... ................................ ................................ يلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد
101 ...................................... ا.Que cada quien
rece lo que pueda, si se agota entonces que descanse
ِّ َّ ا ُّ ْ ا ا ا ُ ا ِّ ُ ُ ْ ا ْ ا ا ا َّ ِّ ُّ ا ا ْ ٌ ا َّ ُّ ْ ُ ا
ْا ا ا
ْا اْ ا ُُ ُ ا
ا
ْ  او ُذك ار،ادل ام
ُ
َّ اما أا ْن اه ار
103 ...........  فمدى احلبش ِة: وأما الظفر، فعظم: أما السن، وسأحدثكم عن ذلِك، لي اس السن والظفر،وه
 فلك،اس ُم اهلل علي ِه
ِ
Todo lo que haga correr la sangre y se haya mencionado el nombre de Al-lah sobre él, se puede
comer, a excepción del diente o la uña. Y os voy a contar porqué. El diente por ser un hueso, y la
103 ................... ................................ ................................ .uña es la daga de los idólatras abisinios
َّ
ُ ْ ٌ ا ا
َّ
ُّ ُ اجلنة
ا
ا
َّ ا ا ا
َّ ُ ْ ا ا ْ ا
ات؛ ملا يا ارى من
أحد يادخل
ما
ِ
ٍ  فيقتل عرش مر، يتمىن أن يرجع إىل ادلنيا،حيب أن يرجع إىل ادلنيا وهل ما ىلع األرض من َشء إال الشهيد
ا
ا
106 ........................................ ................................ ................................ ................................ الكرامة
Nadie que entre al paraíso desearía volver a la vida mundanal aunque se le diera todo lo que hay
en ella, excepto el mártir que desea regresar a esta vida para volver a morir diez veces más por toda
106 ...................................... ................................ ................................ .la recompensa que recibirá
ْ ُ ُ ِّ َّ ْ ُ ا ْ ُ َّ ا
َّ
ْ ُ ْا
اء يا ْو ام الْقيا ا
ا ْ ا ُْ ُ ْ ا ُ ا
إال اج ا
108 ...................................... يح ال ِم ْس ِك
 والريح ِر، ِ اللون لون ادلم: اوَك ُمه ياد اىم،ام ِة
،يل اهلل
ِ
ِ ما ِمن ملكومٍ يكلم ِيف س ِب
Aquel que es herido por la causa de Al-lah, vendrá en el Día del Juicio con su herida brotándole ¡
108 ................. !sangre: su color será el color de la sangre y su aroma  اserá la fragancia del almizcle
ا
َّ ُ ا ا
ُ ا ُ ا
ِّ ا
110 ......................................... ................................ ح ُدك ْم من ام ِّس الق ْر اص ِة
جيد أ
ِ جيد الشهيد من مس القتل إال كما
ِ ما
El único sufrimiento que siente el mártir cuando muere es el que vosotros podáis sentir con la
110 ......................................... ................................ ................................
.picadura de una hormiga
ا ا ا ُ ْ ا ْ ا ُ ْ ُ ُ َّ ا ْ ا
ا اا اْ ا ا
ْ
ْ
ْا
ا
ا
ا ا ُ َّ ا ا
ّ
ا
112 ............... ................................ اب أح ِدكم يغت ِسل ِمنه لك يومٍ ِخس مرات
ِ مثل الصلو
ِ ار غم ٍر ىلع ب
ٍ ات اخلم ِس كمث ِل نه ٍر ج
El ejemplo de las cinco oraciones es como el ejemplo de un río de abundante agua corriente que
112 ......................... .pasa por la puerta de uno de vosotros y que se lava en él cinco veces cada día
ا
ا
ُْا
كمثل ا
امثا ُل املجاـهد يف اسبيل اهلل ا
114 .............  حىت يا ْر ِجع املجاـهد يف سبيل اهلل، وال صالة،الصائم القائم القانت بآيات اهلل ال يفرت من صيام
ِ
El que se esfuerza en una guerra justa en el nombre de Al-lah es igual que el que ayuna, ora el rezo
nocturno y suplica en recogimiento por medio de las palabras de Al-lah. No se siente agotado ni
114 ................ .por el ayuno ni por la oración hasta su regreso del combate en el nombre de Al-lah
ً ْ ا
ً
َّ  فإن شبا اع ُه،يقا ب او ْعده
ا
ً ا ْ ْاا ا ا
ور ْوثا ُه ا
وريه ا
وب ْو اهل يف ِم ْ ا
116 ............................... زيانه يوم القيامة
ِ ِ  وتص ِد، إيمانا باهلل،من احتبس ف ارسا يف س ِبيل اهلل
ِ
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Quien guarda un corcel para (ser utilizado) en la lucha en el camino de Alah, teniendo fe en El y
certeza en Su promesa, todo lo que el corcel coma, o expulse ya se excrementos u orina se
116 .................. ................................ convertirán en buenas اobras en su balanza
en el día del juicio
َّ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ا ْ ْ ا ا ا ْ ً َّ ا ْ ا ا ْ ا ْ ا ا ا َّ ُ ا
ري ا
لك يا ْومٍ ِق ا
118 ............................... ................................ ان
اط
ه
ر
ج
أ
ن
م
ص
ق
ن
ي
ه
ن
إ
ف
ة
ي
اش
م
و
أ
،
د
ي
ِ
ِِ
ٍ إال لكب ص- من اقتىن لكبا
ِ
ِ ٍ ِ
Quien adquiera un perro que no sea para cazar o cuidar del ganado, disminuirá su recompensa
118 ............... ................................ ................................
................................ .cada día dos quilates
ْ ا
ْ
ا
ا ا ا ْ اا ْ ا ُ اا
ا ْ ا ْ ا ا ْ ً اُ ا ْ ا ا ا اُ ٌ ا ُُ ا
ُ
ا
120 .................  اوعتا اق اعليْ ِه ال اعبْ ُد،رشًك اء ُه ِح اص اص ُه ْم
 فأعطى،هل امال يبْلغ ث ام ان ال اعبْ ِد؛ ق ِّو ام اعليْ ِه ِقيمة عد ٍل
 فاكن،من أعتق ِرشاك هل ِيف عب ٍد
Quien libere la parte que le corresponde en un esclavo y posee el dinero del precio completo del "
esclavo, haciendo una valoración justa y le da a sus socios(en la compra del esclavo) su parte que
120 ................... ................................ ................................ ................................ ."...libere al esclavo
ُْ ا ْ ا ْاا ْ ا ً ْ ا
ْ ا ْ ا ْ ا ُ ْ ا ُ ا ٌ ُ ِّ ا ْ ا ْ ُ ُ ا ا
ُ ُّ ُ ُ ُ ا ا ا ْ ا
122 ........................................ يمة اعد ٍل
 فإِن لم يكن هل مال؛ قوم المملوك ِق،ِالصه لكه ِيف ام ِاهل
 فعلي ِه خ،وك
ٍ من أعتق ِشقصا ِمن ممل
Quien renuncie o libere su participación en la propiedad de un esclavo, debería saldar de su propio
dinero todo el precio del esclavo. Si no tuviera dinero para comprar su libertad, se fijará un precio
122 ................ ................................ ................................ ................................ .justo por ese esclavo
ُا ا ا
ْ ُ ا ا
ْ ا ْ اْا ُ ا ا ا
ْ ُ امر
ا ْ ا اا اا ا
 لا ِ ا،اج ٌر
124 .............. ................................ يق اهلل اوـه او اعليْ ِه غضباان
ِ  ـهو ِفيها ف،ئ مس ِل ٍم
ٍ ِ رب يقت ِطع بِها مال
ِ من حلف ىلع ي ِم
ٍ ني ص
Quien preste juramento en falso, para apoderarse sin derecho de la propiedad de un musulmán,
124 ................................... .incurrirá en la ira de Al-lah hasta el día que llegue su encuentro con Él
ً
ْ ا
ْا
ام ْن ار ِ ا
126 ............ ................................ ................................ وجبات هل اجلنة
، وبمحمد رسوال، وباإلسالم ِدينا،يض باهلل ار َّبا
Quien estuviera satisfecho con Al-lah como Señor; con el Islam como ‘Din’ (religión); y con ¡
126 ............................ ................................ !Muhammad como Enviado, tendría derecho al Jardín
َّ
ا ْ ا ا ْا ا ا ا
ا ا
ٌ ا
ا ا
ا
128 ........  مثل اجلبلني العظيمني:ان؟ قال
ِ  وما ال ِقرياط: قيل، ومن ش ِهدـها حىت تدفن فله ِقرياطان،من ش ِهد اجلنازة حىت يصىل عليها فله ِقرياط
Quien asiste a la oración del difunto hasta que se rece por él tendrá un Quirat, y quien asiste y se
queda hasta que es enterrado tendrá dos Quirat, le preguntaron: ¿Que son dos Quirat? dijo: son
128 ................................... ................................ ................................ .como dos grandes montañas
َّ ا ْ ا
ُ َّ ا ْ ُ ا
َّ
ْ ُّ ا
ُ ك ُم
ْ اهلل ِم ْن ِذ َّم ِت ِه ب ا
130 ..................................... ................................ يش ٍء
هلل فال يطلبن
ِ من صىل صالة الصب ِح فهو يف ِذم ِة ا
ِ
Quien hace la oración del amanecer está bajo la protección de Al-lah y queda establecido un pacto
entre los dos. Por lo tanto, no incurráis en la desobediencia a Al-lah, ya que si lo hacéis, Él os
130 .................................. ................................ ................................ ................................ .castigará
ً ْا
ْا
ً ام ْن صام
132 .......................... ................................ وبني انلِّار خن ادقا كما بني السماء واألرض
يوما يف اس ِبيل اهلل اجعل اهلل بينه
Quien ayune tan sólo un día estando combatiendo en el nombre de Al-lah, Él abrirá una trinchera
132 ........... .entre él y el Fuego con una distancia equivalente a la que hay entre el Cielo y la Tierra
ا ا
ا
َّ
َّ ام ْن ُعلِّ ام
الر ْ ا
133 .............................. ................................ ................................  أو فقد اعَص، فليس ِمنا، ثم ت اركه،يم
.A quien se le haya enseñado el tiro con arco y lo abandone, no es de los nuestros o ha desacatado
133 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
اهلل هل يف اجلنة نُ ُز ًال ُلكَّ اما اغ ادا أو ار ا
ام ْن اغ ادا إىل املسجد أو ار ا
ُ  أا اع َّد،اح
134 ........................................ ................................ اح
ِ
ِ
A aquel que acude a la mezquita por la mañana o por la tarde, Al-lah le tendrá preparada una
134 ..................................... .acogida en el Jardín cada vez que acuda por la mañana o por la tarde
ُا ْ ا اا ا ُ ا ا ا
ا ُْ ْا ا ُ ا ا
135 .......................... ................................ ................................ يل اهلل
ِ من قاتل ِتلكون
ِ لكمة اهلل ِيه العليا فهو ِيف س ِب
Se le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, acerca de un hombre que lucha
por el valor en sí; otro que lucha celosamente y con ardor en defensa de su familia o patria; y otro
135 .................. ................................ ................................ .que lucha por aparentar ante los demás
ا ْ ا اا ا ً اُ ا
ُ ٌ ااُ ا
137 ........... ................................ ................................ ................................ هل اعليْ ِه بايِّناة فله اسلبُه
من قتل ق ِتيال
137 Quien
mate a una persona por tener una causa lícita contra ella, le pertenecen sus posesiones
ا ُ ُ ْ ُا ا ا ا
ْ ُ ا ا
ْ اا
ً ْ ُ
ُ
ا
ا
ْ ا
كبا ًة فإنها تايجء يوم القيامة اكأا ا
غز ِر ما
كب ن
ِ  ومن جرح جرحا يف س ِبيل اهلل أو ن، وجبت هل اجلنة،من قاتل يف س ِبيل اهلل من رجل مسلم فواق ناقة
ِ
ُ
ُ ُ َّ ْ ا
138 ........................................ ................................ ................................  ورحيها اكل ِمسك،الزعف اران
 لونها:اكنت
Todo aquel que combatiera por la causa de Al-lah, aunque fuese por un período de tiempo tan ¡
corto como el que transcurre entre una ordeñada de camella y otra , le corresponde ingresar en el
Jardín! Y quien fuese herido o dañado, luchando por la causa de Al-lah, vendrá el Día del Juicio
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con la herida en su momento más sangriento: el color de la sangre será azafranado y su olor será
138 ................ ................................ ................................ ................................
.como el del almizcle
ْ ا
َّ ا ْ ُ ا
ْ ا
َّ  فإذا أُـه َّل ـهالل ذي احل،ام ْن اكن هل ذب ْ ٌح يا ْذ اِبُ ُه
140 ...................................... اره شيئًا حىت يُ اض ِّيح
ف
أظ
من
وال
ه
ر
ع
ش
من
ن
ذ
خ
أ
ي
فال
،ة
ِج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
Quien tenga un animal para ofrecer en sacrificio, cuando vea la luna nueva del mes de Dhul Hijja
140 ..................................... .que no corte nada de su cabello ni uñas hasta que realice
el sacrificio
ا ْ ا ْ ا ْ ُ ا ْ ُ ا ِّ ْ ا ً ا ْ ا ْ ُ ْ ا
ً
142 ..................... ................................  أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة،من لم يغز أو جيهز َغ ِزيا أو خيلف َغ ِزيا يف أـهله خبري
Quien no lucha, o no prepara (económicamente) a alguien para luchar o se encarga de buena
manera de los familiares de un guerrero, Alah lo castigara de forma humillante antes del día del
142 .......................................
