أحاديث الفقه وأصوهل

امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني

«О Аллах, удали меня от прегрешений
моих, как удалил Ты восток от запада! О
Аллах, очисти меня от прегрешений
моих, как очищают белую одежду от
грязи! О Аллах, смой с меня мои
прегрешения снегом, водой и градом.»

 امهلل نقين من خطاياي كما،املرشق واملغرب

 امهلل اغسلين،ينىق اثلوب األبيض من ادلنس
من خطاياي باثللج واملاء والربد

**

474. Текст хадиса:

-  اكن رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
َُ َ
 َسكت هن رية، إذا ك رَّب يف الصالة-صىل اهلل عليه وسلم

Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) передал:
«Произнеся слова "Аллаху акбар" в начале
молитвы, Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) обычно умолкал на
короткое время, прежде чем приступить к чтению
Корана. Однажды я спросил: "О Посланник Аллаха,
— да станут отец мой и мать выкупом за тебя! —
скажи мне, что ты говоришь [про себя], когда
молчишь между такбиром и началом чтения?" В
ответ на это он сказал: "Я говорю: <О Аллах, удали
меня от прегрешений моих, как удалил Ты восток от
запада! О Аллах, очисти меня от прегрешений
моих, как очищают белую одежду от грязи! О Аллах,
смой с меня мои прегрешения снегом, водой и
градом>" ("Аллахумма, ба‘ид байни ва байна
хатайа-йа кя-ма ба‘адта байна-ль-машрики ва-льмагриб. Аллахумма, наккы-ни мин хатайа-йа кя-ма
йунакка-с-саубу-ль-абйаду
мин
ад-данас.
Аллахумма, гсиль-ни мин хатайа-йа би-с-сальджи
ва-ль-ма‘и, ва-ль-барад").»

 يا رسول اهلل بأيب أنت ي: فقلت،قبل أن يقرأ
وأِّم
ِ
َ َ ُ ُ َ ََْ َ
ك بني ر
 ما تقول؟ قال،اتلكبري وال ِقراءة
أرأيت سكوت
ّ
ْ َ َ
َ ََْ
ني خطاياي كما باعدت
 الل ُهم بَا ِعد َبيْ ِِن وب:"أقول
َ بني
َ  اللرهم َن يق،الم ْْشق وال ِمغرب
ِن من خطاياي كما
ِ
ِ
ْ ْ
ر
َر
ُ ر
 اللهم اغ ِسل ِِن من،ادلنس
ينََّق اثلوب األبيض من
َ َخ َطاياي باثلرلج واملاء
."والَّبد

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.474

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

«Произнеся слова "Аллаху акбар" в начале
молитвы...», т. е. когда Пророк (мир ему и
благословение
Аллаха)
произносил
такбир,
открывающий намаз (такбир аль-ихрам), — а этот
такбир является одним из столпов молитвы, без
которой она недействительна, — «...он обычно
умолкал на короткое время, прежде чем приступить
к чтению Корана», т. е. после произнесения первого
такбира
Посланник Аллаха
(мир
ему и
благословение Аллаха) молчал некоторое время
перед чтением суры «Аль-Фатиха».
И как-то раз Абу Хурейра (да будет доволен им
Аллах) спросил: «О Посланник Аллаха, — да станут
отец мой и мать выкупом за тебя! — скажи мне, что
ты говоришь [про себя], когда молчишь между
такбиром и началом чтения?» То есть, сообщи мне
о том, что ты говоришь во время молчания между
первым такбиром и чтением Корана?
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**

صىل اهلل عليه-  "اكن رسول اهلل:معىن احلديث
َ
صىل-  إذا أىت انليب: إذا ك رَّب يف الصالة" يعِن-وسلم

 ويه ركن ال تنعقد، بتكبرية اإلحرام-اهلل عليه وسلم
َ َ
 بعد:"سكت ُهنَ رية قبل أن يقرأ" يعِن
الصالة إال بها؛
أن يُ ي
ً  يسكت سكوتًا:كَّب تكبرية اإلحرام
يسريا قبل
.أن يقرأ فاحتة الكتاب

 يا رسول اهلل بأيب أنت ي:"فقلت
 أفديك بأيب:وأِّم" أي
ِ
ً
ي
.وأِّم وأجعلهما فداءك فضال عن غريهما
َ َ ُ ُ َ ََْ َ
ك بَ ْني ر
" ما تقول؟،اتلكبري وال ِقراءة
"أرأيت سكوت
َ
 أخَّبين عن ُسكوتك بني تكبرية اإلحرام:يعِن
وال ِقراءة ما تقول؟

. أقول داعء االستفتاح وهو:" يعِن: أقول:"قال

Он ответил: «Я говорю» — т. е. в мольбе,
открывающей
намаз
(дуа
аль-истифтах),
следующие слова:
«О Аллах, удали меня от прегрешений моих, как
удалил Ты восток от запада». То есть, Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) просил своего
Господа удалить его от грехов, как Он отдалил
восток от запада. Эти слова означают одно из двух:
либо просьбу стереть прошлые прегрешения и не
подвергнуться взысканию за них, либо просьбу
защитить и уберечь себя от совершения
прегрешений в будущем.
«О АллахМольба отдалить себя от прегрешений
подобно тому, как восток отдалён от запада,
является
гиперболой
(намеренным
преувеличением). Люди намеренно используют
гиперболические сравнения с целью усиления
выразительности сказанного. Например, для
выражения высшей степени отдалённости двух
вещей они прибегают к таким выражениям, как
между «небом и землёй» или «между востоком и
западом».
«О Аллах, очисти меня от прегрешений моих, как
очищают белую одежду от грязи!» То есть, удали и
сотри с меня грехи подобно тому, как моют и
очищают от грязи белую одежду, которая после
стирки снова становится белого цвета. В хадисе
упомянута именно белая одежда, а не какая-либо
другая, потому, что в отличие от других цветов на
белом лучше всего видна приставшая грязь.
«О Аллах, смой с меня мои прегрешения снегом,
водой и градом». Поскольку грехам присущ жар, им
свойственно прожигать сердце и они становятся
причиной наказания в пламени, лучше всего смыть
их такими средствами, которые наиболее
подходящи для тушения жара: снегом, водой и
градом.
Эта мольба наилучшим образом подходит для
обращения к Аллаху в столь почтенном месте, как
молитва, ведь там происходит тайная беседа с
Господом. Дело в том, что молящийся взывает ко
Всевышнему Аллаху с просьбой стереть свои грехи
и удалить его от них столь далеко, чтобы исключить
любую возможность встретиться с ними, подобно
востоку и западу, которые не встретятся никогда.
Кроме того, молящийся просит Аллаха удалить
свои грехи и прегрешения и очистить его от них
подобно тому, как удаляют грязь с белой одежды,
на которой видны следы стирки. Наконец,
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ّ
ْ َ َ
َ ََْ
ْ
اعدت بني
ني خطاياي كما ب
"الل ُهم بَا ِعد َبي ِِن وب
ْ َ
صىل اهلل عليه-  أن انليب:ْشق واملغرب" واملعىن
ِ الم
َْ
 سأل ر-وسلم
وبني خطاياه؛ كما
ربه أن يُباعد بينه
َ الم ْْشق
َ باعد بَ ْني
ُ  واملراد بهذه،والم ْغرب
:المبَاعدة
ِ
ِ
 وإما املنع، وترك املؤاخذة بها،إما حمو اخلطايا السابقة
. بالنسبة لآلتية، وال ِعصمة منها،من الوقوع فيها
َْ
ْ َ َْ
ُ
والمغ ِرب هو اغية ما
ْشق
ِ واتلعبري بالمباعدة بني الم
 فانلاس يبالغون يف الشيئني،يُبالغ فيه انلاس

 وإما بما بني،املتباعدين إما بما بني السماء واألرض

.املْشق واملغرب
ُ ر
َ "اللرهم َن يق
ِن من خطاياي كما ي َنَّق اثلوب األبيض من
ِ
َر
 واحمها عِن كما، أزل عِن اخلطايا:ادلنس" يعِن
يُغسل اثلوب األبيض إذا أصابه ر
،ادلنس فريجع أبيض
ي
ر
ُ
َ ألن
الو َسخ يَظهر
وإنما خ رص اثلوب األبيض باذلكر؛
.  زيادة ىلع ما يظهر يف َسائر األلوان،فيه
ر
ْ
َ اغسلِْن من َخ َطاياي باثلرلج واملاء
والَّبد" ملا
ِ ِ "اللهم
ُّ
 ويه سبب،اكنت اذلنوب هلا حرارة وحرقة يف القلب
َ حلرارة
َ ،العذاب
ُ ناسب أن تُغسل بما يَّبدها
ويطفئ
َ  وهو اثلرلج واملاء،حرارتها
.والَّبد
ُ فهذا داعء يف اغية
،المناسبة يف هذا املقام الْشيف
 ألن املصىل يتوجه إىل اهلل تعاىل يف أن،موقف املناجاة
ً
يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا ال حيصل معه
ً
َْ
ْ َ
َْ
 وأن،والمغ ِرب أبدا
ْشق
ِ  كما ال لقاء بني الم،لقاء
ُ يزيل عنه اذلنوب واخلطايا
 كما يزال،وينقيه منها
ُ
َ
،الو َسخ من اثلوب األبيض اذلي يظهر أثر الغسل فيه
ُ وأن يَغسله من خطاياه
وي َ ي
َّبد ِلهيبها وحرها بهذه
ُْ
َ
 وهذه،والَّبد
، واثللج، املاء:المن ِقيات ابلاردة
.تشبيهات يف اغية املطابقة

молящийся просит Аллаха смыть его прегрешения
и охладить их пламя и жар с помощью
охлаждающих и очищающих средств: воды, снега и
града. Эти сравнения наилучшим образом
соответствуют цели мольбы.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدعية واألذاكر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ َر َ ْ َ
لطيفة.
• هنية  :سكتة ِ
ُّ
َ
َي
• نق ِِن  :إزالة اذلنوب ،وحمو أثرها.
ادلنَس  :هو ر
• ر
ادل َرن َ
والو َسخ.
• ََ
الَّبد  :بفتح ابلاء والراء هو حب الغمام.

فوائد احلديث:

ً
 .1تكبرية اإلحرام يف الصالة ُركن ال تنعقد الصالة إال بها ،سواء اكنت الصالة ً
فرضا أو نفال.

 .2استحباب داعء االستفتاح يف الصالة.
ي
َ
 .3مْشوعية االستفتاح بهذا اذلكر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يستفتح به ،وقد وردت صيغ أخرى فيكون من باب العبادات املتنوعة،
والصحيح أن العبادات املتنوعة أن اإلنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة.
 .4أن موضع داعء االستفتاح بعد تَكبرية اإلحرام ،وقبل ر
اتلعوذ والقراءة.
ر
ي
َ
"سكت ر
 .5اإلرسار بداعء االستفتاح لقوهلَ :
هنية" ،إال إذا اكن هناك حاجة إىل اجلهر اليسري به ،يلعلمه من خلفه من املصلني ،كما فعله عمر -
ريض اهلل عنه -فال بأس.
ُ
ً
 .6أن داعء االستفتاح ال يطال ،والسيما يف اجلَماعة للصلوات املكتوبة إال نادرا.
ُ
ْ
 .7ال ُيمع بَني أذاكر االستفتاح يف صالة واحدة؛ ألن أبا هريرة ملا سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما تقول؟ قال أقول...وذكر احلديث ،وهذا
يدل ىلع أنه ال مجع بني األدعية يف صالة واحدة.
 .8أن الصالة ليس فيها ُسكوت ،بل لكها ِذكر هلل تعاىل؛ ألن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-ماذا تقول؟ ولم يقل :لِمَ
َ َ
ك ر
ت.
س
ر
 .9تأدب الصحابة -ريض اهلل عنهم -مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -؛ ألن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قدم ما يدل ىلع اتلوقري واالحرتام يف قوهل:
"بأيب أنت ي
وأِّم".
ِ
 .10حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع حتصيل العلم من خالل تتبع أحوال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف حراكته وسكناته.

 .11جواز فِداء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باألبوين؛ إلقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك ،ويؤخذ منه :جواز فداء غري انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -إذا اكن أهال ذللك.
ُّ
ْ
ُ
اذلنوب هلا حرارة ،ويه سبب حلرارة َ
العذابَ ،
األد َواء تداوى بضدها؛ لقوهل" :باملاء واثلرلج َ
ناسب أن تغسل بما يَُّبدها
والَّبد" فلما اكنت
 .12أن
َ
ُ
ر
ويطفئ حرارتها ،وهو اثللج واملاء والَّبد.
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املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد ،انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة 1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.

ُ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.
الْشح املمتع ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1428 - 1422 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه 2006 -م.

الرقم املوحد)10904( :
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«О Аллах, Господь людей, удаляющий
болезнь»…
**

475. Текст хадиса:

ْ
َ ْ
امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اش ِف أنت
ً َ ُ َُ َ ً َ
َّ
َ ْ َّ َ َ َ
 ِشفاء ال يغادِر سقما،اِف إِال أنت
ِ  ال ش،الش ِاِف

: احلديث.475

ُ  أنه َق َال ثلابت رمحه-ريض اهلل عنه- عن أنس
:اهلل
ٍ ِ ِ
ْ َ ْ َ
؟-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
أر ِقيك بِ ُرقيَ ِة
أال
ِ رسول ا
ِ
ر
ْ
ر
ُ
ُ
َ
َ
ر
ر
َ  مذ ِهب،اس
،أس
ِ ابل
ِ  «اللهم رب انل: قال، بىل:قال
َ ً َ
ْ
ْ َ َ َ ر
ْ َ ر
َ
ُال ُي َغادر
 ِشفاء، ال ش ِايف ِإال أنت،ت الش ِايف
اش ِف أن
ِ
ً
.»َسقما

Сообщается, что Анас (да будет доволен им Аллах)
сказал Сабиту (да помилует его Аллах): «Не
прочитать ли тебе рукъю, которую читал Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?» Тот
ответил: «Конечно». И он сказал: «О Аллах,
Господь людей, удаляющий болезнь, исцели, Ты —
Исцеляющий, и нет исцеляющего, кроме Тебя,
[исцели же] так, чтобы после этого не осталось
болезни! (Аллахумма, Рабба-н-наси, музхиба-льба’си, шфи Анта-ш-Шафи, ля шафийа илля Анта
шифа’ан ля йугадиру сакаман)» [Бухари].

 صحيح:درجة احلديث

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:
Общий смысл:

ً

:املعىن اإلمجايل

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах)  داع ثابتا ابلناين-ريض اهلل عنه- أن أنس بن مالك
позвал Сабита аль-Бунани и сказал ему: «Не
прочитать ли тебе рукъю, которую читал Пророк -صىل اهلل عليه وسلم- وقال هل أال أرقيك برقية انليب
(мир ему и благословение Аллаха)». А Посланник  فاكن يدعو ربه للمريض أن يذهب عنه املرض،
ٌ
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
 وقد،وشدته وأمله وأن ُيعل شفاء ال يأيت بعده مرض
обращался к Господу с мольбой за больного, чтобы
Он избавил его от болезни, и тягот, и боли, с ней أمجع العلماء ىلع جواز الرىق عند اجتماع ثالثة
ّ
связанных, и сделал исцеление таким, чтобы после  أو بأسمائه-تعاىل- اّلل
أن يكون بكالم-1 :رشوط
него болезнь уже не вернулась.
Учёные единодушно считают рукъю разрешённой, وأن يكون باللسان العريب أو بما-2 .أو بصفاته
если соблюдаются три условия. Первое: это  ويستحب أن تكون باأللفاظ،يعرف معناه من غريه
должны быть слова Аллаха или Его имена и
أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر-3 .الواردة يف األحاديث
качества. Второе: рукъя должна быть на арабском
ّ
.-تعاىل- بذاتها بل بتقدير اّلل
языке или на другом, но смысл должен быть
понятным, причём желательно, чтобы это были
слова из хадисов. Третье: человек должен верить,
что сама по себе рукъя не может ни на что повлиять
— только по воле Всевышнего Аллаха.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الْشعية > الرقية الْشعية > أحاكم الرقية:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > اآلداب الْشعية > آداب عيادة املريض
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. رواه ابلخاري:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

 اللكمات اليت تقال ملعاجلة املريض: • الرقية
. الشدة: • ابلأس
َ ر
.السقم هو املرض
: • سقما
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فوائد احلديث:
 .1جواز الرقية من لك اآلالم.
 .2عيادة املريض من حقوق أهل اإلسالم ىلع بعضهم ,ويه أحق يف األهل من غريهم.
 .3اتلداوي وتعايط األسباب ال يقدح يف اتلولك بل هو حق اتلولك ,لكن ينبيغ أن يكون تعلق املرء بربه ال باألشياء املادية.
املصادر واملراجع:
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

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

صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5541( :
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«О Аллах, Господь людей, удали болезнь,
!исцели, Ты — Исцеляющий»..

امهلل رب انلاس ،أذهب ابلأس اشف أنت الشاِف

 .476احلديث:

**

476. Текст хадиса:

ً
ر
انليب -صىل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع :أن
َ َ َُ ُ َْ َ ْ َْ َ ُ
يد ِه
اهلل عليه وسلم -اكن يعود بعض أه ِل ِه يمسح بِ ِ
ْ
ابل َ
ايلُ ْم َىن ،ويقول« :اللر ُه رم َر رب ر
أذ ِهب َ
أس،
اس،
انل ِ
َ َ َ ر
ْ
ْ َ ر
َ َ ً َ َُ
اء ال يغا ِد ُر
اء ِإال ِشفاؤكِ ،شف
ت الش ِايف ال ِشف
اش ِف أن
ً
َسقما».

درجة احلديث :صحيح

‘А'иша (да будет доволен ею Аллах) передает, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха),
навещая [заболевших] членов своей семьи,
проводил по ним правой рукой и говорил: «О Аллах,
— Господь людей, удали болезнь, исцели, Ты
Исцеляющий, и нет исцеления, кроме Твоего
исцеления, [исцели же] так, чтобы после этого не
осталось болезни! (Аллахумма, Рабба-н-наси,
музхиба-ль-ба’си, шфи Анта-ш-Шафи, ля шифаа
»илля шифау-кя шифа’ан ля йугадиру сакаман).
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

اكن عليه السالم إذا اعد بعض أزواجه ممن مرض

Общий смысл:
**

???

منهن فيدعو هلن بهذا ادلاعء  ،ويمسح بيده ايلمىن

أي يمسح املريض ،ويقرأ عليه هذا ادلاعء امهلل رب
انلاس ،فيتوسل إىل اهلل عز وجل بربوبيته العامة ،فهو
الرب سبحانه وتعاىل اخلالق املالك املدبر جلميع

األمور ،أذهب ابلأس وهو املرض اذلي حل بهذا

املريض،.والشفاء إزالة املرض وبرء املريض ،الشايف

من أسماء اهلل عز وجل؛ ألنه اذلي يشيف املرض ،ال

شفاء إال شفاؤك" أي ال شفاء إال شفاء اهلل ،فشفاء
ً
اهلل ال شفاء غريه ،وشفاء املخلوقني ليس إال سببا،
ً
والشايف هو اهلل،وسأل اهلل أن يكون شفاء اكمال ال
ً
ً
يبيق سقما أي ال يبيق مرضا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الْشعية > الرقية الْشعية
الفضائل واآلداب > اآلداب الْشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بعض أهله  :أي أزواجه.
• ابلأس  :الشدة.

فوائد احلديث:
 .1الشايف هو اهلل عز وجل.
 .2عيادة املريض من احلقوق بني املسلمني ،ويه يف األهل أحق.
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ً
 .3استحباب املسح ىلع املريض ،ويستحب بايلمىن تكريما هلا.

 .4الشايف من أسماء اهلل تعاىل اثلابتة بالسنة

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار الوطن للنْش ،الرياض ,الطبعة 1426 :ه.

كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عْشة1407 ,ه.

صحيح ابلخاري  ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425 -ه.

الرقم املوحد)5542( :
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«О Аллах, Господь Джибраиля, Микаиля
и Исрафиля, Создатель небес и земли,
Знающий сокровенное и явное, Ты
разрешаешь споры рабов Твоих о том, в
чём они разногласят. Приведи меня к
тому из истины, относительно чего люди
разногласят, с позволения Твоего.
Поистине, Ты наставляешь, кого
пожелаешь, на прямой путь! (Аллахумма
рабба Джибраиля ва Микаиля ва
Исрафиля фатыра-с-самавати ва-льарды ‘алима-ль-гайби ва-ш-шахадати
Анта тахкуму байна ‘ибади-кя фи-ма
кяну фи-хи йахталифуна, ихдини ли-махтулифа фи-хи мина-ль-хаккы би-изникя
инна-кя тахди ман таша`у иля сыратын
мустакым).»

 فاطر، وإرسافيل، ومياكئيل،امهلل رب جربائيل

 أنت، اعلم الغيب والشهادة،السماوات واألرض
،حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون

 إنك،اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك
تهدي من تشاء إىل رصاط مستقيم

**

477. Текст хадиса:

: احلديث.477

َ
ُ
سألت
: قال،عن أيب َسلمة بن عبد الرمحن بن َع ْوف
َ
اعئشة ر
 ي،-ريض اهلل عنها- أم املؤمنني
بأي يشء اكن
َ
َ نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُّ
يفت ِتح صالته إذا قام من
َ
: اكن إذا قام من الليل افتتح صالته:الليل؟ قالت
«امهللر ر
َ
فاطر
، وإرسافيل، و ِمياكئيل،رب ِجَّبائيل
َ
 أنت،اعلم الغيب والشهادة
،السماوات واألرض

Абу Саляма ибн ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф передаёт:
«Я спросил мать верующих ‘Аишу, что Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил
в начале молитвы, когда поднимался ночью, и она
ответила: “Поднявшись ночью, он приступал к
молитве со словами: ‹О Аллах, Господь Джибраиля,
Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли,
Знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь
споры рабов Твоих о том, в чём они разногласят.
Приведи меня к тому из истины, относительно чего  اهدين ملا،حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون
ر
َ
ُ
люди разногласят, с позволения Твоего. Поистине,  إنك تهدي من تشاء إىل،اخت ِلف فيه من احلق بإذنك
Ты наставляешь, кого пожелаешь, на прямой путь!
.»مستقيم
رصاط
ٍ
ٍ
(Аллахумма рабба Джибраиля ва Микаиля ва
Исрафиля фатыра-с-самавати ва-ль-арды ‘алималь-гайби ва-ш-шахадати Анта тахкуму байна
‘ибади-кя фи-ма кяну фи-хи йахталифуна, ихдини
ли-ма-хтулифа фи-хи мина-ль-хаккы би-изникя
инна-кя тахди ман таша`у иля сыратын
мустакым).»”›
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

َ
Абу Саляма ибн ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф спросил سأل أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف اعئشة أم
**

мать верующих ‘Аишу о том, какой мольбой Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) начинал свою
дополнительную ночную молитву. И ‘Аиша
ответила, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха), приступая к дополнительной ночной
молитве, произносил следующую мольбу: «О
Аллах,
Господь
Джибраиля,
Микаиля
и
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املؤمنني عن ادلاعء اذلي اكن نيب اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يفتتح به صالته إذا صىل قيام الليل؟ فقالت

 اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل قيام:اعئشة

 «امهلل رب جَّبيل ومياكئيل:الليل قال هذا ادلاعء

وإرسافيل» وختصيص هؤالء املالئكة اثلالثة

باإلضافة ،مع أنه تعاىل رب لك يشء؛ لتْشيفهم Исрафиля...» Эти три ангела упомянуты особо, хотя
Всевышний Аллах — Господь всего сущего, из-за их
وتفضيلهم ىلع غريهم ،وكأنه قدم جَّبيل؛ ألنه أمني достоинства, ибо они имеют превосходство над
الكتب السماوية ،فسائر األمور ادلينية راجعة إيلهостальными ангелами. Вероятно, Джибраиль ،
ر
упомянут первым, потому что на него возложена
وأخر إرسافيل؛ ألنه انلافخ يف الصور ،وبه قيام
ответственность передавать небесные Писания, и
ر
الساعة ،ووسط مياكئيل؛ ألنه أمني القطر وانلبات другие религиозные дела также связаны с ним. А
وحنوهما مما يتعلق باألرزاق ي
املقومة يف ادلنيا« ،فاطر Исрафиль упомянут последним, потому что он
подует в Рог, и тогда наступит Судный день. А
السماوات واألرض»  ،أي :مبدعهما وُمرتعهما «اعلم Микаиль упомянут в середине, потому что он
الغيب والشهادة»  ،أي :اعلم بما اغب عن العباد وما ответственен за дождь, растения и тому подобное,
то есть за удел, за счёт которого существуют
شاهدوه «أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا خيتلفون»
творения в этом мире.
أي :حتكم بني العباد فيما اكنوا خيتلفون فيه من أمر «Создатель небес и земли» — то есть их Творец,
благодаря Которому они появились.
ادلين يف أيام ادلنيا «اهدين ملا اختلف فيه من احلق
«Знающий сокровенное и явное» — то есть
بإذنك» أي :اهدين إىل احلق والصواب يف هذا знающий то, что осталось сокрытым от Его рабов, и
то, что они видят.
االختالف اذلي اختلف انلاس فيه من أمور ادلين
«Ты разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чём
وادلنيا بتوفيقك وتيسريك «إنك تهدي من تشاء إىل
они разногласят» — подразумеваются разногласия
رصاط مستقيم» أي :فإنك تهدي من تشاء إىل طريق в вопросах религии, которые были у них в земной
жизни.
احلق والصواب.
«Приведи меня к тому из истины, относительно чего
люди разногласят, с позволения Твоего». То есть
приведи меня к правильному и истинному в этих
религиозных и мирских вопросах, в которых между
людьми есть разногласия, посредством Твоего
содействия и облегчения.
«Поистине, Ты наставляешь, кого пожелаешь, на
прямой путь!» Ты наставляешь на путь истины и
прямоты того, кого пожелаешь.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صالة الليل -ادلاعء.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ُ
ُ
بدع وُمرتع.
• فاطر  :م ِ

• الغيب  :ما اغب عن العباد.
• الشهادة  :ما شاهده العباد.
• رصاط  :طريق.

• اهدين ملا اختلف فيه من احلق  :ثبتِن عليه كقوهل تعاىل اهدنا الرصاط املستقيم.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قول هذا ادلاعء يف افتتاح الصالة وخباصة قيام الليل.
 .2جَّبيل ومياكئيل وإرسافيل هم أفضل املالئكة.
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 .3سؤال اهلداية فيه رد ىلع القدرية.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

رشح سنن أيب داود ،ملحمود بن أمحد بن موىس بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنىف بدر ادلين العيىن ،املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي،
انلارش :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األوىل  1420 ،ـه 1999-م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)8311( :
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О Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую,
на Тебя уповаю, благодаря Тебе веду
споры и к Тебе на суд обращаюсь, так
прости же мне мои прошлые и будущие
грехи, прости совершённое мною тайно
и открыто, и то, о чём Ты знаешь лучше
меня! Нет божества, кроме Тебя!

، وعليك تولكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت
 فاغفر يل ما، وبك حاكمت،وإيلك خاصمت

 وما أنت، وأرسرت وأعلنت،قدمت وما أخرت
 ال هلإ إال أنت،أعلم به مين

**

478. Текст хадиса:

ُّ
صىل- انليب
 اكن-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
َ
ر
 «امهلل ربنا: إذا ت َه رجد من الليل قال-اهلل عليه وسلم
َ
ُ
ُ
احلمد
 ولك، أنت قيي ُم السموات واألرض،احلمد
لك

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его
отцом) сказал: «Обычно, когда Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) поднимался ночью для
совершения молитвы, он говорил: “О Аллах,
Господь наш, хвала Тебе, Ты — Распорядитель
небес и земли, хвала Тебе. Ты — Господь небес,
земли и тех, кто там обитает, хвала Тебе. Ты —
Свет небес и земли и тех, кто в них, Ты — Истина,
и слово Твоё — истина, и обещание Твоё — истина,
и встреча с Тобой — истина, и Рай — истина, и
Огонь — истина, и Час этот — истина! О Аллах,
Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю,
благодаря Тебе веду споры и к Тебе на суд
обращаюсь, так прости же мне мои прошлые и
будущие грехи, прости совершённое мною тайно и
открыто, и то, о чём Ты знаешь лучше меня! Нет
божества, кроме Тебя! (Аллахумма, ля-ка-ль-хамду,
Анта Каййиму-с-самавати ва-ль-арды ва ля-ка-льхамду, Анта Раббу-с-самавати ва-ль-арды ва ман
фи-хинна, ва ля-ка-ль-хамду, Анта нуру-с-самавати
ва-ль-арды ва ман фи-хинна, Анта-ль-Хакку, ва
каулю-ка-ль-хакку, ва ва‘ду-ка-ль-хакку, ва ликау-каль-хакку, ва-ль-джаннату хаккун, ва-н-нару хаккун,
ва-с-са‘ату хакк! Аллахумма, ля-ка аслямту, ва бика аманту, ва ‘аляй-ка таваккальту, ва би-ка хасамту
ва иляй-ка хакамту, фа-гфир ли ма каддамту, ва ма
аххарту, ва ма асрарту ва ма а‘лянту, ва ма Анта
а‘ляму би-хи мин-ни, ля иляха илля Анта).»”