................................ ................................
................................ .juicio
ا ْ ا ا ا
ا ا ااُ اْ ا ا ا
ُّ
 ُكت ا،الظ ْهر
ام ْن نا ا
ُ ب
هل اكأا َّن اما قا ارأا ُه ِم ا
ْ  أو اع ْن ا،ام اع ْن ِح ْزب ِه ِم ان الليل
144 ......................... الليل
ن
ة
ال
ص
و
ر
ج
الف
ة
ال
ص
ني
ب
ما
ه
أ
ر
ق
ف
،نه
م
َش ٍء
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
Quien duerma sin hacer su hizb(parte del Qur'an que se lee asiduamente)de la noche,o parte de "
él,que lo lea entre la salat del fayr y la salat del duhr.Se le escribirá como si lo hubiera leído por la
144 ..................................... ................................ ................................
................................
."noche
ُ ُ ْ
ا
 وفا ِّرقُوا بايْنا ُه ْم يف ال ام ا،اء اع ْرش
أوالدكم بالصالة وـهم أا ْبنا
اء اسبْع سن ا
ُ  وـهم أا ْبنا،وـه ْم عليها
ُ
146 .................................. اج ِع
ض
ب
وارض
،
ني
ُم ُروا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
Ordenad a vuestros hijos hacer la oración cuando tengan siete años y pegadles si es preciso para
146 ............................ .que la hagan cuando tengan diez. Y ponedles a dormir en camas separadas
ْ َّ ْ ا
َّ ت قا اد اما اعبْ ٍد يف اسبيل اهلل افتا ام َّس ُه
148 ................................. ................................ ................................ انلار
ما اغرب
ِ
No se llena de polvo el pie de un siervo que este en el camino de Alah sin que sea una protección
148 ...................... ................................ ................................ ................................ .para él del fuego
149 ...................... ................................ ................................ ................................ ما أمرت بتشييد املساجد
149 ............... ................................ ................................ .No fui ordenado embellecer las mezquitas
 فنؤمر بقضاء، اكن يصيبنا ذلك: فقالت، ولكين أسأل، لست ِبرورية: أحرورية أنت؟ فقلت: وال تقيض الصالة؟ فقالت،ما بال احلائض تقيض الصوم
151 ................ ................................ ................................ ................................  وال نؤمر بقضاء الصالة،الصوم
Por qué la mujer menstruante debe recuperar los días de ayuno que no haya realizado, y no ¿
recupera las oraciones no realizadas durante su período menstrual? Me dijo: “¿Acaso perteneces
a la secta de los haruríes (según la escuela haruriah, se debe recuperar las oraciones no realizadas
durante el periodo menstrual)” Le dije: “No, no soy haruríah, solo pregunto para saber”. Me dijo:
“A las mujeres nos llegaba el período menstrual, y se nos ordenó recuperar los días de ayuno y no
151 ......................................... ................................ ................................ .””recuperar las oraciones
154 ................. . أو تلخطفن أبصارـهم، يلنتهن عن ذلك: حىت قال، فاشتد قوهل يف ذلك،ما بال أقوام يرفعون أبصارـهم إىل السماء يف صالتهم
Que pasa con las personas que levantan sus miradas al cielo mientras están en la oración, enfatizó
154 ........................... .mucho eso hasta que dijo: deben detenerse o (su mirada) no volverá a ellos
157 .................... ................................ ................................ ................................ ما بني املرشق واملغرب قبلة
157 ................................ ................................ Lo que hay entre el oriente y el occidente es Quiblah
159 ................................ ................................ ما حق امرئ مسلم هل َشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال ووصيته مكتوبة عنده
No es propio de un musulmán que posea algo para heredar que pasen dos noches sin que su legado
159 .............................. ................................ ................................ ................................
.esté escrito
ا ا َّ ا ا ُ ا ا
ُ
ا
ُ ُ ْ ما از اال ج
161 .......................... ................................ ................................ ار حىت ظننت أنه سيورثه
ِ ربيل ي
ِ يين باجل
ِ ِ
ِ وص
Tanta era la insistencia del ángel Gabriel en que hiciera el bien al vecino, que llegué a pensar que
161 ...................... ................................ ................................ .también
tomaría parte
en la herencia
َّ ا ُّ ا ا
اا
ُ ْما اصلَّي
َّ
162 ....................... ................................ -صىل اهلل عليه وسلم-  وال أتم صالة من انليب،ت خلف إمام قط أخف صالة
Jamás he rezado detrás de un imam tan liviano y completo en su rezo que detrás del Mensajero de
162 ............................... ................................
................................
.Al-lah, Él le bendiga y le dé paz
ا ا ا اْ ا
ُ
ً ُ َّ ا ْ ُ ْ ً ا ا
ً ُ َّ ا ْ ُ ْ ً ا ا
ا
ُ ُ ُ ا ا
ُ
ا
ْ
ُ ْ ُ
ُ
164 ................  اللهم أع ِط مم ِساك تلفا: ويقول اآلخر، اللهم أع ِط من ِفقا خلفا: فيقول أحدـهما،زنال ِن
ِ ما ِمن يومٍ يص ِبح ال ِعباد في ِه إال ملاك ِن ي
Cada día que amanece descienden dos ángeles sobre los siervos. Y dice uno: ¡Oh Al-lah, da al
164 . !generoso una gran recompensa por lo que gasta! Y dice el otro: ¡Oh Al-lah, arruina al tacaño
ُ ا ِّ ُ ا ا ا
ً ا
َّ ُ ْ
َّ
166 ............. ................................ ................................ ار
ِ ما ِمنكن من امرأة تقدم ثالثة من الودل إال اكنوا ِحجابا من انل
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De Abu Sa'idd Al Judry,que Al-lah esté complacido con él,que dijo: “Una mujer vino a donde el
Mensajero de Al-lah,quél,e la misericordia y la protección de Al-lah sean con,y le dijo:"Oh
Mensjero de Al-lah,los hombres se benefician de tus enseñanzas,así pues,concédenos un día para
que vengamos y nos enseñes de lo que Al-lah te ha enseñado".Dijo:"Reuníos el día tal y
tal".Entonces,se reunieron y fueron a donde el Profeta,que la misericordia y la protección de Allah sean con él,y les enseñó de lo que Al-lah le había enseñado.Y a continuación dijo:"Cualquiera
de vosotras que pierda tres hijos(por la causa de Al-lah),serán para ella un inpedimento para ir al
Fuego".Y una mujer preguntó:"¿Y si son dos?".Entonces dijo el Mensajero de Al-lah,que la
.misericordia y la protección de Al-lah sean con él:"Y si son dos”.Hadiz sobre el que hay acuerdo
166 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ْ
ُ
ِّ ا
اا
 ا:ما من ميِّت يموت فيقوم باكيهم فيقول
 ا،واجبا االه
169 .............................  أـهكذا كنت؟: أو حنو ذلك إال ُولك به املاكن يال اه ازانِه،واسيِّ اداه
ِ
Aquel que muere y se le llora haciendo invocaciones de la Yahilia (época preislámica), se le
169 ....... ?pondrán dos ángeles a su cargo, que, zarandeándolo, le preguntarán: ‘¿Es así como eras
ً ما من يوم أكرث من أن يعتق اهلل فيه
170 .............. ................................ ................................ عبدا من انلار من يوم عرفة
No hay día más apropiado para que Al-lah libre a un siervo suyo del Fuego que el Día de Arafah.
?En verdad Él se acerca a ellos y comienza a alabarlos ante los ángeles. Y dice: ¿Qué quieren estos
170 ................. ................................ ................................
................................
................................
ا ا ا
ُْ
ُ
172 ......  فإنما أـهلك اذلين من قبلكم كرثة مسائلهم واختالفهم ىلع أنبيائهم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،مانهيتكم عنه فاجتنبوه
Lo que os he prohibido hacer, evitadlo, y lo que os he ordenado, cumplidlo cuanto podáis, puesto
que lo que acabó con aquellos que os precedieron fueron sus abundantes cuestiones y el desacato
172 .......................... ................................ ................................ ................................ .a sus profetas
َّ
174 .......................... ................................  كمثل رجلني عليهما ُجنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما،مثل ابلخيل واملنفق
El ejemplo del tacaño y del generoso es como el ejemplo de dos hombres que tienen dos escudos
174 .............. ................................ ................................ .de hierro desde su pecho hasta la clavícula
176 ................................ ................................ ................................  ويلتم صومه، ويلقعد، وليستظل، فليتلكم،مروه
176 ..................... .Vayan a él, que comience a hablar, tome sombra, se siente y complete su ayuno
ً مأل اهلل قبورـهم وبيوتهم
177 ........................... ................................  كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت َغبت الشمس،نارا
Que Al-lah llene de fuego sus tumbas y sus casas! No nos han permitido hacer la oración ¡
177 ............................ ................................ .intermedia (media tarde) hasta que se ha puesto el sol
179 ........................................ ................................ ................................ من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه
179 ....................... .A quien le hayan vendido alimentos, que no los revenda hasta que los obtenga
ُ
ً ك َّن هل
181 .......................................... ................................ سرتا من انلار
من ابتيل من ـهذه ابلنات بيشء فأحسن إيلهن
Quien fue probado por Al-lah con hijas, y las cuida y mantiene como es debido, Al-lah hará que
181 .................. ................................ .ellas sean una protección para él contra el fuego del Infierno
ا
َّ ا
ُا
ُ
ُ
183 ...............................  ف ِإن ِشبا اعه او ِر َّيه او ار ْوثه او اب ْوهل يف مزيانه يوم القيامة، وتصديقا بوعده، إيمانا باهلل،من احتبس فرسا يف سبيل اهلل
Quien guarda un corcel para (ser utilizado) en la lucha en el camino de Alah, teniendo fe en El y
certeza en Su promesa, todo lo que el corcel coma, o expulse ya sea excrementos u orina se
183 .................. ................................ convertirán
enُ buenas obrasُ en su balanza
día del juicio
ااْ ُ ا
 ا ْ ا اen  اel
َّ
ْ
ْ
ا ا ا ا ْا ُ ا
ْ ا ْا
ْ
ْ
ا
ُ
ُ
ُ
ا
ا
 فاتل ِمسوـها ِيف العرش،ني من ص ِبيح ِتها
ِ  وقد رأيت ِين أسجد ِيف ما ٍء،اخر فقد أ ِريت ـهذه الليلة ثم أن ِسيتها
ِ ك ِف العرش األو
ِ من اعتكف ميع فليعت
ٍ وط
ا
185 ........................................ ................................ ................................ ................................ األ اوا ِخر
Quien hizo el retiro conmigo (Itikaf) que lo continúe las diez últimas noches, se me ha mostrado
esa noche y luego se me ha hecho olvidar, me he visto en la mañana de esa noche postrado sobre
185 .............. ................................ ................................ .barro y agua búsquenla en las diez ultimas
ْ
اجل ا
َّ  ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما،قرب با ادناة
ّ  ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما،مع ِة غسل اجلنابة
188 ............. قرب بقرة
من اغتسل يوم
Aquel que se lave igual que si hubiera mantenido relaciones conyugales antes de ir al rezo del
viernes y vaya a la mezquita a primera hora es como quien ha sacrificado un camello para la causa
de Al-lah y hubiera donado su carne; quien vaya a segunda hora es como si hubiera sacrificado y
188 ..................... ................................ ................................ ................................ .donado una vaca
191 ....................  ومن ال فال حرج، من فعل فقد أحسن، ومن استجمر فليوتر، ومن ال فال حرج، من فعل فقد أحسن،من اكتحل فليوتر
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Quien se ponga kohl en los ojos que lo haga por veces impares, así quien de este modo lo haga
habrá hecho el bien, pero no comete ningún mal quien así no lo haga; quien se purifique (de la
impureza menor) usando piedras que utilice un número impar, así quien de este modo lo haga
191 ..................................... .habrá hecho el bien, pero no comete ningún mal quien así no lo haga
195 ........................... ................................  الصالة خري من انلوم: قال، يح ىلع الفالح:من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر
Es parte de la Sunnah que cuando el que hace el llamado a la oración del fayr diga: "vengan al
195 .......................................... ................................ "éxito" decir: "la oración es mejor que dormir
196 .................................... ................................  قد أفلس؛ فهو أحق به من غريه-أو إنسان- من أدرك ماهل بعينه عند رجل
Si un prestamista encuentra lo que le prestó a su deudor que está en quiebra, él es el que tiene más
196 ................ ................................ ................................ derecho a quedarse
con ello (embargarlo)
ْ ً ا ْا ْا ْا اْ ا ْا
ً
198 ....................................... ................................  ويلقعد يف بيته،-زتل مسجدنا
ع
يل
و
أ
ا
زتنل
ِ ِ
ِ من أكل ثوما أو بصال؛ فليع
Quien haya comido ajos o cebollas, que se aleje de nosotros -o de nuestra mezquita- y que rece en
198 ..................................... ................................ ................................ ................................ .su casa
ا
ْ
من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ُكت ا
ُب ا
201 .......................... ................................ ................................ هل ب ِ اسبْ ِع ِمائ ِة ِضع ٍف
ِ
201 .......................... Quien da una caridad en el camino de Alah se le multiplicara por setecientas
ً
202 ..................... ................................ ................................  إال أن يشرتط املبتاع،من باع خنال قد أبرت فثمرـها للبائع
Quien venda palmeras que ya ha podado y polinizado para que den su cosecha, sus frutos son del
زvendedor, a excepción de que el comprador lo ponga como condición para ejecutar la compra
202 ................. ................................
................................ ................................
................................
اا ْ اا
ُُ ا ا ْ ا ا ا ااْ ا ا ُ ا ُ اْاُ اْ ا ُُ ا ا ا ا
 ا، ٍاد ُة ثاالثاة أايَّام
ُ من تا او اّضأا فاأا اح اس ان
الو ا
204 ............ وم ْن ام َّس احل ا اصا فقد لغا
 ثم أىت اجلمعة فاستمع وأنصت غ ِفر هل ما بينه وبني اجلمعة و ِزي،ضوء
ِ
A quien hace la ablución (wudú) de forma plena y completa, y después va a la oración del viernes
para escuchar y prestar toda su atención, le son perdonadas sus faltas desde ese día hasta el viernes
siguiente, y tres días más. Y quien se entretuvo en la minucias del suelo sin prestar atención a la
204 .......................... ................................ ................................ .jutba perdió, pues, su recompensa
ُا
ُ  ثم يُ ار ِّبيها لصاحبها كما يُ ار ِّيب، فإن اهلل يقبلها بيمينه، وال يقبل اهلل إال الطيب،من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب
أحدكم فل َّوه حىت تكون

206 ...................................... ................................ ................................ ................................ مثل اجلبل
No hay nadie que de algo en caridad que provenga de una buena actividad –ya que Alah no acepta
sino lo bueno- aunque sea algo equivalente a un dátil, sin que Alah lo acepte con Su diestra,
206 ................... .después La criará como ustedes crían un potro hasta que sea como una montaña
208 .................... ................................  ال حيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنبه, ثم صىل ركعتني,من توضأ حنو وضويئ ـهذا
A quien realice la ablución menor tal y como la he realizado y rece dos rakaas (Unidad de oración)
208 ................................... .sin hablar consigo mismo, se le perdonarán todas sus faltas anteriores
211 .................... ................................ ................................  ومن اغتسل فهو أفضل،من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت
Quien realiza la ablución menor el día viernes le es suficiente, y esto es bueno para él porque aplicó
211 ..................................... ................................ .la sunnah, y realizar la ablución mayor es mejor
ْ ْا
213 .............. ................................ ................................ ................................ من جاء منكم اجلمعة فلياغت ِسل

213 ..................... .Quién de vosotros vaya a la oración del viernes que se lave todo el cuerpo antes
ً  ومن خلف،من جهز َغزيا يف سبيل اهلل فقد غزا
215 ................................. ................................ َغزيا يف أـهله خبري فقد غزا
Quien pertreche a un guerrero por la causa de Al-lah, obtiene la misma recompensa que si hubiese
luchado. Y quien cubra las necesidades de la familia de un guerrero durante su ausencia, es como
215 ..................................... ................................ ................................ .si también hubiese luchado
217 .......................... ................................ ................................  رجع كيوم ودلته أمه، ولم يفسق، فلم يرفث،من حج
Quien hiciera la peregrinación y se abstuviera de toda relación conyugal, ni dijera obscenidad
217 ............... ................................ .alguna, es como si regresara al día en que su madre le dio a luz
219 ....................... ................................ ................................ من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل منها فليأت اتلقوى
Quien jure y luego descubre que el incumplir con su juramento es mejor para Al-lah, deberá hacer
219 ........................ ................................ ................................ ................................ .lo que es mejor
ْ ُ ُا
ا
اا
221 .................................. ................................ ................................ ٍيل اهلل فهو هل ِعدل حم َّر ارة
ِ من رىم بسهم يف س ِب
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Quien lance una flecha por la causa de Al-lah, tendrá una recompensa equivalente a la de aquel ¡
221 ............... ................................ ................................ ................................ !que liberó un esclavo
ا
ِّ ْ ا
ْ
ِّ رس ُه أان ُينا
َّ من ا
223 ................................ ................................  فليُناف ْس عن ُمع َِس أو يا اض ْع عنه،جياه اهلل من ك ْر ِب يوم القيامة
Quien se alegrase de que Al-lah lo salve de las penas y angustias del Día del Juicio, que le dé un
223 .......................................... .plazo mayor a su deudor o que le perdone la deuda o parte de ella
225 ................................... ................................ من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات ىلع فراشه
Quien pida a Al-lah sinceramente el martirio por Él, Al-lah lo elevará al grado de los mártires,
225 ....................................... ................................ ................................ .aunque muera en su lecho
 ال هلإ إال اهلل وحده: وقال تمام املائة, فتلك تسع وتسعون, وكرب اهلل ثالثا وثالثني, ومحد اهلل ثالثا وثالثني,من سبح اهلل دبر لك صالة ثالثا وثالثني
226 ........................................  وإن اكنت مثل زبد ابلحر, غفرت هل خطاياه, وـهو ىلع لك َشء قدير, وهل احلمد, هل امللك,ال رشيك هل
Y de Abu Huraira,que Allah esté complacido con él,que el Mensajero de Allah,que la misericordia
y la protección de Allah sean con él,dijo:"A quien diga subhanallah después de cada salat treinta y
tres veces,diga alhamdulillah treinta y tres veces y diga Allahu Akbar treinta y tres,siendo esto
noventa y nueve y complete hasta cien diciendo la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lahu,lahu al
mulk wa lahu alhamd wa howa ala kuli shay qadir(No hay más dios que Allah,único sin asociados.A
Él pertenece el mundo,para Él es la alabanza y Él es poderoso sobre todas las cosas)se le
226 ........................... .perdonarán sus faltas,aunque sean como la espuma del mar".Sahih Muslim
229 ................... ................................ . ال ردـها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا:من سمع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل
Si alguien escucha a un hombre buscando algo perdido en la mezquita díganle: ¡Que Alah no te lo
229 .............................. ................................ devuelva! las mezquitas no se construyeron para esto
ُ
ْا
ْ ً
َّ ا
231 .................... ................................ ................................  غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه،من اصام رمضان إيِ امانا واح ِت اسابًا
231 ........... .Quien ayune el Ramadán con fe y esperanza le serán perdonadas sus faltas anteriores
ً
ً من صام
232 ............. ................................ ................................ يوما يف سبيل اهلل اب َّع اد اهلل وجهه عن انلار سبعني خريفا
Quien ayune tan sólo un día estando combatiendo en el nombre de Al-lah, Él lo alejará su rostro
232 ................................. ................................ .del Fuego una distancia equivalente a setenta años
اْا
234 .................... ................................ ................................ ................................ الربدي ْ ِن دخل اجلنة
من صىل
234 ............................ ................................ .Quien rece las dos oraciones frescas
entrará al paraíso
ا
ا
ا
ْ
236 ....................................... ................................ ................................ من صىل عليه ثالثة صفوف فقد أوجب
236 ................... ................................ .Quien (muere) y rezan por el tres filas se le hace obligatorio
238 .............................. ................................ ................................  أو فقد عَص، فليس منا، ثم تركه،من اع ِل ام الريم
238 ...... Quien aprende la arquería y después la abandona no es de los nuestros o ha desobedecido
َّ ، أسأل اهلل العظيم:بع مرات
ً
 فقال عنده اس ا،مريضا لم حيرضه أجله
239 .....  إال اعفاه اهلل من ذلك املرض، أن ياشفيك،العرش العظيم
رب
من اعد
ِ
ٍ
Quien visita a un enfermo que no esté en etapa terminal y le dice siete veces: As´alu Alah Al Adhim,
Rabbul Arshil Adhim an iashfik “le pido a Alah el Grandioso, Dueño del trono grandioso que te
239 ........... .cure” sin que Alah lo cure de esa enfermedad” sin que Alah lo cure de esa enfermedad
241 ............................. ................................ ................................  غفر اهلل هل أربعني مرة،من غسل ميتا فكتم عليه
241 ......................... .Quien lava un muerto y oculta sus defectos Alah lo perdonará cuarenta veces
ُ
ْا
ْ ا
ا
ْ
243 .................... ................................ ................................ من قام يللة القدر إيِ امانا واح ِت اسابًا غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه
Quien pase la vigilia de la noche del destino (laylatu al-qadr) rezando y mencionando a Al-lah, le
243 .................... ................................ ................................ .serán perdonadas sus faltas anteriores
ِّ
الس ا
َّ  وانتىه وت ْ ُر ُه إىل، وآخره، وأوسطه، من أول الليل،-صىل اهلل عليه وسلم- لك الليل أا ْوتا ار رسول اهلل
245 .................................. ح ِر
من
ِ
De toda la noche, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, hizo la oración impar al
245 ...................... .principio, a la mitad de la noche y al final, siendo la última justo antes del alba
ُ
ٌ من مات وعليه صيا
ام اص ا
247 ........... ................................ ................................ ................................ ام عنه او ِيلُّه
ِ
247 ........................ .Quien muera aún debiendo días de ayuno,
que
los
cumpla
por
él/ella
 ا ٌ اsu tutor
اا ا
ا
ُ ا ْ ُ َّ ا ْ ا ُ ا َّ ا ا ْ ا ا
ُ
ا ا
249 ...................................... ................................  ف ِإنما أطعمه اهلل وسقاه، فلي ِتم صومه،رشب
ِ من ن ِيس وـهو صائِم فأكل أو
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Si a alguien se le olvida que está ayunando y come o bebe y luego se da cuenta, pues que siga
249 .......................... ................................ .ayunando ya que Al-lah le ha dado de comer o de beber
251 ..........................................  وًكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه، فواهلل ال يمل اهلل حىت تملوا، عليكم بما تطيقون،مه
El deber de cada uno es hacer lo que pueda. Pues, juro por Al-lah, que Él no se cansará de
.recompensaros por vuestras acciones, mientras que vosotros no os canséis y dejéis de hacerlas
251 ................. ................................ ................................ ................................
................................
ْ اا ا
ا
ُ ااْا اا ا ْ ا
253 ................ ................................ ................................  ف ار ًسا فأكلنا ُاه-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
ِ حنرنا ىلع عه ِد رس
En los tiempos del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, sacrificamos una yegua y
253 ........... ................................ .comimos su carne”. En اotro
relato, que dijo: “estando en اMedina
ْا ا ا ا ً ا ا ا ا ْ ا ْ ْ ا ْ ا ا ا ا ُ ا
ْ ُ ْ اا ا
ْ رت اك
ْ  فا-صىل اهلل عليه وسلم-ول اهلل
ْ خيت أ ْن ات ْم ا ا ا
ْ  اتل ْمش اول ْ ا: اف اق اال،استا ْفتايْتُ ُه
255 ب
س
ر
ا
ه
ل
يت
ف
ت
س
أ
ن
أ
ين
ت
ر
ِ
ِ يش إىل بي
ِ
ِ
ِ
ِ  فأم،ت اهلل احلرامِ حا ِفية
ِ نذرت أ
Mi hermana hizo la promesa de ir descalza a la Casa Sagrada de Al-lah y me pidió que le preguntara
al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, por ello. Así lo hizo y él me dijo: “Que haga el
255 ................................... ................................ ................................ .”camino a pie y que se monte
َّ ا َّ ْ ا ْ ا ا ا ْ ْ ا ا
ْ ْ ا
ا ا ا ا ْ ُ ْا ْ ا ا ْ ا ْ ا
257 .............................. ................................ ري
ِ  ِمن ال ِعن:نزل حت ِريم اخلم ِر و ِيه ِمن ِخس ٍة
ِ  والش ِع، واحلِنط ِة، والعس ِل، واتلم ِر،ب
La prohibición del embriagante (Jamr) descendió. Y el embriagante se extrae de cinco productos:
257 ............................ ................................