ُّ أنت
ُ
َ رب السموات واألرض
ر
احلمد
 ولك،فيهن
ومن
ُّ  أنت،فيهن
ر
ُ أنت
،احلق
نور السموات واألرض ومن
ُ
ُ
ُ
ُّ
ُّ
ُّ
 واجلنة،احلق
 ولقاؤك،احلق
ووعدك
،احلق
وقولك
ُ
ٌّ والساعة
ٌّ وانلار
ٌّ
ُ
ُ
،أسلمت
 امهلل لك،حق
،حق
،حق
ر
ُ
ُ توَّك
ُ
 وبك،خاصمت
 وإيلك،ت
 وعليك،آمنت
وبك
ر
ر
ُ وأرسرت،رت
ُ أخ
ُ  فاغفر يل ما قد،حاكمت
ُ
مت وما
ُ
.» ال هلإ َ إال أنت، وما أنت أعلم به مِن،وأعلنت

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.478

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха),
приступая к ночным молитвам, говорил после
открывающего такбира (такбират аль-ихрам): «О
Аллах, Господь наш, хвала Тебе», то есть вся хвала
надлежит Всевышнему Аллаху, и именно Он
достоин её, и Он хвалим за Его качества, имена,
милости, помощь, за сотворение всего сущего и за
Его действия, за Его веления и постановления. Он
хвалим в начале и в конце, явно и тайно. Затем
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ُّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا قام لصالة الليل
اكن
ي
ر
 «امهلل ربنا لك:قال بعد أن يكَّب تكبرية اإلحرام
ُ
، مجيع احلمد واجب ومستحق هلل تعاىل:احلمد» أي
، وأياديه، وىلع نعمه، وأسمائه،فهو املحمود ىلع صفاته
ُ  وىلع أمره،وىلع خلقه وأفعاهل
 وهو املحمود،وحكمه
ً
ً
ً
.وظاهرا وباطنًا
،وآخرا
أوال

Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) говорил: «Ты — Распорядитель небес и
земли», то есть Ты создал их после небытия и
распоряжаешься ими таким образом, чтобы
поддерживать их в порядке, и Ты — Творец,
Дарующий удел, Распоряжающийся Властелин,
Дарующий жизнь и Умерщвляющий». Затем
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) говорил: «хвала Тебе. Ты — Господь
небес, земли и тех, кто там обитает», то есть Ты —
их властелин и властелин тех, кто в них обитает, и
распоряжаешься ими в соответствии со Своей
волей, и Ты создал их после небытия, и власть
принадлежит Тебе, и нет у Тебя никаких
соучастников и никто не распоряжается всем этим
вместе с Тобой, благодатен Ты и возвышен. «хвала
Тебе. Ты — Свет небес и земли и тех, кто в них». К
Его качествам относится то, что Он — свет, и Он
закрыт от Своих творений светом, и Он освещает
землю и небеса и указывает прямой путь
обитателям небес и земли, и нельзя ни отрицать
это
качество
Всевышнего,
ни
как-либо
истолковывать его. Затем Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) говорил: «Ты —
Истина», это одно из имён Аллаха и одно из Его
качеств. Он — истина в Своей Сущности и в Своих
качествах, и Он — Тот, Чьё существование
необходимо, совершенный в Своих качествах и
описаниях, и Его существование неотделимо от Его
Сущности, и ничто не может существовать без
Него. Затем Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) говорил: «и слово Твоё —
истина», то есть сказанное Тобой — правда, истина
и справедливость, и к нему не подберётся ложь ни
спереди, ни сзади, и не может быть лжи ни в Его
созидании, ни в Его повествованиях, ни в Его
постановлениях и законах, ни в Его обещаниях и
угрозах. «и обещание Твоё — истина», то есть Ты
не нарушаешь Своих обещаний, и обещанное
Тобой непременно осуществится в точности так, как
Ты обещал, и оно не подлежит отмене и
изменению. «и встреча с Тобой — истина», то есть
рабы Твои непременно встретятся с Тобой, и Ты
воздашь им за их деяния, и встреча предполагает и
лицезрение Всевышнего. «и Рай — истина, и Огонь
— истина», то есть они существуют, как Сам Ты
сообщил, и они приготовлены для их обитателей, и
они — вечная обитель, и туда отправятся рабы
Аллаха. Затем Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) говорил: «и Час этот —
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َ
 أنت اذلي: «أنت قيي ُم السموات واألرض» أي:ثم قال
 والقائم عليهما بما يصلحهما،أقمتهما من العدم
 املحيي، املالك املدبر، فأنت اخلالق الرازق،ويقيمهما

. املميت

ُ
احلمد أنت رب السموات واألرض ومن
 «ولك:ثم قال
ر
 واملترصف بهما، أنت مالكهما ومن فيهما:فيهن» أي
، فامللك لك،موجدهما من العدم
ِ  وأنت،بمشيئتك

 تباركت،وليس ألحد معك اشرتاك أو تدبري

.وتعايلت

ُ
ُ احلمد أنت
نور السماوات واألرض
 «ولك:ثم قال
ر
 واحتجب،فيهن» فمن صفاته سبحانه أنه نور
ومن
 وهو سبحانه ي،عن خلقه بانلور
منور السماوات

 وال ينبيغ، وهادي أهل السماوات واألرض،واألرض

. نيف صفة انلور عن اهلل تعاىل أو تأويلها
ُّ  «أنت:ثم قال
احلق» فاحلق اسم من أسمائه وصفة من
 فهو واجب الوجود، فهو احلق يف ذاته وصفاته،صفاته
 وال، وجوده من لوازم ذاته،اكمل الصفات وانلعوت

.وجود ليشء من األشياء إال به
ُ
ُّ
احلق» ما قلتَه فهو صدق وحق
 «وقولك:ثم قال

، وال من خلفه، ال يأتيه ابلاطل من بني يديه،وعدل
 وال يف وعده، وال يف ُحكمه وتْشيعه،ال يف خَّبه
. ووعيده

ُ
ُّ ووعدك
 فما، ال ختلف امليعاد:احلق» يعىن
« :ثم قال

 فال، ىلع ما وعدت،وعدت به فال بد من وقوعه
ُ
. خلف فيه وال تبديل
ُّ  «ولقاؤك:ثم قال
، ال بد للعباد من مالقاتك:حق» أي
 واللقاء يتضمن رؤية اهلل،فتجازيهم ىلع أعماهلم

. سبحانه

ُ
ٌّ وانلار
ٌّ واجلنة
ُ
، ثابتتان:حق» أي
،حق
« :ثم قال
َ
، كما أخَّبت بذلك أنهما معدتان ألهلهما،موجودتان

. وإيلهما مصري العباد،فهما دار ابلقاء

ُ
ٌّ والساعة
истина!» То есть наступление Судного дня —  ميجء يوم القيامة حق ال:حق» أي
« :ثم قال
истина, не вызывающая сомнений. И он
непременно наступит, и это будет конец мира этого ، ويه نهاية ادلنيا، فهو ثابت ال بد منه،مرية فيه
и начало мира вечного. Посланник Аллаха (мир ему
.ومبدأ اآلخرة
и благословение Аллаха) также говорил: «О Аллах,
ُ
Тебе я покоряюсь», то есть подчиняюсь и  انقدت حلكمك: «امهلل لك أسلمت» معناه:وقوهل
ر
повинуюсь Твоим велениям и доволен ими. И صدقت
: «وبك آمنت» يعىن: وقوهل.وسلمت ورضيت
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
. وعملت بمقتىض ذلك،بك وبما أنزلت
Аллаха) говорил: «в Тебя верую», то есть верю в
ر
Тебя и ниспосланное Тобой, и поступаю в  ووَّكت، اعتمدت عليك:«وعليك توَّكت» أي
соответствии с ним. «на Тебя уповаю», то есть
полагаюсь на Тебя и вручаю Тебе дела свои  بما آتيتىن من: «وإيلك خاصمت» أي،أموري إيلك
«благодаря Тебе веду споры» то есть благодаря الَّباهني احتججت ىلع املعاند وغلبته «وبك
доводам, которые Ты дал мне, я веду споры в
упорствующими и одолеваю их «и к Тебе на суд ، أو جحده، لك من أىب قبول احلق:حاكمت» أي
обращаюсь»
относительно
каждого,
кто حاكمته إيلك وجعلتك احلكم بيِن وبينه جمانبًا
отказывается принимать истину или отрицает её: я
 أو اكهن، من قانون وضيع،بذلك حكم لك طاغوت
оставляю его на Твой суд, дабы Ты рассудил нас, и
не обращаюсь на суд к тагуту. Посланник Аллаха  من األوضاع، مما يتحاكم إيله البْش،أو غريه
ً
(мир ему и благословение Аллаха) также говорил:
.ابلاطلة رشاع
«так прости же мне мои прошлые и будущие грехи,
ُ
ُ ر
ُ ر
прости совершённое мною тайно и открыто, и то, о  وأرسرت، «فاغفر يل ما قدمت وما أخرت:وقوهل
ُ
чём Ты знаешь лучше меня!» то есть прости мне  اغفر يل ما: وما أنت أعلم به مِن» أي،وأعلنت
уже совершённое и то, что я ещё совершу, прости
ُ
мне совершённое явно на глазах у творений, и  وما ظهر منها ألحد، وما سأعمله،عملت من اذلنوب
сокрытое от них, о котором не знает никто, кроме
. ولم يعلمه غريك، وما خيف عنهم،من خلقك
Тебя. Свою мольбу Посланник Аллаха (мир ему и
ر
َ
благословение Аллаха) завершал такими словами:  «ال هلإ إال أنت» فال أتوجه إىل:ثم ختم داعءه بقوهل
«Нет божества, кроме Тебя!», и я не обращаюсь ни ،سواك؛ إذ لك مألوه غريك باطل ودعوته ضالل ووبال
к кому, кроме Тебя, поскольку всё, что
обожествляют люди помимо Тебя, — ложно, и  وفرضه،وهذا هو اتلوحيد اذلي جاءت به رسل اهلل
призыв поклоняться этому — заблуждение и
.تعاىل ىلع عباده
несчастье. Это есть единобожие, с которым пришли
посланники Аллаха и которое Всевышний Аллах
сделал обязательным для Своих рабов.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. ايلوم اآلخر-  ادلاعء:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج

. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ر
• ر
. صىل بالليل: تهجد
. القائم بمصاحلها: • قييم
. القيامة: • الساعة
ر
. اعتمدت: • توَّكت

. غلبت املعاند باحلجة: • خاصمت
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• أرسرت  :أخفيت.

فوائد احلديث:
 .1انلور صفة من صفات اهلل تعاىل ُيب إثباتها من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
 .2القيوم من أسمائه سبحانه ،والقيومية وصف من أوصافه اذلاتية.
 .3احلق اسم من أسمائه تعاىل وصفة ومن صفاته.
 .4لقاء اهلل حق ،وهو يتضمن رؤيته سبحانه.
 .5اجلنة وانلار ُملوقتان موجودتان اآلن.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نْش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

املصباح املنري يف غريب الْشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيوِّم ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت.

كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن –
الرياض.
ُمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نْش :املكتبة العرصية  -ادلار
انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نْش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.

معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد ُمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
ر ر
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر

الرقم املوحد)8285( :
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املاء طهور ال ينجسه يشء

 .479احلديث:

»«Воду ничто не делает нечистой.
**

479. Текст хадиса:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أنه قيل

)Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах
передаёт, что однажды Посланника Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) спросили: «Можно ли
нам совершать малое омовение водой из колодца
Буда‘а, в который попадали вещи, которые
женщины использовали при менструациях, а также
трупы собак и гнильё?» Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) ответил: «Воду ничто не
делает нечистой» [Абу Дауд].

لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنتوضأ من بِرئ
ُ
بُ َض َ
اع َة ويه برئ يُ ُ
طرح فيها احلَيض وحلم الالكب
وانل َ ُ
ر
َت؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-املاء
طهور ال ينجسه يشء».

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يبني الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن املاء الطهور Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) разъяснил, что вода чиста и не становится
ال ينجس بمجرد مالقاة انلجاسة هل مالم يتغري لونه нечистой просто из-за соприкосновения со
скверной, если её цвет, вкус и запах не изменились.
أو طعمه أو رحيه.
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

مصدر منت احلديث :رواه أبو داود.

معاين املفردات:

• برئ بُضاعة  :برئ يف املدينة.
• احليض  :اخلرق اليت يُمسح بها دم احليض.
• طهور  :الطاهر بذاته املطهر لغريه.

فوائد احلديث:
 .1األصل يف املياه الطهارة.
 .2أن املاء ال يتنجس بوقوع انلجاسة فيه إال إن تغري وصف من أوصافه اثلالثة :اللون أو الطعم أو الريح.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث يالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

-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 الكَّبى ،للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب.

أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.

-مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري  -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند

الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه.1984 ،
َ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.

الرقم املوحد)8356( :
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"Делающий вид, что он получил то, чего
на самом деле ему не дарили, подобен
надевшему два одеяния
лжесвидетельства."

املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور
**

480. Текст хадиса:

: احلديث.480

Асма, да будет доволен ею Аллах, передала:  يا رسول: أن امرأة قالت:-ريض اهلل عنها- عن أسماء
"Однажды какая-то женщина сказала: "О посланник
رض ًة فهل يلع ُجناح إن ر
ُ تشب ْع
 إن يل َ ر،اهلل
ت من زويج
Аллаха, у моего мужа есть ещё одна жена. Будет ли
на мне грех, если я сделаю вид, что получила в -صىل اهلل عليه وسلم- غري اذلي يعطيِن؟ فقال انليب
َ َ
ُ «:
َ ُالمتَ َشبي ُع بما لم ي
подарок от мужа то, чего на самом деле он мне не
.»ور
عط الكبس ث ْويب ُز
ٍ
дарил?" В ответ Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: "Делающий вид, что он
получил то, чего на самом деле ему не дарили,
подобен
надевшему
два
одеяния
лжесвидетельства."
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

как-то раз некая женщина сообщила Пророку, да  إن هلا:-صىل اهلل عليه وسلم- قالت امرأة للنيب
благословит его Аллах и приветствует, что у её
мужа есть ещё одна жена, и что она хотела сказать  إن زويج: وحتب أن تقول،زوجة أخرى مع زوجها
ей: "Мой муж сделал мне такой-то и такой-то  لكن تريد أن،أعطاين كذا وأعطاين كذا ويه اكذبة
подарок", хотя на самом деле он ей ничего не
-  فهل عليها يف ذلك إثم؟ فأخَّب انليب،تغيظ رضتها
дарил. Такими словами она желала лишь разозлить
вторую жену. И эта женщина спросила Посланника  أن املزتين بما ليس عنده-صىل اهلل عليه وسلم
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
. فهو صاحب زور وكذب،يتكرث بذلك
будет ли на ней грех, если она так поступит?
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
ответил, что если человек делает вид, будто он
обладает каким-то достоинством, которого в
действительности он лишён, то он говорит больше,
чем просто ложь, ибо он не только врёт, но и
лжесвидетельствует.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > تعدد الزوجات:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
-ريض اهلل عنهما-  أسماء بنت أيب بكر الصديق:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. واملراد أنه يظهر أنه حصلت هل فضيلة ويه لم حتصل، هو اذلي يظهر الشبع وليس بشبعان: • املتشبع
. بأن يظهر بهيئة خادعة يلغرت به انلاس، أي اذلي يزور ىلع انلاس: • ثويب زور
. ومعناها امرأة الزوج، بفتح الضاد: • رضة
. إثم: • جناح
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فوائد احلديث:
 .1تظاهر اإلنسان بما ليس فيه ُيعله من الكذابني املزورين.
 .2احلض ىلع موافقة الظاهر للباطن ما أمكن.
املصادر واملراجع:
1رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م.2صحيح مسلم ،بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب/بريوت.3-صحيح ابلخاري ،برتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.

4-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،دار الكتاب العريب/بريوت.

5نزهة املتقني رشح رياض الصاحني ،رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط1987 1.م.6-كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العليم كنوز دار إشبيليا ،الرياض.ط2009 .1م.

الرقم املوحد)6983( :
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«Медина является заповедной
территорией от Айра до Саура, и всякого,
кто совершит здесь какое-нибудь
 فمن أحدث،املدينة حرم ما بني عري إىل ثور
преступление [или: нововведение в
ً
ً
области религии] или предоставит
 فعليه لعنة اهلل، أو آوى حمدثا،فيها حدثا
убежище совершившему преступление
[или вводящему новшества в религию],  ال يقبل اهلل منه يوم،واملالئكة وانلاس أمجعني
ً
ً
постигнет проклятие Аллаха, ангелов и
القيامة رصفا وال عدال
всех людей, а в День воскресения Аллах
не примет от него ни обязательного, ни
дополнительного»
**

481. Текст хадиса:

ًّ  رأيت: قال،عن يزيد بن رشيك بن طارق
ريض- عليا

Язид ибн Шарик ибн Тарик передаёт: «Я видел, как
‘Али (да будет доволен им Аллах) призносил
проповедь, стоя на минбаре, и я слышал, как он
говорил: “Нет, клянусь Аллахом, нет у нас ничего из
записанного и читаемого [имеющего отношение к
религии], за исключением Книги Аллаха и того, что
написано в этом свитке“. И он развернул свиток и
оказалось, что в нём записаны возрасты верблюдов
и сведения, касающиеся воздаяния за нанесённые
ранения. И там ещё было сказано, что Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
“Медина является заповедной территорией от Айра
до Саура, и всякого, кто совершит здесь какоенибудь преступление [или: нововведение в области
религии] или предоставит убежище совершившему
преступление [или вводящему новшества в
религию], постигнет проклятие Аллаха, ангелов и
всех людей, а в День воскресения Аллах не примет
от него ни обязательного, ни дополнительного.
Защита мусульман одна, и действительна она и
тогда, когда её предоставляет нижайший из них.
Того, кто нарушит защиту мусульманина, постигнет
проклятие Аллаха, ангелов и всех людей, а в День
воскресения Аллах не примет от него ни
обязательного, ни дополнительного. И того, кто
станет относить себя не к своему отцу или не к
своим покровителям, постигнет проклятие Аллаха,
ангелов и всех людей, и в День воскресения Аллах
не примет от него ни обязательного, ни
дополнительного.»”

 ال واهلل ما: فسمعته يقول، ىلع املنَّب خيطب-اهلل عنه

 وما يف هذه، إال كتاب اهلل:عندنا من كتاب نقرؤه
َ ر
ُ َ
 وأشياء، أ ْسنَان اإلبل: فنْشها؛ فإذا فيها،الص ِحيف ِة
َ
صىل اهلل عليه-  قال رسول اهلل: وفيها.ات
ِ اجل َراح
ِ من
َْ
ْ
َ
َ
ٌ
َ
 فمن أحدث،ري إىل ثو ٍر
ٍ  «املدينة حرم ما بني ع:-وسلم
ً ُْ
ً
 أو آوى حم ِدثا؛ فعليه لعنة اهلل واملالئكة،فيها َح َدثا
ًْ َ
رصفا
 ال يقبل اهلل منه يوم القيامة،وانلاس أمجعني
ًْ
ُ
ََْ
ُ
، يسىع بها أدناهم، ِذ رمة املسلمني واحدة.وال َعدال
َْ َ
 فعليه لعنة اهلل واملالئكة،فمن أخف َر مسلما
ًْ َ
رصفا
 ال يقبل اهلل منه يوم القيامة،وانلاس أمجعني
ًْ
 أو انتىم إىل غري، ومن ادىع إىل غري أبيه.وال َعدال
 فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني؛،موايله
ًْ
ًْ َ
.»رصفا وال َعدال
ال يقبل اهلل منه يوم القيامة

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.481

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

‘Али (да будет доволен им Аллах) сказал,  واهلل: وهو خيطب ىلع املنَّب-ريض اهلل عنه- قال يلع
обращаясь к людям с проповедью с минбара:
«Клянусь Аллахом, нет у нас ничего из записанного -عز وجل- ليس عندنا كتاب نقرؤه غري كتاب اهلل
**
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и читаемого, имеющего отношение к религии, за
исключением Книги Аллаха и того, что написано в
этом свитке». И он развернул этот свиток и
оказалось,
что
там
записаны
некоторые
предписания религии, связанные с компенсацией
за раны, а также сведения о возрастах верблюдов,
которые отдают в качестве компенсации за
убийство (дийа). Также там было сказанное
Посланником Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) о том, что Медина является заповедным
местом, как и Мекка, всё пространство между горой
Айр и горой Саур, и если кто-то совершит
религиозное нововведение или причинит вред
мусульманам,
совершив
преступление
или
притеснив их, или предоставит убежище человеку,
который совершил нечто подобное, то на него
ляжет проклятие Аллаха, которое подразумевает
отдаление от Его милости, и ангелы и все люди
будут просить Аллаха отдалить такого человека от
милости Его, и Аллах не примет от такого в Судный
день ни обязательного, ни дополнительного, ни
покаяния, ни выкупа.
В свитке также говорилось, что защита,
предоставляемая мусульманином неверующему,
действительна при соблюдении известных условий,
и если мусульманин взял кого-то под свою защиту,
то остальные мусульмане не имеют права
причинять вред его подзащитному, и если кто-то
нарушит защиту мусульманина и причинит вред
неверующему, которого тот взял под свою защиту,
то на него ляжет проклятие Аллаха, которое
подразумевает отдаление от Его милости, и ангелы
и все люди будут просить Аллаха отдалить такого
человека от милости Его, и Аллах не примет от
такого в Судный день ни обязательного, ни
дополнительного, ни покаяния, ни выкупа. И если
человек относит себя не к своему отцу или
вольноотпущенник относит себя не к своим
покровителям, то на него ляжет проклятие Аллаха,
которое подразумевает отдаление от Его милости,
и ангелы и все люди будут просить Аллаха
отдалить такого человека от милости Его, и Аллах
не примет от такого в Судный день ни
обязательного, ни дополнительного, ни покаяния,
ни выкупа, потому что в этом действии заключена
неблагодарность
за
оказанные
милости,
несоблюдение прав, связанных с наследованием,
покровительством,
ответственностью
за
совершённые преступления и так далее, и в то же
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، فبسطه فإذا فيها دية أسنان اإلبل،إال هذا الكتاب
 وفيها أخَّب رسول اهلل،ومسائل اجلراحات وأحاكمها

 ما، أن املدينة حرام كمكة-صىل اهلل عليه وسلم فمن ابتدع فيها بدعة يف،بني جبل عري إىل جبل ثور

إلحداث أذى املسلمني من جرم أو
ِ ادلين أو تسبب

 أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من،ظالمة
 وسؤال املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل،الرمحة

 وال يقبل اهلل منه يوم القيامة فريضة وال،-تعاىل.نافلة وال توبة وال فداء

،وأن أمان املسلم للاكفر صحيح بْشوطه املعروفة

 فمن نقض أمان مسلم،فإذا وجدت حرم اتلعرض هل
وتعرض للاكفر اذلي ر
أمنه فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من
الرمحة وسؤال املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل

 وال يقبل اهلل منه يوم القيامة فريضة وال،-تعاىل.نافلة وال توبة وال فداء

ومن انتسب إىل غري أبيه أو انتىم معتق إىل غري

موايله فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال

 وال،املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل تعاىل

يقبل اهلل منه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة
 وتضييع حقوق،وال فداء؛ ملا فيه من كفر انلعمة

 مع ما فيه من،اإلرث والوالء والعقل وغري ذلك
ِ
.القطيعة والعقوق

время это порывание родственных связей и отказ
от почтительного отношения к тем, кто такого
отношения заслуживает.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم احلرمني وبيت املقدس
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العتق  -الفضائل  -العلم -األمان  -النسب.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عري  :جبل صغري قرب املدينة.

• ثور  :جبل صغري وراء جبل أحد.
ً
• أحدث فيها حدثا  :ابتدع فيها بدعة أو فعل فيها جريمة أو فتنة للناس.
• انتىم إىل غري موايله  :ادىع أنه عتيق غري من أعتقوه.
• ذمة املسلمني  :عهدهم وأمانتهم.
ً
مسلما  :نقض عهده.
• أخفر

• رصف  :الرصف اتلوبة ،وقيل احليلة.
• عدل  :العدل الفداء.

فوائد احلديث:
 .1ذمة املسلمني سواء صدرت من واحد منهم أو أكرث رشيف أو وضيع ،فإذا أمن أحد من املسلمني اكفرا وأعطاه ذمة لم يكن ألحد نقضه؛ ألن
ً

املسلمني كنفس واحدة.

 .2حتريم نقض العهد وإخفار ذمة املسلم.

 .3من نسب إىل غري من هو هل اكن اكدليع اذلي تَّبأ عمن هو منه ،وأحلق نفسه بغريه؛ فيستحق به ادلاعء عليه بالطرد واإلبعاد عن الرمحة.

 .4املدينة حرم ما بني حرتيها ومحاها لكه؛ ال خيتيل خالها ،وال ينفر صيدها ،وال تلتقط لقطتها ،وال يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعريه،
وال حيمل فيها سالح لقتال.
 .5حتريم إيواء أهل اجلرائم وأهل ابلدع وتوقريهم؛ ألن ذلك ثلم يف ادلين وتعظيم للفاسقني.
ّ
 .6بيان رشف املدينة وفضلها وذللك عظم املعصية فيها.

 .7جواز لعن أصحاب الكبائر من غري تعيني شخص.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري  -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الْشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عْش.1407
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نْش دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)6381( :
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«Мусульманину достаточно имени Его, и
если он забыл произнести имя Аллаха
при заклании животного, то пусть он
помянет имя Аллаха, а затем пусть ест
это мясо»

املسلم يكفيه اسمه فإن نيس أن يسيم حني
يذبح فليسم ويلذكر اسم اهلل ثم يلأكل

**

482. Текст хадиса:

: احلديث.482

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его : قال-صىل اهلل عليه وسلم- عن ابن عباس أن انليب
َ ْ ُ ْ
отцом) передаёт, что Пророк (мир ему и
ْ
«املسلم يَك ِفي ِه اس ُمه فإن ن ِِس أن ي ُ َس ييم حني يذبح
благословение Аллаха) сказал: «Мусульманину
ْ َُْ َ ي
ُْ ْ ُ
َ ويلَ ْذ ُكر
.»اسم اهلل ث ّم يلَأكل
فليسم
достаточно имени Его, и если он забыл произнести
имя Аллаха при заклании животного, то пусть он
помянет имя Аллаха, а затем пусть ест это мясо.»
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Из хадиса следует, что к условиям предписанного  تسمية اذلابح:يف هذا احلديث أن من رشوط اذلاكة
Шариатом заклания относится произнесение
ر
وقت
يه
اللحظة
تلك
ألن
عند حركة يده لذلبح؛
человеком, который осуществляет заклание, имени
Аллаха при перерезании горла животного, потому  ولكن لو تركها, بسم اهلل: يقول,إزهاق روح احليوان
что в эти мгновения дух животного покидает его
 فذبيحته حالل ألنه لم ر,نسيانًا
 وأما إذا,يتعمد ذلك
тело. Он должен сказать: «БисмиЛлях», а если
ً
забудет, то зарезанное им животное дозволено для  لكن،ترك التسمية عمدا فالصحيح أنها ال حتل
употребления в пищу, потому что он сделал это  واألدلة الصحيحة دلت ىلع أنه ال,احلديث ضعيف
неумышленно. Если же он не произнёс имя Аллаха
умышленно,
то
это
животное
запрещено .بد من التسمية عند اذلبح يلحل األكل من اذلبيحة
употреблять в пищу, согласно правильному
мнению. Однако хадис слабый, а из достоверных
доказательств следует, что произнесение имени
Аллаха необходимо для того, чтобы зарезанное
животное можно было употреблять в пищу.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:راوي احلديث
. رواه ادلارقطِن:اتلخريج
**

. سنن ادلارقطِن:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
ُ  أي أنه يف حكم: • املسلم يكفيه اسمه
-.تعاىل-  ملا اكن اسمه مشتمال ىلع اسم اهلل,المسيم

:فوائد احلديث
. مْشوعية تسمية اذلابح عند حركة يده لذلبح.1
ْ ر
ً
ً
.وأما إن تركها نسيانا فذبيحته حالل
،ذاكرا هلا
 وجوب التسمية إذا اكن.2
. احلديث يدل ىلع مْشوعية التسمية عند األكل.3
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املصادر واملراجع:
-سنن ادلارقطِن املؤلف :أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطِن ,ت :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ,

انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1424 ،ه-

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه

-فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 1427

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلسالِّم الطبعة :اثلانية  1405هّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)64658( :
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"Жизни правоверных равны. И они
едины против остальных. Даже самый
жалкий из них может гарантировать
безопасность человеку от имени всех
остальных. А посему, правоверный не
может быть казнен за убийство
неверного, и неверный, который
заключил с мусульманами мирный
договор, не может быть казнен, пока не
нарушит этот договор. Тот, кто внесёт в
религию какое-то новшество, то это
обернётся против него. А тот, кто внесёт
в религию какое-то новшество или даст
убежище еретику, на нём лежит
проклятие Аллаха, ангелов и всех
людей."

 وهم يد ىلع من،املؤمنون تكافأ دماؤهم

 أال ال يقتل، ويسىع بذمتهم أدناهم،سواهم

 من أحدث، وال ذو عهد ِف عهده،مؤمن بكافر
ً
ً
 أو آوى، ومن أحدث حدثا،حدثا فعىل نفسه
ً
حمدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني

**

483. Текст хадиса:

 إىل يلع، انطلقت أنا واألشرت: قال،عن قيس بن عباد
-  هل َع ِه َد إيلك رسول اهلل: فقلنا-ريض اهلل عنهْ َْ ً
شيئا لم يع َهد ُه إىل انلاس اعمة؟
-صىل اهلل عليه وسلم

Кайс ибн ‘Убад, да будет доволен им Аллах,
передал: "Однажды я вместе с аль-Аштаром пошёл
к Али. Мы спросили: "Завещал ли тебе Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
что-то такое, чего он не завещал всем остальным
людям?" Он ответил: "Нет, за исключением этой
записки". Мусаддад передал: "Он (т.е. Кайс ибн
‘Убад) сказал: "И он вытащил записку, – Ахмад
сказал: "Из ножен своего меча", – и в ней было
написано: "Жизни правоверных равны. И они едины
против остальных. Даже самый жалкий из них
может гарантировать безопасность человеку от
имени всех остальных. А посему, правоверный не
может быть казнен за убийство неверного, и
неверный, который заключил с мусульманами
мирный договор, не может быть казнен, пока не
нарушит этот договор. Тот, кто внесёт в религию
какое-то новшество, то это обернётся против него.
А тот, кто внесёт в религию какое-то новшество или
даст убежище еретику, на нём лежит проклятие
Аллаха, ангелов и всех людей."

 فأخرج: قال: قال مسدد، إال ما يف كتايب هذا، ال:قال
َ
 فإذا فيه،اب سيفه
 وقال،كتابًا
ِ  كتابا من ِقر:أمحد
ُ
َ َ َ
، وهم يد ىلع من ِس َواهم،«املؤمنون تكافأ دماؤهم
ي
، أال ال يُقتل مؤمن بكافر،ويسىع بذ رم ِت ِهم أدناهم
ًَ
ْ َ ُ
، من أحدث َح َدثا فعىل نفسه،وال ذو عهد يف عهده
ً ُْ
 أو آوى حم ِدثا فعليه لعنة اهلل،ومن أحدث حدثا
.»واملالئكة وانلاس أمجعني

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.483

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

как следует из этого хадиса, когда к Али, да будет
доволен им Аллах, пришли некоторые табиины, и
как сообщается в другом хадисе, когда к нему
пришёл сподвижник по имени Абу Джухайфа, они
задали один вопрос: "Оставил ли вам Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
какие-либо особые откровения, помимо Корана?"
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**

ًّ أفاد احلديث أن بعض اتلابعني سأل
ريض اهلل- عليا

-ريض اهلل عنه-  كما سأهل الصحايب أبوجحيفة-عنه

صىل اهلل-  هل خصكم رسول اهلل:يف مناسبة أخرى

ريض اهلل-  بيش ٍء غري القرآن؟ فنىف يلع-عليه وسلم

 وأنه ليس عنده يشء خيتص به عن، ذلك-عنه

انلاس إال ما يف صحيفته هذه مما وجد فيها من أحاكم Али, да будет доволен им Аллах, ответил, что у него
нет ничего особенного, чего не было бы у других
قد كتبها عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومما людей, кроме одного свитка, который содержал
некоторые
шариатские
جاء فيها تساوي دماء املسلمني فيما بينهم ،حبيث законоположения,
записанные им от Посланника Аллаха, да
يقتل املسلم باملسلم إذا اعتدى عليه ،كما ال يقتل
благословит его Аллах и приветствует. В этом
ً
املسلم إذا قتل اكفرا؛ ألن الاكفر ال يساوي املسلم يف свитке, в частности, сообщалось, что жизни
حرمة دمه ،وأن ذمتهم وعهدهم حمرتم من صغري мусульман равны, и если один из них умышленно
убьёт другого, то он подлежит казни. Однако если
ً
ر َ
وكبري رجل أو امرأة؛ فمن أمن شخصا قبل تأمينه ولو мусульманин убьёт неверующего, то он не
ر
ً
املؤم ُن ً
احرتاما لعهد املسلم ،كما ال ُيوز подлежит казни, поскольку жизнь неверующего не
اكفرا
اكن
равна по неприкосновенности жизни мусульманина.
قتل من دخل بالد املسلمني بعهد وميثاق ،ألنه قد
Если мусульманин, будь то молодой или старый,
عصم دمه بهذا العهد ،ومن فعل فعال منكرا أو تسرت мужчина или женщина, даёт покровительство или
ىلع فاعله وآواه فإنه بفعله هذا يستوجب اللعنة من заключает договор, то его должны соблюдать все
остальные мусульмане. Кроме того, любой
اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني ،حبيث يطرد ويبعد мусульманин, дающий гарантии безопасности
человеку, у которого их нет, даже если гарантия
عن رمحة اهلل -تعاىل.-
предоставляется неверующему, имеет право на
соблюдение
этой
гарантии
остальными
мусульманами. Точно так же нельзя убивать того,
кто въехал в земли мусульман по договору и
соглашению, поскольку заключённый договор
служит гарантией его безопасности. Наконец, если
кто-то совершит мерзкое и порицаемое деяние
либо укроет и предоставит убежище преступнику,
то из-за своего деяния он навлекает на себя
проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Это
проклятие выражается в том, что он лишается
милости Всевышнего Аллаха.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم اهلدنة واألمان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العهود  -أهل اذلمة.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• هل َع ِهد  :هل أوىص؟
ر
ر
• لم يعهده إىل انلاس اعمة  :أي خصكم به دون غريكم ،وإنما سأهل عن ذلك؛ ألن مجاعة من الشيعة ،اكنوا يزعمون أن ألهل ابليت السيما يلع -
ريض اهلل عنه -أشياء ،خصهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بها ،لم يطلع غريهم عليها.
• قال :ال  :أي لم يعهد ّ
إيل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا لم يعهده إىل اعمة انلاس.
• إال ما اكن يف كتايب هذا  :أي لو اكن يشء خصنا به لاكن ما يف كتايب ،لكن اذلي يف كتايب ليس مما خصنا به ،فما خصنا بيشء ،بل هو مجلة
أحاكم مدونة.
• من قِراب  :ال ِقراب هو واعء يكون فيه السيف بغمده ،ومحائله.

• املؤمنون تكافأ دماؤهم  :تتساوى دماؤهم يف القصاص ،وادليات.
• وهم يد  :دليهم قوة.
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• ىلع من سواهم  :أي هم جمتمعون ىلع أعدائهم ،ال يسعهم اتلخاذل ،بل يعاون بعضهم ً
بعضا ىلع مجيع األديان وامللل.
ً
• ويسىع بذمتهم أدناهم  :اذلمة العهد واألمان ،واملعىن :إذا أعطى أحد جليش العدو أمانا جاز ذلك ىلع مجيع املسلمني ،وليس هلم أن ينقضوا
عليه عهده.
• ال يقتل مؤمن بكافر  :إذا قتل مؤمن اكفرا فال قصاص عليه.
• وال ذو عهد بعهده  :وال يُقتل صاحب العهد من الكفرة ،اكذلِّم ،واملستأمن يف وقت عهده بسبب قتله الاكفر احلريب.
ً
ً
• من أحدث حدثا  :من فعل احل َ َدث ،وهو األمر احلادث املنكر ،واملراد من فعل فعال يوجب عقوبة.

• فعىل نفسه  :أي عقوبة ذنبه ىلع نفسه فقط ،ال يتعداه إىل غريه من أقاربه ،وأرحام.
ً
ًَ
ُ ً
ً
وحمدثا ،ىلع الفاعل واملفعول ،فمعىن آوى حم ِدثا :من نرص جانيا ،وأجاره من خصمه ،وحال بينه وبني أن يقتص
• أو آوى حمدثا  :يروى حم ِدثا
ًَ
حمدثا :هو األمر املبتدع نفسه ،ويكون معىن اإليواء فيه الرضا به ،والصَّب عليه ،فإنه إذا ريض بابلدعة ،وأقر فاعلها ،ولم ينكر
منه.ومعىن آوى
عليه ،فقد آواه.
• فعليه لعنة اهلل  :أي طرده من رمحته.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال يقتل مسلم بكافر؛ فإن الاكفر غري ماكىفء للمسلم.
ً
 .2حتريم قتل املعاهد ،ما دام متمساك بعهده مع املسلمني.
 .3أن دماء املؤمنني واملسلمني تتساوى يف ادلية والقصاص ،فليس أحد أفضل من أحد ،ال يف األنساب ،وال يف األعراق ،وال يف املذاهب ،فهم
أمام هذا احلق والواجب سواء.
 .4أن املسلم الواحد إذا ر
ً
أمن ً
اكفرا ،صار أمانه ساريا ىلع عموم املسلمني ،فيجب احرتام أمانه.