................................ .uvas, dátiles, miel, trigo y cebada
ً ا َّ ا ا
َّ
َّ
انل ا
َّ -صىل اهلل عليه وسلم- ان اىع انليب
َّ ِ ج
259 ............................. رب أ ْر ابعا
 وك، فصف بهم، خرج بهم إىل املصىل،اَش يف ايلوم اذلي مات فيه
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, presentó sus condolencias a Al-Nayachi el día de
su muerte. Condujo a la gente al lugar de rezo, los distribuyó en filas y (rezó sobre él) pronunció el
259 ......................... ................................ ................................ .takbir (Al-lahu Akbar) cuatro veces
ْا
ا
261 .................... ................................ ................................  أن حت ِلق املرأة رأسها-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
261 . .El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió que la mujer se afeitase el cabello
ِّ
ُْ
ِ نُ ِهيناا عن اتبا
262 ........................................ ................................ ................................  ولم يع از ْم علينا،اع اجلنائز
262 ............................... .Se nos prohibió acompañar al entierro, pero sin ser de unaُ forma tajante
َّ
ُ
ْ َّ
ُُ ْ
264................. ................................ ................................ ................................  نِع ام األد ُم اخلال،نِع ام األد ُم اخلال
264 ............................ .’!Qué bueno es el vinagre para untar! ¡Qué bueno es el vinagre para untar¡‘
ِّ
ُ َّ ْ ا
266 .................................... ................................ ................................  لو اكن يُصيل من الليل،الر ُجل عبد اهلل
نِعم
266 ............................. !Qué hombre tan virtuoso es Abdallah, si rezara durante parte de la noche¡
صىل-  ولم ينه عنها رسول اهلل، ثم لم تزنل آية تنسخ آية متعة احلج،-صىل اهلل عليه وسلم-  وأمرنا بها رسول اهلل-يعين متعة احلج- نزلت آية املتعة
267 ..................... ................................ ................................ ................................  حىت مات-اهلل عليه وسلم
Se reveló la aleya de la "mutaah" (unir la umrah con el hajj) y el Mensajero de Alah -la paz y las
bendiciones sean con él- nos ordenó hacerla, y no se reveló algo que la abrogara y el Mensajero de
267 .............................. .Alah -la paz y las bendiciones sean con él- no la prohibió hasta que murió
269 .................................. . وجعلت أمىت خري األمم، وجعل الرتاب يل طهورا، وسميت أمحد، وأعطيت مفاتيح األرض،نرصت بالرعب
Se me dio la victoria insuflando temor en el enemigo, se me han concedida las llaves de las
despensas de la Tierra, se me ha puesto Ahmad de nombre, se me ha concedido la tierra como un
269 .............. .elemento de purificación, y mi pueblo ha sido convertido en el mejor de los pueblos
271 ............. ................................  وبعد العرص حىت تغرب, عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس-صىل اهلل عليه وسلم- نىه
El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- prohibió realizar oraciones
voluntarias después de la oración del Fayr (el alba), hasta que saliera el sol, y después de la oración
271 .............. ................................ ................................ .del Asr (la tarde) hasta que se ponga el sol
273 ..................... ................................ ................................  أن يصيل الرجل خمترصا-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب
De Abu Hurayra,que Allah esté complacido de él,que dijo:"El Profeta,que la misericordia y la
protección de Allah sean con él, prohibió que la persona hiciera la salat poniendo las manos en la
273 .................................... ................................ ................................ ................................ ."cadera
274 ................................. ................................  وأن يبيع حارض بلاد، أن تتلىق الركبان-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
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El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, ir al encuentro del comerciante y adelantarse en
la compra antes de que llegue con sus productos al mercado; o hacer de intermediario en la venta
274 ................. .de los productos
campesino forastero incrementando su precio en su ausencia
ُ del
ُ ا
ُ اْ ُ ا ا
ْ ا
276 ............................  إين أ ْط اع ُم اوأ ْسىق،ت ك اهيْئ ِتك ْم
 إين لس: إنك تواصل؟ قال: قالوا.ال
ِ  عن ال ِوص-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el ayuno de dos días o más sin
interrupción. Y le dijeron: ‘¡Tú lo haces!’ Dijo: ‘¡Yo no soy como vosotros, porque Al-lah me da de
276 ..................... ................................ ................................ ................................ !comer y de beber
ا
278 .............................. ................................ ................................  عن الق ازع-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió “al-qazaa” (que se afeite solamente una
278 .................. ................................ ................................ .parte del pelo de un bebé y se deje otra)
ْ
ُ الر
َّ اشت امال
َّ يب
 وأن احيْتا ا،ِالص َّماء
 وعن الصالة بعد،جل يف اثلوب الواحد
ِ ِ  وعن، الفطر وانلحر: عن صوم يومني-صىل اهلل عليه وسلم- نىه رسول اهلل
ِ
279 ................................. ................................ ................................ ................................ الصبح والعرص
El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, ha prohibido a los musulmanes ayunar dos días: la
fiesta del fin del Ramadán (Eid Al-Fitr) y la fiesta del sacrificio (Eid Al-Adhá), así como les ha
prohibido vestir un trozo de tela enrollada al cuerpo impidiendo que salgan las manos, y que el
hombre no arrope a otro hombre bajo un mismo manto, y que no hay oración voluntaria después
279 .......................................... .del rezo del alba (subh) y después del rezo de la media tarde (asr)
281 ................. ................................  افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري،ـهذا َشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم
Esto es algo que Al-lah ha determina para todas las hijas de Adán. Haz lo que hace el peregrino
.excepto que no realizarás el tawaf (rito de la circunvalación de la Ka’abah) hasta que te purifiques
281 ................. ................................
................................ ................................ ................................
ُ
ا ُ اْ ُ ُ ا
ُ
ُ
ُ ُ ون فيه من ن
287 ....... كك ْم
س
ل
ك
أ
ت
:
ر
اآلخ
وايلوم
، يوم ِف ْط ِرك ْم من ِصياا ِمك ْم: عن ِصياا ِم ِه اما-صىل اهلل عليه وسلم- ـهذان يومان نىه رسول اهلل
ِ
He aquí dos días que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, exhortó a que no se ayunara
en ellos: el Eid Al-Fitr (Fin del Ramadán) y el Eid Al-Adha (Fiesta del Sacrificio que marca el fin
287 ...................................... ................................ ................................ .de la Peregrinación mayor)
َّ ا ا ا ُ ا ا ا ً ا ْ ا
ا
َّ
289 ..................... ................................ ................................ .اءة قد غل اها
 فوجدوا عب، فذـهبوا ينظرون إيل ِه،ار
ِ ـهو يف انل
Él está en el Fuego”. Después, fueron a verlo y le encontraron con un manto de lana que se había
289 ..................... ................................ ................................ .apropiado indebidamente en un botín
290 ............... ................................  فلم ير سودة قط، واحتجيب منه يا سودة، الودل للفراش وللعاـهر احلجر،ـهو لك يا عبد بن زمعة
Abd Ibn Zam’ah, es tuyo. El hijo es del lecho sobre el que haya nacido. El que haya fornicado tendrá
290 ......................... .su merecido en pedrada. Sawda, ocúltate ante él. Así, nunca más vio a Sawda
292 ....................................... ................................  فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب،وجهوا ـهذه ابليوت عن املسجد
Cambien las puertas de estas casas hacia otra dirección que no sea la de la mezquita, puesto que
no permito entrar en la mezquita a quien esté menstruando o en estado de impureza mayor por
292 .................................. ................................ ................................ .haber tenido actividad sexual
295 ....  ثم رضب يده باألرض، ثم غسل فرجه-أو ثالثا-  فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني، وضوء اجلنابة-صىل اهلل عليه وسلم- وضعت لرسول اهلل
Le preparé al Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- un recipiente
lleno de agua para que realice la ablución mayor, después de haber tenido relaciones conyugales.
Tomó agua con su mano derecha y la vertió sobre su mano izquierda dos o tres veces. Luego lavó
295 .................... ................................ .sus partes íntimas, y frotó el suelo con su mano (izquierda)
 ووقت صالة املغرب ما لم يغب، ووقت العرص ما لم تصفر الشمس، ما لم حيرض العرص،وقت الظهر إذا زالت الشمس وًكن ظل الرجل كطوهل

297 ............................ . ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط،الشفق
El tiempo del Duhr (la oración del mediodía) comienza cuando el sol pasa el meridiano (el cénit)
hasta que la sombra de un hombre se iguale a su estatura, mientras no ingrese el tiempo del Asr
(la oración de la tarde). El tiempo de la oración del Asr dura hasta que la luz del sol comience a
apagarse y enrojecer (por la cercanía del ocaso). El tiempo de la oración del Magrib (la oración del
ocaso) dura hasta que finaliza el crepúsculo. El tiempo de la oración del Ichaa (la oración de la
noche) dura hasta la mitad de la noche (considerando que la noche comienza desde el Magrib hasta
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la oración del Fayr). El tiempo del Fayr (la oración del alba) comienza desde que comience a rayar
297 ..................... ................................ .el alba hasta el momento justo antes de que aparezca el sol
300 ......................... ................................ ................................ ................................ ويل لألعقاب من انلار
300 ..................................... ................................ ................................
talones  اdel fuego
¡
 ا! ا ا اAy
 ْ اdeُ los
َّ ْ ا َّ ُ ا ٌ ا ْ ُ ُ ْ ا َّ ا ا ا
َّ ا
ُّ َّ ا ا ا ا
ُ ْ ُ َّ ا ا ُّ ا
ُ
ْ
ْ
ا
ا
302 ............................... ٍ تدخلوا اجلنة بِسالم، وصلوا بِاللي ِل وانلاس ِنيام، وأط ِعموا الطعام، أفشوا السالم و ِصلوا األرحام،يا أيها انلاس
Hombres! Propaguen el saludo de paz, mantengan los lazos sanguíneos unidos, alimenten a los ¡
302 ....... .necesitados, recen de noche mientras las personas duermen y entraran al paraíso
en paz
اا ا
ُ ْ ا ا ُّ ا ا ُ ُ ْ ا ا ُ ا ا ا ا ُّ ْ ا
304 ............................. ................................ ................................  ال ِدية لك،يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل
Que alguien muerda a su hermano como si de un animal salvaje se tratase! Le dijo a quién mordió: ¡
304 .................................... ................................ .No te debe pagar ninguna compensación por ello
ٌ ا
ْ ُ
ُْْ ا
ْ ُا ا
ُ ْا
ا ا
306 .............................. ارقد
 عليك يلل طويل ف:رضب ىلع لك عق اد ٍة
ِ يع ِقد الشيطان ىلع قا ِفي ِة
ِ  ي، ثالث عق ٍد، إذا ـهو نام،رأس أح ِدكم
Satán hace tres nudos en la parte trasera de la cabeza de uno de vosotros cuando duerme. Golpea
306 ............ ................................ .”con cada nudo diciendo: “la noche es aún larga, así que duerme
َّ ُ
َّ
ْا
َّ لك َش ٍء إال
309 ............ ................................ ................................ ................................ ادلين
يغ ِف ُر اهلل للشهيد
309 ................................... ................................ .Alah le perdona todo al mártir excepto las deudas
310 ................................ ................................ ................................  حيب الوتر، أوتروا؛ فإن اهلل وتر،يا أـهل القرآن
De 'Ali,que Al-lah esté complacido con él,que dio:"Dijo el Mensajero de Al-lah,que la misericordia
y la protección de Al-lah sean con él:"Oh gente del Quran,hacer el witr,pues ciertamtente Al-lah es
310 ....................................... ................................ .impar y le gusta lo impar".Sunnan Abu Dawud
312 ........................... ................................  وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا،يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا
Hombres! arrepiéntanse ante Alah antes de que les llegue la muerte, apresúrense en las buenas ¡
obras antes de que se vean impedidos, mantengan unido lo que hay entre ustedes y su Señor
recordándolo, siendo caritativos tanto en público como en privado, así serán sustentados,
312 ......................................... ................................ ................................ .vencerán y tendrán éxito
315 .................... ................................ ................................  فإن الرب ليس باإليضاع، عليكم بالسكينة،يا أيها انلاس
Que ciertamente partía con el Pofeta,que la misericordia y la protección de Al-lah sean con él,el
día del 'Arafah,y el Profeta,que la misericordia y la protección de Al-lah sean con él,oyó gritos muy
fuertes detrás suyo,golpes y voces a los camellos.Entonces,les señaló con su fusta y dijo:"Oh
315 .................. ."gente,debéis sosegaos pues la obediencia no اva acompañada
prisa excesiva
 اde la
ا
ْ
ُْ
ْ
 إ َّن يل اج ا،رسول اهلل
317 ....................................... ................................  إىل أق اربِ ِه اما ِمن ِك باابًا: فإىل أيِّ ِه اما أـه ِدي؟ قال،اريْ ِن
يا
ِ ِ ِ
Oh Mensajero de Al-lah! Tengo dos vecinos. ¿A cuál debo darle mi regalo? Él contestó: Al que su ¡
317 .......................................
................................ ................................