 .5لكمة املسلمني واحدة ،وأمرهم ضد أعدائهم واحد ،فال يتفرقون وال يتخاذلون ،وإنما هم عصبة واحدة.
أحدا دون أحد ،وحاشاه أن يبلغ ً
 .6انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم ختص رساتله ً
ً
أحدا دون أحد ،أو أن يكتم شيئا مما أرسله اهلل به؛ فقد قال -
تعاىل{ :-ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إيلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رساتله} [املائدة.]67 :
 .7علو اإليمان واإلسالم ىلع غريه ،ويتفرع عن هذا أنه ال يقتل املسلم بالاكفر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ي
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ  -أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية– 1406 ،
.1986
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 :زهري الشاويش-املكتب اإلسالِّم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه
 1985م.َر
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الول ِوي
دار املعراج ادلويلة للنْش و دار آل بروم للنْش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت-بدون تاريخ.

-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.

فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

الرقم املوحد)58198( :
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«Молитва витр — истина (долг). Кто
хочет, пусть совершает её из семи
ракятов. Кто хочет, пусть совершает её
из пяти ракятов. Кто хочет, пусть
совершает её из трёх ракятов. А кто
хочет, пусть совершает её из одного
ракята.»

 ومن شاء أوتر، فمن شاء أوتر بسبع،الوتر حق
 ومن شاء أوتر، ومن شاء أوتر بثالث،خبمس
بواحدة

**

484. Текст хадиса:

: احلديث.484

Абу Айуб аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) -  أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب أيوب األنصاري
передал, что Пророк (мир ему и благословение َ ْ
 فمن شاء أوتر،الوتر َحق
ِ « : قال-صىل اهلل عليه وسلم
Аллаха) сказал: «Молитва витр — истина (долг). Кто
َْ
َْ
ْ
хочет, пусть совершает её из семи ракятов. Кто ، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء أوتر خبمس،بِسب ٍع
َْ
хочет, пусть совершает её из пяти ракятов. Кто
.»أوتر بواحدة
ومن شاء
хочет, пусть совершает её из трёх ракятов. А кто
хочет, пусть совершает её из одного ракята.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

«Молитва витр — истина (долг)». Под словом
«хакк» здесь могут подразумеваться два значения.
Первое значение состоит в установленности этой
молитвы, т. е. она установлена в Сунне. Иными
словами, это один из видов утверждённости данной
молитвы.
Второе
значение
состоит
в
обязательности этой молитвы. Однако в данном
случае подразумевается первое значение, т. е.
подтверждение установленности молитвы витр в
Шариате, поскольку до нас дошли ясные доводы,
которые
указывают
на
необязательность
совершения молитвы витр.
В частности, к таким доводам относится хадис,
который привели в своих сборниках аль-Бухари и
Муслим. Тальха ибн ‘Убайдуллах передал, что
однажды к Посланнику Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) явился какой-то человек из
Неджда, и Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал ему: «Ты должен совершать пять
молитв в течение дня и ночи». Этот человек
спросил: «А должен ли я молиться сверх этого?»
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил:
«Нет, если только сам ты не пожелаешь совершить
дополнительную молитву». Из этого хадиса
следует, что если бы молитва витр была
обязательной, то Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) упомянул бы о ней наряду с пятью
молитвами.
Другим доводом являются следующие слова
Посланника Аллаха (мир ему и благословение
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**

، يأيت بمعىن اثلُّبوت:"الوتر َح ٌّق" احل َ ُّق
ِ :معىن احلديث
ُّ  ثابت يف:أي
 ويأيت بمعىن، وفيه نوع تأكيد،السنة

 تأكد مْشوعيته؛ لورود: واملراد به هنا األول،الوجوب
األدلة الرصحية ر
.ادلالة ىلع عدم وجوبه

 ما رواه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد: منها

صىل اهلل عليه- اهلل قال جاء رجل إىل رسول اهلل
َ
-  وفيه فقال رسول اهلل، من أهل َند احلديث-وسلم

 (مخس صلوات يف ايلوم:-صىل اهلل عليه وسلم
 "هل ر:والليلة) قال
) (ال إال أن تطوع:يلع غريها" قال
َ
.فلو اكن واجبا ذلكره مع الصلوات اخلمس

 (مخس صلوات:-صىل اهلل عليه وسلم-  قوهل:ومنها
َ
 فمن جاء بِهن لم يُ َضييع ِمنهن،كتبهن اهلل ىلع ال ِعباد
َ َْ ْ
 اكن هل عند اهلل عهد أن،اس ِتخفافا حبقهن
شيئا؛
َر
.)..يُدخله اجلنة
 ما رواه الشيخان من:ومن األدلة ىلع عدم وجوبه

صىل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- حديث بن عباس
" "بعث معاذا إىل ايلمن احلديث:-اهلل عليه وسلم
 "فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات:وفيه

"يف ايلوم والليلة

Аллаха): «Аллах вменил в обязанность Своим
рабам пять молитв. У того, кто станет их совершать,
не оставляя из них ничего и не проявляя
пренебрежение к ним, будет обязательство от
Аллаха, что Он введёт его в Рай...».
Также к доводам о необязательности молитвы витр
относится хадис, который приведён в «Сахих» альБухари и Муслима со слов Ибн ‘Аббаса (да будет
доволен Аллах им и его отцом). Когда Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) отправлял Му‘аза в
Йемен, он напутствовал его следующими словами:
«Сообщи им, что Аллах обязал их совершать пять
молитв днём и ночью».
Довод, содержащийся в данном хадисе, является
наилучшим, поскольку Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) направил Му‘аза в Йемен
незадолго до своей смерти.
Наконец, в качестве ещё одного довода можно
привести высказывание Али (да будет доволен им
Аллах): «Витр не является обязательным...».
Исходя из перечисленных доводов, под словом
«хакк» («истина») в вышеупомянутом хадисе
подразумевается установленность молитвы витр и
её достоинство, а также то, что она относится к
утверждённой Сунне. Именно такое толкование
является правильным.
«Кто хочет, пусть совершает её из семи ракятов.
Кто хочет, пусть совершает её из пяти ракятов».
Иными словами, пусть совершает эту молитву по
два ракята, а затем завершает её одним нечётным
ракятом. Такова основа, поскольку Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Дополнительная
ночная молитва совершается по два ракята». Этот
хадис привели аль-Бухари и Муслим.
Также можно совершать все ракяты молитвы витр
подряд, садясь только в последнем ракяте. Это
допустимо, поскольку так поступал Пророк (мир ему
и благословение Аллаха), о чём передано в
«Муснаде» имама Ахмада со слов Умм Салямы (да
будет доволен ею Аллах): «Он совершал молитву
витр из семи и пяти ракятов, не разделяя их ни
словами приветствия, ни разговором». А в хадисе,
который приводится в «Сунан» Абу Дауда со слов
‘Айши (да будет доволен ею Аллах), сообщается,
что Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
«совершал молитву витр из пяти ракятов, садясь
[для чтения ташаххуда] только в последнем
ракяте».
«Кто хочет, пусть совершает её из трёх ракятов».
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ْ
ْ
وهذا من أح َسن ما يُستدل به؛ ألن َبعث معاذ اكن

. بيسري-صىل اهلل عليه وسلم- قبل وفاته

(الوتر
ِ :-ريض اهلل عنه- ومن األدلة أيضا عن يلع

.)..ليس ِحبتم

َ : بقوهل،لمراد
ُ وىلع هذا يكون ا
"ح ٌّق" زيادة يف تأكيده
. وأنه ُسنة مؤكدة وذلك َحق،وفضيلته

َْ
َْ
ْ
".أوتر خبمس
 ومن شاء،أوتر بِسب ٍع
"فمن شاء

 وهذا، ثم يوتر بواحدة، يصيل ركعتني ركعتني:يعِن

 (صالة:-صىل اهلل عليه وسلم- هو األصل؛ لقوهل
ْ
ْ
. الليل مث َىن مث َىن) متفق عليه

وحيتمل أن ي َرسدها َرسدا وال ُيلس إال يف الركعة

صىل اهلل-  وقد جاء من فعله، وهذا جائز،األخرية
 كما يف مسند اإلمام أمحد من حديث ي-عليه وسلم
أم

وخبمس ال
ِ  "يوتر بِسبع: قالت-ريض اهلل عنها- سلمة
". يَفصل بينهن بسالم وال بكالم

": -ريض اهلل عنها- ويف أيب داود من حديث اعئشة

".آخرهن
ِ  ال يقعد بينهن إال يف،ويوتر خبمس
َْ
".أوتر بثالث
"ومن شاء

 ثم يصيل ركعة واحدة؛، يصيل ركعتني ثم يُسلم:يعِن
ْ
 (صالة الليل مث َىن:-صىل اهلل عليه وسلم- لقوهل
ْ
. متفق عليه،)مث َىن
 يصيل ثالثا: أي، َرسدها:وحيتمل أن يكون املراد
ً
 وقد ثبت ذلك،رسدا ال ُيلس إال يف الركعة األخرية
 من حديث أيب بن-صىل اهلل عليه وسلم- عن انليب
-صىل اهلل عليه وسلم-  "اكن رسول اهلل:كعب قال

 ويف الركعة،يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األىلع

 ويف اثلاثلة بقل هو اهلل،اثلانية بقل يا أيها الاكفرون
ُ ي
. رواه النسايئ."آخرهن
ِ  وال يسلم إال يف،أحد
صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- وعن اعئشة
 "اكن ال يُسلم يف ركعيت الوتر" رواه:-عليه وسلم
. النسايئ

Иными словами, пусть совершит два ракята этой
молитвы, затем произнесёт слова приветствия, а
потом совершит ещё один ракят, ибо Пророк (мир
ему
и
благословение
Аллаха)
сказал:
«Дополнительная ночная молитва совершается по
два ракята». Этот хадис привели аль-Бухари и
Муслим.
Также, возможно, что здесь подразумевается
совершение всех трёх ракятов молитвы витр
подряд, т. е. совершение их без остановки и
сидение только в последнем ракяте. Это
установлено от Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), о чём сообщается в хадисе Убаййя ибн
Кя‘ба: «Совершая молитву витр, Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) читал: "Славь
имя Господа твоего Всевышнего" (сура 87 "альА‘ля=Всевышний") в первом ракяте, "Скажи: “О,
неверующие”"
(сура
109
"альКяфирун=Неверующие") во втором ракяте и
"Скажи: “Он — Аллах, Единый”" (сура 112 "альИхляс=Искренность") в третьем ракяте. И он
произносил слова приветствия лишь в последнем
ракяте». Этот хадис привёл ан-Насаи.
Шейх Ибн ‘Усеймин (да помилует его Аллах) сказал:
«Молитву витр можно совершать из трёх, пяти,
семи и девяти ракятов. Если человек хочет
совершить её из трёх ракятов, то есть два способа
их совершения, и каждый из них установлен в
Шариате:
1) совершение всех трёх ракятов подряд с одним
ташаххудом;
2) произнесение слов приветствия после двух
ракятов, а затем совершение ещё одного ракята».
Однако
лучше
всего
произносить
слова
приветствия после каждых двух ракятов, а затем
совершить один ракят, делая всю молитву нечётной
(витр), поскольку, во-первых, поступая так, человек
совершает больше благих дел, а во-вторых, так
чаще поступал сам Пророк (мир ему и
благословение Аллаха).
«А кто хочет, пусть совершает её из одного ракята».
Иными словами, пусть совершит отдельный ракят,
которому не предшествует чётное количество
ракятов.
Дополнительно см. «Шарх Мишкат ат-Тыби»
(4/1224), «Найль аль-Аутар» (3/39), «Миркат альМафатих» (4/274), «Субуль ас-салям»(2/342),
«Таудых аль-Ахкям» (2/398), «Тасхиль альИльмам» (2/370) и «Шарх аль-Мумти» (4/14).
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 "ُيوز الوتر:-رمحه اهلل- قال الشيخ ابن عثيمني
 فإن، وُيوز بتسع، وُيوز بسبع، وُيوز خبمس،بثالث

:أوتر بثالث فله صفتان لكتاهما مْشوعة

. أن يرسد اثلالث بتشهد واحد:الصفة األوىل
". ثم يوتر بواحدة، أن يسلم من ركعتني:الصفة اثلانية
 ثم يصيل واحدة،واألفضل أن يُسلم من لك ركعتني

 وهو األكرث،توتر هل ما قد صىل؛ ألن فيه زيادة عمل

-.صىل اهلل عليه وسلم- من فعله
َْ
".أوتر بواحدة
"ومن شاء

َ
. ركعة مفردة ال يتقدمها شفع:يعِن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ وأبو داود وابن ماجه.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• حق  :وجب وثبت بال شك ،وهل معان أخرى.
ْ
الوت ُر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ

فوائد احلديث:

ُ .1سنية صالة الوتر واتلأكيد عليها؛ لقوهلَ :
(ح ٌّق).

 .2أن صالة الوتر قد وردت ىلع أوجه متعددة.
َ
 .3جواز اإليتار بسبع ولو َرسدا ،واألفضل أن يفصل بني لك ركعتني بسالم.

 .4إذا أوتر بسبع فإنه يصليها بتشهدين ،األول بعد الركعة السادسة وقبل السابعة ،واثلاين يف آخر صالته ،كما رواه مسلم.
 .5جواز اإليتار خبمس ولو َرسدا ،واألفضل أن يَفصل بني لك ركعتني بسالم.
ي
 .6جواز اإليتار بثالث ولو َرسدا ،واألفضل أن يصيل ركعتني ،ثم يسلم ثم يوتر بواحدة؛ ألنه أكرث عمال.
 .7أن أقل الوتر ركعة واحدة ،وأن الركعة املفردة جائز من غري كراهة.

املصادر واملراجع:

السنن الكَّبى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م.

اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م.

رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة
املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417ه1997 ،م.

مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس
اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.
نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمِن ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م.

سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
الْشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه.

الرقم املوحد)11262( :
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«Аль-витр — истина, и кто не совершает
его, тот не из нас! Аль-витр — истина, и
кто не совершает его, тот не из нас! Альвитр — истина, и кто не совершает его,
тот не из нас»"!

، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا،الوتر حق

 فمن لم يوتر، الوتر حق،فمن لم يوتر فليس منا
.فليس منا

**

485. Текст хадиса:

: احلديث.485

‘Абдуллах ибн Бурейда передал, что его отец  سمعت رسول: قال، عن أبيه،عن عبد اهلل بن بريدة
َ
сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да
 ف َمن،الوتر َح ٌّق
ِ « : يقول-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
благословит его Аллах и приветствует) сказал:
ر
ر
َ َ ٌّ َ
ُ
ُ
"Аль-витр — истина, и кто не совершает его, тот не ، فمن لم يوتر فليس ِمنا،الوتر حق
ِ ،لم يوتر فليس ِمنا
َ
ر
из нас! Аль-витр — истина, и кто не совершает его,
.» ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا،الوتر َح ٌّق
тот не из нас! Аль-витр — истина, и кто не
совершает его, тот не из нас.»"!
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Смысл хадиса:
"."الوتر َحق
ِ :معىن احلديث
«Молитва аль-витр — истина (аль-хакк)...»
ُّ َ
ُّ
ُّ
Слово «аль-хакк» может использоваться как в  ثابت يف السنة: أي، يأيت بمعىن اثلبوت:احلق
ر
значении
«истина»,
как
заверение,
что ، ويأيت بمعىن الوجوب، وفيه نوع تأكيد،والْشع
обсуждаемое деяние установлено Шариатом и
 تأكد مْشوعيته؛ مجعا بينه وبني:واملراد به هنا
Сунной, так и в значении «долг», как указание на
األحاديث الرصحية ر
. ادلالة ىلع عدم وجوبه
обязательность этого деяния. Применительно к
данному тексту подходящим является первое
َ
ر
"."ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا
значение, в виду существования хадисов, прямо
هذا من باب الوعيد ر
указывающих на то, что молитва «аль-витр» не  وليس،والزجر ىلع ترك الوتر
обязательна.
. أن ليس ُسنتنا وطريقتنا: بل املعىن،معناه أنه اكفر
«...Кто не совершает ее, тот не из нас...»
َ
ر
Эти слова должны восприниматься как прием
..". ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا،"الوتر َح ٌّق
устрашения и угрозы в адрес человека,
.وهذا تكرار للحكم زيادة يف تأكيده وإثباته
оставляющего молитву «аль-витр», а ни в коем
случае не как указание на то, что он неверный.
رمحهم- ىلع أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء
Другими словами, смысл этих слов следующий:
«Кто не совершает молитву аль-витр, тот не
. فال يبَّق فيه تعارض-اهلل
следует нашему обычаю и пути».
Многократное повторение слов «(Молитва) альвитр — истина, и кто не совершает ее, тот не из
нас!» является дополнительным усилением и
удостоверением правовой нормы, которую они
устанавливают.
Как бы то ни было, данный хадис сочли слабым
многие ученые, да помилует их Аллах, чем и
устраняется его противоречие достоверным
текстам по этому вопросу.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  بُريدة األسليم:راوي احلديث
**
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اتلخريج :رواه أبو داود
أمحد.

مصدر منت احلديث :سنن أيب داوود.

معاين املفردات:

الوتر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ

فوائد احلديث:

 .1فيه ديلل ىلع وجوب الوتر ،إال أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء ،وىلع فرض صحته فهو َمرصوف الظاهر باألحاديث الرصحية ر
ادلالة ىلع
عدم ُ
وجوبه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .

مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلَّبيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11267( :
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«Право покровительства принадлежит
тому, кто оказал благодеяние»

الوالء ملن ويل انلعمة
**

486. Текст хадиса:

ْ
َ َاشرتت ب
ريرة ِم ْن
 أنها-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ُ
ْ
َ َ واش
َ رتطوا
-  فقال رسول اهلل،الوالء
ناس من األنصار
ٍ أ
ْ
َ « :-صىل اهلل عليه وسلم
ُ الو
َ الء ل ِ َم ْن َو
،»يل انليع َمة
ِ
َََر
 واكن-صىل اهلل عليه وسلم- ريها رسول اهلل
وخ
ْ َ
ْ
ْ
-  فقال رسول اهلل، وأهدت لعائشة حلْما،زو ُجها عبدا
َْ
 «لو َصنعتُم نلا من هذا:-صىل اهلل عليه وسلم
َ  تُ ُص يد َق به ىلع بَر: قالت اعئشة،»اللحم
 «هو: فقال،يرة
ِ
َ هلا
.»صدقة ونلا هديرة

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что
она купила Бариру у людей из числа ансаров, и они
поставили условие о том, что они останутся её
покровителями [после освобождения]. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Право покровительства принадлежит тому, кто
оказал благодеяние». И Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) предоставил ей
выбор: остаться с мужем или разойтись с ним. А её
муж был рабом. И она подарила ‘Аише мясо, а
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Положили бы вы для нас часть
этого мяса». ‘Аиша сказала: «Но ведь его дали
Барире в качестве милостыни!» Он сказал: «Для
неё это — милостыня, а для нас — подарок.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.486

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Из хадиса следует, что мать верующих ‘Аиша (да
будет доволен ею Аллах) выкупила Бариру и
отпустила её на свободу, и её бывшие владельцы
изъявили желание, чтобы право покровительства
принадлежало им. И Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сообщил ей, что это
условие недействительно, потому что право
покровительства принадлежит тому, кто оказал
благодеяние рабу, освободив его. Барира была
женой раба по имени Мугис, и когда она стал
свободной, то есть обрела право распоряжаться
собой,
Посланник
Аллаха
(мир
ему
и
благословение Аллаха) предоставил ей выбор:
остаться женой Мугиса или расстаться с ним,
потому что в результате освобождения она стала
выше него по положению.
А потом ей подарили мясо, и она послала Аише
часть этого мяса, и Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) захотел поесть его, но
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сообщила ему,
что это мясо было дано Барире в качестве
милостыни, а Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) не ел милостыню. Тогда
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сообщил ей, что Барире оно досталось в
качестве милостыни, однако к нему оно попало в
качестве
подарка,
и,
соответственно,
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-ريض اهلل عنها- أفاد احلديث أن أم املؤمنني اعئشة

اشرتت بريرة وأعتقتها فأراد أصحابها أن يكون

 بأن-عليه الصالة والسالم-  فأخَّبها,والؤها هلم
 وأن من أنعم بالعتق ىلع العبد،هذا الْشط ال يصح

 و وبريرة اكنت زوجة لعبد اسمه،يكون والؤه هل
 فلما حتررت وملكت نفسها ر،مغيث
عليه- خريها
 أو تفارقه؛ ألنها, بني أن تبَّق حتته-الصالة والسالم
, ثم إنه أهدي هلا حلم،صارت أىلع منه رتبة حبريتها

-عليه الصالة والسالم-  فأراد,فأرسلت لعائشة منه

 بأنه-ريض اهلل عنها-  فأخَّبته اعئشة,أن يأكل منه

-عليه الصالة والسالم-  وهو,صدقة أعطيت لَّبيرة
-عليه الصالة والسالم-  فأخَّبها,ال يأكل الصدقة

 وينتقل إىل,بأن بريرة ملكته عن طريق الصدقة

 فيتغري, بطريق اهلدية-عليه الصالة والسالم- انليب
 فال حيرم عليه وال ىلع, ويصري هدية وهبة,حكمه

.أهل بيته

постановление ислама в отношении него уже
другое, и оно является подарком, и ни ему, ни его
домочадцам не запрещено есть это мясо.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الْشعية > واجبات اإلمام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أحاكم اهلبة واهلدية -الصدقة ىلع آل انليب صىل اهلل عليه وسلم ،-الْشوط ابلاطلة
راوي احلديث :اعئشة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الوالء  :حق ثبت بوصف ،وهو اإلعتاق فال يقبل انلقل إىل الغري بوجه من الوجوه.
ر
َ ْ َ َ ْ
يل انليع َمة  :ملن توىل نعمة اإلعتاق.
• لِمن و ِ

فوائد احلديث:

ر
 .1مْشوعية ماكتبة الرقيق ،ألنها طريق إىل ختليصه من الرق.
ر ُ
ر
حلْمة َلكُ َ
حمة النسب ،أما اشرتاطه للبائع فباطل.
 .2أن الوالء ملن أعتق؛ ألنه
ر
 .3أن لك رشط خيالف حكم اهلل فهو باطل مردود ،وإن أكرث.
َ
ر
ر
ُ
الْشط وحده ،ملخالفته مقتىض العقد؛ ألن الْشوط اليت ىلع خالف
 .4أن اشرتاط الوالء من ابلائع ال يؤثر يف صحة عقد ابليع ،إنما اذلي يبْطل:
مقتىض العقد فاسدة بنفسها ،ولكنها غري مفسدة للعقد.
ً
ر
أن العتق بأي طريق يسبب الوالء ،سواء اكن ر
منج ًزا أو ماكتبا ،أو غري ذلك من طرقه ،لعموم "الوالء ملن أعتق".
.5
ُ
 .6الوالء عصوبة سببها نعمة المع ِتق ىلع عتيقه.
 .7أن َ
األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء
 .8اعتبار الكفاءة بني الزوجني ,وأن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق.
 .9أن الفقري إذا ملك شيئا ىلع وجه الصدقة :لم يمتنع ىلع غريه ممن ال حتل هل الصدقة أكله ،إذا وجد سبب رشيع من جهة الفقري يبيحه هل.
 .10حتريم الصدقة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .11استحباب تبيني األحاكم عند املناسبات ،وأن يكون يف املجامع احلافلة ،كخطب اجلمعة ،واملجامع الكبرية ،ووسائل اإلعالم ،من الصحف،
واإلذاعة ،واتللفاز وغري ذلك.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م-اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ,دار العاصمة للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م
إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم البن دقيق العيد -انلارش :مطبعة السنة املحمدية بدون طبعة وبدون تاريخ-فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر 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)58081( :
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«Ребёнок принадлежит постели [на
которой он был рожден], а прелюбодею
— камень»!

 وللعاهر احلجر،الودل للفراش
**

487. Текст хадиса:

: احلديث.487

ْ
َ َاخت
Со слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) ص َم سعد بن
« : قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ ْ
передается, что однажды Са‘д ибн Абу Уаккас и
 يا: فقال سعد: وعبد بن َزم َعة يف غالم،أيب وقاص
‘Абд ибн Зам‘а завели тяжбу о том, чьим сыном
является некий мальчик. Са‘д сказал: «О Посланник
Аллаха, этот мальчик — сын моего брата ‘Утбы ибн
Абу Уаккаса, поручившего мне заботиться о нем как
о его сыне. Взгляни сам на его внешнее сходство [с
‘Утбой]!» ‘Абд ибн Зам‘а же сказал: «Этот мальчик,
о Посланник Аллаха, мой брат, рожденный рабыней
моего отца на его постели». Затем Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
взглянул на этого мальчика и увидел, что тот, был
действительно сильно похож на ‘Утбу, после чего
сказал: «Он твой, о ‘Абд ибн Зам‘а! Ребёнок
принадлежит постели [на которой он был рожден],
а прелюбодею — камень! Ты же о Сауда, скрывай
свою наготу от него!» — после чего этот мальчик
никогда не видел Сауду (без покрывала).

 عهد إيل، هذا ابن أيخ عتبة بن أيب وقاص،رسول اهلل

 هذا أيخ: وقال عبد بن زمعة، انظر إىل شبهه،أنه ابنه
َ
َ
 فنظر،اش أيب من َو ِيلدتِ ِه
ِ  ُو ِدل ىلع فِ َر،يا رسول اهلل
َ
 فرأى، إىل شبَ ِه ِه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ، هو لك يا عبد بن زمعة: فقال،َشبَ ًها بَيي ًنا بعتبة
الودل
ْ
َ
َ َللْف َراش وللْ َعاهر احل
 فلم. واحتَ ِج ِيب منه يا َس ْود ُة.ج ُر
ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ
.»يَ َر َس ْودة ق ُّط

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В эпоху доисламского невежества /джахилийя/
арабы облагали своих рабынь и невольниц
налогами, на которые те были вынуждены
зарабатывать своими телами. И если какая-либо
рабыня в результате торговли своим телом
беременела и рожала ребенка, его отцовство
приписывали к прелюбодею, вступавшему с ней в
половую близость, при условии, что он заявлял
свои права на ребенка. Так, в те времена ‘Утба ибн
Абу Уаккас совершил прелюбодеяние с рабыней,
принадлежавшей Зам‘е ибн аль-Асуаду, после чего
та забеременела и родила мальчика. Узнав об
этом, ‘Утба завещал своему брату Са‘ду взять этого
ребенка и причислить его к их роду. Когда
мусульмане взяли Мекку, Са‘д ибн Абу Уаккас
встретил в ней мальчика, в котором по внешней
схожести узнал сына своего брата ‘Утбы, и пожелал
забрать его себе. Он стал вести за него тяжбу с
‘Абдом ибн Зам‘а и в качестве аргумента выдвинул
то, что его брат подтвердил, что данный мальчик
является его сыном, и подкрепил это фактом
внешней схожести, имевшейся между ними. ‘Абд
ибн Зам‘а же стал утверждать, что этот мальчик
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اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب
 ويلحقون الودل بالزاين إذا،يكتسبنها من فجورهن
، فزنا عتبة بن أيب وقاص بأمة لزمعة بن األسود،اداعه

 فأوىص عتبة إىل أخيه سعد بأن يلحق،فجاءت بغالم
 ر،هذا الغالم بنسبه
 ورأى سعد،فلما جاء فتح مكة
 أي أن، فأراد استلحاقه، عرفه بشبهه بأخيه،الغالم
، فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة،يلحقه بأخيه

 وبما، أن أخاه أقر بأنه ابنه:فأدىل سعد حبجته ويه
 ودل من، هو أيخ: فقال عبد بن زمعة،بينهما من شبَه
 فهو، أبوه سيد األمة اليت ودلته: يعِن،ويلدة أيب

-صىل اهلل عليه وسلم-  فنظر انليب،صاحب الفراش
 وقىض به لزمعه، فرأى فيه شبها بَيي ًنا بعتبة،إىل الغالم

، وللعاهر الزاين اخليبة واخلسار، الودل للفراش:وقال
ر
فهو بعيد عن الودل؛ ألن األصل أنه تابع ملالك األمة
 ولكن ملا، وطأها بطريقة صحيحة،اذلي يستحقه

-صىل اهلل عليه وسلم-  تورع،رأى شبه الغالم بعتبة

أن يستبيح انلظر إىل أخته سودة بنت زمعة بهذا является его братом, так как был рожден
ُ ً невольницей, принадлежавшей его отцу, и ложе, на
النسب ،فأمرها باالحتجاب منه؛ احتياطا وتوراعкотором он был рожден, тоже принадлежит его ،
отцу, а стало быть мальчик является его сыном.
فالشبه والقرائن ال يلتفت هلا مع وجود الفراش.
Выслушав их, Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) взглянул на мальчика, который
оказался предметом спора, и обнаружил, что тот
действительно был очень похож на ‘Утбу. Тем не
менее, он присудил его отцовство Зам‘е, сказав, что
ребенок принадлежит постели, на которой был
рожден, а прелюбодею не достанется ничего из
прав на этого ребенка, ибо, согласно основе,
ребенок автоматически приписывается хозяину
рабыни, от которой он был рожден, и с которой тот
вступал в интимную связь на законных основаниях.
Вместе с тем, увидев в этом мальчике откровенное
сходство с ‘Утбой, он не разрешил Сауде бинт
Зам‘а, приходившейся ему сестрой по этому
решению, ходить перед ним без покрывала, и велел
ей на всякий случай укрываться от него .
Из данного хадиса следует, что внешняя схожесть
и другие косвенные свидетельства не могут быть
решающими доводами в вопросе прав на ребенка,
если им противопоставляется факт его рождения
на ложе другого человека.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب احلدود  -كتاب الفرائض  -القيافة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف غالم  :اسمه عبد الرمحن.
• ويلدته  :جاريته.

• هو لك  :أخوك؛ إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه.

• الودل للفراش  :الودل منسوب لصاحب الفراش اذلي يودل عليه ،واملراد أن نسبه يكون هل ،وصاحب الفراش إما الزوج أو سيد اململوكة.

• وللعاهر احلجر  :للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه ،وتفسري هذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك اعهر يستحق الرجم ،وإنما يستحقه املحصن.
• فاحتجيب منه  :أمر باحلجاب ،ىلع سبيل االحتياط.

فوائد احلديث:
 .1أن االستلحاق ال خيتص باألب ،بل ُيوز من األخ وغريه من األقارب.
 .2أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه ،إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش.
ً
 .3أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد انلاكح وإماكن الوطء (حصول اخللوة بعد العقد) ،وأن األمة فراش ،لكن ال تعتَّب إال بوطء السيد ،فال
يكىف جمرد امللك.والفرق بينهما ،أن عقد انلاكح مقصود للوطء ،وأما تملك األمة ،فلمقاصد كثرية.

 .4أن الودل للفراش ،بْشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش ،واحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم.
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 .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.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)6160( :
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ُّ ْ َ
ُ َْ
ُ ُ َْ
ايلد العليا خري من ايل ِد السفىل ،وايلد العليا يه
ُْ َ ُ
ُّ ْ َ
َ
المن ِفقة ،والسفىل يه السائ ِلة

 .488احلديث:

«Высшая рука лучше низшей. Высшая
— рука — подающая, а низшая
»просящая.
**

488. Текст хадиса:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل
ْ
اهلل عليه وسلم -قال وهو ىلع ال ِمن ََّب ،وذكر الصدقة
ر َ ُّ َ
ُ ُ َْ
ايلد
واتلعفف عن املسألة« :ايلد العليا خري من ِ
ُْ
ُْ َُ
ُّ ْ َ
ُّ ْ َ
والسفىل يه
المن ِفقة،
العليَا يه
السفىل ،وايلد
َ
السائِلة».
درجة احلديث :صحيح

Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) передает,
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал, стоя на минбаре и говоря о
милостыне и благочестивом воздержании от
просьб: «Высшая рука лучше низшей. Высшая рука
»— подающая, а низшая — просящая.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أخَّب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن فضل الصدقة Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил
о
достоинстве
милостыни
и
осудил
ُ
وذم سؤال انلاس ،وأخَّب أن اإلنسان اذلي يعطي попрошайничество. Он сказал, что человек,
وينفق أمواهل يف الطااعت ،أفضل من ذاك اذلي يسأل который расходует имущество своё в покорности
Господу, лучше того, кто просит у людей их
انلاس أمواهلم.
имущество.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ايلد العليا  :يه ايلد املنفقة املعطية.
• ايلد السفىل  :يه السائلة.

• اتلعفف عن املسألة  :ترك سؤال انلاس وطلبهم.

فوائد احلديث:

َ
 .1فيه فضل ابلذل واإلنفاق يف وجوه اخلري وذ يم السؤال.
َ ُ
َ
اتل َعف ِف عن املسألة ،واحلض ىلع معايل األمور ،وترك دنِيئها ،واهلل حيب معايل األمور.
 .2فيه انلدب إىل

 .3األيدي أربع يه يف الفضل كما ييل :أعالها املنفقة ،ثم املتعففة عن األخذ ،ثم اآلخذة بغري سؤال ،ثم ويه أدناها السائلة.

 .4من استعان باهلل -تعاىل -ىلع حصول يشء أعني ،وأن العفة من صفات املؤمن الصالح.

 .5أفضل الصدقات ما أخرجها اإلنسان من ماهل بعدما يستبيق منه قدر الكفاية نلفسه وعياهل.

 .6احلث ىلع االستعفاف واالستغناء.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْشة1407 ،ه.

-اتلوضيح لْشح اجلامع الصحيح/ابن امللقن -املحقق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث -دار انلوادر ،دمشق – سوريا -الطبعة :األوىل،

  1429ـه 2008 -م.

-رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

-حتفة األحوذي بْشح جامع الرتمذي -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى دار الكتب العلمية  -بريوت.

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار

املعرفة للطباعة والنْش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م
-تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3599( :
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“«Оставайся в своём доме, пока не
истечёт предписанный срок”». Она
сказала: «И я соблюдала там ‘идду
четыре месяца и десять дней»

: قالت،امكيث ِف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله
ً
وعرشا
أشهر
فاعتددت فيه أربعة
ٍ
**

489. Текст хадиса:

َ ُ
 ويه أخت أيب،عن الف َريْ َعة بنت مالك بن سنان

Фурайа бинт Малик ибн Синан, сестра Абу Са‘ида
аль-Худри (да будет доволен Аллах ими обоими),
передаёт, что однажды она пришла к Посланнику
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), чтобы
попросить у него разрешения вернуться в дом
своей семьи в квартале бану Худра, потому что её
муж отправился в погоню за беглыми рабами и,
когда он нагнал их у аль-Кадума, они убили его. Она
попросила Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха): «Позволь мне переехать к
моей семье, потому что он оставил меня в доме,
который не принадлежал ему, и не оставил мне
средств к существованию». Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «Хорошо».
Она сказала: «Я вышла, и, когда я была в доме или
в мечети, он позвал меня [или: он велел мне прийти
к нему]. Я пришла к нему, и [Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха)] сказал: “Как ты
сказала?” Я повторила ему свою историю, и он
сказал: “Оставайся в своём доме, пока не истечёт
предписанный срок”». Она сказала: «И я соблюдала
там ‘идду четыре месяца и десять дней. А во
времена [правления] ‘Усмана ибн ‘Аффана он
послал ко мне человека, чтобы спросить об этом. Я
рассказала ему, как всё было, и он стал выносить в
подобных случаях такое решение.»

 أنها جاءت إىل-ريض اهلل عنهما- سعيد اخلدري

 تسأهل أن ترجع إىل-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ َ
َ ْ ُ
 فإن زوجها خرج يف طلب أعبُ ٍد،أهلها يف بِن خد َرة
َْ
ُ َ
، حىت إذا اكنوا بِ َط َر ِف الق ُدومِ حلقهم فقتلوه،هل أ َبقوا
 أن أرجع:-صىل اهلل عليه وسلم- فسألت رسول اهلل
 وال، فإين لم يرتكِن يف مسكن يملكه،إىل أهيل

-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل:نفقة؟ قالت
ْ
 أو، فخرجت حىت إذا كنت يف احلُج َر ِة: قالت،» «نعم:
ُ  فَ ُدع، أو أمر يب، داعين،يف املسجد
: فقال،يت هل
ِ

 فرددت عليه القصة اليت ذكرت من،»«كيف قلت؟
ُ ْ
 «امك ِِث يف بيتك حىت يبلغ: فقال: قالت،شأن زويج
ُ َالكتاب أَ َجل
أشهر
أربعة
فيه
فاعتددت
:قالت
،
»
ه
ٍَ
ً
 فلما اكن عثمان بن عفان أرسل إِ ريل: قالت،وعْشا
َ ر
. وقىض به، فأخَّبته فاتبَ َع ُه،فسألِن عن ذلك

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.489

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом хадисе упорминается о том, что муж этой
сподвижницы погиб и она хотела провести идду не
в том доме, в котором она жила вместе с мужем, и
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил
ей, что Аллах обязал её оставаться в её доме до
окончания идды. Этот хадис — основа, из которой
следует, что вдова должна проводить свою идду в
том доме, в котором она жила на момент смерти
мужа, и что ей не разрешается никуда переезжать
из него до конца идды и траура. Если она
беременна, то идда её заканчивается, когда она
разрешится от бремени, а если она не беременна,
то идда составляет четыре месяца и десять дней.
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**

ر
يف هذا احلديث بيان أن هذه الصحابية تويف زوجها

وأرادت أت تعتد يف غري ابليت اذلي اكنت فيه مع
 بأن-عليه الصالة والسالم-  فأخَّبها انليب،زوجها

،اهلل فرض عليها أن تالزم بيتها حىت تنقيض عدتها
ر
ْ
فهذا احلديث أصل يف أن املتوَّف ُيب عليها أن
تقيض عدتها وحدادها يف ابليت اذلي تويف زوجها
ر
 وأنه ال حيل هلا االنتقال منه حىت يبلغ،ويه تسكنه
الكتاب أجله بانقضاء عدتها وحدادها؛ وذلك بوضع
ً
ْ
 أو بإتمام أربعة أشهر وعْشة،احلمل إن اكنت حامال
.أيام لغري ذات احلمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :الفريعة بنت مالك بن سنان -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه ومالك وادلارِّم وأمحد.

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• َبِن خدرة  :بضم اخلاء املعجمة :يح من األنصار.
ْ
بد  :مجع قلة للعبد ،وهم املمايلك.
• أع ٍ
َ ُ
• أ َبقوا  :هربوا.
ْ
ْ
َْ
َ
وضع ىلع ِس رتة أميَال من ال َم ِدينَة.
• بِطرف القدوم  :م ِ
ْ
• احلُجرة  :بضم احلاء ،ابليت ،واملقصود هنا :حجرة بعض نسائه.
• امكِث  :أقييم يف بيتك.
َ َُ
• ر
أجله  :حىت تنقيض عدة الوفاة واإلحداد.
حىت يبلغ الكتاب

فوائد احلديث:
 .1أن املتوَّف عنها زوجها تعتد يف بيتها ،وال خترج عنه إىل غريه ،واملراد به :املزنل اذلي مات زوجها ويه ساكنة فيه.
 .2أنه ال نفقة للمتوَّف عنها زوجها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سكت عن انلفقة ولم يتعرض هلا.
 .3قبول قول املرأة يف األحاكم الْشعية.
 .4أنه ينبيغ لإلنسان أن يتوىق اخلطر ،وأال خياطر بنفسه.
املصادر واملراجع:
فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليبسنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.-سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلسالِّم – بريوت 1998 ،م

مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م-سنن النسايئ .مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية 1406 ،

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه-سنن ادلارِّم ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل  1407 ،ه

-اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان ،للشيخ األبلاين .دار با وزير للنْش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه-

 2003م
-موطأ اإلمام مالك .املحقق :بشار عواد معروف  -حممود خليل .انلارش :مؤسسة الرسالة .سنة النْش 1412 :ه

-رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،البن امللك .انلارش :إدارة اثلقافة اإلسالمية .الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م

-حاشية السندي ىلع سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ،نلور ادلين السندي .انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة :اثلانية- 1406 ،

.1986

الرقم املوحد)58164( :
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 ثم،امكيث قدر ما اكنت حتبسك حيضتك

«Выжидай столько, сколько занимали у
тебя времени твои обычные месячные,
после чего совершай полное омовение.»

اغتسيل

**

490. Текст хадиса:

: احلديث.490

Со слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах)  أن أم حبيبة بنت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
сообщается, что однажды Умм Хабиба бинт Джахш
-صىل اهلل عليه وسلم- جحش شكت إىل رسول اهلل
пожаловалась Посланнику Аллаха (да благословит
ُ َ َْ
َ َْ ُ
ُ َ
его Аллах и приветствует) на непрекращающиеся ،ك
ِ  «امك ِِث قدر ما اكنت حت ِبس ِك حيضت: فقال،ادلم
َ
кровотечения, на что он сказал ей: «Выжидай
. فاكنت تغتسل لك صالة.»ثم اغت ِس ِيل
столько, сколько занимали у тебя времени твои
обычные месячные, после чего совершай полное
омовение». Впоследствии она (Умм Хабиба)
купалась перед каждой молитвой.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В данном хадисе разъясняется то, как следует يبني احلديث حكم املستحاضة وهو أنها تمكث
поступать женщинам, страдающим хроническими
маточными кровотечениями. В нем сообщается, что أيام حيضتها املعتادة إن اكنت هلا اعدة معروفة ال
они должны выжидать количество дней, которое у  فإذا ما انتهت اعدتها تغتسل وإن،تصيل وال تصوم
них занимали их обычные месячные, при условии,
 واملستحاضة املرأة اليت، ثم تصيل وتصوم،استمر ادلم
что у них был установленный стандартный срок
.يستمر معها نزول ادلم وال يتوقف
менструального цикла, и не совершать во время
этих дней молитву и не поститься. По завершении
этого срока им следует совершить полное
омовение, даже несмотря на то, что кровотечения
продолжаются, и начать совершать молитву и
держать пост .
Хронические
маточные
кровотечения
определяются постоянным и непрекращающимся
выделением крови из полости матки.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة:اتلصنيف
. الصَّب:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**

. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُّ َ ر
ََ
ْ َ َ
.اتلألم مما أل رم بها من هذا املرض
 ىلع وجه-صىل اهلل عليه وسلم-  أخَّبت انليب: • شكت
. توقيف وانتظري قدر اعدة حيضتك: • امكِث

:فوائد احلديث

ً
. قبل أن يصيبها ماأصابها من االستحاضة، أن املستحاضة تعتَّب نفسها حائضا قدر األيرام اليت اكن يأتيها فيها احليض.1
ر
ً
 فقد أصبحت طاهرة من، فتغتسل من احليض-ولو أن دم االستحاضة معها-  فإنها تعتَّب طاهرة من احليض، إذا مضت قدر أيرام اعدتها األصلية.2
.احليض
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ً
 .3أن املستحاضة ال ُيب عليها الغسل؛ ألن اغتساهلا -ريض اهلل عنها -اكن باجتهاد منها ،ولو اكن واجبا بلينه هلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-.
 .4املستحاضة يلزمها أن تتوضأ للك صالة؛ ألن حدثها دائم ال ينقطع ،ومثلها لك من حدثه دائم اكذلي به سلس بول ،أو خروج ريح مستمر.
 .5أم حبيبة من حرصها -ريض اهلل عنها -ىلع كمال الطهارة للعبادة فإنها تغتسل للك صالة.

 .6سؤال أهل العلم عما يشلك يف أمور ادلين ،حيث إن هذه املرأة شكت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وسأتله عن كرثة ادلم اذلي يصيبها.

 .7أن الشكوى للمخلوق جائزة بْشط عدم كونها ىلع وجه التسخط.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.

تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه.

فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)10015( :

43

ً
َ
ً ُ َْ
ْ ُ ْان
ُص أخاك ظالما أو مظلوما

«Помоги своему брату, который сам
притесняет или которого притесняют.»
**

491. Текст хадиса:

: احلديث.491

ْ ُ ْ «ان:ًمرفواع-عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه
Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) رص
передал, что Пророк (мир ему и благословение
ً
ً
، يا رسول اهلل:مظلوما» فقال رجل
ظالما أو
أخاك
Аллаха) сказал: «Помоги своему брату, который
ْ
ً
ً
ُ
ُ ُ َْ
сам притесняет или которого притесняют!» Один  أرأيت إِن اكن ظالما كيف،أنرصه إذا اكن مظلوما
ر
َْ
ُ َْ
человек спросил: «Я могу помочь ему, если он فإن ذلك
ُ ُ ْأَن
 من الظلم-أو تمن ُعه-  «حت ِج ُز ُه:رص ُه؟ قال
подвергается притеснению, но скажи мне, как мне
ُ ْ َن
.»رص ُه
помочь ему, если он является притеснителем?!» На
это Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
ответил: «Удержи его — или помешай ему — от
притеснения, и, поистине, это станет помощью
ему»!

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:  انرص أخاك وال ختذهل:قال انليب صىل اهلل عليه وسلم
«Помоги своему брату...» — т. е. не оставляй его
без помощи — «...который сам притесняет или  أنرصه إن اكن مظلوما: فقال رجل.ظاملا أو مظلوما
которого притесняют». Тогда какой-то человек بدفع الظلم عنه؛ فكيف أنرصه إن اكن ظاملا باتلعدي
спросил: «Я могу помочь ему, если он подвергается
 تمنعه من: فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم.ىلع غريه
притеснению...», т. е. я могу оказать помощь
.ظلمه لغريه؛ فإن ذلك نرصه
притесняемому, отвратив от него притеснение, но
«...как мне помочь ему, если он является
притеснителем»?! То есть, как я могу оказать
помощь притеснителю, ведь он покусился на права
другого человека?! На что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) ответил: «Помешай ему
совершить притеснение в отношении другого
человека, и, поистине, это станет помощью ему»!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم:اتلصنيف
. اآلداب-  اجلهاد:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. رواه ابلخاري:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ادفع عنه ما يرضه: أي: • انرص أخاك
. باتلعدي ىلع الغري: • ظاملا

. بأن تعدى عليه إنسان يف نفسه أو ماهل أو عرضه: • مظلوما
. تمنعه: • حتجزه

:فوائد احلديث
. وجوب نرصة املظلوم.1
. األخذ ىلع يد الظالم نرص هل ىلع نفسه وشيطانه.2
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 .3مْشوعية القيام حبق األخوة اإليمانية.

 .4نقل اإلسالم املفاهيم اجلاهلية من اهلدم إىل ابلناء ،حيث اكن اجلاهليون يتنارصون سواء أكانوا مظلومني أو ظاملني لغريهم ،باالعتداء ال
بالكف واملنع.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نْش :دار الوطن للنْش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.

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.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

الرقم املوحد)4236( :
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Абу Римса (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Мы с отцом пришли к
Пророку (мир ему и благословение
Аллаха). А потом Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал
моему отцу: “Это твой сын?” Мой отец
сказал в ответ: “Да, клянусь Господом
Каабы!” Он спросил: “Правда?” Он
сказал: “Я свидетельствую!” И
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) улыбнулся,
потому что я был очень сильно похож на
отца и потому что мой отец принёс такую
клятву в отношении меня. А потом
[Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха)] сказал: “И тем
не менее, ты не отвечаешь за его
преступления, а он — за твои”. Потом
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) прочитал: “Не
понесёт одна душа бремя грехов другой ”
.»)6:164(

صىل اهلل عليه- انطلقت مع أيب حنو انليب
صىل اهلل عليه-  ثم إن رسول اهلل-وسلم

 إي ورب: «ابنك هذا؟» قال: قال أليب-وسلم
الكعبة

**

492. Текст хадиса:

ََْ
 انطلقت مع أيب: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ِرمثة

Абу Римса (да будет доволен им Аллах) передаёт:
«Мы с отцом пришли к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха). А потом Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал моему
отцу: “Это твой сын?” Мой отец сказал в ответ: “Да,
клянусь Господом Каабы!” Он спросил: “Правда?”
Он сказал: “Я свидетельствую!” И Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
улыбнулся, потому что я был очень сильно похож
на отца и потому что мой отец принёс такую клятву
в отношении меня. А потом [Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха)] сказал: “И тем не
менее, ты не отвечаешь за его преступления, а он
— за твои”. Потом Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) прочитал: “Не понесёт одна
душа бремя грехов другой.»)6:164( ”

-  ثم إن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- حنو انليب

: «ابنك هذا؟» قال: قال أليب،-صىل اهلل عليه وسلم
َ إي
: قال، أشهد به: «حقا؟» قال: قال،ور يب الكعبة
ِ
 ضاحاك من-صىل اهلل عليه وسلم- فتبسم رسول اهلل
َ
َْ
 و ِم ْن َح ِل ِف أيب َ َ ر،ت َشبَ ِِه يف أيب
 «أما: ثم قال،يلع
ِ ثب
ِ
َْ
َْ
 وقرأ رسول اهلل،» وال َتِن عليه،إنه ال ُيِن عليك
ٌ َ ُ َ
}از َرة ِو ْز َر أخرى
ِ  {وال ت ِزر و:-صىل اهلل عليه وسلم.]164 :[األنعام

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.492

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Римса (да будет доволен им Аллах)
рассказывает о том, как он пришёл вместе с отцом
к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил
отца, является ли Абу Римса его сыном. Тот
подтвердил это и даже поклялся, что это так, и
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**

ََْ
 أنه ذهب مع أبيه إىل-ريض اهلل عنه- خيَّب أبو ِرمثة
صىل-  فسأل رسول اهلل،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ََْ
 فأكد, األب إن اكن أبو ِرمثة ابنه؟-اهلل عليه وسلم
صىل اهلل-  فتبسم رسول اهلل,األب ذلك وحلف عليه

عليه وسلم -من هذا اتلرصف ,وأخَّبه بأنه ال يطالب Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) улыбнулся, когда он сделал это, и сообщил
ً
ً
أحد جبناية غريه ،قريبا اكن أو بعيدا ،حىت األب مع ему о том, что ни с кого не взыскивается за чужое
ُ
جبنايتهпреступление, будь то чужие люди или ،
ابنه ،واالبن مع أبيه ،فاجلاين يطلب وحده ِ ِ
َ َ َ ُ родственники, даже если речь идёт об отце и сыне.
وال يطلب جبنايته غريه ،قال اهلل -تعاىل{ :-وال تزر
ِ За преступление отвечает только совершивший
َو َ ٌ ْ َ ُ ْ َ
ازرة ِوزر أخرى} [األنعام ،]164 :واكنت املطابلة его, и за его преступление не должен отвечать
ِ
ً
ً
جاهلية ،فأبطلها اإلسالم ,وال другой. Всевышний Аллах сказал: «Не понесёт одна
جبناية القريب اعدة
душа бремя грехов другой» (6:164). Взыскивать с
يقال هنا :قد أمر الشارع بتحمل العاقلة ادلية يف родственников убитого за совершённое им
جناية اخلطأ والقسامة؛ ألن ذلك ليس من حتمل преступление было обычным делом во времена
невежества, но ислам отменил этот обычай. И
اجلناية بل من باب اتلعاضد واتلنارص فيما بني
здесь нельзя приводить в качестве возражения тот
املسلمني ،وألن األقارب يرثون اجلاين لو مات؛ факт, что в случае непреднамеренного убийства, а
также
при
клятве
пятидесяти
)(касама
فيتحملون ادلية عنه لو أخطأ.
ответственность ложится на родственников-мужчин
со стороны отца, потому что это всего лишь
проявление взаимопомощи и поддержки между
мусульманами, к тому же эти родственники
наследуют преступнику в случае его смерти и,
)соответственно, выплачивают компенсацию (дийа
в случае совершения им непреднамеренного
убийства.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > اجلنايات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األيمان  -النسب.
َْ
راوي احلديث :أبو ِرمثة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد وادلارِّم.

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود
وهو يف بلوغ املرام ُمترصا.

معاين املفردات:

ً
شاهدا بأنه ابِن من صليب.
• أشهد به  :بصيغة املتلكم ،وهو إقرار أنه ابنه ,بمعىن أقر بأنه ابِن ,وروي بهمزة وصل وفتح اهلاء أي :كن
ر
اجلناية :اذلنب ،أو ما يفعله اإلنسان مما يوجب العقاب ،أو القصاص ،ومعناه :أن اإلنسان ال يطالب جبناية
• ال ُيِن عليك ،وال َتِن عليه ِ :
غريه.
• وال تزر وازرة وزر أخرى  :ال حيمل من خطيئة أحد ىلع أحد.

فوائد احلديث:

 .1ال يطالب أحد جبناية غريه ،قريبًا اكن أو ً
بعيدا ،حىت األب مع ابنه.
 .2عدل اإلسالم ،وعظم حكمته يف أن لك أحد يتحمل ذنبه.

 .3حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع معرفة أحوال أصحابه لسؤاهل :من هذا؟
ً
 .4من استلحق ابنا هل فهو يلحقه والحيلف ابلينة به بْشط أن ال ينازع فيه ,وإماكن كونه منه.
 .5صحة إطالق الشهادة ىلع اإلقرار.
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.

السنن الصغرى ،للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ،

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
سنن ادلارِّم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين-انلارش :دار املغِن للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش،انلارش :املكتب اإلسالِّم – بريوت،الطبعة :اثلانية
  1405ـه1985 -م.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،

تفسري القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثري ،املحقق :ساِّم بن حممد السالمة ،انلارش :دار طيبة للنْش واتلوزيع ،الطبعة :اثلانية  1420ـه1999 -
م.

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.

الرقم املوحد)58217( :
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«Однажды я сломал предплечье и
обратился к Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) с
вопросом, как мне быть с омовением, и
он повелел мне обтирать руку поверх
»наложенных повязок.

انكرست إحدى زندي فسألت رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -فأمرين أن أمسح ىلع
اجلبائر

 .493احلديث:

**

493. Текст хадиса:

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قالСообщается, что ‘Али ибн Абу Талиб (да будет :
َ
доволен им Аллах) сказал: «Однажды я сломал
َْ
ُ
فسألت رسول اهلل -صىل
انكرست إحدى َزند ري
предплечье и обратился к Посланнику Аллаха (да
َ ْ
اهلل عليه وسلم -فأمرين أن أمسح ىلع اجلَبَائِ ِر.
благословит его Аллах и приветствует) с вопросом,
как мне быть с омовением, и он повелел мне
»обтирать руку поверх наложенных повязок.

درجة احلديث :ضعيف جدا

ً

**

Степень достоверности
Крайне слабый
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث يرس اإلسالم يف حكم اجلبائر حال

الوضوء كيف يفعل بها لعدم املقدرة ىلع غسل
العضو املجَّب ،فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

باملسح عليها وأن ذلك ُيزئ عن غسله.
ً
واحلديث وإن اكن ضعيفا فإن معناه صحيح وقد

وردت آثار عن الصحابة بمعناه ،وال مانع من ذكره

لالعتضاد واالستشهاد.

Общий смысл:
**

На примере данного хадиса разъясняется то,
насколько
легкими
и
необременительными
являются положения Ислама. В частности, в этом
хадисе указывается на то, как следует совершать
омовение людям, сломавшим конечность и не
имеющим возможности мыть ее во время
омовения. Таким людям Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) велел просто обтирать
конечность поверх наложенных повязок, что в их
ситуации выступает полной заменой мытья.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املسح ىلع اجلبائر
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.

مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

ْ
• َزن َد ري  :تثنية زند وهو عظم الساعد.
َ َ َْ
• اجلبائِ ِر  :مجع جبرية ويه ما ُيَّب به العظم املكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه ،ويدخل يف ذلك الوسائل الطبية اكجلبس ىلع
الكسور واللزقات ىلع أجزاء من ابلدن أو ىلع اجلروح وحنو ذلك.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية املسح ىلع اجلبرية وبيان سماحة اإلسالم.
 .2املسح ىلع اجلبرية خيالف املسح ىلع اخلفني وىلع العمامة ببعض األحاكم منها:
1/ .3يمسح ىلع اجلبرية باحلدثني األكَّب واألصغر ،خبالف اخلفني والعمامة واخلمار فيف األصغر فقط.
ر
ر
أن مسح اجلبرية يمتد ر
حىت يَّبأ اجلرح أو الكرس ،خبالف اخلف وحنوه  :فاملسح يوم ويللة للمقيم ،وثالثة أيام ويلايلها للمسافر.
2/ .4
ي
ر
3/ .5أنه يمسح ىلع اجلبرية لكها ،خبالف اخلف والعمامة واخلمار :فعىل أعاله.
ر
4/ .6الصحيح من قويل العلماء :أنه ال يشرتط يف اجلبرية ربطها ىلع طهارة ،خبالف اخلف والعمامة واخلمار.
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 .7سؤال أهل العلم عما يشلك يف أمور ادلين.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه).

تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه).

رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه).
ضعيف سنن ابن ماجه ،األبلاين ،مكتبة املعارف الرياض الطبعة األوىل1417ه.

الرقم املوحد)10020( :
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ُ
َ ْ ََ َ ً ََْ َُ
َ ََْ َ
إِذا أنفق الرجل ىلع أهلِ ِه نفقة َيت ِسبها فيه هل
َ َ َ
صدقة

 .494احلديث:

«Когда мужчина расходует на свою
семью, надеясь на награду от Аллаха, то
»это [записывается ему как] милостыня.
**

494. Текст хадиса:

ً
عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا )Абу Мас‘уд аль-Бадри (да будет доволен им Аллах
َ َ ٌَ
ُ
передает, что Пророк (мир ему и благословение
الرجل ىلع أهله َن َف َق ًة َحيْتَسبُ َ
أَ ْن َف َ
».
ة
ق
د
ص
هل
فِه
ا
ه
ق
ِ
Аллаха) сказал: «Когда мужчина расходует на свою
семью, надеясь на награду от Аллаха, то это
»[записывается ему как] милостыня.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

إذا أنفق الرجل ىلع أهله اذلين تلزمه نفقتهم كزوجه Когда мужчина расходует на тех членов семьи,
которых он обязан содержать, а также на других,
وودله ،وغريهم كذلك ،وهو يتقرب بذلك إىل اهلل ради приближения к Аллаху, то он получит за это -
ُ
награду как за поданную милостыню.
تعاىل -وحيتسب عنده أجر ما ينفق فإنه ُيزى بهذه
**

انلفقة كأجر الصدقة ىلع الفقراء وحنوهم من وجوه

الَّب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلخالص (باب إنما األعمال بانليات).
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حيتسبها  :يطلب بها األجر من اهلل -تعاىل.-
ُْ َ
ْ
• صدقة  :الصدقةَ :ما يعطى ىلع َوجه الق ْرَب هلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1حصول األجر واثلواب باإلنفاق ىلع األهل.
 .2املؤمن يبتيغ يف عمله وجه اهلل ،وما عنده من األجر واثلواب.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.-كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

-رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

-نزهة املتقني بْشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الْشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-

بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عْشة1407-ه.

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنْش

واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6460( :
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َ َ َ
َّ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ
ير من ال خالق هل
إِنما يلبس احل ِر

 .495احلديث:

«Поистине, шёлк носит тот, кому нет
»доли.
**

495. Текст хадиса:

ً ر
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إِن َما
َ َ َ
يَلْبَ ُس احلَر َ
ير َم ْن ال خالق هل» .ويف رواية للبخاري:
ِ
َ َ َ
« َم ْن ال خالق هل يف اآلخر ِة».
درجة احلديث :صحيح

)‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах
передает, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поистине, шёлк носит тот, кому
нет доли». А в версии аль-Бухари говорится: «…тот,
»кому нет доли в мире вечном.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

أخَّب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن احلرير ال
يلبسه من الرجال إال من ال حظ هل وال نصيب هل يف
اآلخرة ،وهذا فيه وعيد شديد ،ألن احلرير من بلاس

النساء ومن بلاس أهل اجلنة ،وال يلبسه يف ادلنيا إال
أهل الكَّب والعجب واخليالء وهلذا نىه عن لبسه

عليه ،وانلِه ُمتص باحلرير الطبييع ،لكن ينبيغ

لإلنسان أال يلبس حىت احلرير الصنايع ملا فيه من
ً
حمرما ،كما أفتت بإباحته اللجنة
امليوعة ،وليس

Общий смысл:
**

)Пророк (мир ему и благословение Аллаха
сообщил, что мужчины не носят шёлк, за
исключением тех, кому нет доли в мире вечном. Это
суровая угроза. Дело в том, что шёлк — одежда
женщин, а также одежда обитателей Рая, и в этом
мире его носят лишь высокомерные, надменные и
кичливые. Поэтому было запрещено носить шёлк.
Запрет касается лишь натурального шёлка. Однако
и искусственный шёлк мужчинам носить не следует,
поскольку он ассоциируется с безнравственностью
и уподобляет человека порочным людям.

ادلائمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
بن ر
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث:
اتلخريج :متفق عليه بكال روايتيه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خالق  :نصيب.

فوائد احلديث:
 .1لبس احلرير من كبائر اذلنوب؛ ألن فيه الوعيد يف اآلخرة ،ولك ذنب فيه وعيد اآلخرة فهو كبرية من كبائر اذلنوب عند أهل العلم.
 .2من خالف انلِه ولبس احلرير يف ادلنيا فإنه يعاقب بدخول انلار؛ إن لم يتب ويستغفر.
 .3لبس احلرير من صفات املرتفني اذلين ال نصيب هلم يف اآلخرة؛ ألنهم استوفوا طيباتهم يف حياتهم ادلنيا.
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املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه.

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.-رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4237( :
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«Поистине, он совершал молитву, и при
этом изар его свисал [ниже щиколоток].
И поистине, Аллах не принимает
молитву человека со свисающим
изаром.»

َ َّ
َ إنَّ ُه اكن يُ َص ييل وهو ُم ْسبل إ َز
 وإِن اهلل ال يقبل،اره
ِ ِ
ِ
َ
ْ ُ
صالة رجل مسبِل
**

496. Текст хадиса:

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Один человек совершал молитву, и при
этом изар его свисал [ниже щиколоток]. И
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал ему: “Пойди и соверши малое
омовение”. И он пошёл и совершил малое
омовение, а потом пришёл, но Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) снова сказал: “Пойди и
соверши малое омовение”. Тогда один человек
спросил его: “О Посланник Аллаха, почему ты
велел ему совершить малое омовение, а потом
ничего не стал говорить?” Он ответил: “Поистине,
он совершал молитву, и при этом изар его свисал
[ниже щиколоток]. И поистине, Аллах не принимает
молитву человека со свисающим изаром.»”
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.496

ٌ
َْ ً
 بَين َما رجل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ُ
َ يصيل ُم ْسب ٌل إ َز
صىل اهلل عليه- هلل
،ار ُه
ِ قال هل رسول ا
ْ ِْ َ ِ ْ َ َ ر
َ َّ َ َ َ
: فقال، ثم جاء، «اذهب فت َوضأ» فذهب فتوضأ:-وسلم
ْ َْ ْ ََ ر
َ
ٌ
َ
 ما لك،هلل
ِ  يا رسول ا:«اذهب فتوضأ» فقال هل رجل
َ َ
ي
ر
َ َ
ك ر
 «إِن ُه اكن يُ َصيل:ت عنه؟ قال
أ َم ْرت ُه أن يتوضأ ثم س
ُ
َ
َ  وإ رن،ار ُه
َ وهو ُم ْسب ٌل إ َز
رجل
اهلل ال يقبل صالة
ِ ِ
ِ
ٍ
.»ُم ْس ِب ٍل

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) однажды увидел человека, который
совершал молитву, и при этом его изар был опущен
слишком низко. И Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал ему: «Пойди и соверши малое
омовение». И он пошёл и совершил малое
омовение, а потом пришёл, но Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) снова сказал: «Пойди и
соверши малое омовение». Затем какой-то человек
спросил Пророка (мир ему и благословение
Аллаха): «О Посланник Аллаха, почему ты велел
ему пойти и совершить малое омовение?» Он
ответил: «Поистине, он совершал молитву, и при
этом изар его свисал [ниже щиколоток]. И поистине,
Аллах не принимает молитву человека со
свисающим изаром».
Это явное указание на то, что Аллах не принимает
молитву человека с опущенным ниже щиколоток
изаром, то есть его молитва недействительна, и он
обязан совершить её заново. Однако этот хадис
слабый. Он не передаётся от Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) достоверным путём, и
наиболее правильное из мнений, высказанных
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**

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

 فقال هل، رأى رجال مسبال ثوبه يصيل-عليه وسلم
 "اذهب فتوضأ" فذهب:-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم رجع فقال هل انليب،فتوضأ

صىل اهلل عليه-  ثم سأل رجل انليب،" "اذهب فتوضأ:

 يا رسول اهلل مالك أمرته أن يتوضأ؟: فقال-وسلم
 وإن اهلل ال يقبل، "إنه يصيل وهو مسبل إزاره:قال

". صالة مسبل

وهذا نص رصيح يف أن اهلل ال يقبل صالة املسبل؛

يعِن صالته فاسدة ويلزم بإاعدتها؛ ولكن هذا فيه

صىل- نظر؛ فإن احلديث ضعيف ال يصح عن انليب
: والصحيح من أقوال العلماء،اهلل عليه وىلع آهل وسلم

.أن صالة املسبل صحيحة ولكنه آثم

учёными, — что молитва человека с опущенным
таким образом изаром действительна, однако
человеку записывается грех.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > مبطالت الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مسبل إزاره  :إسبال اإلزار :إرخاؤه وإرساهل إىل أسفل الكعبني.
• إزاره  :اإلزار :ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.

فوائد احلديث:
 .1وجوب تغيري املنكر.
 .2ما يعتقد العامة أنه ال قيمة هل يكون يف مزيان الْشع عظيم ،وهذا من باب عدم احتقار عمل من األعمال.
 .3بعض العبادات مبنية ىلع بعض ،مثاهل غري احلديث املذكور :إذا فسد الوضوء بطلت الصالة.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.

رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.

رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،ط ،4.بريوت1428 ،ه.

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.

رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنْش ،الرياض1426 ،ه.

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.

مشاكة املصابيح للتَّبيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلسالِّم ،بريوت1985 ،ه.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4218( :
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“Если двое людей одновременно
пригласят тебя на трапезу, то прими
приглашение того, чья дверь ближе.
Если их дверь одинаково близка, то
прими приглашение того, чьё соседство
ближе. Если же один из них опередит
другого, то прими приглашение того, кто
пригласил тебя первым.”

ً
 فإن،إذا اجتمع ادلاعيان فأجب أقربهما بابا
ً
ً
 وإن سبق أحدهما،جوارا
أقربهما بابا أقربهما
فأجب اذلي سبق

**

497. Текст хадиса:

-صىل اهلل عليه وسلم- عن رجل من أصحاب انليب
ْ
 «إذا اجتَ َم َع: قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
َْ ْ ََ َ ر
ر
َ ْفإن أق
ُ ْربهما بابًا أق
ربهما
،ب أق َر َبهما بابًا
ادلا ِعيان فأ ِج
ََ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً َ
.»ب اذلي سبق
ِ  وإن سبق أحدهما فأ ِج،ِجوارا

Один из сподвижников Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, передал, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Если двое людей одновременно пригласят тебя на
трапезу, то прими приглашение того, чья дверь
ближе. Если их дверь одинаково близка, то прими
приглашение того, чьё соседство ближе. Если же
один из них опередит другого, то прими
приглашение того, кто пригласил тебя первым.”
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.497

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

этот хадис указывает на то, что если человека يدل احلديث ىلع أن اإلنسان إذا داعه رجالن من
пригласили двое соседей и невозможно ответить на
оба приглашения, например, когда свадебное كأن يكون وقت-  ولم يمكن اجلمع بينهما,جريانه
застолье назначено на одно и то же время, то  فإنه ُييب األسبق منهما بادلعوة,-الويلمتني واحدا
ً
следует принять приглашение того, кто пригласил
 وألن,بعيدا؛ ألن هل فضل السبق بادلعوة
ولو اكن
тебя первым, даже если он далеко. Это
объясняется тем, что, во-первых, предпочтение  فإن دعياه يف وقت واحد,إجابته وجبت حني داعه
отдаётся тому, кто пригласил раньше остальных, а,  فإنه ُييب أقربهما بابًا؛,بأن لم يسبق أحدهما اآلخر
во-вторых, ответ на его приглашение стал
ً
ً
обязательным в тот момент, когда он пригласил. : زاد بعض العلماء,ألن أقربهما بابا أقربهما جوارا
ً
Если же двое людей пригласили человека علما ودينًا
فإن استويا يف القرب أجاب أكرثهما
одновременно, т.е. не опередив друг друга, то
ً
. فإن استويا أقرع بينهما,وصالحا
следует принять приглашение того соседа, чья
дверь ближе, поскольку чем ближе дверь дома, тем
ближе соседство. Исламские учёные добавили:
"Если оба соседа живут на одинаковом расстоянии,
то следует принять приглашение того, кто более
сведущ об исламе, привержен религии и
благочестив. Если же оба соседа и в этом равны, то
следует бросить жребий".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء:اتلصنيف
َ ر
َ َْْ
.اق
ِ  الصد-  األط ِعم ِة:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-  رجل من أصحاب انليب:راوي احلديث
. رواه أبو داود وأمحد:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

56

معاين املفردات:

• إذا اجتمع ادلاعيان  :أي إىل الطعام.

فوائد احلديث:

ُّ
اتلقر َب إىل اهلل تعاىل بذلك؛
 .1األفضل ملن يقوم بإجابة ادلعوة ،ويقوم بزيارة من هل حق عليه ،أو عيادته يف مرضه ،وحنو ذلك أن ينوي مع ذلك
يلحصل هل اخلري الكبري ،واألجر اجلزيل.
ر
 .2مْشوعية إقامة الويلمة يف الزواج ،وأنها من السنة.

 .3مْشوعية إجابة ادلعوة ملن ديع إىل ويلمة.
ر
ر
َ ْ
ر
اعيني ،أو ادلا ِعني؛ ألن هل فضل السبق بادلعوة ،فإن اكنا يف ادلعوة سواء ،قدم أقربهما بابًا من باب املدعو ،ألن
 .4مْشوعية إجابة السابق من ادل
ِ
هل مزية قرب اجلوار.
ر
 .5بيان حق اجلار ىلع جاره ،وأن حقه كبري ،واألحاديث يف ذلك كثرية.
ر
ً
ً
 .6من احلقوق اليت بني األقارب ،واجلريان ،واألصدقاء إجابة ادلعوات ،وتبادل الزيارات؛ فإن هلا تأثريا كبريا ،يف صفاء القلوب ،وجلب املحبة،
وتوثيق الصلة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ي
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلسالِّم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
نيل األوطار ,حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمِن ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ
رش ُح اجلَامع ر
الصغري ,حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِن ،الكحالين ثم الصنعاين ،املعروف باألمري ,املحقق :د .ر
نوير َ ْ
ا رتل ُ
حممد إسحاق
ِ
ِ ِ
ر
حممد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58118( :
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Если новорождённый закричал, то он
становится наследником.

إذا استهل املولود ورث

 .498احلديث:

**

498. Текст хадиса:

عن جابر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل Джабир, да будет доволен Аллах им и его отцом,
передал, что Пророк, да благословит его Аллах и
ْ ََر َُْ ُ َ َ
».
ث
عليه وسلم -قال« :إذا استهل المولود و ِر
приветствует, сказал: "Если новорождённый
"закричал, то он становится наследником.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

دل احلديث ىلع أنه إذا استهل املولود أي إذا بكى данный хадис указывает на то, что если
новорождённый закричал, т.е. заплакал при
عند والدته أو عطس أو صاح وحنو ذلك ،وهو كناية рождении либо чихнул либо завопил и т.д., — здесь
ًّ
عن والدته حيا ،فإنه يستحق املرياث بذلك ،تلحقق имеется в виду, что ребёнок родился живым — то
он вступает в права наследника в качестве живого
حياته ،وهذا هو رشط املرياث بالنسبة للوراث،
человека. Таково условие на получение наследства
واحلديث ديلل ىلع أنه إذا استهل السقط ثبت هل со стороны наследника. Этот хадис также
حكم غريه يف أنه يرث ،ويقاس عليه سائر األحاكم указывает на то, что если выкидыш закричал, то к
нему применяется законоположение о наследстве и
من الغسل واتلكفني والصالة عليه ،ويلزم من قتله в отношении него по аналогии действуют другие
шариатские права: омовение тела, заворачивание
القود أو ادلية.
в саван, погребальная молитва, а в случае убийства
— возмездие и материальная компенсация.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم أهل ابليغ
راوي احلديث :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• استهل املولود  :استهل الصيب :رفع صوته بابلاكء ،وصاح عند الوالدة ،واالستهالل :هو رفع الصوت.
• ورث  :بفتح الواو وكرس الراء ،اإلرث لغة :ابلقاء ،فالوارث هو ابلايق.
• ورشاع :حق يثبت ملستحق بعد موت من اكن هل ذلك؛ لقرابة بينهما ،أو حنوها.

فوائد احلديث:
- .1احلمل إذا ودل ال يرث إال بْشطني:
 .2األول :حتقق وجوده يف الرحم حني موت مورثه ،ولو نطفة.
 .3اثلاين :انفصاهل حيا حياة مستقرة ،واحلياة املستقرة يه املشار إيلها بهذا احلديث ،من وجود أمارة من أمارات احلياة ،اليت منها رفع صوت أو
رضاع أو طول تنفس أو طول حركة أو عطاس ،مما يدل ىلع وجود احلياة املستقرة ،وهذا مذهب األئمة اثلالثة :أيب حنيفة والشافيع وأمحد.

 .4إذا فقد هذان الْشطان ،بأن لم يتحقق وجوده حني موت مورثه ،أو حتقق وجوده ،ولكنه مات قبل الوالدة ،أو ودل حبياة غري مستقرة ،وإنما
بنفس ضعيف ،أو اختالج وحنوه ،فهذا ال يرث؛ ألنه يف عداد األموات.
ً
 .5احلديث ديلل ىلع مرياث احلمل بْشط أن يودل حيا.
 .6شمول الْشيعة اإلسالمية حىت فيما يقدر من األمور ،ألن حياة اجلنني ليست مضمونة بل يه مقدرة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث يالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
-سنن الرتمذي ,ت :حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية 1395 ،ه

-سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب

احلليب
-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428

-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م

-فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل

-1427

-سبل السالم  /حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ

-سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها  /حممد نارص ادلين األبلاين  -مكتبة املعارف للنْش واتلوزيع ،الرياض -الطبعة :األوىل،

املكتبة املعارف.

-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتَّبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النْش 2001 - 1422 :ط 1

-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)64722( :
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إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ

«Когда кто-нибудь из вас просыпается
ото сна и совершает малое омовение,
пусть промоет нос три раза, ибо шайтан
проводит ночь на его носу.»

 فإن الشيطان يبيت ىلع،فليستنرث ثالثا
خيشومه

**

499. Текст хадиса:

: احلديث.499

Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) передал, -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение
َ َ ْ
ُ يقظ
من
كم
أحد
 «إذا است:-صىل اهلل عليه وسلم
Аллаха) сказал: «Когда кто-нибудь из вас
َ َ
ْ
просыпается ото сна и совершает малое омовение,  فإن الشيطان يبيت ىلع،منامه فتوضأ فليستنرث ثالثا
ُ َ
пусть промоет нос три раза, ибо шайтан проводит
.»خيشومه
ночь на его носу.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Хурейра сообщает, что Пророк (мир ему и : قال-صىل اهلل عليه وسلم- خيَّب أبو هريرة أن انليب
благословение Аллаха) сказал: «Когда кто-нибудь
из вас просыпается ото сна и совершает малое  أراد: أي:""إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ
омовение...», т. е. хочет совершить малое
.الوضوء
омовение, «...пусть промоет нос...», т. е. промоет
 وجاء،"  يلغسل داخل أنفه " ثالثا: أي:""فليستنرث
внутри носа, «...три раза».
Причину, из-за которой встающий ото сна должен اتلعليل انلبوي هلذا االستنثار للقائم من نوم يلله؛
промывать свой нос, разъяснил сам Пророк (мир
 "فإن الشيطان" الفاء للسببية "يبيت ىلع:بقوهل
ему и благословение Аллаха) сказав: «...Ибо
шайтан проводит ночь на его носу». Здесь имеется  أن الشيطان إذا لم يمكنه الوسوسة: يعِن:"خيشومه
в виду, что если шайтану не удаётся внушить عند انلوم لزوال اإلحساس يبيت ىلع أقىص أنفه؛
наущения во время сна, поскольку человек в это
время лишается чувств, он проводит ночь в его  ويمنعه عن الرؤيا،يلليق يف دماغه الرؤيا الفاسدة
ноздрях, чтобы подбросить в мозг спящего плохой صىل اهلل عليه-  ألن حمله ادلماغ فأمر،الصاحلة
сон и помешать ему увидеть хороший сон. Дело в
 أن يغسلوا داخل أنوفهم إلزالة لوث الشيطان-وسلم
том, что место сна — это головной мозг человека.
Поэтому Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  فإن األنف، وبيتوتة الشيطان حقيقية،ونتنه منها
велел промывать внутри носа, чтобы удалить из أحد املنافذ إىل القلب وليس عليه وال ىلع األذنني
носа дьявольские нечистоты и зловоние. Ночёвка
шайтана на носу человека происходит на самом  إن الشيطان ال يفتح الغلق وجاء: ويف احلديث،غلق
деле, поскольку нос является одним из отверстий, األمر بكظم الفم يف اتلثاؤب من أجل عدم دخول
ведущим к сердцу. При этом ни в носу, ни в ушах
.الشيطان يف الفم
нет заслонки, а в одном из хадисов сказано, что
шайтан не открывает то, что закрыто. Поэтому в
другом хадисе пришёл приказ Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) прикрывать рот во время
зевоты, дабы шайтан не смог проникнуть в ротовую
полость.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فليستنرث  :يلخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه ،والالم لألمر.
ً
ً
• ثالثا  :أي يكون االستنثار ثالثا.
• يبيت  :يمكث بالليل نام أو لم ينم.

• الشيطان  :الشيطان :واحد الشياطني ،من ُملوقات اهلل رشير مفسد ،وهم اعلم غييب ،اهلل أعلم بكيفية خلقهم ،وهم من ذرية إبليس
ر
ُملوقون من نار ،وقد جعل اهلل هلم القدرة ىلع اتلكيف والتشلك؛ حلكمة أرادها -جل وعال-.
• خيشومه  :هو أىلع األنف من داخله.

فوائد احلديث:

ً

ً
 .1يْشع االستنثار عند االستيقاظ من انلوم وإن لم يصادف وضوءا ،إما ملرض أو لكونه اعدما املاء ،ولكن عنده ما يستنرث به ،فإن لم يتيرس
ذلك كىف استنثاره يف الوضوء ،فإنه حاصل به فعل املْشوع.
 .2االستنثار فرع عن االستنشاق.
ً
 .3تقييده بنوم الليل ،أخذا من لفظ "يبيت"؛ فإن ابليتوته ال تكون إال من نوم الليل ،وألنه مظنة الطول واالستغراق.

 .4يف احلديث ديلل ىلع مالبسة الشيطان لإلنسان وهو ال يشعر بذلك.

 .5االحرتاس من الشيطان؛ فإنه يريد الولوج إىل ابن آدم مع لك طريق ،وهو ُيري منه جمرى ادلم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.

تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.

رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
ر
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)8377( :
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ْ َ َّ ْ َ
احل ُّر فَأبْر ُدوا بالصالة ،فإن شدة ْ َ
إذا اشتد َ
احل ير
ِ
َ ْ َ َ َّ
من فيحِ جهن َم

 .500احلديث:

«Если зной усиливается, откладывайте
молитву на более прохладное время, ибо,
поистине, сильный зной — от дуновения
»Ада.
**

500. Текст хадиса:

ُ
ع َم َر وأيب ُه َريْ َر َة وأيب ذر -ريض اهلل )Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах
عن عبد اهلل بن
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
عنهم -عن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -أنه قال:
благословение Аллаха) сказал: «Если зной
ْ
ْ َ ر ْ َ ُّ َ َ ْ ُ
ي
َ
من
ر
احل
شدة
فإن
بالصالة.
وا
د
«إذا اشتد احلر فأب ِر
усиливается, откладывайте молитву на более
ر
َْ
— прохладное время, ибо, поистине, сильный зной
في ِح َج َهن َم».
»от дуновения Ада.
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تؤخر صالة Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел в
знойные дни — а зной представляет собой
الظهر عند اشتداد احلر -اذلي هو من تنفس ووهج дуновение Ада — совершать полуденную молитву
جهنم -إىل وقت الَّبد ئلال يشغله احلر والغم عن (зухр) в пределах установленного для неё времени,
но не в начале его, а попозже, когда жара спадёт,
اخلشوع.
чтобы тяготы, причиняемые жарой, не лишали
человека смирения во время молитвы.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
**

عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-

اتلخريج :متفق عليه عن أيب هريرة وأيب ذر -ريض اهلل عنهما ،-ورواه ابلخاري عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما-.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ُ
• أب ْ ِردوا  :يقال "أبرد " إذا دخل يف وقت الَّبد.
َ
ر
• من فيْ ِح َج َهن َم  :انتشار حرها وغليانها وتنفسها.
ْ
• احل َ ّر  :وهج الشمس يف أيام القيظ.
• الصالة  :أي صالة الظهر.

فوائد احلديث:
 .1استحباب تأخري صالة الظهر يف شدة احلر إىل أن يَّبد الوقت ،وتنكرس احلرارة ،وقدر اإلبراد ظهور الظل للجدران وحنو ذلك.
ي
 .2أن احلكمة يف ذلك هو طلب راحة املصيل ،يلكون أحرض لقلبه وأبعد هل عن القلق.
 .3أن احلكم يدور مع علته ،فمىت وجد احلر يف بدل ،وجدت فضيلة اتلأخري ،وأما ابلالد ابلاردة -فلفقدها هذه العلة -ال يستحب تأخري الصالة
فيها.

ً

 .4ظاهر احلديث ،واملفهوم من احلكمة يف هذا اتلأخري ،أن احلكم اعم يف حق من يؤدي الصالة مجاعة ِيف املسجد ،ومن يؤديها منفردا يف ابليت،
ألنهم يشرتكون يف حصول القلق من احلر.
ُ ْ
 .5أنه يْشع للمصيل أن يؤدي الصالة بعيدا عن لك شاغل عنها ومل ٍه فيها.
 .6مرااعة تكميل العبادة أوىل من مرااعة أول الوقت.
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ْ
 .7يُرس الْشيعة اإلسالمية وسهوتلها.

 .8انلار موجودة اآلن.
ُ .9ح ْسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم ببيان حكمته  :يلطمنئ القلب ويعلم سمو الْشيعة.

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 ،القاهرة 1426 ،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3106( :
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َّ َ َ
َ ََْ
َ ُ
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صىل
َ
َ
َ ُ
 كتِبا ِف اذلاك ِرين واذلاك ِرات،ركعتني مجيعا

«Если человек проснётся сам и разбудит
ночью свою жену, и они вместе совершат
молитву в два ракята, то они будут
записаны среди мужчин и женщин,
поминающих Аллаха.»
**

501. Текст хадиса:

Абу Са‘ид [аль-Худри] и Абу Хурайра (да будет
доволен Аллах ими обоими) передают, что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Если человек проснётся сам и
разбудит ночью свою жену, и они вместе совершат
молитву в два ракята, то они будут записаны среди
мужчин и женщин, поминающих Аллаха.»
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.501

ً
: مرفواع-ريض اهلل عنهما- عن أيب هريرة وأيب سعيد
َ ر
َ
«إذا أَ ْي َق َظ ر
الر ُجل أهله من الليل ف َصليا أو صىل
ُ
َ
َ
.» ك ِت َبا يف اذلا ِكرين واذلا ِكرات،ركعتني مجيعا

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ْ
 إذا قام ر:معىن احلديث
Смысл хадиса таков. Когда мужчина встаёт ночью и وأي َقظ أهله
الر ُجل من الليل
ر
ُ
будит свою жену, после чего они совершают
اذلاكرين
يف
با
ت
ك
،انفراد
ىلع
أو
مجيعا
يا
للصالة وصل
ِ
молитву вместе или по отдельности, они
записываются в числе поминающих Аллаха мужчин
. اهلل واذلاكرات
и женщин. Упомянутое достоинство можно снискать
и в том случае, если мужчина не с женой, а со ، الرجل مع حمارمه من النساء:ويدخل يف هذا الفضل
своими близкими родственницами (махрам), и в  فكون الرجل يُوقظ،واملرأة مع حمارمها من الرجال
случае, если женщина не с мужем, а со своими
ُ
ُ زوجته
 لك، أو ابلنت توقظ أمها أو أباها،ويوقظ بناته
близкими
родственниками
(махрам).
Таким
ً
َ
образом, и когда мужчина будит свою жену и ذلك داخل يف فضل من أيقظ نائما من أقاربه لصالة
дочерей, и когда дочь будит мать или отца — все
.الليل
эти действия позволяют обрести достоинство того,
ُ
кто будит своих спящих родственников для وخص الرجل باإليقاظ؛ ألن األغلب أن الرجال
ْ
совершения молитвы. В качестве будящего
أحرص ىلع الطااعت وإال فلو أيَقظته املرأة لاكن
упомянут мужчина, потому что обычно мужчины
ُ
.األمر ىلع ما ذكر
больше стремятся к проявлениям покорности
Аллаху, но если жена разбудит мужа, то всё
сказанное в хадисе распространяется и на этот
случай.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. اتلفسري:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه- أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس
**

. رواه أبو دواد والنسايئ وابن ماجه:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:فوائد احلديث

ْ
. من زوج وغريها بانلوافل واتلطواعت، فضيلة أمر الرجل أهله.1
ي
 ينبيغ ر.2
.للر ُجل أن يُ َريب أهله ىلع الطااعت

َ ر
.أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا عظيما
 فضل من صىل مع أهله قيام الليل وأنه من اذلاكرين واذلاكرات؛ اذلين.3
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 .4جواز صالة الليل مجاعة يف بعض األحيان.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النْش 1418 :ه1997 -م
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عْش  1407ه
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ي َ
سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.

رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة.

السنن الكَّبى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)3281( :
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ُ
َ
إذا أقِيمت الصالة وحرض العشاء فابدأوا
َ
بالعشاء

 .502احلديث:

«Если было объявлено о начале молитвы
»и подали ужин, то начните с ужина.
**

502. Текст хадиса:

عن اعئشة وعبد اهلل بن عمر وأنس بن مالك -ريض ‘Аиша, ‘Абдуллах ибн ‘Умар и Анас ибн Малик (да
ر َ
َ َ َ будет доволен Аллах ими всеми) передают, что
اهلل عنهم -مرفواعً« :إ َذا أُق َ
الصالة ،وحرض
يمت
ِ
ِ
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
َ َ
َ َ َ َ
العشاء».
العشاء ،فابْد ُءوا ِب
Аллаха) сказал: «Если было объявлено о начале
»молитвы и подали ужин, то начните с ужина.

درجة احلديث :صحيحة

**

Степень достоверности
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

إذا أقيمت الصالة ،والطعام أو الْشاب حارضЕсли объявили о начале молитвы, но уже подали ،
еду или напитки, то следует начать с еды и питья,
فينبيغ ابلداءة باألكل والْشب حىت تنكرس نهمة чтобы удовлетворить голод и жажду и чтобы мысли
املصيل ،وال يتعلق ذهنه به ،ويقبل ىلع الصالةо еде не отвлекали человека и не мешали ему ،
сосредоточиться на молитве.
**

ورشط ذلك عدم ضيق وقت الصالة ،ووجود احلاجة
واتلعلق بالطعام ،وهذا يؤكد كمال الْشيعة

ومرااعتها حلقوق انلفس مع اليرس والسماحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
ََ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-

اتلخريج :حديث اعئشة ريض اهلل عنها :متفق عليه
حديث ابن عمر ريض اهلل عنهما :متفق عليه
حديث أنس ريض اهلل عنه :متفق عليه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ُ
إذا أُق َ
يمت  :نو ِدي هلا باإلقامة ،واملراد :الصالة ،اليت يريد أن يصليها.
•
ِ
ر
• الصالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعءويف الْشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
َ َ َ َ َْ َ ُ ُي ْ
اء  :قدم يلُؤلك.
• وحرض العش

فوائد احلديث:
 .1تقديم حضور القلب يف الصالة ىلع فضيلة أول الوقت.
 .2الطعام والْشاب إذا حرضا وقت الصالة ،قدما عليها مالم يضق وقتها فتقدم ىلع أية حال.
الرت ُّخص برتك اجلماعة؛ ألجل االنشغال بالطعام احلارض ،إنما هو ر
َ َ .3
مقيد باحلاجة إىل الطعام ،وهذا اذلي تؤكده مقاصد الْشيعة يف باب الصالة.
 .4حضور الطعام للمحتاج إيله عذر يف ترك اجلماعة ،ىلع أن ال ُيعل وقت الطعام هو وقت الصالة دائما واعدة مستمرة.
 .5اخلشوع وترك الشواغل مطلوب يف الصالة؛ يلحرض القلب للمناجاة.
 .6سهولة الْشيعة اإلسالمية.
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املصادر واملراجع:
اإلملام بْشح 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 ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3066( :
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«Если кто-нибудь из вас придёт на
молитву и застанет имама в
определённом положении, то пусть
»повторяет то, что делает имам.

إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال،
فليصنع كما يصنع اإلمام

 .503احلديث:

**

503. Текст хадиса:

عن يلع بن أيب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل ‘Али ибн Абу Талиб и Му‘аз ибн Джабаль (да будет
доволен ими обоими Аллах) передали, что
َ
مرفواع« :إذا أىت ُ
ً
ُ
واإلمام ىلع
أحدكم الصالة
عنهما-
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
ْ
ْ
ُ
اإلمام».
حال ،فليصنع كما يصنع
приветствует) сказал: «Если кто-нибудь из вас
придёт на молитву и застанет имама в
определённом положении, то пусть повторяет то,
»что делает имам.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال من قيام أو Если кто-нибудь из вас придёт на молитву и
застанет имама в определённом положении, т. е.
ركوع أو سجود أو قعود ،فليوافق اإلمام فيما هو فيه увидит, что имам стоит, совершает поясной поклон,
من القيام أو الركوع أو غري ذلك ،وال ينتظر حىت склонился в земном поклоне или сидит, то ему
следует принять такое же положение. Иными
يقوم اإلمام كما يفعله العوام.
словами, если имам стоит, то следует встать, если
имам совершает поясной поклон, то следует
совершить поясной поклон, и т. д., а не дожидаться,
пока имам встанет, как это делают обычно люди.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية دخول الالحق مع اإلمام يف أي جزء من أجزاء الصالة أدركه ،من غري فرق بني الركوع والسجود والقعود.
املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمِن ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م.

صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.

حتفة األحوذي بْشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)11310( :
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"Если кто-нибудь из вас после интимной
близости со своей женой захочет
повторить это, то пусть совершит малое
омовение между (половыми актами)."

إذا أىت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
بينهما وضوءا

**

504. Текст хадиса:

Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах,
передал, что Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: "Если кто-нибудь из
вас после интимной близости со своей женой
захочет повторить это, то пусть совершит малое
омовение между (половыми актами)". В версии альХакима передано: "Это придаст ему сил для
повторного полового акта."
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.504

ً
ْ
 «إذا: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري
ْ َ ََْ ر
ُ ُ َ ََ
َ كم أهله ثم
أراد أن يَعود فليت َوضأ بينهما
أىت أحد
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ً وض
.» «فإنه أنش ُط لِل َع ْود: ويف رواية احلاكم.»وءا

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

َ احلديث س
в этом хадисе разъясняется руководство Пророка, يق بليان اهلدي انلبوي فيمن أراد تكرار
ِ
мир ему и благословение Аллаха, относительно
повторной половой близости с женой. В частности,  "إذا: حيث يقول عليه الصالة والسالم،َمجاع أهله
ُ أح ُد
َ أ َىت
َ كم أهله ثم
Посланник Аллаха, мир ему и благословение  إذا جامع:أراد أن يَعود" أي
Аллаха, сказал: "Если кто-нибудь из вас после
َ  ثم رغ،الرجل أهله
ب أن ُي َعاود اجلماع ر
مرة ثانية
ِ
ِ
интимной близости со своей женой захочет
.وثاثلة
повторить это". Здесь подразумевается ситуация,
когда мужчина совершил половой акт со своей :واإلرشاد انلبوي تمثل يف قوهل عليه الصالة والسالم
женой, а затем захотел повторить его во второй и в
ُ "فَلْيَتَ َو رضأ ْ بينهما
ً وض
 بعد اجلماع األول وقبل:وءا" أي
третий раз.
Наставление Пророка, мир ему и благословение  الوضوء للصالة؛ ألن: واملراد بالوضوء هنا.اثلاين
Аллаха, содержится в следующих словах: "...то
َ
،الوضوء إذا أطلق فاألصل محله ىلع الوضوء الْشيع
пусть совершит малое омовение между (половыми
ً
актами)", т.е. после первой половой близости и : وفيه،وقد جاء مرصحا به عند ابن خزيمة وابليهيق
ر
ُ فتوضأ
перед второй близостью. Под "малым омовением"
. وهذا الوضوء مستحب،"وضوءك للصالة
"
(вуду) здесь имеется в виду омовение, которое
совершается перед молитвой, поскольку если это
слово использовано в общем значении, то в своей
основе оно подразумевает шариатское омовение.
Это толкование подкрепляется версией хадиса,
которую привели Ибн Хузейма и аль-Байхаки: "...и
соверши малое омовение, как перед молитвой".
Совершение малого омовения перед повторением
половой близости желательно по Шариату
(мустахабб).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. عْشة النساء:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
. والرواية اثلانية عند احلاكم، رواه مسلم:اتلخريج
**

. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• لِلْ َع ْو ِد  :من ُّ
الرجوع ،واملراد به هناَ :اعد إىل إتيان امرأته.

فوائد احلديث:

 .1فيه استعمال الكناية يف األلفاظ اليت ي ُ ْستَ َ
حيا منها؛ حيث عَّب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ب"اإلتيان" عن اجلماع.
 .2استحباب الوضوء ملن اراد أن يُعاود اجلماع ر
مرة أخرى.
ِ
َ َ
َ
ُ
ُ
ٌ
ر
اجلماع مرة ثانية ،سواء اكنت اليت يريد العود إيلها يه املوطوءة ،أو الزوجة األخرى ملن عنده
 .3عموم احلديث يفيد استحباب الوضوء عند إرادة ِ
أكرث من واحدة.
ُ
َ
ر
أشارت إيله زيادة احلاكم" :فإنه أنش ُط َ
َ
للعود".
 .4احلكمة من الوضوء أو الغسل قبل معاودة اجلماع مرة ثانية ما
 .5تعليل األحاكم الْشعية بعلل تعود إىل مصلحة بدن اإلنسان ،وأن مالحظتها بفعل الطاعة ال يؤثر.
َ
ً
ُ
 .6فيه أن الْشيعة اإلسالمية شا ِملة ملا يتعلق باألديان وما يتعلق باألبدان؛ ألن الوضوء عبادة ،وهذا فيه مصلحة يف األديان ،هو أيضا منشط
لإلنسان ،وهو مصلحة لألب ْ َدان.
َر
 .7فيه أن الزوجة تسىم أهال ،وهذا ٌ
أمر ُمستفيض دل عليه الكتاب والسنة.

املصادر واملراجع:

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،تأيلف :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت،
الطبعة :السابعة والعْشون  1415 ,ـه1994/م
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .

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.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة  :األوىل  1427 ،ـ .1431
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.

صحيح وضعيف سنن أيب داود ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية -املجاين -من إنتاج مركز نور
اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.

املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.

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.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)10033( :
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«Когда придёте в отхожее место, не
поворачивайтесь передом в сторону
кыбли, справляя большую или малую
нужду. Поворачивайтесь к востоку или к
западу.»

 فال تستقبلوا القبلة بغائط وال،إذا أتيتم الغائط
 ولكن رشقوا أو غربوا، وال تستدبروها،بول

**

505. Текст хадиса:

Абу Аййуб аль-Ансари (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: “Когда придёте в
отхожее место, не поворачивайтесь передом в
сторону кыбли, справляя большую или малую
нужду. Поворачивайтесь к востоку или к западу”. А
по прибытии в Шам мы обнаружили, что там
отхожие места построены как раз против кыбли. Мы
немного меняли направление и просили у
Всемогущего и Великого Аллаха прощения.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.505

ً
 "إذا: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب أيوب االنصاري
ُ َ َ َ َ
َ َ
َ ُ ََ
 وال,قبلوا ال ِقبلة بِغائِط وال بَول
ست
ت
ال
ف
,ط
ئ
ا
الغ
أتيتم
ِ
ِ
َ
َُ ي
َ ُ َْ َْ
ُ
ي
: قال أبو أيوب." ولكن رشقوا أو غربوا,تستد ِبروها
َ
ر
َ ََ
َ َ َ ََ
احيض قد بُنِ َيت حن َو
ِ  فوجدنا م َر,«فق ِدمنا الشام
ر
َ
َ َ َفن,الكعبَة
. » ونستَغ ِفر اهلل عز وجل,نح ِرف َعنها

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), обучая يرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل يشء من آداب
этикету
посещения
туалета,
велел
не
поворачиваться во время справления нужды к  وىه الكعبة،قضاء احلاجة بأن ال يستقبلوا القبلة
кыбле (Каабе) ни задом, ни передом, потому что это  وال يستدبروها حال قضاء احلاجة؛ ألنها،املْشفة
направление для совершения молитвы, то есть
 وعليهم أن، وموضع اتلكريم واتلقديس،قبلة الصالة
нечто почитаемое и заслуживающее трепетного
ََ
отношения. Поэтому следует поворачиваться к ينحرفوا عنها قِبل املْشق أو املغرب إذا اكن التْشيق
أو اتلغريب ليس ر
востоку или к западу, если только кыбля не
. كقبلة أهل املدينة،موجها إيلها
находится в этой стороне, как например для
жителей Медины: для них кыбля не находится ни на وملا اكن الصحابة ريض اهلل عنهم أرسع انلاس قبوال
востоке, ни на западе. А поскольку сподвижники  ذكر، اذلي هو احلق، ألمر انليب صىل اهلل عليه وسلم
быстрее, чем кто бы то ни было, исполняли веления
Пророка (мир ему и благословение Аллаха), أبو أيوب ريض اهلل عنه أنهم ملا قدموا الشام إثر الفتح
которые, конечно же, соответствовали истине, то  قد،وجدوا فيها املراحيض املعدة لقضاء احلاجة
Абу Айюб упомянул о том, что когда они прибыли в
، فاكنوا ينحرفون عن القبلة،بنيت متجهة إىل الكعبة
Шам после его открытия для ислама, они
.ويستغفرون توراع واحتياطا
обнаружили там отхожие места, сооружённые
таким
образом,
что
справляющий
нужду
поворачивался в сторону кыбли. И они
поворачивались немного в сторону от кыбли и
потом просили у Аллаха прощения в качестве
выражения благочестия и стремления избегать
запретного и сомнительного.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
-ريض اهلل عنه-  أبو أيوب األنصاري:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• الغائِط  :املاكن املنخفض من األرض ،واكنوا يقصدونه لقضاء احلاجة ،فكنوا به عن احلدث نفسه.
• بغائط  :اخلارج املستقذر من ُ
ادلبُر.
َ
• ال ت ْستَدبِ ُروها  :ال تولوها ظهوركم.
َ
َ يُ
رشقوا أو غ ير ُبوا  :اَتهوا حنو املْشق أو املغرب.
• ولكن
ر
ََ
• فق ِدمنا الشام  :قدمنا إيلها بعد فتحها.
َ
احيض  :مجع مرحاض وهو موضع قضاء احلاجة واتلخيل.
• والم َر ِ
• حنو الكعبة  :جهة الكعبة.
• فنَ َ
نح ِرف عنها  :نميل عن جهة املراحيض اليت يه حنو الكعبة.
• نستغفر اهلل  :نطلب منه املغفرة ،ويه :سرت اذلنوب واتلجاوز عنها.