.puerta esté más
cerca de ti
ا
ا
ا اا ا ا ْ ُْ ا ا اْ ْ اا ْ ُ ا ا ْ ا ا ا ا ا
ْ اا ْ ا ا ْ ا اْا
ْ اْ ا
ك اذا إنما ُـه ْم با
ج ٌر يف با
َّ
318 ت اعليْ ِه ْم
ق
ف
ن
أ
ا
م
ر
ج
أ
ك
ل
،
م
ع
ن
:فقال
؟
ين
وـه
ا
ذ
ك
ـه
م
ه
ت
ك
ار
ت
ب
ت
س
ل
و
،
م
ه
ي
ل
ع
ق
ف
ن
أ
ن
أ
ة
م
ل
س
أيب
ين
أ
يل
ل
ِ
ِ
ِ
ِ يا رسول ا
ِ  ـه،هلل
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
Oh Mensajero de Allah! ¿Obtendría yo recompensa si gastara en los hijos de Abu Sálama? Ya ¡“
que de cualquier forma, yo no dejaría de gastar en ellos y satisfacer sus necesidades porque
318 . .”!también son mis hijos”. Él me contestó: “¡Sí, tendrás recompensa por lo que gastes en ellos
 إذا رأت املاء, نعم:-صىل اهلل عليه وسلم-  فهل ىلع املرأة من غسل إذا يه احتلمت؟ فقال رسول اهلل، إن اهلل ال يستحيي من احلق,يا رسول اهلل
320 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Oh, Mensajero de Al-lah! Ciertamente Al-lah no se avergüenza de la justicia. ¿Acaso la mujer ¡“
debe realizar la ablución mayor (ghusl) si ha tenido un sueño húmedo?” El Mensajero de Al-lah la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- le dijo: “Sí, si observas que ha descendido de ti algún
320 ................................... ................................ ................................ ................................ .”líquido
: قالت، فإنه يذـهب ادلم، أنعت لك الكرسف: فقال، فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم، إين امرأة أستحاض حيضة كثرية شديدة،يا رسول اهلل
322 ............................... ................................ ................................ ................................ ـهو أكرث من ذلك
Mensajero de Al-lah, soy una mujer que tiene períodos menstruales con un sangrado muy
prolongado y abundante, ¿qué podría hacer si me ha impedido el rezo y el ayuno? Él le dijo: Te
.aconsejo utilizar algodón, pues detiene la sangre. Ella le dijo: La sangre es mucho más abundante
322 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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اا
ْ
ًا ْا ا ا ا
ُ ْ ُْ ُ اا
َّ
327 ............. ................................  فأ ْو ِف بِناذ ِر اك:كف يلْلة يف املسجد احل ا ارامِ ؟ قال
ِ  إين كنت نذرت يف اجلاا ِـه ِلي ِة أن أعت،يا رسول اهلل
Mensajero de Al-lah, en la época del la Ignorancia (Yahiliya) prometí hacer rezo de vigilia durante "
una noche -En otros relatos: durante un día- en la Mezquita Sagrada". Él dijo: "cumple con tu
327 ................................. ................................ ................................ ................................ ا." اpromesa
ُْ
ُ يت إن جاء
 أ ارأ ا،يا رسول اهلل
329 ........................................ ................................  فال تع ِطه مالك:رجل يُريد أخذ مايل؟ قال
.Mensajero de Alah ¿Qué piensas de alguien viene a quitarme mi dinero? Dijo: no le des tu dinero
329 ................. ................................ ................................ ................................ ا................................
َّ
ُ ا ا
 أا ارأي ْ ا، بأيب أنت وأيم،يا رسول اهلل
 الل ُه َّم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق: أقول: ما تقول؟ قال:ت ُسكوتك بني اتلكبري والقراءة
َّ  امهلل ان ِّقين من خطاياي كما ُينا َّىق اثلوب األبيض من.واملغرب
 امهلل اغسلين من خطاياي باملاء واثلَّلْج اوال ْ ا ا.ادلناس
331 ......................... رب ِد
ِ
ِ
ِ
Oh Mensajero de Al-lah! ¡Sacrificaría a mi padre y a mi madre por ti! (Nota del traductor: Frase ¡
que se solía utilizar al dirigirse al Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, como
forma de respeto hacia él, ya que a los padres se los tenía en la más alta estima, mayor que a uno
mismo) ¿Acaso has notado el silencio que haces entre el Takbir y la recitación (pausa que se hace
entre el Takbir con la que inicia la oración y la recitación del primer capítulo)? ¿Qué dices durante
ese tiempo? Dijo: “Digo: “¡Oh Al-lah! Aléjame de mis pecados como has alejado el Oriente del
Occidente”. ¡Oh Al-lah! Purifícame de mis pecados como un vestido blanco se purifica de la
331 ........................... ا.”suciedad. ¡Oh Al-lah! Purifícame de mis pecados con agua, nieve y granizo
ُّ ا
ُّ
َّ ا
334 ............  فال أ ِحل حىت أحنر، وقدلت ـهدِي، إين بلدت رأيس:حتل أنت من عمرتك؟ فقال
ِ  ما شأن انلاس حلوا من العمرة ولم،يا رسول اهلل
Oh Mensajero de Al-lah, porqué la gente ha salido de su estado de inviolabilidad (Ihram) del
‘Umrah, y tú todavía no has abandonado tu estado de inviolabilidad (Ihram) de tu ‘Umrah. Y él
dijo: “Me he rasurado mi cabeza; he marcado mi ofrenda animal (hadi), y no saldré de mi estado
334 ................................ .de inviolabilidad hasta que llegue el día del An-Naher (día del sacrificio)
 فتوضأ، فقمنا إىل بطحان: قال، واهلل ما صليتها:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب، ما كدت أصيل العرص حىت اكدت الشمس تغرب،يا رسول اهلل
336 ............................. ................................  ثم صىل بعدـها املغرب، فصىل العرص بعد ما غربت الشمس، وتوضأنا هلا،للصالة
Oh, Mensajero de Al-lah! Sólo he podido realizar la oración del Asr (la tarde) cuando el sol ya ¡“
estaba a punto de ponerse”. El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con élle dijo: “¡Juro por Al-lah! Yo aún no la he realizado”. Dijo: “Salimos a Batjan (el nombre de un
valle), y el Mensajero de Al-lah realizó la ablución menor y nosotros después de él. Luego realizó
la oración del Asr (la tarde) después de la puesta de sol. Al terminar, realizó la oración del
336 ................................. ................................ ................................
................................
.”Maghrib
ْ ِّ ُ ا ا
ا ْ ا ا ُ ا ا ا ْ ا ْ ا ا ا ا َّ ا
ْ ُ
ا
ا
ا
338 ........................... ................................ اإلمارة؛ فإِنك إن أع ِطيتها عن مسأل ٍة ولكت إيلها
ِ  ال تسأل،يا عبد الرمح ِن بن سمرة
Abdurrahman Ibn Samura! no pidas el poder, ya que si se te concede y se te encarga algo deberás ¡
338 ................................. ................................ ................................ ................................ cumplirlo
ْ
َّ  أما اش اع ْر ات أن،يا عمر
340 .................................... ................................ ................................ عم الرجل ِصن ُو أبيه؟
340 ........................................ ?Omar! ¿Acaso no sabes que el tío de un hombre es como su padre¡
342 ..............  وحسن عبادتك، وشكرك، امهلل أعين ىلع ذكرك: ال تدعن يف دبر لك صالة تقول، ثم أوصيك يا معاذ، إين ألحبك، واهلل،يا معاذ

Muadh, por Al-lah que yo te amo. Y ahora déjame que te dé un consejo: No dejes de decir al final ¡
de cada oración: ‘¡Allahumma ainní alá dhikrika wa shukrika wa husni ibádatik!’ (¡Oh Al-lah,
342 ....................................... .ayúdame a mencionarTe, a agradecerTe y a amarTe sinceramente!)
345 ........  ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل وجاء، وأحصن للفرج، من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛ فإنه أغض للبرص،يا معرش الشباب
Oh comunidad de jóvenes! Quien de entre vosotros pueda mantener una esposa que se case, ¡
puesto que ello es lo más efectivo para bajar la mirada (de lo que no se debe mirar) y resguardar
más las partes pudendas. El que no pueda que ayune, ya que esto lo ayudará a controlar sus deseos
345 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
 ما رأيت من ناقصات عقل، وتكفرن العشري، تكرثن اللعن: وبم يا رسول اهلل؟ قال: فقلن،يا معرش النساء تصدقن فإين أريتكن أكرث أـهل انلار
347 .................................. ................................ ................................ ودين أذـهب للب الرجل احلازم من إحداكن
Oh mujeres! Dad azaques (sádaqas), ya que en verdad he visto que sois mayoría entre la gente ¡“
del Fuego”. Dijeron ellas: “¿Por qué motivo seremos mayoría entre la gente del Fuego?” Les dijo:
“Abundáis en maledicencias e ignoráis los favores y gracias que obtenéis de los maridos. Y no he
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visto a nadie que gane más a los dotados de razón que vosotras, a pesar de vuestra falta de razón y
347 ................................ ................................ ................................ .”de vuestra débil religión (Din)
351 ....................................... ................................  فلعله يضاجعها من آخر يومه،يعمد أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد
Que nadie pretenda azotar a su mujer como si fuera una esclavo, ya que tal vez se acueste con ella
351 .......................... ................................ ................................ ................................ .al final del día
355 ......................... ................................ ................................ ................................ أحاديث الفضائل واآلداب
ا
ا
ْا
ا
357 .................................. ................................ خبلق حسن
، وأت ِبع السيئة احلسنة تمحها،اتق اهلل حيثما كنت
ٍ وخالق انلاس
ِ
Teme a Al-lah donde quiera que estés y si cometes una mala acción, haz inmediatamente una
357 .............. .buena que te haga borrar la falta anterior. Y compórtate con la gente correctamente
359 ....................................  وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، وأدوا زًكة أموالكم، وصوموا شهركم،اتقوا اهلل وصلوا ِخسكم
Si teméis a Al-lah, hacéis las cinco oraciones, ayunáis el mes del Ramadán, pagáis el azaque
obligatorio (limosna) de vuestra riqueza y obedecéis a vuestros dirigentes (emires), ingresaréis en
359 ....................................... ................................ ................................ .el Jardín de vuestro Señor
361......................... ................................ ................................ ................................ اجتنبوا السبع املوبقات
Alejaos de las siete aniquiladoras! Le preguntaron: “Mensajero de Alah, ¿cuáles son?” Les ¡
respondió: Cometer idolatría asociando algo a Al-lah, la brujería, quitarle la vida de una persona
en los supuestos que Al-lah ha prohibido, a excepción de que sea legítimo hacerlo, comer de la
usura, aprovecharse de los bienes del huérfano, escapar al iniciarse la batalla y difamar a las
361 .................. ................................ ................................ .mujeres honestas, creyentes e inocentes
ُا ا
َّ َّ ُ ا ا
َّ
َّ ْ ا
َّ يف
ُ ِّ ك
َّ فقالت
َّ اجلنة
َّ :انلار
363 ..................................... انلاس ومسا ِكينُ ُهم
:وقالت اجلنة
.ربون
اجلبارون والمت
،وانلار
ت
ِ يف ضعفاء
ِ
ِ
ِ احتج
El Paraíso y el Infierno protestaron. Dijo el Infierno: En mí se hallan los déspotas y los arrogantes.
363 ............................ Y dijo el Paraíso: en mí están los más vulnerables de la gente y los humildes
 أنت عذايب أنتقم بك ممن: فقال للنار، يدخلين اجلبارون واملتكربون: وقالت انلار، يدخلين الضعفاء واملساكني: فقالت اجلنة،احتجت اجلنة وانلار
366 ............................ ................................ ................................  أنت رمحيت أرحم بك من شئت: وقال للجنة،شئت
El Paraíso y el Fuego protestaron. El Paraíso dijo: “En mí ingresan los débiles y los pobres”. El
Fuego dijo: “En mí ingresan los déspotas y los soberbios”. Al-lah le dijo al Fuego: “Tú eres mi
castigo, con el que me vengo de quien Yo quiera”. Y le dijo al Paraíso: “Tú eres mi misericordia,
366 ............................. ................................ ................................ .”cubro contigo a quien Yo quiera
ً
368 .............................. ................................ ................................  يف أـهل بيته-صىل اهلل عليه وسلم- حممدا
ارقبوا
Observen (respeten y honren) a Mohammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él,
368 ........... ................................ ................................ ................................ .con el trato a su familia
370 ................. ................................ ................................  وازـهد فيما عند انلاس حيبك انلاس،ازـهد يف ادلنيا حيبك اهلل
Le dijo sé austero en la vida mundana (Dunia) y Al-lah te amará y sé austero en lo que posee la
370 ......................................... ................................ ................................ .gente y la gente te amará
اء م ْن ْ ا
ْا
372 .............................. ................................ ................................ ................................ ان
ِ ُ احلاي
ِ اإليم
ِ
372 .................. ................................ ................................ ................................ .El pudor es de la fe
373 ..................................... ................................  واإلثم ما حاك يف نفسك وكرـهت أن يطلع عليه انلاس،الرب حسن اخللق
La virtud es el buen carácter, y la maldad es lo que se remueve dentro de ti y te disgustaría que
373 ...................................... ................................ ................................ .otras personas lo conozcan
اجلنة أقرب إىل أحدكم من ِ ا
376 ..................... ................................ ................................  وانلار مثل ذلك،اك نعله
ِ رش
376 ................... El Paraíso está más cerca de ustedes que el cordón de su sandalia, y el fuego igual
ْ ا ا اُ ا
ا ا ا
378 .................................. ................................ هل اوال ُمؤ ِو اي
 فك ْم ِم َّم ْن ال اك ِيف، وكفانا وآوانا،احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا
Alabanzas para Al-lah, Aquel que nos ha dado de comer y de beber, y nos ha dado lo necesario y ¡
?nos ha dado cobijo! ¡¿Pues, cuántos hay que no tienen quien cubra sus necesidades ni les dé cobijo
378 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
380 ........................... ................................ ................................ ................................ احلياء ال يأيت إال خبري
380 ......................................... ................................ ................................ .El pudor solo trae el bien

542

) ـه1438 –  ذو احلجة30 (
381 ............... ................................ ................................ ................................ ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد
381 ............................... ................................ La súplica entre el Adhan y el Iqama no es rechazada
382 ................ ................................ ................................ ................................  وجنة الاكفر،ادلنيا سجن املؤمن
382 ................................. .La vida mundanal es la prisión del creyente y el paraíso del que descree
ُ
ُ َّ ُّ ْ ا
383 ................................... ................................ ................................  واحلُل ُم من الشيطان،احلاة من اهلل
ِ الرؤيا الص
383 .................................... ................................ .El sueño bueno
es de Al-lah y el malo es de Satán
ُ ا ا ْ ُ ُ ا ا ا ا ُ ُّ ا ا
ُ ْا
ا ا
ا
ُ الر
ِّ يذوا باهلل من
َّ  تأيت،يح من ار ْو ِح اهلل
ِّ
385 ...................... رشـها
 واست ِع،وسلوا اهلل خريـها
، فإذا رأيتموـها فال تسبوـها،بالعذاب
 وتأيت،بالرمحة
El viento es una misericordia de Alah, viene como misericordia y viene como castigo, cuando lo
vean no lo insulten, pídanle a Alah el bien que hay en él y refúgiense en Alah del mal que hay en
385 ............. ................................ ................................ ................................ ................................ .él
387 ............. ................................ ................................ ................................  وحواري من أميت،الزبري ابن عميت
387 ......................................... .Al-Zubayr es hijo de mi tía (paterna) y un discípulo de mi Ummah
388 ......................... ................................ ................................  اكملجاـهد يف سبيل اهلل،السايع ىلع األرملة واملسكني
.Aquel que corre con los gastos de la viuda y del pobre es como quien lucha por la causa de Al-lah
388 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ا
390 .................. ................................ ................................ ................................  وقليل فاعله,الصمت ِحك ٌم
390 ........................................ .El silencio es sabiduría pero pocos son los que lo ponen en práctica
391 ...................... ................................ ................................ ................................ الظلم ظلمات يوم القيامة
391 ....................................... .La injusticia se convertirá en oscuridad en el Día de la Resurrección
ْ اْ ا
ا
َّ ج ار ٍة
393 .................... ................................ ................................ ................................ إيل
ال ِعباادة يف الهر ِج ك ِه
393 ............. ................................ .La adoración en tiempos de tribulaciones es como emigrar a mí
العبادة يف ا
َّ اله ْرج كهجرة
394 .................... ................................ ................................ ................................ إيل
394 ............................ .La adoración en los tiempos de agitación es como una emigración hacia mí
ا
ْ
ا ا
َّ أتبا اع نفسه ـهواـها اوتا
ُ
395 .................... ................................ مىن ىلع اهلل
والعاجز من
، وعمل ل ِ اما بعد املوت،الكيِّ ُس من دان نفسه
el que verdaderamente razona es aquel que obra para después de la muerte, mientras que el
395 .................. incapaz es aquel cuya alma sigue sus deseos y pretende obtener el perdón de Alah
ا
 والعاجز من أتبع ا، وعمل ملا بعد املوت،الكيِّس من دان نفسه
397 ..................... ................................ نفسه ـهواـها وتمىن ىلع اهلل
El prudente es aquel que reflexiona sobre sí mismo (examinando su conciencia) y obra para lo que
viene después de la muerte; y el incompetente es aquel que sigue sus deseos y anhela el perdón de
397 .......................................... ................................ ................................ .Al-lah (sin arrepentirse)
399 ....................................... ................................  وايلمني الغموس، وقتل انلفس، وعقوق الوادلين، اإلرشاك باهلل:الكبائر
Los pecados mayores son: La idolatría, el desobedecer a los padres, el asesinato y el juramento en
vano Al-Gamus (Nota de traductor: aquel juramento que se hace para obtener algo sin derecho lo
399 ......................................... ................................ ................................