فوائد احلديث:
 .1انلِه عن استقبال القبلة واستدبارها ،حال قضاء احلاجة.
 .2األمر باالحنراف عن القبلة يف تلك احلال.
 .3أوامر الْشع ونواهيه تكون اعمة جلميع األمة ،وهذا هو األصل ،وقد تكون خاصة بلعض األمة ،ومنها هذا األمر فإن قوهل" :ولكن رشقوا
أو غربوا" هو أمر بالنسبة ألهل املدينة ومن هو يف جهتهم ،ممن إذا رشقوا أو غربوا ال يستقبلون القبلة.

 .4احلكمة يف ذلك تعظيم الكعبة املْشفة واحرتامها.

 .5املراد باالستغفار هنا :االستغفار القليب ال اللساين؛ ألن ذكر اهلل باللسان يف حال كشف العورة وقضاء احلاجة ممنوع ،أو االستغفار بعد
اخلروج.
 .6حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه ملا ذكر املمنوع أرشد إىل اجلائز.

 .7ال كراهة يف استقبال الشمس أو القمر حال ابلول والغائط.

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 ،القاهرة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3078( :
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ُْ َ
َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ْ َ
 فُك،إذا أرسلت َكبك المعل َم وذكرت اس َم اهلل

«Если спустишь свою обученную [охоте
за дичью] собаку и помянешь имя
Аллаха, то можешь есть то, что она
схватит для тебя.»

ما أمسك عليك

**

506. Текст хадиса:

ُ : قال-ريض اهلل عنه- عدي بن حاتم
ّ
 يا:قلت
عن
ُ
ر
ُ
ُ
َ
ّ مسكن
،يلع
ِ  في، إين أرسل الالكب املعلمة،رسول اهلل
َر
َ
َ
ُ
،أرسلت لكبَك املعلم
 "إذا:وأذكر اسم اهلل؟ فقال
ُْ
َ
َ
َ وذكرت
 وإن: قلت،" فلك ما أمسك عليك،اسم اهلل
ٌ ْش ْكها
َ
َ ْ َ  ما لم ي، "وإن قَتلْ َن:قتلن؟ قال
،"لكب ليس منها
ُ
ْ
َ
ُ الصيد فأ ُص
ُ
:يب؟ فقال
 فإين أرِّم بال ِمعراض:قلت هل
َ  وإن أصابَه،فخز َق فلكْ ُه
َ
َ باملعراض
بع ْر ٍض
رميت
"إذا
ِ
ْ
ُ
: وفيه، عن عدي حنوه، وحديث الشعيب."فال تأكله

Ади ибн Хатим (да будет доволен им Аллах)
передал: «Однажды я сказал: "О Посланник
Аллаха, поистине, я спускаю обученных [охоте за
дичью] собак, и они хватают её для меня. Следует
ли мне поминать имя Аллаха?" Он ответил: "Если
спустишь свою обученную собаку и помянешь имя
Аллаха, то можешь есть то, что она схватит для
тебя". Я спросил: "Даже если они убьют её?" Он
ответил: "Даже если они убьют её, если только к
ним не присоединится другая собака". Я спросил
его: "А если я брошу копьё, и оно поразит дичь?" Он
ответил: "Если копьё пронзит животное своим
острым концом, можешь есть, если же оно поразит
животное древком и убьёт его, то не ешь"». В той
версии хадиса, которую передал аш-Ша’би от Ади
ибн Хатима, переданы схожие слова, и в нём далее
сказано: «Если только собака ничего не поела [из
убитого животного]. Если же она поела, то не ешь
его мясо, поскольку я боюсь, что она поймала его
для себя. Если же к твоей собаке присоединятся
другие собаки, то не ешь мясо [убитого животного],
поскольку ты произнёс имя Аллаха перед тем, как
спустить свою собаку, и не помянул имя Аллаха над
другими собаками». В том же хадисе сказано:
«Когда спустишь свою собаку, помяни имя Аллаха.
Если она схватит для тебя [какое-нибудь животное]
и ты застанешь его в живых, зарежь его. Если
увидишь, что собака убила животное, но ничего не
съела, можешь есть его мясо, ибо собака поймала
свою добычу». В том же хадисе сказано: «Выпуская
стрелу, помяни имя Аллаха!» И, наконец, в том же
хадисе далее сказано: «И если животное скроется
от тебя на один-два дня (в другой версии передано:
“на два-три дня”), а потом ты не обнаружишь на его
теле ничего, кроме следа от своей стрелы, можешь
есть его, если захочешь. Если же ты обнаружишь
его утонувшим в воде, то не ешь, ибо ты не знаешь,
вода убила его или твоя стрела.»

 فإن أكل فال تأكل؛ فإين أخاف،"إال أن يأكل اللكب

 وإن خالطها الكب،أن يكون إنما أمسك ىلع نفسه
 ولم تسم،من غريها فال تأكل؛ فإنما سميت ىلع لكبك

 "إذا أرسلت لكبك امللكب فاذكر اسم: وفيه."ىلع غريه

 وإن، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه،اهلل
َ ْ ر
اللكب
 فإن أخذ،أدركته قد قتل ولم يأكل منه فلكه
ِ
َ َ
 "إذا رميت بسهمك فاذكر اسم: وفيه أيضا."ذاكته
:ويف رواية-  "فإن اغب عنك يوما أو يومني: وفيه."اهلل

 فلك، فلم َتد فيه إال أثر سهمك-ايلومني واثلالثة
 فإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل؛ فإنك،إن شئت

 أو سهمك؟،ال تدري املاء قتله

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:
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: احلديث.506

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Ади ибн Хатим (да будет доволен им Аллах) صىل اهلل عليه- سأل عدي بن حاتم رسول اهلل
ر
спросил Посланника Аллаха (да благословит его
علمها
اليت
،مة
 عن االصطياد بالالكب املعل-وسلم
Аллах и приветствует) об охоте с помощью
обученных собак, которых хозяин выдрессировал  لك مما أمسكن عليك إذا: فقال هل،صاحبها الصيد
для охоты за дичью. Пророк (да благословит его
ذكرت اسم اهلل عليها عند اإلرسال ما لم َتد معها
Аллах и приветствует) ответил ему, что можно есть
ً
ً
то животное, которое собака хватает для своего  فإن وجدت معها لكبا آخر فال تأكل فإنك،لكبا آخر
хозяина, если он помянул имя Аллаха, спуская ،إنما سميت ىلع لكبك ولم تسم ىلع لكب غريك
собаку на дичь, и не обнаружит рядом с
затравленным животным другой собаки. Если же он وكذلك إذا رميت باملعراض وهو الرمح وخزق أي
обнаружит рядом с затравленным животным ،دخل يف الصيد وأسال منه ادلم فلكه بْشط التسمية
другую собаку, то его мясо есть нельзя, поскольку
 فإنه مات،وإن أصابه بعرضه فقتله بذلك فال تأكل
хозяин помянул имя Аллаха при спускании своей
собаки, а над другой собакой имя Аллаха не было  وإذا أرسل لكبه،بالصدم فأصبح اكملرتدية وانلطيحة
ًّ ووجد الصيد
произнесено. Также дело обстоит и при бросании حيا لم تقتله الالكب فإنه ُيب عليه أن
копья. Если оно поразит животное наконечником, т.
ً
е. вонзится в тело животного и из него вытечет ،يذكيه حينئذ ويكون حالال ولو شاركه لكب آخر
кровь, то такое мясо есть можно при условии, что وسأهل عن الرِّم بالسهم إذا ذكر اسم اهلل عليه فأمره
перед бросанием копья было упомянуто имя
Аллаха. Если же копьё поразит животное древком и أن يأكل مما أصاب فإن اغب عنه يوم أو يومان ولم
убьёт его, то его мясо есть нельзя, ибо оно погибло ُيد فيه إال أثر سهمه فإنه ُيوز هل األكل منه فإن
ً
в результате удара. То есть, это животное
وجده غريقا يف املاء فال يأكل فإنه ال يدري املاء قتله
становится подобным тому животному, которое
.أم سهمه
подохло из-за падения с высокого места или было
до смерти заколото рогами. Если охотник спустит
свою собаку и застанет затравленную дичь в живых,
т. е. её не убьют собаки, то ему следует зарезать
её. В таком случае мясо этого животного будет
дозволенным для употребления в пищу, даже если
охотник обнаружит рядом со своей собакой других
собак. Ади также спросил про стрельбу, если
помянуто имя Аллаха. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) велел ему есть мясо того
животного, которого поразит стрела. Если животное
скроется от охотника на один-два дня, а потом он
найдёт подстреленную дичь, обнаружив на его теле
лишь след от своей стрелы, то он может есть его
мясо. Если же охотник обнаружит подстреленное
им животное утонувшим в воде, то его мясо нельзя
есть, ибо неизвестно, вода убила его или охотничья
стрела.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  أبو َط ِريف عدي بن حاتم:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ْ
َ
َر ْ َ
َ
َْ
َ
ْ ْ ُ
ذلي ذكره أهل اللغة :أنه َسه ٌم ال ِريش َعليه ،ومجعهَ ،معاريض.
• ال ِمع َراض  :عصا رأسها حمنية ،وا ِ
ََ َ
َ َ
أص َ
خ َر َق َ :
اب ر
الر ِمية ونفذ فيها.
•ف
ر ْ
• الشع ِيب  :اعمر بن رشاحيل املحدث الراوية املشهور.
ُْ َر َ ْ ر
ب  :ال ُم َعلم.
• الملك
• ذاكته  :أي أن أخذ اللكب هل ذاكة رشعية بمزنلة ذبح احليوان.

فوائد احلديث:
ُّ
ِ .1حل ما صاده اللكب وحنوه اكلفهد ،أو الصقر وحنوه اكبلازي ،إذا اكن معلما وذكر اسم اهلل -تعاىل -عند إرساهل ،ويستوي فيه أن يدرك صاحبه
ً
ً
الصيد حيا أو ميتا.

ر
ر
 .2حتريم الصيد اذلي اشرتك يف قتله اللكب املعلم وغري املعلم.

ً
 .3أنه البد من التسمية عند إرسال السهم ،ويلحق بالسهم لك سالح صنع للرِّم من ابلنادق بأنواعها وأسمائها ،وتسقط التسمية ً
سهوا وجهال.
َ
 .4ال حيل الصيد اذلي اشرتك يف قتله املعلم وغريه؛ ألن غري املعلم لم يُذكر اسم اهلل عند إرساهل ،وكذلك اللكب اذلي ُجهل مصدره.
 .5ال حيل الصيد اذلي أكل منه اللكب املرسل وحنوه ،خشية أن يكون صاده نلفسه ولم يصده لصاحبه.
ر
 .6جواز األكل مما صاده الصقر وحنوه من الطيور اجلارحة املعلمة ولو أكل من الصيد.
ً
 .7أن ما أدركته من صيد السالح ،أو اجلارح ًّ
حيا ،فال بد من تذكيته ،وإن اكن ميتا فرميه أو قتل اجلارح إياه هو ذاكته.

 .8إذا جرحت الصيد فوقع يف ماء ،واشتبه عليك :هل مات من سهمك أو من املاء فهو حرام ،خشية أن يكون مات من الغرق.

 .9أن املعراض وغريه من السالح إن قتل الصيد حبده ونفوذه ،فهو مباح؛ ألنه مما أنهر ادلم ،وإن قتله بصدمه وثقله ،فال يباح؛ ألنه من امليتة
املوقوذة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه.

صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.

اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،ط دار امليمان1426 ،ه.

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج1427 ،ه.

الرقم املوحد)6636( :
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َْ
َُ
 وأدبر انلهار من ههنا؛،إذا أقبل الليل من ههنا

«Когда ночь наступает отсюда [со
стороны восхода], а день отбывает сюда
[в сторону заката], постящийся
завершает [свой пост]»!

فقد أفطر الصائم

**

507. Текст хадиса:

: احلديث.507

Со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен  قال رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن عمر بن اخلطاب
им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (да
َ
، «إذا أقبل الليل من ه ُهنا:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
благословит его Аллах и приветствует) сказал:
َْ
.» فقد أفطر الصائم،وأدبَ َرانلهار من ههنا
«Когда ночь наступает отсюда [со стороны
восхода], а день отбывает сюда [в сторону заката],
постящийся завершает [свой пост]»!
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Оговоренное Шариатом время поста наступает с
момента появления на горизонте утренней зари и
длится вплоть до полного заката солнца. Исходя из
этого, слова Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) о том, что пост завершается, когда
ночные сумерки на небе надвигаются со стороны
восхода, а дневной свет отбывает в сторону заката,
нужно воспринимать как прием, благодаря
которому он научил членов своей общины
удостоверяться в заходе солнца.
В другой версии данного хадиса сообщается, что он
сказал: «Когда ночь наступает отсюда [со стороны
восхода], а день отбывает сюда [в сторону заката],
и заходит солнце...»
«...Постящийся завершает [свой пост]!» — т. е.
постящийся человек вступает в фазу разговения,
которое откладывать не следует и, более того,
порицается. Человеку необходимо разговеться
сразу, как зайдет солнце, в знак своей покорности
велению Аллаха, повиновения Ему на деле, а также
выполнения
своих
обязательств
перед
собственным телом.
Слова «...постящийся завершает пост» можно
истолковать двояко:
1. Это может быть указание на то, что по
наступлении времени разговения пост человека
прерывается автоматически, даже если он ничего
не съел или не совершил никаких действий,
прерывающих пост. При такой трактовке указание
некоторых хадисов, побуждающих спешить с
разговением,
следует
воспринимать
как
побуждение наряду с разговением, свершившимся
по умолчанию, разговеться еще и по факту, для
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وقت الصيام الْشيع من طلوع الفجر إىل غروب

.الشمس

 أنه: أمته-صىل اهلل عليه وسلم-  فقد أفاد انليب،وذلا

 وأدبر انلهار من قِبل،إذا أقبل الليل من قِبل املْشق
َ َْ َ
 (إِذا أقبَل: كما يف رواية،بغروب الشمس- املغرب
َ ُ َ ْ ُ َ  َوأَ ْدبَ َر ر،اللريْ ُل م ْن َها ُهنَا
َ َ
ت
ِ
ِ  َوغ َرب،انلهار ِمن ها هنا
َْ ْ ََ ُ ْ ر
ر
َ
ُ
َ
 فقد دخل الصائم يف-)الشمس فقد أفطر الصائِم
 بل يُعاب،وقت اإلفطار اذلي ال ينبيغ هل تأخريه عنه
ً
ً
ً
وتميزيا
، وحتقيقا للطاعة، امتثاال ألمر الشارع،بذلك
 من، وإعطاء للنفس حقها،لوقت العبادة عن غريه
.ُمتَ ِع احلياة املباحة

: "فقد أفطر الصائم" حيتمل معنيني:قوهل
ً
 إما أنه أفطر حكما بدخول اإلفطار ولو لم يتناول-أ
ً
 ويكون احلث ىلع تعجيل الفطر يف بعض،مفطرا
ًّ األحاديث معناه احلث ىلع فعل اإلفطار
حسا يلوافق
.املعىن الْشيع

 دخل يف وقت اإلفطار:  وإما أن يكون املعىن-ب
،ويكون احلث ىلع تعجيل الفطر ىلع بابه وهذا أوىل
ر
".ويؤيده رواية ابلخاري "فقد حل اإلفطار

того, чтобы привести его к должному шариатскому
соответствию.
2. Либо это может быть указание на то, что при
упомянутых в хадисе признаках постящийся
вступает в фазу разговения, и ему следует
поторопиться завершить свой пост сразу же. Такое
понимание представляется приоритетным, что
подкрепляется версией данного хадиса, которую
приводит аль-Бухари и в которой вместо слов
«...постящийся завершает [свой пост]» сказано
«…разговение становится дозволенным».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما ُيب ىلع الصائم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -اتلفسري.
بن ر
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث:
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أقبل الليل  :بان ظالمه.
َ ُ
• من ها هنَا  :أي :من املْشق.

ً
ً
• أفطر الصائم  :حل هل الفطر بدخول وقته أو قد أفطر حكما وإن لم يفطر رشاع ،الصوم رشاع :اتلعبد هلل -سبحانه وتعاىل -باإلمساك عن األكل
والْشب ،وسائر املفطرات ،من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

فوائد احلديث:

 .1دخول وقت اإلفطار بغروب الشمس ،وإن اكن ضياء انلهار باقيًا.
 .2استحباب تعجيل الفطر ،إذا حتقق غروب الشمس.

ً

 .3البد من وجود إقبال الليل اذلي يقارنه إدبار انلهار لإلفطار ،أما لو وقعت الظلمة لسبب يندر وقوعه فإنه ال يكون مفطرا بذلك.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نْش.

تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.

اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه .
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.

صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ،لإلمام مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)4546( :
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إذا أقر الرجل بودله طرفة عني فليس هل أن

 .508احلديث:

«Если мужчина признал своего ребёнка
хоть на мгновение, он уже не имеет
»права отрицать своё отцовство

ينفيه

**

508. Текст хадиса:

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال" :إذا ر
أقر )‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах
َ ََْ
сказал: «Если мужчина признал своего ребёнка
ينفيه".
أن
هل
فليس
عني
ة
الرجل بودله طرف
хоть на мгновение, он уже не имеет права отрицать
»своё отцовство.
Степень достоверности Его цепочка
درجة احلديث :إسناده حسن
хадиса:
передатчиков хорошая
**

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أفاد األثر أن الرجل إذا اعرتف بنسب ودل إيله لم Из этого сообщения следует, что если мужчина
признал ребёнка своим, то он уже не имеет право
يكن هل أن ينفيه عنه وال أن ينكر نسبه إيله؛ ألن отрицать это. Потому что это права рабов Аллаха,
هذا من حقوق العباد اليت ثبتت باإلقرار فال ينفع которые утверждаются посредством признания,
после которого уже не принимается в расчёт
فيها اجلحود وال انلكران.
отрицание и отказ от признания.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعوى.
بن ر
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث:
اتلخريج :رواه ابليهيق.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• َط ْرفة عني  :املراد :حتريك اجلفن ،مبالغة يف تقليل املدة.

فوائد احلديث:

ََ
 .1الشارع احلكيم هل تش ُّوف إىل حفظ األنساب ،وإحلاق الفروع باألصول.

 .2إذا أقر اإلنسان بالودل ولو حلظة واحدة ،ثبت نسبه إيله ،وال يمكنه نفيه ً
أبدا.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.

فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
.1427

السنن الكَّبى  -ألمحد بن احلسني بن يلع ابليهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان -الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه-
 2003م.

اتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري البن حجر العسقالين حتقيق :أبو اعصم حسن بن عباس ,مؤسسة قرطبة  -مرص ,الطبعة :األوىل،
1416ه.

الرقم املوحد)58160( :
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«Если Аллах внушил сердцу мужчины
желание посвататься к какой-нибудь
женщине, то для него нет ничего
предосудительного в том, чтобы
посмотреть на неё»

 فال بأس،إذا ألىق اهلل ِف قلب امرئ خطبة امرأة
أن ينظر إيلها

**

509. Текст хадиса:

: احلديث.509

ُ
Мухаммад ибн Масляма (да будет доволен им فجعلت
، خطبت امرأة: قال،عن حممد بن مسلمة
ََُّ
Аллах) передаёт: «Я посватался к одной женщине ُ
َْ
ُ
أتفعل
:هل
فقيل
،هلا
ل
َن
يف
إيلها
نظرت
حىت
،هلا
أختبأ
ٍ
и, спрятавшись, стал поджидать её, пока не увидел

её среди принадлежавших ей пальм». Ему сказали: -صىل اهلل عليه وسلم- هذا وأنت صاحب رسول اهلل
«Неужели ты делаешь это притом, что ты — -صىل اهلل عليه وسلم-  سمعت رسول اهلل:؟ فقال
сподвижник Посланника Аллаха (мир ему и
ِ  «إذا ألَّق اهلل يف قلب امرئ:يقول
благословение Аллаха)?». Он ответил: «Я слышал,  فال،خطبة امرأة
как Посланник Аллаха (мир ему и благословение
.»بأس أن ينظر إيلها
Аллаха) сказал: “Если Аллах внушил сердцу
мужчины желание посвататься к какой-нибудь
женщине,
то
для
него
нет
ничего
предосудительного в том, чтобы посмотреть на
неё.»”
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Из хадиса следует, что Мухаммад ибн Масляма (да -ريض اهلل عنه- دل احلديث ىلع أن حممد بن مسلمة
будет доволен им Аллах) решил посвататься к
женщине и прятался, поджидая её, чтобы  فرآه،أراد خطبة امرأة فاكن يتخبأ هلا يلنظر إيلها
посмотреть на неё. И один последователь  فأخَّبه بأن فعله،اتلابيع فاستغرب هذا الفعل منه
сподвижников увидел его, и ему показалось
 بأن-صىل اهلل عليه وسلم- هذا استند إىل أمر انليب
странным его поведение. Тогда он сообщил ему,
ً
что следует велению Пророка (мир ему и أحدا إذا أراد أن خيطب امرأة وجعل اهلل يف قلبه امليل
благословение Аллаха): мол, если кто-то решит  فدل ىلع استحباب انلظر،إىل نكاحها فلينظر إيلها
посвататься к женщине и Аллах внушит его сердцу
اىل املخطوبة ولو بغري
желание жениться на ней, то пусть он посмотрит на  حىت لو اضطر اخلاطب,علمها
ُ
неё. Это указывает на то, что мужчине желательно . وهذا إنما أبيح للحاجة والرضورة,إىل أن يتخبأ هلا
посмотреть на женщину, к которой он собирается
посвататься, пусть даже без её ведома, и даже если
ему придётся спрятаться, чтобы посмотреть на неё
тогда, когда она не будет знать о его присутствии,
это
разрешено
в
силу
потребности
и
необходимости.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  حممد بن مسلمة:راوي احلديث
. رواه ابن ماجه وأمحد:اتلخريج
**

. سنن ابن ماجه:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ألجل انلظر إيلها: • أختبأ هلا

79

• خطبة امرأة  :طلب انلاكح من ويلها.
• فال بأس  :ال حرج وال منع ً
رشاع.

فوائد احلديث:
 .1يباح انلظر إىل من يريد أن يزتوجها وإن لم تأذن وال ويلها اكتفاء بإذن الشارع ،ملا يف ذلك من املصالح ،وهو إتمام انلاكح ىلع بينة.
 .2أن العلة يف مْشوعية انلظر إىل املخطوبة ,لريى منها ما يدعوه إىل نكاحها.
 .3أنه حيرم انلظر إىل النساء ،ألنه هنا علق إباحة انلظر ىلع إرادة انلاكح ،فغريه يبَّق ىلع األصل ،وهو حرمة انلظر إيلهن.
املصادر واملراجع:
-سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية

-مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م

بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ،ت :سمري بن أمني الزهريي ,دار الفلق  -ط :السابعة 1424 ،ه-حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه  ,انلارش :دار اجليل

-سلسلة األحاديث الصحيح لألبلاين ,مكتبة املعارف ,الطبعة األوىل 1415 ,ه

اتليسري بْشح اجلامع الصغري للمناوي ,مكتبة اإلمام الشافيع الطبعة :اثلاثلة1408 ،هرش ُح اجلَامع ر
حممد إسحاق ر
الصغري للصنعاين ,ت :ر
نوير َ ْ
 راتل ُ
حممد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ،ط 1432 ، 1 :ه
ِ
ِ ِ
-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل 1428

-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م

-فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل

.1427

الرقم املوحد)58063( :
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«Если один человек держал другого, а
второй убил его, то убившего следует
казнить, а державшего отправить в
»заключение

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي
قتل ,وَيبس اذلي أمسك

 .510احلديث:

**

510. Текст хадиса:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل )Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом
ُ
َ ُ передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
َ َََُ
ر
اآلخ
ه
ل
ت
وق
الرجل
الرجل
عليه وسلم« :-إذا أمسك
Аллаха) сказал: «Если один человек держал
ُْ ُ
ْ َ
َ َ ُْ
يقتَل اذلي قتَل ،وحيبَ ُس اذلي أم َسك».
другого, а второй убил его, то убившего следует
»казнить, а державшего отправить в заключение.

ً
حكما عند الشيخ
لم َند هل

**

األبلاين وقال ابن حجر:

درجة احلديث( :صححه ابن القطان ,ورجاهل
ثقات ,إال أن ابليهيق رجح

املعىن اإلمجايل:

Степень достоверности
хадиса:

املرسل)

ً

Общий смысл:

أفاد احلديث أنه إذا أمسك شخص شخصا آخر Из хадиса следует, что если кто-то держал некоего
человека, чтобы другой убил его, то убийцу казнят,
ر
يلقتله ثالث ،فإن ،القاتل يقتل ألنه املبارش للقتلпотому что он — непосредственный преступник, ،
أما اذلي أمسك فلكونه متسببا يف القتل بإمساكه совершивший убийство, а тому, кто держал,
полагается пожизненное заключение в качестве
للمقتول فإنه حيبس إىل أن يموت عقوبة هل.
наказания за то, что он стал причиной убийства,
поскольку держал жертву для убийцы.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلراح  -القصاص.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ادلارقطِن وابليهيق.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• وقتله  :قتل القاتل الرجل املمسوك.
• اآلخر  :اثلالث.

• يقتل اذلي قتل  :اذلي بارش قتله بطريق القصاص.

• وحيبس اذلي أمسك  :يسجن املمسك بطريق اتلعزير.

فوائد احلديث:
 .1إذا أمسك إنسان آخر؛ يلقتله ثالث ،فقتله فإن القاتل يقتل بال خالف بني العلماء؛ ألنه قتل من يكافئه عمدا بغري حق ،أما املمسك
فيحبس حىت يموت ،وال قود عليه ،وال دية.

 .2حبس املمسك حىت املوت مناسب لتسببه بإمساك القتيل حىت قتل.

 .3يف احلديث ديلل ىلع القاعدة املشهورة :إذا اجتمع املبارش واملتسبب اكن الضمان ىلع املبارش ،وهنا ليق لك منهما جزاءه املناسب جلنايته ،واهلل
حكيم عليم.
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املصادر واملراجع:
-سنن ادلارقطِن ،أليب احلسن ادلارقطِن  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد

برهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م
السنن الكَّبى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
-

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م

الطبعة األوىل
-

فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء

-

سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين  -دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ

-

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة

بيوِّم -الطبعة األوىل -1427

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتَّبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النْش 2001 - 1422 :ط .1

الرقم املوحد)58203( :
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«Когда имам говорит: “Амин”, вы тоже
говорите: “Амин”, ибо, поистине, тому,
кто скажет “Амин” одновременно с
ангелами, простятся его прошлые
»прегрешения.

إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه
تأمني املالئكة :غفر هل ما تقدم من ذنبه

 .511احلديث:

**

511. Текст хадиса:

َ
ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا أ رم َن )Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах
передает, что Пророк (мир ему и благословение
اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة:
Аллаха) сказал: «Когда имам говорит: “Амин”, вы
غفر هل ما تقدم من ذنبه».
тоже говорите: “Амин”, ибо, поистине, тому, кто
скажет “Амин” одновременно с ангелами, простятся
»его прошлые прегрешения.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نؤمن إذا أمن Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел
нам говорить: «Амин», когда имам говорит: «Амин»,
اإلمام ،ألن ذلك هو وقت تأمني املالئكة ،ومن потому что в это же время ангелы говорят: «Амин».
وافق تأمينه تأمني املالئكة ،غفر هل ما تقدم من И кто скажет «Амин» одновременно с ангелами,
тому простятся его прошлые прегрешения.
**

ذنبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أمن اإلمام  :قال آمني بعد قراءة الفاحتة.
• فأمنوا  :فقولوا آمني.
• من وافق  :يف القول والزمان.

• تأمني املالئكة  :اذلين شهدوا تلك الصالة.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية اتلأمني لإلمام واملأموم واملنفرد.
 .2أن املالئكة تؤمن ىلع داعء املصلني ،واألظهر أن املراد منهم اذلين يشهدون تلك الصالة من املالئكة يف األرض والسماء ،واستدل ذللك بما
أخرجه ابلخاري من أنه صىل اهلل عليه وسلم قال ":إذا قال أحدكم آمني ،قالت املالئكة يف السماء :آمني ،فوافق أحدهما اآلخر ،غفر اهلل هل ما
تقدم من ذنبه".
ُّ
 .3فضيلة اتلأمني ،وأنه سبب يف غفران اذلنوب ،لكن عند حمقيق العلماء أن اتلكفري يف هذا احلديث وأمثاهل ،خاص بصغائر اذلنوب ،أما
الكبائر فال بد هلا من اتلوبة.
ّ
 .4أنه ينبيغ لدلايع واملؤمن ىلع ادلاعء أن يكون حارض القلب.

 .5استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع مْشوعية جهر اإلمام باتلأمني،ألنه علق تأمني املؤتمني بتأمينه وال يعلمونه إال بسماعه ،وهذا قول
اجلمهور.
ً
 .6من األفضل لدلايع أن يشابه املالئكة يف لك الصفات اليت تكون سببا يف اإلجابة ،اكتلرضع واخلشوع والطهارة وحضور القلب ،واإلقبال
ىلع اهلل يف لك حال.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

-اإلملام بْشح 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)5844( :
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«Когда кто-нибудь из вас закончит
мочиться, то пусть трижды попытается
»опорожнить свой половой член.

إذا بال أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات

 .512احلديث:

**

512. Текст хадиса:

عن عيىس بن يزداد ،عن أبيه قال :قال رسول اهلل ‘Иса ибн Йаздад передал со слов своего отца, что -
َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا بال أحدكم فلينرت ذكره
приветствует) сказал: «Когда кто-нибудь из вас
ثالث مرات».
закончит мочиться, то пусть трижды попытается
»опорожнить свой половой член.

درجة احلديث :ضعيف

**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أفاد هذا احلديث أن الرجل مىت( :بال أحدكم) أيИз этого хадиса следует, что когда мужчина :
«закончит мочиться», т. е. опорожнит свой мочевой
فرغ من بوهل ،فما عليه إال أن (ينرت ذكره ثالث пузырь, то ему следует «трижды опорожнить свой
نرتات) أيُ :يذبه بقوة ،فاالستَّباء بذلك وحنوه половой член», т. е. сильно потянуть его.
Освобождение от остатков мочи этим и тому
مندوب ،فلو تركه واستنىج عقب االنقطاع ،ثم توضأ
подобными способами желательно. Если же
صح وضوءه.
человек не сделает этого и подмоется после
мочеиспускания, после чего совершит малое
واحلديث ضعيف؛ فال يْشع العمل بهذا ،بل قال
омовение, то оно будет действительно. Данный
بعض العلماء من مذاهب ُمتلفة بأنه بدعة.
хадис является слабым, и в Шариате не
установлено
действовать
согласно
этому
предписанию. Более того, некоторые учёные из
разных мазхабов сказали, что поступать так после
мочеиспускания
является
религиозным
нововведением.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الطب.
راوي احلديث :يزداد ايلماين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه
وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

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 :األوىل1421ه2001 ،م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة1423 ،ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل1412 ،ه1992 ،م.

الرقم املوحد)10042( :
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«Когда раб [Аллаха] мусульманин [или:
верующий] совершает малое омовение и
моет лицо своё, вместе с водой [или: с
последней каплей воды] из лица его
выходят все грехи, совершённые им
посредством взора глаз его.»