.cual conlleva al infierno)
َّ ُ ِّ ا ُ ُ ا
ْ ا ا ا ا ُ ِّ ا ا ا ا
ا
َّ ك م ْن اغلاباة
401 .............. ................................ ................................  وشمات ِة األعدا ِء, وغلب ِة العدو,ادلي ْ ِن
ِ ِالله َّم إِين أعوذ ب
ِ
Oh Al-lah, busco refugio en Ti de caer en el endeudamiento, del dominio del enemigo, y del
401 ......................................... ................................ ................................
.escarnio de los enemigos
ْ ا
ا
َّ ُ َّ ِّ ْ ا ُ ا
ْ ا
ْ ُْا ا ا
ُ ْ َّ ُ َّ
ا
ا
ا
َّ
ْ
ْ
ْ
ا
ْ
 واحفظين ِمن بني يدي و ِمن خل ِيف وعن يميين وعن ِشمايل، اللهم اسرت عورايت وآ ِمن رواعيت،أسألك العافياة يف ديين ودنياي وأـهيل ومايل
اللهم إين
ا ْ ُ ْا ا ْ ا
ُ ُ ا
ا
ا
ا
403 ................................. ................................ ................................  وأعوذ بِعظم ِتك أن أغتال ِمن حتيت،و ِم ْن ف ْو ِيق
Oh Alah, te pido seguridad en mi religión y en mis asuntos mundanos, en mi familia y en mis
bienes; Oh Alah, oculta mis faltas y mantenme alejado de las cosas que temo; Oh Alah, protege mi
frente y mi lado derecha y mi lado izquierdo, y encima mío; busco refugio en Tu Grandeza de
403 ................... ................................
recibir el daño inesperado debajo
de mí
ُ ِّ ................................
ا
َّ ُ َّ ِّ ْ ا ُ ا
ِّ رشـها
ِّ  وأعوذ بك من،وخري ما أُرسلت به
405 ................................. رسلت به
أ
ما
ورش
فيها
ما
ورش
فيها
ما
وخري
ريـها
خ
ك
ل
أ
أس
إين
اللهم
ِ
ِ
Oh Alah! Te pido su bien, el beneficio que tiene y el bien que Has enviado con él, y me refugio en ¡
405 ................. ................................ .Ti de su mal, el mal que tiene y el mal que has enviado con él
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َّ
َّ ا
ِّ ُ
ًْ ْ ْ ا ا
اي الَّيت ف ا
ْ ْ ا
ْ اللَّ ُه َّم أا ْصل
 اوأا ْصل ْح يل ُد ْنيا ا،اذلي ُـه او ع ْص ام ُة أا ْمري
 اواج اعل احل ايااة ِز ايادة ِيل ِيف لك،آخ ار ِيت ال ِيت إيلْ اها ام اعا ِدي
ِ يها ام اع
يين
د
يل
ح
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ  اوأص ِلح ِيل،اَش
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً ا ْ ا ْ ا ْ ْا ْ ا ا ا
ْ ُ ِّ ا
ٍّ
407 ........................................ ................................ ................................  واجعل الموت راحة ِيل ِمن لك رش،ري
ٍ خ
Oh Al-lah, enmienda mi religión que es el fundamento de mi existencia. Enmienda mi vida de acá
en la que hallo mi subsistencia. Enmienda mi Otra Vida a la que seré emplazado. Haz que esta vida
.me suponga un aumento en todo lo bueno. Y haz que la muerte me sea el descanso de todo lo malo
407 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُ ُ
اللَّ ُه َّم اك اما اح َّسنْت اخلْيق فا ا
409 ......................................... ................................ ................................ ح ِّس ْن خل ِيق
ِ
409 .................... !Oh Al-lah, así como has embellecido mi cuerpo, embellece también mi carácter¡
410 .................... ................................ ................................ امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت
Oh Allah,perdóname aquéllo que haya hecho y lo haya dejado de hacer y lo que haya hecho en
410 .................................... ................................ .privado y lo que haya hecho en público(de faltas)
412 ............................. ................................ ................................ امهلل إنا ُنعلك يف حنورـهم ونعوذ بك من رشورـهم
412 ....................... .Alah! te ponemos al frente de sus sacrificios y nos refugiamos en Ti de اsu
mal¡
ا ْ ُ ا
ا ُّ ا
ُ ك
413 ................................ ................................ ................................ اتلىق والعفاف والغىن
الهدى و
امهلل إين أسأل
413 ............... ................................ Oh Alah! te pido la guía, el temor a Ti, la honradez y la riqueza¡
415 ................................. ................................ ................................ امهلل إين أسألك اهلدى واتلىق والعفاف والغىن
415 ............. .Oh Señor, ciertamente yo te imploro la guía, el temor de Ti, la honradez y la riqueza¡
-صىل اهلل عليه وسلم- ؛ وأعوذ بك من رش ما استعاذ منه نبيك حممد-صىل اهلل عليه وسلم- امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك حممد
417 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Oh Al-lah, te pido de bien, todo el que te ha pedido Tu Profeta Muhammad, que la paz y las ¡bendiciones de Al-lah sean con él. Y nos refugiamos en Ti de todo el mal del que se ha refugiado
417 .............................. !Tu Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él
419 ...............  وانلجاة من انلار، والفوز باجلنة، والغنيمة من لك بر، والسالمة من لك إثم، وعزائم مغفرتك،امهلل إين أسألك موجبات رمحتك
Oh Al-lah! ¡Te pido todo aquello que me lleve a Tu Misericordia, actos que me conduzcan a Tu ¡
perdón, protección de todo pecado, provecho de toda obra virtuosa, el éxito del paraíso y la
419 .................. ................................ ................................ ................................ !salvación del fuego
ُا
ُ َّ
ُ ا ا ا ا ا َّ ا ْ ا
ْ ا
421 ................. ................................ ابل اطانة
ِ  فإنها بِئس، وأعوذ بِك من اخلِيان ِة، فإنه بِئس الض ِجيع،امهلل إين أعوذ بك من اجلوع
ِ ت
Oh Al-lah, en Ti me refugio del hambre, puesto que es la peor compañía, y en Ti me refugio de la
421 ......................................... ................................ .traición, puesto que es el peor remordimiento
ْ ُ
ْا
اا ا ا
ا ْ ا ا ا
423 .......................................... ................................ رب
ِ  وع، ِ وابلخ ِل والهرم،امهلل إين أعوذ بك من العج ِز والكس ِل
ِ ذاب الق
423 .... .Oh, Al-lah! En Ti me refugio de la incapacidad, la pereza, la vejez y la tortura de la tumba¡
426 ...  فاغفر هل، وقد جئناك شفعاء هل، وأنت أعلم بَسـها وعالنيتها، وأنت قبضت روحها، وأنت ـهديتها لإلسالم، وأنت خلقتها،امهلل أنت ربها
Oh Al-lah, Tú eres su Señor, Tú eres su Creador, Tú la guiaste hacia el Islam, Tú tomaste su alma,
y Tú eres el sabedor de sus secretos y sus evidencias, hemos venido a Ti rogando tu intercesión por
426 ................... ................................ ................................ ................................ .él, perdónalo pues
428 .............. ................................ ................................  وبك أقاتل، وبك أصول، بك أحول،امهلل أنت عضدي ونصريي
Oh Al-lah, eres mi sustento, el que me otorga el triunfo, mi protector, por Ti humillo al enemigo y
428 ............................. ................................ ................................ ................................ .por Ti lucho
ْ ِّ
429 .................. ................................ ................................  واألدواء, واألـهواء, واألعمال,امهلل جنبين منكرات األخالق
Oh Al-lah, busco refugio en Ti de los malos modales, de las malas acciones, de las pasiones y las
429 .......................... ................................ ................................ ................................ .enfermedades
430 ................ ................................ ................................ ................................ امهلل ال عيش إال عيش اآلخرة
430 ............................. ................................ .”Oh Allah! No hay vida plena sino la de la Otra اVida¡“
َّ ُ
ا
، أنت اليح اذلي ال تموت، امهلل أعوذ بِعزتك؛ ال هلإ إال أنت أن تضلين. وبك خاصمت، وإيلك أنبت، وعليك توَكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت

431 ......................... ................................ ................................ ................................ واجلن واإلنس يموتون
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Alah, me someto completamente a Ti, creo en Ti, me encomiendo a Ti, me vuelvo a Ti, por Ti he ¡
discutido! ¡Oh Alah, me refugio en Tu fuerza, no hay más divinidad excepto Tu, me refugio en Ti
431 ..... !del desvío Tú eres el Viviente que no muere mientras que los genios y hombres si mueren
، أنت اليح اذلي ال يموت، امهلل أعوذ بعزتك ال هلإ إال أنت أن تضلين، وبك خاصمت، وإيلك أنبت، وعليك توَكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت

433 ......................... ................................ ................................ ................................ واجلن واإلنس يموتون
Al-lahuma laka aslamtu” (¡Oh Al-lah, me entrego enteramente a Tu mandato); “wa bika amantu” “
(En Ti he creído); “wa aleika tawakaltu” (A Ti me he encomendado); “wa ilaika anabtu” (A Ti he
vuelto); “wa bika jásamtu” (Y por Ti he porfiado). “Al-lahuma audhu bi-izatika” (¡Oh Al-lah, me
refugio en Tu fuerza y poder); “la ilaha il-la Anta” (No hay dios sino Tú); “an tadulani” (Y me
refugio en Ti del extravío); “Anta al-hay al-ladhi la yamut wa al-yinu wa al-insu yamutún” (Tú eres
433 ............................. .el Viviente, El Inmortal, mientras que los genios y los hombres sí mueren)
435 .............................. ................................ ................................ ................................ املرء مع من أحب
435 ............................. ................................
................................ .El hombre estará con quien ama
ا ْ اا ا ا
ْا ْا
ُْا
ْ
ُ
 ا،انلار
ُا ا
ا ا ا
َّ
وم ْن اج َّر إ از ا
َّ الك ْعبا ْني فهو يف
ار ُه اب اط ًرا لم ينظ ِر
ن
م
ل
ف
س
أ
اكن
فما
،ني
ِإ ْز ارة
ِ
ِ
ِ
ِ املسلم إىل نِص ِف الس
ِ
ِ  فيما بينه وبني الكعب-أو ال جناح-  وال حرج،اق
ِ
ُ
437 ........................................ ................................ ................................ ................................ اهلل إيل ِه
La tela, túnica, chilaba o similar con que se cubre el musulmán debe llegar de largo hasta la
pantorrilla. Pero no hay falta alguna si está entre la pantorrilla y los tobillos. Todo lo que baje de
437 ........... .los tobillos irá al Fuego. Y a  اquien arrastre su ropa  اcon petulancia,
no lo mirará
 ْ ا اAl-lah
ٌ ا ُ ُ ا َّ ُ ا ا
َّ ا
َّ ا ُّ ا
ُ ُ ْ ا
اّ ُ ْ ا ُ ا
ُ ا ا ُ ْ ْ ُ ا ا
ُ ْا
ْ
ُ
ْ
ا
انلاس؛ ف ِإن اهلل ال حيب الفحش وال اتلفحش
ِ  وأص ِلحوا ِبلاسكم حىت تكونوا كأنكم شامة يف، فأص ِلحوا ِرحالكم،ِإنكم قا ِدمون ىلع ِإخوانِكم
439 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Ciertamente estáis cerca del encuentro con vuestros hermanos. Arreglad por lo tanto vuestras
monturas y vuestros ropajes. De tal forma que lleguéis con buen aspecto y buena presencia. Pues
439 ............................
a Al-lah no le gusta ni اla indecencia ni el que es indecente
 ا َّ ْ ُ ا ا ً ا َّ ُ ا ا.verdaderamente
اا ا ا ا ا ا
ا
ْ ْا ا ا اْ اْاا ا
ْ
ُ أل ْـه او
ُ إ َّن أا ْـه اون أا ْـهل انلَّ ا ا ً ا ْ ا ا ا ا ا ُ ٌ ُ ا
نهم اعذابًا
 وإنه،ح ًدا أشد ِمنه عذابا
 ما يرى أن أ،ان يغ ِيل ِمن ُه اما ِد اماغه
ِ ار عذابا يوم ال ِقيام ِة لرجل يوضع يف أِخ ِص قدمي ِه مجرت
ِ
ِ
ِ
443 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
En verdad, de las gentes que irán al Fuego, el que recibirá el menor castigo el Día del Juicio será
aquel al que se le colocarán dos brasas en la planta del pie para hacer que hierva su cerebro. Éste
443 ........................... .creerá que recibe la peor tortura, pero en realidad recibeْ el اcastigo más leve
 وإ ْن شئْ ا،ت أ ْن تاأ اذ ان هل
 فاإ ْن شئْ ا،إ َّن ـهذا تاب اعناا
445 ............................ ................................ ................................ ت ار اج اع
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
445 ............................ .Este hombre nos ha seguido, si quieres, dale permiso y si no, que se vuelva
ِّ
ا
ا
ا
447 .......................................... ذـهب منه ما جيد
، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: لو قال،ذلـهب عنه ما جيد
ِإين ألعلم لكمة لو قاهلا
De Suleimán Ibn Suradin, Al-lah esté complacido con él, que dijo: “Estaba yo sentado con el
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, mientras que dos hombres se estaban insultando.
Uno de ellos enrojeció y montó en cólera. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo
entonces: ‘Realmente yo sé una frase que, si se pronunciara, desaparecería al momento ese estado.
Y es: ‘audu bi Al-lahi mina achaitani ar-rayim’ (me refugió en Al-lah del maldito Satán). Le dijeron
al hombre que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le dijo: ‘Busca refugio en Al-lah de
447 ................... ................................ ................................ ................................
.”’Satán, el maldito
ا ا ا ا ا ا ُ ُ ْ ا ا ً ا ا ْ ا ْ ا ا ُ ا َّ ا ْ ا ا ا ا ْ ُ ْ ا
ا
449 ................. ................................ ................................ إذا أكل أحدكم طعاما فال يمسح يده حىت يلعقها أو يل ِعقها
Si uno de ustedes termina de comer, que no limpie su mano hasta chupar sus dedos o que alguien
449 ............................. ................................ ................................ ................................
.se los chupe
َّ ا َّ ا ا
ا َّ ا ا ا ا ُ ْ ا ُ ُ ِّ ا
ُ ْ
ُ ُا ٌ اُا ُ ا ا ْ ا
ا ااا
450 ............. ................................ الن
ٍ الن ب ِن ف
ِ  ـه ِذهِ غدرة ف: فيقال، يرفع ِللك َغ ِد ٍر لِواء: األو ِلني واآلخ ِرين-عز وجل- إذا مجع اهلل
Cuando Al-lah, Exaltado sea, reúna a los primeros y a los últimos, se levantará una bandera para
450 ...................................... .”todo traidor y se le dirá: “Esta es la traición de fulano hijo de fulano
ا ا
إذا اقرتب ا
ُّ  ورؤيا املؤمن ُج ْز ٌء من ستة وأربعني ُج ْز ًءا من،ك ْد رؤيا املؤمن تكذب
451 .......................................... انلبُ َّو ِة
الز امان لم ت
Cuando se acerque el final de los tiempos, los sueños del creyente casi no mentirán, los sueños del
451 ................ ................................ .creyente son una parte de cuarenta y seis partes de la profecía
ُ ُْ
ُ
اا
ا ْاْ ا
َّ
453 .......................... ................................ ................................ ار
اتلىق
إذا
ِ
ِ املسلمان بسيفي ِهما فالقاتل واملقتول يف انل
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Si dos musulmanes se enfrentan con sus espadas el uno contra el otro, tanto el mata como el que
453 ............................... ................................ ................................ .fue muerto yacerán en el Fuego
ْ
ُْ ا
ُ ْا
وآخر ُـهما تُ ْ ا
ا
455 ..................................... زنع
,وتلكن ايلُمىن أول ُهما تن اعل
, وإذا نزع فليبدأ بالشمال,إذا انتا اعل أحدكم فليبدأ بايلمني
Si uno de ustedes se calza, que empiece por el pie derecho, y si va a descalzarse, que empiece por
el pie izquierdo. De manera que el derecho sea el primero de ambos en calzarse y el último en
455 .............................. ................................ ................................ ................................ .descalzarse
456 ......................................... ................................ ................................ إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أنه حيبه
456 .................... ................................ .Si un hombre ama a su hermano,que le informe que lo ama
458 ...........................  وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة،إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل العقوبة يف ادلنيا
Cuando Al-lah quiere un bien para su siervo, le castiga por sus faltas en esta vida mundanal. Pero
si quiere un mal para él, le guarda sus faltas para castigarlo por ellas en la Otra Vida el Día del
458 ...................................... ................................ ................................ ................................ .Juicio
ِّ ُ ْ َّ ا
ْ اا ْ ا ْ ا
َّ
َّ
ْ ْ
ْ ْ
ا
ْ إذا
460 ....  وإن اع او اججت اع او اججناا،استاق ْمناا
 فإنما حنن بِك؛ فإن استقمت، ات ِق اهلل ِفيناا: تقول، فإن األعضاء لكها تكف ُر اللسان،أصباح ابن آدم
Cuando amanece el hijo de Adam sus miembros le dicen humildemente a la lengua: témele a Alah
por nosotros, ya que dependemos de ti, si te mantienes firme nosotros también, en cambio sí te
460 ............................. ................................ ................................ .desvías nos desviaremos contigo
462 .....................................  ويرشب بشماهل، فإن الشيطان يأكل بشماهل، وإذا رشب فليرشب بيمينه،إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه
Cuando alguno de ustedes coma, que coma con su mano derecha; y si bebe, que beba con su mano
462 ................ ................................ .derecha, pues el demonio come y bebe con su mano izquierda
463 ..........................  بسم اهلل أوهل وآخره: فليقل، يف أوهل-تعاىل-  فإن نيس أن يذكر اسم اهلل،-تعاىل- إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل
Si alguno de vosotros se dispone a comer que mencione el nombre de Al-lah, Ensalzado sea,
diciendo ‘Bismi Al-lah’. Y si se le olvida mencionarlo al principio, que diga: ‘Bismi Al-lah awalahu
463 ................. ................................ .wa ajirahu’ (En el nombre de Al-lah en su inicio y en su final)
466 ..................................... ................................ ................................ إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده ىلع فيه
466 ............ ................................ .Si alguno de vosotros bosteza, que se cubra la boca con su mano
-تعاىل-  وإذا دخل فلم يذكر اهلل، ال مبيت لكم وال عشاء: عند دخوهل وعند طعامه قال الشيطان ألصحابه-تعاىل-  فذكر اهلل،إذا دخل الرجل بيته
467 ............................. ................................ ................................  أدركتم املبيت والعشاء: قال الشيطان،عند دخوهل
Si un hombre entra a su casa y menciona el nombre de Al-lah al entrar y al comer, el demonio le
dirá a sus compañeros: “No tienen donde pasar la noche ni qué cenar”. Y si entra sin mencionar el
467 ....................... .”nombre de Al-lah, el demonio dirá: “Ya tienen un lugar donde pasar la noche
ْ ِّ ا ْ ُ ا
ُ
ْ
469 ....................... ................................ حدث بها
 ويل، فلياح امد اهلل عليها، فإنما يه من اهلل تعاىل،حي ُّب اها
ِ إذا رأى أحدكم رؤيا
De Abu Said Al Judrí, Al-lah esté complacido con él, que oyó decir al Mensajero de Al-lah, Él le
bendiga y le dé paz: “Si alguno de vosotros tuvo un sueño que le gustó, se puede decir que procedía
de Al-lah, el Altísimo. Que dé, por él, alabanzas a Al-lah, y que lo cuente”. Y en otro relato se dice:
“Solamente debe contarlo a sus seres más queridos. Y por el contrario si tuvo un sueño detestable,
eso es un acto de Satán. Por lo tanto que se refugie en Al-lah de su mal, y que no se lo cuente a
469 ............................. ................................ ................................ .”nadie. Ciertamente no le dañará
471 .................................. ................................ ................................  فاحثوا يف وجوـههم الرتاب،إذا رأيتم املداحني
De Hammám Ibn Al-Háriz y éste de Al-Miqdád, Al-lah esté complacido con él, que: “Estaba
presente cuando un hombre empezó a elogiar a Uzmán, Al-lah esté complacido de él. Al Miqdád
se arrodilló y comenzó a arrojar tierra al rostro de aquel hombre. Le preguntó Uzmán: ‘¿Qué te
pasa?’ Contestó: ‘Ciertamente, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: ¡Cuando veáis
471 .............. ................................ .a los aduladores, arrojadles tierra a la cara!’”. Lo relató Muslim
473 ............. ................................ ................................ ................................ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه
473 ........................... ................................ .Cuando alguno de vosotros pegue, debe evitar el rostro
474 .................... ................................  حىت ختتلطوا بانلاس؛ من أجل أن ذلك حيزنه،إذا كنتم ثالثة فال يتناىج اثنان دون اآلخر
Si sois tres, evitad hablar entre dos dejando al tercero apartado hasta que no estéis con más gente
474 ........................................ ................................ .para que esa tercera persona no sienta tristeza
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ِّ ْ ا
ا
ْ  فإن احالا،أحدكم أخاه فالْيُ اسلِّ ْم عليه
ُ يق
 أو اح ا،ار
ٌ  أو ج اد،ت بينهما شجرة
إذا لا ِ ا
476 ....................................  فليُ اسل ْم عليه، ثم ل ِقياه،ج ٌر
ِ
De Abu Hurayra,del Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección de Allah sean con
él,que dijo:"Si alguno de vosotros se encuentra con su hermano que le salude.Y si sucede algún
476 .. ."litigio entre ellos,obstáculo o problema y después de eso se lo encuentra pues que le salude
478 ..................................... ................................ ................................  فابدأوا بأيامنكم، وإذا توضأتم،إذا لبستم
478 ................... .Al vestirse y al realizar la ablución menor, comiencen por la extremidad derecha
ْ
ُْ ا
ً
ا ْ ا ا ا ا َّ ُ ا
ا
َّ
ً اْ ا
إن ا
العبْ اد ايلاتا الكَّ ُم ا ا
ْ ا
باللك امة من اسخ ِط اهلل تعاىل ال يُل ِيق هلا باال
ِ  وإن العبد يلاتلكم، ما يل ِيق هلا باال يرفعه اهلل بها درجات-تعاىل- باللكمة من ِرضوان اهلل
ِ
ْا
َّ
480 .............................. ................................ ................................ ................................ يه ِوي بها يف اجهنم
De Abu Hurayra que el Profeta,que la misericordia y la protección de Allah sean con él, dijo:
"Ciertamente el siervo pronuncia una palabra de las que satisfacen a Allah, el Altísimo,sin darle
importancia,y por ella Allah le eleva en grados,y ciertamente el siervo pronuncia una palabra que
causa la ira de Allah,el Altísimo,sin darle importancia y por ella es arrojado al fuego". Lo narró Al
Bujari. Y de Abu Abd Al-Rahman Bilal Ibn Hariz Al Muzni,que Allah esté complacido con él,que el
Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección de Allah sean con él,dijo:"Ciertamente la
persona dice una palabra de las que satisfacen a Allah,el Altísimo,siendo la persona inconsciente
del alcance de dicha palabra,por la cual Allah le escribe Su satisfacción para con ella hasta el día
del encuentro con Él. Y ciertamente la persona dice una palabra de las que causan la ira de
Allah,sin ser consciente del alcance de la misma,y por ella Allah le escribe Su ira para con ella hasta
."el día del encuentro con Él". Lo narró Malik en el Muwatta y el Tirmidhi dijo:"Hadiz hasan sahih
480 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ْ
َّ ُ ا
َّ
اْ ُ ُ ا
 يابْ ُس ُط ا-تعاىل- إن اهلل
ا
ا
ُ
َّ
َّ ُ
482 ..............  حىت ت ْطل اع الش ْم ُس ِم ْن امغ ِربِ اها،الليل
ميسء
يلتوب
هار
يده
ِ  ويبسط يده بانل،هار
ِ بالليل يلتوب ميسء انل
ِ
ِ
En verdad, Al-lah, Ensalzado sea, extiende su mano por la noche para aceptar el arrepentimiento
de los que cometieron alguna falta por el día y extiende su mano por el día para aceptar el
arrepentimiento de los que cometieron alguna falta durante la noche. Así será hasta que el sol salga
482 ............................ ................................