َّ
ُ
 أو املؤمن فغسل وجهه،إذا توضأ العبد املسلم

خرج من وجهه لك خطيئة نظر إيلها بعينيه مع
 أو مع آخر قطر املاء،املاء

**

513. Текст хадиса:

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Когда раб [Аллаха]
мусульманин [или: верующий] совершает малое
омовение и моет лицо своё, вместе с водой [или: с
последней каплей воды] из лица его выходят все
грехи, совершённые им посредством взора глаз его.
Когда же он моет руки свои, то вместе с водой [или:
с последней каплей воды] выходят из рук его грехи,
совершённые руками его. Когда же он моет ноги
свои, то вместе с водой [или: с последней каплей
воды] выходят из ног его грехи, ради совершения
которых он делал шаги ногами своими. И в конце
концов он остаётся чистым от грехов.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.513

ً
ر
 «إذا توضأ: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ
َُ َ
ُ
جهه خرج ِم ْن َوج ِه ِه
 أو املؤمن فغسل و،العبد املسلم
َ
َ
َ ُّ ُ
 أو مع آخر ق ْط ِر،لك خ ِطيئَ ٍة نظر إيلها بِ َعيني ِه مع املاء
 فإذا غسل يديه خرج من يديه لك خطيئة اكن،املاء
َْ َ ََ
 فإذا غسل،آخ ِر قطر املاء
ِ  أو مع،بطشتها يداه مع املاء
َْ
ْ َ
رجليه خرجت لك خطيئة َمشت َها ِرجاله مع املاء أو
َ
.»مع آخر قطر املاء حىت خيرج ن ِق ًيا من اذلنوب

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

При совершении малого омовения (вуду),
предписанного Шариатом, очищению подлежат
четыре органа: лицо, руки, голова и ноги. Это
очищение и телесное, и духовное. Если говорить о
том, что оно подразумевает телесное очищение, то
тут всё очевидно, потому что человек моет лицо,
руки и ноги и протирает голову. На голову могло бы
распространяться предписание об омовении, как и
на остальные органы тела, однако Аллах сделал
облегчение
относительно
головы.
Причина
облегчения ещё и в том, что голова обычно покрыта
волосами и при этом она — наивысшая точка тела,
и если было бы предписано при совершении малого
омовения мыть голову, особенно покрытую
волосами, то это представляло бы затруднение для
людей, особенно в зимнее время. Так что это
проявление милости Всемогущего и Великого
Аллаха — что Он сделал обязательным только
протирание головы. Итак, не подлежит сомнению
то, что человек, совершая малое омовение,
очищает органы, которые являются объектом этого
омовения, и это — телесное очищение. Это
указание на совершенство ислама: он предписал
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**

الوضوء الْشيع تُ ر
، الوجه:طهر فيه األعضاء األربعة
. والرجالن، والرأس،ايلدان

ً
 ويكون تطهريا،تطهريا حسيا
وهذا اتلطهري يكون

 أما كونه تطهريا حسيا فظاهر؛ ألن اإلنسان،معنويا

 واكن، ويمسح الرأس، ورجليه، ويديه،يغسل وجهه
،الرأس بصدد أن يغسل كما تغسل بقية األعضاء

ولكن اهلل خفف يف الرأس؛ وألن الرأس يكون
 فلو غسل الرأس، والرأس هو أىلع ابلدن،فيه الشعر
وال سيما إذا اكن فيه الشعر؛ لاكن يف هذه مشقة ىلع

 ولكن من رمحة اهلل، وال سيما يف أيام الشتاء،انلاس

 فإذا، أن جعل فرض الرأس املسح فقط-عز وجلتوضأ اإلنسان ال شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهريا

 وهو يدل ىلع كمال اإلسالم؛ حيث فرض ىلع،حسيا
معتنقيه أن يطهروا هذه األعضاء اليت يه اغبلا

.ظاهرة بارزة

أما الطهارة املعنوية ،ويه اليت ينبيغ أن يقصدها
املسلم ،فِه تطهريه من اذلنوب ،فإذا غسل وجهه

خرجت لك خطايا نظر إيلها بعينه ،وذكر العني -واهلل

أعلم -إنما هو ىلع سبيل اتلمثيل ،وإال فاألنف قد
خيطئ ،والفم قد خيطئ؛ فقد يتلكم اإلنسان بكالم

حرام ،وقد يشم أشياء ليس هل حق يشمها ،ولكن

ذكر العني؛ ألن أكرث ما يكون اخلطأ يف انلظر.

وتكفري اذلنوب يف احلديث يراد بها الصغائر ،أما

الكبائر فال بد هلا من توبة.

своим последователям очищать эти органы тела,
которые обычно открыты и находятся на виду.
Что же касается духовной чистоты, то это как раз то,
к чему надлежит стремиться мусульманину. Это
очищение от грехов. Когда он моет лицо, то выходят
все грехи, совершённые глазами его посредством
взора. Глаза упомянуты (а Аллах знает обо всём
лучше) в качестве примера. Ведь грехи можно
совершать и посредством носа, и посредством рта.
Человек может произносить запретные слова, и он
может вдыхать запах, который ему вдыхать не
разрешается. Глаза же упомянуты потому, что чаще
грехи совершаются всё же посредством взора.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خرج  :كناية عن غفرانها هل.

• خطيئة  :ذنب صغري متعلق حبق اهلل تعاىل.

• بطشتها يداه  :ابلطش  :األخذ الشديد من لك يشء  ،واملعىن اكتسبتها يداه.
• الوضوء  :اتلعبد هلل -عز وجل -بغسل األعضاء األربعة ىلع صفة ُمصوصة.

فوائد احلديث:
 .1فضل الوضوء ،وأن املواظبة عليه وسيلة للنقاء من اذلنوب.
 .2لك عضو من أعضاء اإلنسان يقع يف بعض املعايص ،فالعني بانلظر ،وايلد بابلطش وايلد بالرسقة وحنو ذلك ،وذللك اذلنوب تتبع لك جارحة
اكتسبتها ،وخترج من لك جارحة تاب منها.

 .3وجوب غسل القدمني وعدم إجزاء مسحهما.

 .4الوضوء يكفر خطايا هذه األعضاء اليت ُيري عليها ماؤه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.-كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

-رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

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.

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

الرقم املوحد)3284( :
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«Когда любой из вас будет совершать
малое омовение, он должен набирать
воду в нос и высмаркивать. А кто
использует для очищения после
справления нужды камни, тот должен
делать это нечётное число раз. И когда
любой из вас просыпается, пусть он
вымоет руки, прежде чем опустить их в
сосуд [с водой], ибо, поистине, не знает
он, где была его рука ночью.»

 ثم،إذا توضأ أحدكم فليجعل ِف أنفه ماء

 وإذا استيقظ، ومن استجمر فليوتر،يلنترث
أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن

 فإن أحدكم ال يدري،يدخلهما ِف اإلناء ثالثا
أين باتت يده

**

514. Текст хадиса:

صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ر
ُ أحد
ُ توضأ
َ َكم فَلي
جعل يف
 «إذا: قال-اهلل عليه وسلم
َ َ َْ
ْ
ُ
ً أن ِفه
 وإذا، ومن استجمر فليوتِر، ثم يلَنتَن ِرث،ماء
َ
ُ ُ َ ََ َ ْ
َ َ
غسل يَ َديه قبل أن
ِ استيقظ أحدكم من نو ِمه فلي
ُ حد
َ َ فإ رن أ،لهما يف اإلنَاء ثالثًا
ُ يُ ْدخ
َكم ال ي
دري أين
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ
َ َ
َ
َ
َ
نشق بِ ِمنخريه من
ِ  «فليست: ويف رواية.»باتت يده
َ ْ َ َ ر
.»نشق
ِ  «من توضأ فليست: ويف لفظ.»املاء

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Когда любой из
вас будет совершать малое омовение, он должен
набирать воду в нос и высмаркивать. А кто
использует для очищения после справления нужды
камни, тот должен делать это нечётное число раз.
И когда любой из вас просыпается, пусть он вымоет
руки, прежде чем опустить их в сосуд [с водой], ибо,
поистине, не знает он, где была его рука ночью». А
в другой версии говорится: «Пусть он высмаркивает
воду». А в еще одной версии сказано: «Пусть тот,
кто совершает малое омовение, промывает нос.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.514

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Хадис состоит из трёх частей, в каждой из которых
упоминается определённая норма Шариата.
1. Когда человек совершает малое омовение, он
вводит воду в нос, а потом высмаркивает её,
поскольку нос — часть лица, которое велено
омывать при совершении малого омовения. Это
предписание
упоминается
во
множестве
достоверных хадисах, поскольку данное действие
относится к чистоте, которая требуется по Шариату.
2. Тем, кто использует для очищения после
справления нужды камни, предписано делать это
нечётное число раз. Это следует делать как
минимум три раза, максимальным же числом
является нечётное число, необходимое для
полного очищения соответствующей области. Если
же для очищения хватило чётного числа раз, то
следует добавить ещё один раз, чтобы получилось
нечётное число.
3. Проснувшийся после ночного сна не должен
опускать руку в сосуд с водой или касаться воды,
пока он не омоет её трижды, потому что ночной сон
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**

 للك فقرة،يشتمل هذا احلديث ىلع ثالث فقرات

.حكمها اخلاص بها

فذكر أن املتوىضء إذا رشع يف الوضوء أدخل املاء1.
 ثم أخرجه منه وهو االستنشاق واالستنثار،يف أنفه
ُ
املذكور يف احلديث؛ ألن األنف من الوجه اذلي أ ِمر

 وقد تضافرت األحاديث الصحيحة،املتوىضء بغسله
ً ىلع مْشوعيته؛ ألنه من انلظافة املطلوبة
.رشاع
ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع األذى اخلارج منه2.
 أقلها ثالث، أن يكون قطعه ىلع وتر،باحلجارة

 وتنيق املحل إن اكن،وأعالها ما ينقطع به اخلارج
ً
. توتر أعداد الشفع، وإال زاد واحدة،وترا

ُ ْ
ً وذكر3.
أيضا أن املستيقظ من نوم الليل ال يُد ِخل
ر
ً  أو يمس بها،كفه يف اإلناء
 حىت يغسلها ثالث،رطبا
ً - مرات؛ ألن نوم الليل
 ويده، يكون طويال-اغبلا

تطيش يف جسمه ،فلعلها تصيب بعض املستقذرات обычно бывает длинным и рука во сне касается
разных участков тела и может прикоснуться к
وهو ال يعلم ،فْشع هل غسلها للنظافة املْشوعة.
местам, на которых бывают нечистоты, без ведома
самого человека. Поэтому надлежит мыть её в
целях соблюдения предписанной чистоты.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفضائل واآلداب > اآلداب الْشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املياه.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :رواها مسلم.

الرواية اثلاثلة :متفق عليها ،ولفظ مسلم( :فليستنرث) ،بدل( :فليستنشق).

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• توضأ أحدكم  :رشع يف الوضوء.
َْ ْ ْ
• فليَج َعل  :فليضع ،واملراد بالوضع االستنشاق.
• ليَسنتَ ْ
رث  :يعِن يلخرج املاء من أنفه ،بعد إدخاهل ،وإدخاهل هو االستنشاق.
ِ
ْ ْ
َ
استَج َمر  :استعمل اجلمار-ويه احلجارة -لقطع األذى اخلارج من أحد السبيلني ،وهو االستنجاء باحلجارة.
•
َ ُْ ْ ُْ
• فليوتِر ِ :يلن ِه استجماره ىلع وتر ،وهو الفرد :مثل ثالث و مخس أو حنوهما ،وال يكون قطعه االستجمار ألقل من ثالث.
ر َ
ُ َ ْ
• فِإن أ َح َدكم ال يَد ِري : ....تعليل لغسل ايلد بعد االستيقاظ.
• باتت يده  :حقيقة املبيت يكون من نوم الليل.
َْ ْ
• فليَ ْستَن ِش ْق  :هو إدخال املاء يف األنف.
ْ َ
• بِ ِمنخ َري ِه  :ثقبا أنفه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب االستنشاق واالستنثار.
 .2االستنشاق غري االستنثار ألن اجلمع بينهما يف حديث واحد يدل ىلع اتلغاير بينهما.
 .3حمل االستنشاق واالستنثار قبل غسل الوجه ،وهو من تمام غسله؛ فيكون ً
فرضا كغسل الوجه.
ً
 .4األنف من الوجه يف الوضوء أخذا من هذا احلديث مع اآلية( :فاغسلوا وجوهكم) املائدة آية: {6}.
 .5مْشوعية اإليتار ملن استنىج باحلجارة.
 .6مْشوعية غسل ايلدين من نوم الليل.
 .7احلكمة يف غسل ايلدين للنائم ،كونه ال يدري أين باتت يده.
 .8حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث ربط احلكم ببيان حكمته؛ لزيداد امللكف إيمانا به ،ويتبني بذلك سمو الْشيعة.
 .9كمال الْشيعة اإلسالمية بالعناية بالطهارة واالحتياط هلا.
 .10األخذ بالوثيقة والعمل باالحتياط.
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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 ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر يف دمشق ،الطبعة األوىل  1381ـه– 1962م.

الرقم املوحد)3033( :
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«Если кто-либо из вас совершит
омовение и наденет кожаные носки, то
после может обтирать их и совершать в
них молитву, и не снимать их, если
пожелает, за исключением случаев,
когда он окажется в состоянии полового
осквернения.»

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح

 وال خيلعهما إن شاء إال, ويلصل فيهما,عليهما
من جنابة

**

515. Текст хадиса:

: احلديث.515

Со слов Анаса (да будет доволен им Аллах) -ريض اهلل عنه-  وعن أنس-موقوفا- عن عمر
сообщается,
что
Посланник
Аллаха
(да ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ر
ولبس خفيه فليمسح
ِ  «إذا توضأ أحدكم:مرفواع
благословит его Аллах и приветствует) сказал:
َ ي
ْ
ُ
«Если кто-либо из вас совершит омовение и  وال خيلعهما إن شاء إال من, ويلُصل فيهما,عليهما
наденет кожаные носки, то после может обтирать
.»َجنابة
их и совершать в них молитву, и не снимать их, если
пожелает, за исключением случаев, когда он
окажется в состоянии полового осквернения».
Передается, что то же самое говорил и ‘Умар (да
будет доволен им Аллах).
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ُ
َ إذا لبس
Если человек, совершив омовение, наденет на ноги  ثم بعد ذلك،خفيه بعد أن توضأ
المرء
кожаные носки (хуффы), то в дальнейшем, когда он
ритуально осквернится и пожелает совершить его  ويصيل فيهما، فله املسح عليه،أحدث وأراد الوضوء
заново, вместо мытья ног он может лишь обтереть  بل هل، ملا يف ذلك من املشقة واحلرج،وال يزنعهما
ُ
свои носки и совершить молитву прямо в них, не
ً
تيسريا وختفيفا ىلع هذه األ رمة؛ إال إذا
،املسح عليهما
снимая.
Это
объясняется
сложностью
и
َ
َْ
ُ
неудобством, которое доставляет человеку мытье أجنب لزمه خلع اخلف واالغتسال ولو اكنت املدة
ног, а потому, в качестве облегчения и упрощения  وىلع هذا يكون املسح خاص يف حال الوضوء،باقية
ритуальной практики для нашей общины, ему
.فقط
позволяется просто обтереть свои носки. Данное
облегчение не распространяется на половое
осквернение, при котором человек обязан снять
кожаные носки и искупаться, даже если срок
обтирания носков не истек, из чего выясняется, что
положение об обтирании носков касается
исключительно малого омовения.
(См. «Субуль ас-салям» 1/86; «Таудых аль-ахкям»
1/275; «Тасхиль аль-ильмам» 1/165).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني وحنوهما:اتلصنيف
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
بن ر
ُ عمر
ُ
-ريض اهلل عنه- اخلطاب
**

. رواه ادلارقطِن:-ريض اهلل عنه-  حديث عمر:اتلخريج

. رواه ادلارقطِن:-ريض اهلل عنه- حديث أنس

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ي ْ
ْ
الرجلني.
• ال خيلع ُهما  :أي :ال يزنع اخلُفني من

فوائد احلديث:

 .1اشرتاط الطهارة يف املسح ىلع اخلفني ،وأنه ال ُيوز املسح عليهما إال إذا لُ َ
بسا بعد كمال الطهارة.

 .2ديلل ىلع أنه ال ُيب املسح ىلع اخلفني ،بل هل خلعهما وغسل القدمني؛ لقوهل" :إن شاء" ،وحديث ثوبان يف األمر باملسح عليهما حممول ىلع
االستحباب أو اإلباحة.
ُ
َُ
 .3ظاهر احلديث :جواز املسح من غري تقييد بمدة؛ لقوهل" :وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة" لكن هذا اإلطالق مقيد بأحاديث أخرى ،ومنها
َ
ً
املسح ً
ُ
يوما ويللة وللمسافر ثالثة أيام بليايلها.
حديث يلع ،وصفوان -ريض اهلل عنهما -يف توقيت املسح ىلع اخلفني ،للمقيم

 .4أن املسح ىلع اخلفني خيتص باحلدث األصغر ال األكَّب ،أما احلدث األكَّب فال ُيوز املسح معه ،بل البد من خلع اخلفني وغسل القدمني؛
لقوهل" :إال من َجنابة".
 .5مْشوعية الصالة يف اخلفني وحنوهما؛ لقوهل" :ويلصل فيهما" ،وقد صح عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن يصيل يف نعليه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطِن ،تأيلف :يلع بن عمر ابلغدادي ادلارقطِن ،حتقيق :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املك ّرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)8392( :
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«Когда кто-нибудь из вас приходит в
мечеть, то пусть взглянет на свою обувь,
и если он увидит на ней грязь (или:
"скверну"), то пусть протрёт её, а затем
молится в ней.»

 فإن رأى:إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر
ِف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما

**

516. Текст хадиса:

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах)
передал: «Однажды, когда Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) совершал
молитву со своими сподвижниками, он вдруг снял
обувь и положил её слева от себя. Увидев это, люди
также поснимали свою обувь. После завершения
молитвы Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) спросил: "Что вас заставило
снять свою обувь?" Люди ответили: "Мы увидели,
что ты снял свою обувь, поэтому и мы поснимали
свою". Тогда Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: "Поистине, ко мне
явился Джибриль (да благословит его Аллах и
приветствует) и сообщил, что на ней грязь (или:
"скверна"). Когда кто-нибудь из вас приходит в
мечеть, то пусть взглянет на свою обувь, и если он
увидит на ней грязь (или: "скверну"), то пусть
протрёт её, а затем молится в ней.»"

-  إن جَّبيل:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ََ
ْ
َ
-  أت ِاين فأخ ََّب ِين أن فيهما قذرا-صىل اهلل عليه وسلم
ًَ
 إذا جاء أحدكم إىل املسجد: وقال،- أذى:أو قال
َْ ًَ
ََ ََْ
ْ
 فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَ ْم َسحه:فلينظر
ي
.ويلُ َصل فيهما

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.516

ْ
 بَينما: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُدري
ي
 يصيل بأصحابه إذ-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ََْ َ
َ
 ر،فوض َع ُهما عن يساره
فلما رأى ذلك القوم
خلع نعليه
َ
َ ر
ََْ
صىل اهلل عليه- فلما قىض رسول اهلل
،ألق ْوا نِ َعال ُه ْم
َ
ُ َمحل
َ َ  «ما: قال، صالته-وسلم
ك ْم ىلع ِإلقا ِء
َ
ََْ
ْ
َََْ
َ َ
ُ ن َعال
، رأينَاك ألقيْت نعليْك فألقيْ َنا نِ َعانلَا: قالوا،»كم
ِ ِ

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В один из дней Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) совершал молитву со своими
сподвижниками, когда вдруг он неожиданно снял
свою обувь и положил её слева от себя. Увидев это,
сподвижники (да будет доволен ими Аллах) также
поснимали свою обувь, следуя примеру Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует). Когда
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) закончил молитву и повернулся
лицом к людям, он увидел, что их состояние
отличается от того, что было до молитвы. Поэтому
он спросил их о причине, из-за которой они сняли
свою обувь.
Люди ответили: «Мы увидели, что ты снял свою
обувь, поэтому и мы поснимали свою». То есть,
сподвижники (да будет доволен ими Аллах)
сделали это, последовав примеру Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует), поскольку
они подумали, что было отменено дозволение
совершать молитву в обуви. Тогда Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
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**

 بأصحابه ذات-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب
َ َ
ً
َ فجأة
 فلما،فوض َع ُهما عن يساره
 ثم خلع نعليه،يوم

، خلعوا نِعاهلم، ذلك-ريض اهلل عنهم- رأى الصحابة
ً
 فلما،-صىل اهلل عليه وسلم- تأسيًا ومتابعة للنيب
َ
ََ
واتلفت
 من صالته-صىل اهلل عليه وسلم- فرغ
إيلهم رآهم ىلع حالة غري احلال اليت دخلوا فيها
َ
. فسأهلم عن َسبب خلع نعاهلم،الصالة
َ
َ َ َْ
َ َ لقيْت َن ْعلَيْك فَألْ َقيْنَا نِ َع
"انلا
 "رأيناك أ:فأجابوه بقوهلم
َ
ُّ
 نسخ-ريض اهلل عنهم-  متابعة لك؛ ألنهم ظنوا:أي
إباحة الصالة ر
عليه الصالة-  فبني هلم،بانلعال

-  "إن ِجَّبيل: السبب من خلع نعليه بقوهل-والسالم
ََ
ْ
َ
-  أت ِاين فأخ ََّب ِين أن فيهما قذرا-صىل اهلل عليه وسلم
ًَ
 جاء-عليه السالم-  أن جَّبيل:" يعِن- أذى:أو قال

 وهو يف صالته-صىل اهلل عليه وسلم- إىل انليب

разъяснил им причину своего поступка, сказав: فأخَّبه؛ بأن نعاهل ال تصلح الصالة فيهما لوجود القذر
«Поистине, ко мне явился Джибриль (да
- هذا شك من الراوي- أو األذى
благословит его Аллах и приветствует) и сообщил,
что на ней грязь (или: "скверна")». То есть,  "إذا جاء أحدكم إىل:-صىل اهلل عليه وسلم- ثم قال
Джибриль пришёл к Пророку (да благословит его
ًَ
ََ ََْ
ى
ذ
 فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أ:املسجد فلينظر
Аллах и приветствует) во время молитвы и
َ
ُ َ ي
ْ ْ َْ
сообщил ему, что не подобает молиться в обуви, صل فيهما" إذا أراد دخول املسجد بهما
فليَم َسحه ويل
поскольку на ней есть грязь или скверна. О том,
َ
َ ر
 فإن رأى: فالواجب عليه انلَظ ُر فيهما،والصالة فيهما
была ли это грязь или скверна, сомневался
ً
ُ َ
ً فيهما
 لزييل،مسحه باألرض أو بغريها
، أو أذى،قذرا
передатчик хадиса.
ر ر
Затем Пророк (да благословит его Аллах и  وليس معىن هذا أن اإلنسان البد،صىل بهما
 ثم،ذلك
приветствует) сказал: «Когда кто-нибудь из вас
ُ
ُ
приходит в мечеть, то пусть взглянет на свою обувь,  ولكن، فقد يصيل فيها وقد ال يصيل،أن يصيل فيهما
и если он увидит на ней грязь (или: "скверну"), то إذا أراد أن يُصيل بهما تعني عليه اتلأكد من
пусть протрёт её, а затем молится в ней». То есть,
، ثم صىل بهما إن شاء،نظافتهما
если человек хочет войти в мечеть в обуви и не
ر
ْ
снимать её во время молитвы, то он должен  سواء اكنت يف نع ِله أو،ومن صىل ولم يتنبه للنجاسة
ُ
осмотреть её. Если он заметит на обуви грязь или
 ثم َعلم بها يف أثناء الصالة،ِش َماغه أو قبعته أو ثوبه
скверну, то ему следует протереть её землёй или
чем-нибудь другим, чтобы удалить нечистоты, فإن اكنت يف ثوبه أو رسواهل وأمكن...بادر إىل خلعه
َ ر
َ
после чего он может совершать в ней молитву. Этот  ومىض،خلعه
اتلخلص منها مع بقاء ما يَسرت عورته
хадис вовсе не означает, что человек обязан
молиться в обуви. Нет, иногда он может молиться в يف صالته وال إاعدة عليه وإن اكن ال يتمكن من
обуви, а иногда без обуви. Однако если человек  وسرت عورته،خلعه إال بكشف عورته قطع صالته
захочет помолиться, не снимая обувь, то он должен
.وأاعد الصالة
убедиться, что она чиста, и лишь затем, если
пожелает, совершать в ней молитву.
Если же кто-то начнёт молиться, не заметив
скверны, будь она на обуви, мужском головном
платке, тюбетейке или верхней одежде, а затем
узнает об этом во время молитвы, то ему следует
немедленно снять соответствующий предмет
одежды. Если скверна находится на одежде или
штанах, то если есть возможность избавиться от
неё, не обнажив срамные части тела (аурат), тогда
загрязнённый предмет одежды следует снять и
продолжать молитву, не совершая её заново. Если
же нет возможности снять такой предмет одежды,
не обнажив срамные части тела, то молитва
прерывается. В таком случае необходимо снять
одежду, на которой скверна, прикрыть срамные
части тела и повторить молитву.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة:اتلصنيف
. الطهارة:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُدري:راوي احلديث
 رواه أبو داود:اتلخريج
أمحد
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ادلارِّم.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
• خلع  :ن َزع.
ً
َ
ُ
• أذى  :املراد به هنا :القذر.
• قَ َذر َ :
الو َسخ.

فوائد احلديث:
ِ .1شدة اعتناء اهلل -تعاىل -بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبعبادته.
َ
 .2أن من تنجس نعله ،ثم مسحه باألرض أو غريه وزالت عني انلجاسة ،جاز الصالة فيه.
 .3فيه أن من واجبات الصالة :إزالة انلرجاسة ،سواء اكنت ر
انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو ُ
ابلقعة.
 .4فيه أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ ألنه دخل يف الصالة وهو ُيهل تلبسه بانلجاسة ،ثم سأهلم عن السبب اذلي محلهم ىلع خلع

َ
نعاهلم ولو اكن يعلم الغيب ملا صىل يف نعاهل املتنجسة وملا سأهلم عن سبب خلعهم نعاهلم.
َ
ر
ً َ
ُّ
ْ
ر
كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل ُمبارشته األرض ،فلو لم يَك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
 .5سماحة الْشيعة ويُرسها ،فاخلُف
َم َش رقة َ
وحرج ىلع ر
انلاس.
ُّ
 .6استحباب الصالة بانليعال ،إذا صىل يف ماكن غري مفروش ،وقد أمر -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك ،فقال( :خالفوا ايلهود فإنهم ال يصلون يف
ُّ
َ
َ
نعاهلم ،وال ِخفافِهم) .رواه أبو داود ،وعند الزبار بلفظ( :خالفوا ايلهود وصلوا يف نِ َعالكم) واألمر حممول ىلع االستحباب وال ُيب؛ ملا رواه عمرو
َ ً
ً
ُ
بن شعيب عن أبيه عن جده قال( :رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُصيل حا ِفيا ومنتعال) .رواه أبو داود ،لكن بعد أن فرشت اغلب املساجد
ي
ي
ُ
بالفرش ،فإن األوىل واألفضل للمصيل أن يصيل َحافيا حفاظا ىلع املال وىلع نظافة املسجد ومنعا تلأذي املصلني مما قد حيصل هلم بسبب جماورته.
 .7استحباب وضع انليعال عن يسار ُ
المصيل دون ايلمني إذا اكن لن يصيل فيهما ،وهذا خاص باإلمام ،أما املأموم ،ففيه تفصيل :فإن لم يكن عن

يساره أحد وضعها عن يساره ،وإن اكن عن يساره أحد وضعها بني قدميه أو خارج املسجد أو يف موضع آخر ال يتأذى بها غريه؛ ملا رواه أبو هريرة -
ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا صىل أحدكم فال يضع نعليه عن يمينه وال عن يساره فتكون عن يمني غريه ،إال أن ال
يكون عن يساره أحد ،ويلضعهما بني رجليه) .رواه أبو داود وحسنه األبلاين.
ً
أذى ،أو ٌ
قذر ،أو َنَاسة.
 .8ال ُيوز دخول املسجد بانليعال ،إذا اكن فيهما
ََ
َ
َ
ْ
ر
ً
َُ
لطائف َ
ُ
طاهرة نظيفة؛ قال تعاىلَ ( :و َط يه ْر َبيْ َ ر
ني
موضع عبادة ،فيجب أن تكون
وتطهريها عن األذى والقذر؛ ألنها
 .9فيه احرتام املساجد،
يت ل ِ ِ ِ
ِ
الس ُ
َوالْ َقائم َ
الر ركع ُّ
ني َو ُّ
جو ِد )[ ،احلج.]26 :
ِ
ِِ
َ َ
َ
 .10جواز العمل القليل يف الصالة ،إذا اكن ملصلحة الصالة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خلع نعله وهذا يستلزم احلركة ،إال أنها حركة
يسرية.
ُ
 .11يستفاد من قوهل" :فلما رأى ذلك القوم ،ألقوا نعاهلم" كمال متابعة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ي
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 :األوىل1421 ،ه.

سنن ادلارِّم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلارِّم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغِن للنْش واتلوزيع ،الطبعة:
األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.

مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلَّبيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

 2003م.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10648( :
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«Когда приходит рамадан, открываются
врата Рая, закрываются врата Ада и
заковываются шайтаны.»
**

517. Текст хадиса:

ْ ْ َ ُ
ْ َ َ َّ ُ ي
اجلن ِة َوغلقت
إذا جاء رمضان فتِحت أب َواب
َّ
َ ْ َ ُ َّ َ ي
ُ الش َياط
ِني
ت
ِ ار وصفد
ِ أبواب انل

: احلديث.517

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) صىل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
 ف ِتحت، « ِإذا جاء رمضان: قال-اهلل عليه وسلم
благословение Аллаха) сказал: «Когда приходит
َر
َ َ ي
ُ َْ ْ ََ ُ ي
َْ
ر
рамадан, открываются врата Рая, закрываются ت
ِ  وصفد،ار
ِ  وغلقت أبواب انل،أبواب اجلن ِة
ر
ُ الشيَاط
врата Ада и заковываются шайтаны» [Бухари;
.»ني
ِ
Муслим].
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- أخَّب أبو هريرة
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Когда наступает рамадан,  "إذا دخل رمضان فتحت أبواب: قال-عليه وسلم
открываются врата Рая, закрываются врата Ада и ،" وصفدت الشياطني، وغلقت أبواب انلريان،اجلنة
ً
заковываются шайтаны». Таким образом, в
 تفتح: أوال:فهذه ثالثة أشياء تكون يف رمضان
рамадан происходят эти три события. Во-первых,
ً
открываются райские врата, побуждая трудящихся أبواب اجلنة ترغيبا للعاملني هلا بكرثة الطااعت من
в стремлении попасть туда совершать больше :ً ثانيا.صالة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغري ذلك
проявлений покорности Аллаху, к которым
относятся молитва, пост, милостыня, поминание  وذلك لقلة املعايص فيه من،تغلق أبواب انلريان
ً
Аллаха, чтение Корана и тому подобное. Во-  املردة منهم؛: يعِن، تصفد الشياطني: ثاثلا.املؤمنني
вторых, закрываются врата Ада, поскольку в
أخرج هذه الرواية- كما جاء ذلك يف رواية أخرى
рамадан верующие совершают мало грехов. Втретьих, заковываются шайтаны. Имеется в виду,  وأمحد يف مسنده،)2105 رقم434/4( النسايئ يف سننه
что заковываются наиболее злобные и непокорные  كما، هو حديث جيد لشواهده: قال األبلاين،)292/2(
из них, о чём упоминается в другой версии, которую
ُ ََ
приводят ан-Насаи (2105) и Ахмад (1962). Аль-  هم أشد الشياطني: والمردة،يف مشاكة املصابيح
ً
َ
Альбани сказал: «Это хороший хадис, учитывая ،الغ ُّل
 واتلصفيد معناه،عداوة وعدوانا ىلع بِن آدم
наличие хадисов с похожим смыслом» [Мишкат
ُّ َ ُ
اكنوا
ما
إىل
خيلصوا
ال
حىت
أيديهم
ل
 تغ:يعِن
аль-масабих, 1962]. Под наиболее непокорными
подразумеваются
шайтаны,
которые
особо -  ولك هذا اذلي أخَّب به انليب،خيلصون إيله يف غريه
ً
враждебны по отношению к представителям рода
، حق أخَّب به نصحا لألمة-صىل اهلل عليه وسلم
человеческого. Их руки сковываются, и они
ً
ً
.وحتفزيا هلا ىلع اخلري وحتذيرا هلا من الْش
оказываются неспособными делать то, что удаётся
им в остальное время. Всё сказанное Пророком
(мир ему и благословение Аллаха) — истина. Он
сообщил об этом, проявляя таким образом
чистосердечие по отношению к своей общине,
побуждая её к благому и предостерегая её от зла.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ي
ُ ّ
• صفدت  :شدت باألصفاد ،ويه األغالل ،وهو بمعىن ُسلسلت.

فوائد احلديث:
 .1إكرام شهر رمضان.
 .2بشارة للصائمني فيه بأن هذا الشهر املبارك موسم عبادة وخري.
 .3ليس بلايغ الْش عذر يف رمضان؛ ألن أسباب الْش قد كفت عنه أو قلت ،فال حيرم اخلري فيه إال حمروم.
املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.3سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلسالِّم ،دار املعرفة-بريوت.4-رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

5صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.

6صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.7كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.8-املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نْش املكتب اإلسالِّم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.

9مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلَّبيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه.10-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10107( :
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Когда у Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) случалось какоелибо радостное событие или приходило
какое-либо доброе известие, он падал
ниц в знак благодарности Аллаху.