................................
.por el poniente (el Día del Juicio)
ا
ا ا
اا ا
ْ ُ َّ
ْ ُ َّ ا ا ْ ا ْ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ْ ا ا ْ ا
ُْا
ا ا ا ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 فيعطى، ورضب ـهذا، وسفك دم ـهذا، وأكل مال ـهذا، وقذف ـهذا، ويأ ِيت وقد شتم ـهذا،المفلس ِمن أم ِيت من يأ ِيت يوم ال ِقيام ِة بِصالة و ِصيامٍ وزًكة
إن
ا
ا
ا
ا
ا
ْ
ا
ا
484 ............ ................................ ................................ ................................  وـهذا ِمن حسناتِ ِه،ـهذا ِمن حسناتِ ِه
De toda mi gente se habrá arruinado aquél que el Día del Levantamiento se presente con su rezo,
su ayuno y su azaque debidamente cumplidos, pero al mismo tiempo ha insultado a diestro y a
siniestro, hablando mal de éste, apropiándose del dinero de ése, asesinando a aquél, y golpeando
484 ............................. ................................ .a ése. Se le otorga a ése y a aquél de sus buenas obras
َّ
َّ
486 ............. ................................ ................................ ................................ إن أبر الرب صلة الرجل أـهل ُود أبيه
La más virtuosa de las acciones es aquella que hace un hombre con aquel que era amigo de su
486 .......................................
................................ ................................
.padre
 ْ ا ا ا ا ا ْ ا ا ا ا................................
ا ا ٌ ا ِّ ا ٌ ا ا
اا ا ُ ْ ا ا ا ا
ْا اا
َّ ا ا ا ا ا ا ا
ْ
ْ
ً
ا
ا
ا
ُ
ْ
ُ
ا
 وًكن ِمنها،ت اللَك والعشب الك ِثري
ِ  ق ِبلت املاء فأنبت،ث أصاب أرضا فاكنت ِمنها طائِفة طيبة
ٍ إن مثل ما بعث ِين اهلل بِ ِه ِمن الهدى وال ِعلم كمث ِل غي
ا ا ُ اْ ا ا
ْ
َّ ا ا ا
ا
ا
ُ ا ااا ا
489 ......................................... ................................ رشبوا ِمنها وسقوا وزرعوا
ِ أجا ِدب أمسك
ِ  ف،ت املاء فنفع اهلل بها انلاس
Ciertamente el caso de aquello por lo que yo he sido enviado, tanto de guía como de conocimiento,
es como el agua que cae sobre una tierra. Hay una parte de esta tierra que es fértil y húmeda, la
cual absorbe el agua y hace crecer en ella una gran cantidad de pastos y de hierba. Y hay otra parte
.de esta tierra que está seca, pero retiene el agua y con ella beneficia la gente para beber y regar
489 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َّ
ْا
ا
ُُْا
491 .................................... ................................ وز اينتها
ِ إن مما أخاف عليكم من بع ِدي ما يفتح عليكم من زـهرة ادلنيا
Lo que realmente temo que os suceda a vosotros después de mí, es que se abra ante vosotros la
491 ............................. ................................ ................................ belleza de
esta vida y sus adornos
َّ
ُ ْ ا ا ُ ٌّ ا ُ ْ ا ا ْ ُ ا ا ْ ُ ا ا
ْ
493 ......................... ................................ ................................  فأط ِفئوـها عنكم، فإِذا نِمتم،إن ـهذه انلار عدو لكم
493 .Ciertamente ese fuego es vuestro enemigo. Así pues, cuando vayáis a dormir, apagad el fuego
494 ............................ ................................ ................................ ................................ إن ادلاعء ـهو العبادة
494 .................... ................................ ................................ .Ciertamente, la súplica es la adoración
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اْ ا
ا
ْا
ُ ُُ
ْ َّ
ُ
َّ
َّ ك اما
اْا
496 .......................... ................................ رشا
ِ وإين خ ِشيت أن يق ِذف يف قلوب،إن الشيطان جي ِري من ابن آدم جمرى ادلم
Ciertamente, Satán corre por las venas del hijo de Adam. Verdaderamente, he temido que arrojara
496 ................ ................................ ................................ .el mal en vuestros corazones (o dijo algo)
ُّ ا ْ ُ ا ُ ا
َّ
ْ َّ
ا
ا
ا ا
498 ........................ ................................ يش بينهم
ِ  ولكن يف اتلح ِر،إن الشيطان قد يئِس أن يعبده المصلون يف جزيرة العرب
Verdaderamente, el Shaitán ha desistido que le adoren en la Península Arábiga, sin embargo
498 ........................ ................................ .introduce la corrupción y la separación en sus corazones
، فجاء بهذا األعرايب؛ ليستحل به، فأخذت بيدـها، وإنه جاء بهذه اجلارية؛ ليستحل بها،إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل تعاىل عليه

499 ................... ................................ ................................  إن يده يف يدي مع يديهما، واذلي نفيس بيده،فأخذت بيده
Verdaderamente para Satán es lícita la comida sobre la que no se ha mencionado el nombre de Allah. Ciertamente ha enviado a esta jovencita para poder comer a través de ella y le tomé la mano
para detenerla. Después, envió el campesino para comer a través de él y también le tomé la mano
para detenerlo. Y ¡Juro, por Aquel que tiene mi alma de Su mano, que la mano de Satán está en mi
499 ............ ................................ ................................ .mano por haber tomado las de vosotros dos
ا
ْ
ا
إن ا
502 ................. ................................ ................................  فله أج ُره ام َّرتني، وأحسن ِعباادة اهلل،العبْد إذا ن اصح لسيِّده
De Ibn 'Umar,que Al-lah esté complacido de ambos,que el Mensajero de Al-lah,que la misericordia
y la protección de Al-lah sean con él,dijo:"Ciertamente que el esclavo si aconseja a su dueño y
realiza correctamente su adoración a Al-lah tiene doble recompensa".De Abu Musa Al Ash'ari,que
Al-lah esté complacido con él,que dijo:"El Mensajero de Al-lah,que la misericordia y la protección
de Al-lah sean con él,dijo:"El esclavo que realiza correctamente su adoración a su Señor y hace lo
que debe con respecto a los derechos de su dueño,le aconseja y le obedece,tiene dos
502 ............................. ................................ ................................ .recompensas".Lo narró Al Bujari
 فإذا، ثم تأخذ يمينا وشماال، فتغلق أبوابها دونها، ثم تهبط إىل األرض، فتغلق أبواب السماء دونها، صعدت اللعنة إىل السماء،إن العبد إذا لعن شيئا

504 ............................... ................................  وإال رجعت إىل قائلها، فإن اكن أـهال ذللك،لم جتد مساَغ رجعت إىل اذلي لعن
Ciertamente, el siervo de Al-lah cuando maldice algo, sube la maldición al Cielo y se cierran sus
puertas ante ella. Después desciende a la Tierra y sus puertas también se cierran ante ella. Después
se dirige a la derecha y a la izquierda y si no encuentra camino, va a quien ha sido maldecido, si es
504 ................................... ................................ .que se la merece, y si no, vuelve al que la ha dicho
506 ........................... ................................ إن العبد يلتلكم باللكمة ما يتبني فيها يزل بها إىل انلار أبعد مما بني املرشق واملغرب
Tal vez a aquel siervo que habla demasiado y sin estar seguro de que lo que dice está bien o mal, ¡
506 ... !sus palabras le hagan resbalar al Infierno, más allá de lo que hay entre Oriente y Occidente
508 .......................................  وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، فإن ُنا منه فما بعده أيَس منه،إن القرب أول مزنل من منازل اآلخرة
La tumba es la primera estación de la vida del más allá. Si la persona se salva de ella y la supera,
todo lo que sigue será más fácil y cómodo, pero si no se salva de ella, lo que sigue será más grave y
508 ........................................ ................................ ................................ ................................ .duro
ا ُا
 اي ْقبال تا ْو اب اة ا- اع ّز او اج َّل- اهلل
إن ا
510 ............................... ................................ ................................ العبْ ِد اما لم يغر ِغر
Ciertamente, Al-lah, Poderoso y Majestuoso, acepta el arrepentimiento del siervo siempre que no
510 ........................ ................................ ................................ ................................ .esté agonizante
511 ............ ................................ ................................ ) أمرين أن أقرأ عليك (لم يكن اذلين كفروا-عز وجل- إن اهلل
En verdad, Al-lah Todopoderoso me ordenó que os recitara la sura de “Los que no creen, tanto
511 ............ ................................ gente de la Escritura como asociadores, no podían…” (Corán, 98)
513 .......................... ................................ ................................  أو أعتقها بها من انلار،إن اهلل قد أوجب هلا بها اجلنة
.Ciertamente Al-lah le ha concedido el paraíso por esa acción, o la ha librado del fuego por la misma
513 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُا
ْ ا
ُ ْا
ُ ً ا ْا
َّ عه ِم ان
515 ......................... ................................ العل اما ِء
لك ْن يق ِبض ال ِعل ام بِقبْ ِض
إن اهلل ال يقبض العلم انزتااع ينزت
ِ انل
ِ  او،اس
En verdad que Alah no quitara el conocimiento arrancándolo de las personas repentinamente, sino
515 ............... ................................ ................................ .que lo quitará con la muerte de los sabios
517 .......................................... ................................ ................................  اخليف, الغين,إن اهلل حيب العبد اتليق
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En verdad, Al-lah ama al hombre que es temeroso de Él, que se valga por sí mismo y que sea
517................................... .discreto.Al-lah ama al siervo temeroso de Él, el satisfecho y el discreto
518 ................ ................................ ................................ إن املسلم إذا اعد أخاه املسلم لم يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع
El musulmán que visita a su hermano musulmán enfermo estará disfrutando de los frutos del
518 ........................................ ................................ ................................ .paraíso hasta que regrese
520 .......................... ................................  اذلين يعدلون يف حكمهم وأـهليهم وما ولوا:إن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من نور
Los justos estarán ante Alah sobre pulpitos de luz: aquellos que juzgaban con justicia a quienes
520 ......................................... ................................ ................................ .gobernaban y mandaban
522 ................................ ................................  وإن هل لظْئين تكمالن رضاعه يف اجلنة،إن إبراـهيم ابين وإنه مات يف اثلدي
Ciertamente Ibrahim es mi hijo. Ha fallecido estando aún tomando el pecho. En verdad, tendrá
.dos nodrizas en el Paraíso que amamantarán hasta completar la edad de tomar el pecho (dos año)
522 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ا ا
ُا
524 ......................................... ................................ ................................ إن أ ْوىل انلاس باهلل من با ادأـه ْم بالسالم
524 ................................... .El más cercano de la gente a Al-lah es quien entre ellos inicie el saludo
ُ
ْ ا
إن باملدينة لار ا
ْ ج ًاال ما
ً رستُم امس
525 .......................... ................................  إال اكنوا ام اعكم احبا اسهم املرض، وال ق اطعتُم اوا ِديًا،ريا
ِ
ِ
ِ
Realmente en Medina han quedado hombres que, aunque hayáis andado caminos y atravesado
525 ....................................... .valles, estaban con vosotros, sólo que les ha retenido la enfermedad
ً ا ا
527 .............. ................................ ................................  فلهم انلار يوم القيامة,إن رجاال يتاخ َّو ُضون يف مال اهلل بغري حق
Algunos hombres usurpan la propiedad de Al-lah injustamente. Estos ingresarán en el Infierno en
527 ............ ................................ ................................ ................................ .el Día del Resurrección
َّ ُ
ْ
ْ
ُ  ال يُ اواف ُق اها،إن يف الليل لساعة
ً رج ٌل ُمسلم ياسأل اهلل تعاىل
528 .........................  وذلك لك يللة، إال أع اطاه إِياه،خريا من أم ِر ادلنيا واآلخرة
ِ
Durante la noche hay un periodo de tiempo en el cual si un siervo le pide a Alah algo para esta vida
528 ............ ................................ .o la próxima Alah se lo concederá y esto sucede todas las noches
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