إذا جاءه أمر رسور أو برش به خر ساجدا شاكرا
.هلل

**

518. Текст хадиса:

: احلديث.518

Со слов Абу Бакры (да будет доволен им Аллах)  أنه-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب،عن أيب بكرة
сообщается, что когда у Пророка (да благословит
َ
َ  أو ب ُ ي،اكن «إذا جاءه أمر رسور
ْش به خ رر ساجدا شاكرا
его Аллах и приветствует) случалось какое-либо
.»هلل
радостное событие или приходило какое-либо
доброе известие, он падал ниц в знак
благодарности Аллаху.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом благородном хадисе сообщается о том, как صىل اهلل عليه- يبني احلديث الْشيف فعل انليب
вел себя Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) всякий раз, когда с ним происходило  لكما جاءه أمر يرسه أو بشارة بيشء حسن؛ أنه-وسلم
ً
какое-либо радостное событие или приходило
.-تعاىل- اكن خير ساجدا سجود شكر هلل
некое доброе известие, а именно, что в подобных
 أما انلعم،سجود الشكر رشع عند انلعم املتجددة
случаях он совершал земной поклон в знак
املستمرة كنعمة اإلسالم ونعمة العافية والغىن عن
благодарности Всевышнему Аллаху.
Земной поклон в знак благодарности Аллаху انلاس وحنو ذلك فهذه ال يْشع السجود هلا؛ ألن نعم
узаконен в Шариате за те Его дары и благодеяния,
которые выпадают человеку время от времени, как  فلو رشع السجود ذللك،اهلل دائمة ال تنقطع
разовые проявления. Что же касается даров  وإنما يكون،الستغرق اإلنسان عمره يف السجود
Аллаха, постоянно сопутствующих человеку, как то,
- شكر هذه انلعم وغريهما بالعبادة والطاعة هلل
что он исповедует ислам, пребывает в
-.تعاىل
благополучии и здравии, не нуждается в помощи
людей и т. п., то в этих ситуациях земной поклон в
знак благодарности Аллаху не совершается. Это
объясняется тем, что подобным благодеяниям
Аллаха нет конца, и если бы данный земной поклон
был установлен в Шариате также и за них, то
человеку пришлось бы провести в нем всю свою
жизнь. Благодарностью Всевышнему Аллаху за
благодеяния, упомянутые в приведенных и других
подобных им примерах, является лишь поклонение
Ему и подчинение Его велениям.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > أحاكم خطبة اجلمعة
-ريض اهلل عنه-  أيب بكرة:راوي احلديث
 رواه أبو داود:اتلخريج
ابن ماجه
الرتمذي
.أمحد
**
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث يدل ىلع سجدة يقال هلا" :سجدة الشكر" ،ويه مستحبة عند َتدد نعمة ،أو اندفاع نقمة ،سواء أكانت انلقمة ،أو انلعمة خاصة
بالساجد ،أم اعمة للمسلمني.
 .2سجود الشكر ال يفتقر إىل طهارة واستقبال القبلة كسجود اتلالوة.

 .3سجود الشكر من السنن املهجورة بني انلاس يف هذا الزمان ،فينبيغ للمسلم إحياؤها عند حصول سببها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن ،دار الفكر ،بريوت.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)11244( :
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«Если мужчина усядется меж четырех
конечностей женщины и совершит с ней
половое сношение, то полное омовение
»станет обязательным для них.

إذا جلس بني شعبها األربع ،ثم جهدها ،فقد
وجب الغسل

 .519احلديث:

**

519. Текст хадиса:

َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أ رن ر
انل ر
يب  -صىل اهلل
ِ
َ
َ َ
َ َ
ُ
عليه وسلم  -قالِ (( :إذا َجل َس بني ش َع ِب َها األربع ،ثم
َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ
ب الغ ْسل))  .ويف لفظ ((وإن لم
جهدها ،فقد وج
ُْ
زنل)).
ي ِ
درجة احلديث :صحيح

)Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах
сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Если мужчина усядется
меж четырех конечностей женщины и совершит с
ней половое сношение, то полное омовение станет
обязательным для них». В другой версии этого
хадиса сообщается, что он добавил: «...даже если у
»него не произойдет семяизвержения.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

Если
мужчина
усядется
между
إذا جلس الرجل بني أطراف املرأة األربع ،ويه четырьмя
конечностями женщины, т. е. между ее руками и
ايلدان والرجالن ،ثم أدخل ذكره يف فرج املرأة؛ فقد ногами, и введет свой половой орган в ее
влагалище,
то
полное
омовение
وجب عليهما الغسل من اجلنابة وإن لم حيصل إنزال станет
обязательным для них обоих, даже если этот
مِن؛ ألن اإلدخال وحده أحد موجبات الغسل.
половой
акт
не
будет
сопровождаться
семяизвержением, ибо сам факт совокупления уже
является достаточной причиной, обязывающей
совершать полное омовение.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > موجبات الغسل
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
**

الرواية اثلانية :رواها مسلم.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
إذا َجلَ َ
س  :أي الرجل.
•
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
• شع ِبها األرب ِع  :شعب مجع شعبة ،وهو القطعة من اليشء ،ويريد بذلك يديها ورجليها ،وهو كناية عن اجلماع.
ُ
َ
• ث رم َج َه َدها  :بلغ املشقة وحفزها وكدها ،وهو كناية عن اجلماع.
• َوإ ْن ل َ ْم يُ ْزن ْل  :أي :لم يزنل ًّ
منيا.
ِ
ِ
ُ
• َو َجب الغسل  :لزم وثبت الغسل.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل من إدخال اذلكر يف الفرج ،وإن لم حيصل إنزال.
 .2استعمال الكناية فيما يستحيا من اتلرصيح به.
َ
 .3اإلشارة إىل بعض احلِكم من إُياب الغسل باجلماع ،ويه عودة نشاط اجلسم بعد اجلهد املوجب لفتوره.
 .4يكون هذا احلديث ناسخا حلديث أيب سعيد "املاء من املاء" املفهوم منه بطريق احلرص ،أنه ال غسل إال من إنزال املِن.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3533( :
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ً
، فإن اكن صائما، فليجب،إذا ديع أحدكم
ً
 فليطعم،مفطرا
 وإن اكن،فليصل

"Когда кого-нибудь из вас пригласят,
пусть примет приглашение, и если он
соблюдает пост, пусть помолится, если
же он не постится, пусть поест."
**

520. Текст хадиса:

: احلديث.520

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал, -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
َ ِ  «إذا ُد:-صىل اهلل عليه وسلم
،يع أحدكم فليُجب
приветствует, сказал: "Когда кого-нибудь из вас
ي
ْ
.» وإن اكن ُمف ِطرا فليَ ْط َع ْم،فإن اكن صائما فليُ َصل
пригласят, пусть примет приглашение, и если он
соблюдает пост, пусть помолится, если же он не
постится, пусть поест."
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

из этого хадиса следует, что если брат по вере يفيد احلديث أن املسلم إذا داعه أخوه إىل ويلمة
пригласит мусульманина на свадебное торжество,
ً
то ему следует принять приглашение, дабы угодить العرس فعليه أن ُييب دعوته تطييبا خلاطره
ً
единоверцу и разделить с ним его радость. Если صائما صوم
 فإن اكن،ومشاركة منه لفرح أخيه
мусульманин соблюдает обязательный пост,
 لكن،فريضة اكلقضاء وانلذر فإنه حيرض وال يأكل
например, в качестве возмещения или обета, то
ً
ُ
ему следует прийти на свадьбу, но ничего не есть.  وإن اكن صومه نفال فإن،فليدع هلم باخلري والَّبكة
Он должен обратится к Аллаху с мольбой за них, شاء أفطر وأكل مع صاحب ادلعوة وإن شاء أكمل
прося его даровать им благо и благодать. Если
мусульманин соблюдает добровольный пост, то у  إال أنه يتعني عليه أن خيَّب صاحب ادلعوة،صومه
него есть выбор: по своему желанию он может  لكن ذهابه،حباهل من صوم أو فطر حىت ال حيرجه
ً
ً
прервать пост и разделить трапезу с пригласившим
.
صائما
أو
وحضوره لدلعوة مؤكد مفطرا
его человеком или же он может довести свой пост
до конца. В любом случае ему следует сообщить
пригласившему его человеку о том, продолжит он
поститься или нет, дабы не поставить хозяина в
затруднительное и стеснённое положение. Но при
этом независимо от поста или разговения
установлено, что мусульманин должен пойти на
торжество и присутствовать на нём.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء:اتلصنيف
ْ
 ي:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
. ال َو ِيل َم ِة- ِالصيَام
-ريض اهلل عنه-  ابوهريرة:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. فليأت إىل ماكن ادلعوة: • فليُ ِجب
ً
. فليدع: واملراد هنا, ادلاعء: الصالة لغة: • فليصل
. فليأكل إن شاء: • فليطعم
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فوائد احلديث:

ر
صائما ً
ً
فرضا فال يُفطر ،وخيَّب صاحب ادلعوة بصيامه؛ ئلال يظن به
 .1أن الواجب هو إجابة ادلعوة ،أما األكل فليس بواجب ،لكن إن اكن
ر
ً
ْ
ْ
ر
كراهة طعامه ،وأما إن اكن الصوم نفال :فإن حصل بفطره وأكله جَّب خاطر ادلايع ورغب املدعو بمشاركتهم يف األكل :فليفطر؛ وإال داع ،ر
وأتم
صومه.
ُْ
ً
ُ
 .2استحباب ادلاعء من املدعو لدلايع ،ويكون ادلاعء مناسبا لدلعوة واملقام ،ويظ ِهر الفرح وال ِغبطة لدلايع ،ويدخل الرسور فهذا من بركة
احلضور واالجتماع.
 .3إن إجابة ادلعوة واجبة حىت ىلع الصائم لألمر بذلك.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428َ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م

-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل

-فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل

-1427

نيل األوطار -حممد بن يلع الشواكين -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58114( :
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«Начинайте поститься, когда увидите
молодой месяц, и завершайте пост, когда
увидите [следующий] молодой месяц, а
если он скроется от ваших глаз, тогда
определяйте для него его обычное число
дней.»

ْ َ ُ ُ ْ ََ
ُ ُ َ ُ ََْ
ُ
 فإن، وإذا رأيتموه فأف ِطروا،إذا رأيتموه فصوموا
ُ
ُْ َ
غ َّم عليكم فاقد ُروا هل
**

521. Текст хадиса:

: احلديث.521

Сообщается, что Ибн ‘Умар (да будет доволен  سمعت: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
Аллах им и его отцом) сказал: «Я слышал, как
ُ ْ «إذا َرأَي: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
تموه
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
َ
ُ ُ َ
ُ ر
ُ ْ َ ُُْ َ
приветствует) сказал: "Начинайте поститься, когда  فإن غم عليكم، وإذا رأيتموه فأف ِطروا،فصوموا
ْ َ
увидите молодой месяц, и завершайте пост, когда
.»فاق ُد ُروا هل
увидите [следующий] молодой месяц, а если он
скроется от ваших глаз, тогда определяйте для него
его обычное число дней.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Все законоположения Шариата базируются на  فال ُي ْع َدل،أحاكم الْشع الْشيف ُتبْ َىن ىلع األصل
следовании основам, отклоняться от которых
.عنه إال بيقني
можно лишь при наличии на это категоричного
довода, исключающего какие-либо сомнения и  وأن اذلمة بريئة، أن األصل بقاء شعبان:ومن ذلك
ْ ْ ُ
неуверенность.
 ما دام أن شعبان لم تك َمل عدته،من وجوب الصيام
К числу таких основ относится основа о том, что
َُ
месяц Ша‘бан продолжается до тех пор, пока не ، أو يرى هالل رمضان، فيعلم أنه انتىه،ثالثني يوما
َْ
истечет тридцать дней с момента его начала,
.فيُعل ُم أنه دخل
благодаря чему станет известно о его завершении,
ّ
или пока на небе не будет замечен молодая луна  علق صيام،-صىل اهلل عليه وسلم- وذلا فإن انليب
месяца Рамадан, благодаря чему станет известно о
.شهر رمضان وفطره برؤية اهلالل
наступлении нового месяца. Именно поэтому
ََ
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ، أو حنوهما،رت
ٍ  أو ق،فإن ْ اكن هناك مانع من غيم
связал вопрос начала и завершения поста со
فيُكمل عدة شعبان ثالثني يوما؛ ألن األصل بقاؤه
зрительной фиксацией молодой луны. Если же чтоَ ُْ
либо воспрепятствует этому, как, например, тучи,  "أن األصل: والقاعدة،فال حيكم خبروجه إال بيقني
песчаная буря и тому подобное, то необходимо
".بقاء ما اكن ىلع ما اكن
довести количество дней месяца Ша‘бан до
тридцати, поскольку согласно основе следует
считать, что месяц продолжается, и говорить о
каких-либо изменениях можно лишь на основе
несомненных указаний на это, ведь шариатское
правило гласит: «В основе все остается попрежнему» (См. «Тайсир аль-‘аллям», с. 314;
«Танбих аль-афхам» т. 3, с. 414; «Таъсис альахкам» т. 3, с. 212).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > رؤية اهلالل:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:راوي احلديث
**
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• إذا رأيتموه  :أبرصتموه ،أي هالل رمضان ،واملراد رآه من تثبت به رؤيته.

• فصوموا  :فابتدئوا الصوم من الغد ،والصوم :إمساك عن املفطرات بنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.
فأفطروا  :أي :فاتركوا الصوم من الغد.
•
ِ
ُ
ُ
ر
• غم عليكم  :است ِرت عليكم حباجب ،من غيم وغريه.
• فاقدروا هل  :أبلغوه قدره ،وهو  :تمام ثالثني ً
يوما.
ِ

فوائد احلديث:

 .1وجوب صوم رمضان ،إذا ثبتت رؤية اهلالل ً
رشاع.

 .2من انفرد برؤيته يف بر وحنوه لزمه العمل بمقتىض رؤيته.

 .3أن صيام شهر رمضان معلق برؤية انلاس أو بعضهم للهالل.
َْ َ
 .4وجوب إكمال شعبان ثالثني يوما ،إذا حال دون َمنظره غيْ ٌم أو حنوه.
 .5وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هالل شوال ً
رشاع.

 .6وجوب إكمال رمضان ثالثني ً
يوما إذا حال غيم أو حنوه دون هالل شوال.

 .7إبطال االعتماد ىلع قول أهل احلساب يف دخول الشهر.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نْش.

تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.

اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه.
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 - 1404ه).

الرقم املوحد)4549( :
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«Выпрямляясь после поясного поклона в
َ َْ َ َ َ
ُّ
последнем ракяте утренней молитвы и
إذا رفع رأسه مِن الركوع ِف الركعة األخرية مِن
произнесения слов "Да услышит Аллах
ً ُ ً ُ ْ َْ
ْ َ
َ
:يقول
ما
بعد
،ا
 امهللَّ العن فالنا وفالن:الفجر قال
тех, кто воздал Ему хвалу! Господь наш,
َّ َ َ
َ َ
ُ َْ
хвала Тебе!", он говорил: "О Аллах,
: فأنزل اهلل،احلمد
س ِمع اهلل ملن َحِده َربنا ولك
прокляни такого-то и такого-то!" — после
َ َْ َ َ َ َ َْ
ْ
)(ليس لك مِن األم ِر يشء
чего Аллах ниспослал аят: "Тебя это не
касается.»"
**

522. Текст хадиса:

 أنه سمع-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
َ
 إذا َرف َع: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ
ْ َ
ُّ َرأ َسه ِمن
مهلل
 «ا ر:الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر
َ
ً ُ ً ُ ْ َْ
َ
َ َ
مح َده
ِ  «س ِمع اهلل ملن: بعدما يقول.»العن فالنا وفالنا
َ َ َْ
َْ
 (لي َس لك ِم َن األم ِر: فأنزل اهلل.»َر ربنا ولك احل َ ْم ُد
َ ُ َ َْ َ
ْ
ْ َ
،بن أ َم رية
 يَد ُعو ىلع صفوان: ويف رواية.) اآلية... يش ٌء
ِ
َْ ْ َََ
َ
ُ
 (لي َس:ت
 فزنل، واحلارث بن هشام،وسهيْ ِل بن ع ْم ٍرو
َ
َ َ
ْ َ ك ِم َن األ ْمر
.)يش ٌء
ل
ِ

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен
Аллах им и его отцом) сообщается, что он слышал,
как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), выпрямляясь после поясного
поклона в последнем ракяте утренней молитвы и
произнесения слов «Да услышит Аллах тех, кто
воздал Ему хвалу! Господь наш, хвала Тебе!»,
говорил: «О Аллах, прокляни такого-то и такого-то!»
— после чего Аллах ниспослал аят: «Тебя это не
касается». В другой версии данного хадиса
сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) обращался к Аллаху против
Сафуана ибн Умайи, Сухайля ибн ‘Амра, альХариса ибн Хишама, после чего был ниспослан аят:
«Тебя это не касается.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.522

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ُ َّبنا
ُ ُْخي
َ عبد اهلل بن
В данном хадисе ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет  يف هذا-ريض اهلل عنهما- عمر
ِ
доволен Аллах им и его отцом) сообщает, что в َ
течение какого-то времени в последнем ракяте  اكن إذا رفع-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:احلديث
ْ
ْ َ
َ
ُّ َرأ َسه ِمن
утренней молитвы после выпрямления из поясного  وبعد،الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر
َ َ
َ
поклона и произнесения слов «Да услышит Аллах
ُ  «سمع:قوهل
 يقنت ىلع بعض ُرؤساء،»محده
ِ اهلل ملن
ِ
тех, кто воздал Ему хвалу! Господь наш, хвала
ُ َ
َ
ُ
ر
ر
ْ
ُ
Тебе!», Пророк (да благословит его Аллах и ، آذوه يوم أح ٍد، وربما سماهم بأسمائهم،املْشكني
ً
َْ
приветствует) обращался к Аллаху с мольбами آية
ويلعنهم بأسمائهم؛ فأن َزل اهلل عليه ُم َعاتِبًا هل
против некоторых старейшин многобожников,
ََُْ
причинивших ему страдания в день битвы при  {ليس لك من األمر يشء}؛ وذلك ملا:تمنعه من ذلك
ْ َ
ُ ح
Ухуде, и поименно проклинал их. Затем Всевышний سن
 وسي،َسبَ َق يف علم اهلل ِمن أنهم سيُ ْس ِل ُمون
Аллах ниспослал аят, в котором выказал ему Свой
ُ
.إسالمهم
упрек за это и запретил делать это впредь, сказав:
«Тебя это не касается» (Сура 3, аят 128).
Данный упрек объясняется тем, что Аллах,
Которому ведомо все сущее наперед, знал, что
люди, которых проклинал Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует), в будущем примут
Ислам и станут добросовестно исповедовать его.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
**
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موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القنوت  -اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ
َ ْ
ُ َ
• ركوعه  :الركوع :االحنناء ،يقال :ركع املصيل ،أي :احنىن بعد القيام حىت تنال راحتاه ركبْتيْ ِه ،أو حىت يطمنئ ظه ُره.
ُ
ُ ر
َ ْ
• الفجر  :أي :صالة الفجر ،ويه الفريضة اليت ت َؤدى من طلوع الفجر إىل ُطلوع الشمس.
الس ُّ
الط ْر ُد واإلبعاد من َر ْ َ
ب ُّ
انلاس :ر
• امهلل العن  :اللر ْع ُن من اهلل :ر
محته ،و ِمن ر
وادلاعء.
ِ
ََ
َ ُ َ َ
مح َده وتق ربله.
• سمع اهلل  :أجاب
اهلل من ِ
ر
ُّ
ر
ي
ُ
اثلناء ىلع املحمود مع املحبة هل واإلجالل.
• ملن محده  :احل َ ْمدِ :ضد اذلم ،وحقيقة احلمد:
• {ليس لك من األمر يشء}  :أي :إنما عليك ابلالغ ،وإرشاد اخللق ،واحل ِْرص ىلع مصاحلهم ،وإنما األمر هلل -تعاىل -هو اذلي يُ َدبير األمور،
َْ
ويض ُّل َمن يشاء .وقد َ
تاب اهلل ىلع هؤالء ُ
ُ
الـم َع ري ِنني وغريهم ،فهداهم لإلسالم -ريض اهلل عنهم-.
ويهدي من يشاءِ ،
ر َ ُّ
ر َ
• يدعو ىلع ُّ :
اتلذلل واخل ُ ُضوع.
الطلب مع
ادلاعء :هو

فوائد احلديث:
 .1جواز ُّ
ادلاعء ىلع املْشكني يف الصالة.
 .2مْشوعية القنوت يف صالة الفجر للحاجة.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُّ
الـمد ُع يو هل أو عليه ال يرض الصالة.
الشخص
 .3ديلل ىلع أن تسمية
ِ
اهلل ملن َمح َده» ،واتلحميد وهو قوهل « :ر
َ
ُيمع بني التسميع وهو قوهل« :سمع ُ
ربنا لك احلمد».
 .4اتلرصيح بأن اإلمام
ِ
ِ
َُ
ر
 .5إثبات أن القرآن مزنل غري ُملوق.
َ
ْ
رضا ،وال يعلمون الغي َ
 .6بيان أن األنبياء ال َي ْملكون َن ْف ًعا وال َ ًّ
ب.
ِ
املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424ه.

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه.

القاموس الفقِه لغة واصطالحا ،سعدي أبو حبيب ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

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

الرقم املوحد)5940( :
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«Совершая земной поклон, не
опускайтесь на колени, как это делают
верблюды! Сначала кладите наземь
»руки, а затем опуститесь на колени.

إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك ابلعري،
ويلضع يديه قبل ركبتيه

 .523احلديث:

**

523. Текст хадиса:

ً
مرفواع« :إذا سجد Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал,
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
ََْ َ ْ
َ َ ُ ُ
َّبك َك َما يَ ْ ُ
ك ْم فَ َال يَ ْ ُ
َّب ُك َ
قبل
يديه
ع
ض
يل
و
ري،
ع
ابل
أحد
ِ
приветствует) сказал: «Совершая земной поклон,
ركبتيه».
не опускайтесь на колени, как это делают
верблюды! Сначала кладите наземь руки, а затем
»опуститесь на колени.
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يبني احلديث الْشيف طريقة الزنول للسجود ،ويه В этом благородном хадисе разъясняется то, как
следует опускаться в земном поклоне. Сначала
أن يبدأ بوضع ايلدين قبل الركبتني ،وجاءت أحاديث — надлежит поставить на землю руки, а затем
أخرى يف الزنول بالركبتني قبل ايلدين ،فالك األمرين колени. Также передаются другие хадисы, в
которых сказано, что сначала следует опустить
جائز وال يُنكر ىلع من فعل هذا أو فعل هذا.
колени, а затем — руки. Поэтому дозволено
поступать в соответствии со всеми этими хадисами,
и никто не заслуживает порицания за то, каким из
двух способов он опускается в земном поклоне.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أنواع ادلاعء
راوي احلديث :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود
والرتمذي ُمترصا
والنسايئ
وادلارِّم
وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
براك :وقع ىلع بركهَ َ ،
والَّبك :ما ييل األرض من صدر ابلعري.
• فال يَّبك  :يقال :برك ابلعري

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث بيان صفة اهلوي يف السجود ،وهو أن يضع يديه قبل ركبتيه.
 .2اختلف العلماء يف هذه املسألة ىلع ثالثة أقوال:
 .3القول األول :أن املصيل يهوي إىل السجود بتقديم الركبتني ثم ايلدين.
 .4والقول اثلاين :أن املصيل يهوي إىل السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه.
 .5القول اثلالث :أنه ُمري يف تقديم أيهما شاء ،وقد أمجعوا ىلع أن الصالة بكلتا الصفتني جائزة ،وإنما اخلالف يف األفضل.
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،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 :األوىل 1421ه2001 ،م.
سنن ادلارِّم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغِن للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.

املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10938( :
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«Когда будешь совершать земной
поклон, то поставь свои ладони на пол, а
»локти оторви от него.

إذا سجدت فضع كفيك ،وارفع مرفقيك

 .524احلديث:

**

524. Текст хадиса:

ً
عن َ َ
مرفواع« :إذا Со слов аль-Бара` ибн ‘Азиба (да будет доволен
الَّباء بن َاعزب -ريض اهلل عنهما-
Аллах им и его отцом) сообщается, что Пророк (да
ر
َْ ََْْ
َ
َس َ
».
ك
ي
ق
ف
ر
م
ع
ف
وار
يك
كف
ع
فض
جدت
ِ
благословит его Аллах и приветствует) сказал ему:
«Когда будешь совершать земной поклон, то
поставь свои ладони на пол, а локти оторви от
»него.
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

ر
َ ي
معىن احلديث إذا َس َجدت ىلع األرض ف َمكن كفيك
ي
َُ
من األرض وارفع اذلراعني من األرض مع جمافاة
ْ
اجلَنبَني؛ ألنه أشبه بهيئة املتواضع وأبْعد عن هيئة
ُ
الك َساىل ُ
ومشابهة احليوانات ،فإن ُ
المنبسط يشبه
ِسباع احليوانات ،حال افرتاشها ويُشعر حاهل باتلهاون
ر
بالصالة وقِلة االعتناء بها ،واإلقبال عليه ،ويف

Общий смысл:
**

Когда человек совершает земной поклон, то,
поставив руки наземь, должен оторвать локти от
земли и развести руки в стороны, ибо совершение
земного поклона в таком виде свидетельствует о
кротости и сдержанности человека, и это не похоже
на земной поклон лентяев и далеко от уподобления
позам животных. Распластывание же по земле во
время совершения земного поклона является
уподоблением диким зверям и свидетельствует о
حديث ميمونة -ريض اهلل عنها -عند مسلم" :اكن нерадивости молящегося и его невнимательном -
ُ
صىل اهلل عليه وسلمُ -يَايف يديه فلو أن بهيمة أرادت отношении к своей молитве. В хадисе, переданном
Маймуной (да будет доволен ею Аллах),
أن تَمر َ
لمرت".
сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) отводил руки от своих боков (во
время земного поклона) так сильно, что если бы
какое-либо
животное
пожелало
пройти
в
образовавшийся проход, то смогло бы сделать это.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :ال ْ َ َ
َّبا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ي
َ ُ
ََْ
بالعضد.
• ِم ْرفقيك  :هو َم ْو ِصل اذلراع

فوائد احلديث:

ي
ر
ر
السجود ر
كفيه ىلع األرض ،والكفان ُعضوان من أعضاء ُّ
السبعة.
 .1أن الواجب ىلع املصيل أن يَضع
ر
ر
 .2هذا احلديث أيرد األصل من أن املراد بايلدين هما :الكفان.
َر
باطن الكفني من األرض.
 .3استحباب تمكني ِ
ي
َ
ر
 .4استحباب رفع اذلراعني عن األرض ،وكراهة افرتاشهما كما يفرتش السبع ِذراعيه.
 .5مْشوعية ُ
ابلعد عن ُمشابهة احليوانات يف الصالة ،اليت يه ُمنَاجاة ودخول ىلع اهلل -تبارك وتعاىل-.
ر
والرغبة يف َ
ر
والقوة ،ر
العبادة.
 .6مْشوعية إظهار النشاط
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ُ ي
ر
ُّ ُ
ُّ
ضو حقه من العبادة.
 .7أن المصيل إذا اعتمد ىلع مجيع أعضاء السجود ،أخذ لك ع ٍ

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.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.

الرقم املوحد)10927( :
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«Когда услышите муаззина,
провозглашающего азан, то повторяйте
»те же самые слова, что говорит он.

إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول

 .525احلديث:

**

525. Текст хадиса:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال Со слов ‘Амра ибн аль-‘Аса (да будет доволен им
َ َ ُ Аллах) сообщается, что Пророк (да благословит его
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إذا س ِمعتم
Аллах и приветствует) сказал: «Когда услышите
َُي َُ ُ
َ َُ
المؤذن فقولوا ِمثل َما يقول».
муаззина, провозглашающего азан, то повторяйте
»те же самые слова, что говорит он.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

إذا سمعتم املؤذن للصالة فأجيبوه ،بأن تقولوا مثل ما В данном хадисе сообщается о том, что когда мы
слышим, как муаззин призывает людей к молитве,
يقول ،مجلة جبملة ،فحينما يكَّب فكَّبوا بعدهнам следует повторять за ним те же самые слова, ،
وحينما يأيت بالشهادتني ،فأتوا بهما بعده ،فإنه حيصل которые говорит он в своем призыве, делая это
фразой за фразой. Так, когда он говорит «Аллах
لكم من اثلواب ما فاتكم من ثواب اتلأذين اذلي
Велик!», нам тоже следует сказать «Аллах Велик!»,
حازه املؤذن ،واهلل واسع العطاء ،جميب ادلاعء.
когда он говорит «Свидетельствую, что нет
يستثىن من احلديث لفظ( :يح ىلع الصالة ،يح ىلع божества, кроме Аллаха», нам тоже следует
сказать это, и т. д. до конца азана. Тем самым мы
الفالح) فإنه يقول بعدها :ال حول وال قوة إال باهللможем снискать награду, которую получает .
муаазин за призыв людей к молитве! Хвала Аллаху,
Щедрому в Своих дарах и Отвечающему на
!мольбы
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ْ ْ ي َ
• إذا َس ِمعتُ ْم ال ُم َؤذن  :إذا سمعتم صوت املؤذن باألذان.
• مثل ما يقول  :لك مجلة يقوهلا.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية إجابة املؤذن بمثل ما يقول ،وذلك بإمجاع العلماء.
 .2ال يقول شيئا إذا شاهد املؤذن ولم يسمعه.
 .3يتابع املؤذن اثلاين بعد انتهاء األول ،وإن تعدد املؤذنون؛ لعموم احلديث.
 .4تكون إجابة املجيب بعد انتهاء املؤذن من اجلملة لقوهل( :فقولوا)؛ ألن الفاء للرتتيب.
ر
ُ .5ييب املؤذن يف لك أحواهل ،إن لم يكن يف خالء أو ىلع حاجته؛ ألن لك ذكر هل سبب ال ينبيغ إهماهل؛ حىت ال يفوت بفوات سببه.
 .6سعة فضل اهلل -عز وجل ،-وكمال رشيعته.
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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 ،القاهرة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3013( :
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«Если собака попила из сосуда кого-то из
»вас, пусть он вымоет его семь раз.

إذا رشب اللكب ِف إناء أحدكم فليغسله سبعا

 .526احلديث:

**

526. Текст хадиса:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ
َ ُ
أح ِدكم
رشب اللكب يف إناء
عليه وسلم -قال «:إذا ِ
ُ
ُ
ُ
له ً
َ َ
سبعا» .وملسلم « :أواله رن بالرتاب» .عن عبد
غس
فلي ِ

)Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Если собака попила из сосуда
кого-то из вас, пусть он вымоет его семь раз». А в
версии Муслима добавление: «Причём первый раз
— с землёй». ‘Абдуллах ибн Мугаффаль (да будет
доволен им Аллах) передаёт, что Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Если собака
лакала из посуды, то вымойте посуду семь раз, а на
»восьмой протрите землёй.

اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل
َ
عليه وسلم -قال «:إذا َولغ اللكب يف اإلناء فاغسلوه
ر
َ ُّ
ً
سبعا وعف ُروه اثلرا ِمنة بالرتاب».
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

ملا اكن اللكب من احليوانات املستكرهة اليت حتمل Поскольку собака относится к числу животных,
вызывающих отвращение и приносящих много
ً
كثريا من األقذار واألمراض أمر الشارع احلكيم грязи и болезней, то Всевышний Аллах повелел
بغسل اإلناء اذلي ولغ فيه سبع مرات ،األوىل منهن мыть посуду, из которой пила или ела собака, семь
раз, причём первый раз — с землёй, чтобы после
مصحوبة بالرتاب يلأيت املاء بعدها ،فتحصل انلظافة
этого посуда была ещё вымыта водой и чтобы
اتلامة من َناسته ورضره.
добиться таким образом полной чистоты и
избавления от нечистоты и возможного вреда.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن ُم َغ رفل ُ
الم َز ي
ين -ريض اهلل عنهما-
ِ
ِ
ِ
**

اتلخريج :حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.

حديث عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما :-رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• إذا َولغ  :رشب بطرف لسانه ،وهو أن يدخل لسانه يف املاء وغريه من لك مائع ،فيحركه ولو لم يْشب ،فالْشب أخص من الولوغ.
• اللكب  :احليوان املعروف.
َي
• عف ُروه  :اتلعفري ،اتلمريغ يف العفر ،وهو الرتاب.

فوائد احلديث:
 .1اتلغليظ يف َناسة اللكب ،لشدة قذارته.
ُ
 .2ولوغ اللكب يف إناء ،ومثله األكل ،ينجس اإلناء ،وينجس ما فضل منه.
 .3وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.
ً
 .4وجوب اتلطهري بالرتاب واتلكرار سبعا خاص باتلطهري من ولوغه دون بوهل وعذرته وسائر ما لوثه اللكب.
ُ
َ
 .5وجوب استعمال الرتاب مرة ،واألوىل أن يكون مع األوىل يلأيت املاء بعدها .وتكون يه اثلامنة املشار إيلها يف الرواية األخرى .وال فرق بني
أن يطرح املاء ىلع الرتاب أو الرتاب ىلع املاء أو أن يؤخذ الرتاب املختلط باملاء ،فيغسل به أما مسح موضع انلجاسة بالرتاب فال ُيزئ.
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ر ي
 .6عظمة هذه الْشيعة املطهرة ،وأنها تزنيل من حكيم خبري ،وأن ُم َؤديها صلوات اهلل عليه لم ينطق عن اهلوى ،وذلك أن بعض العلماء حار يف
حكمة هذا اتلغليظ يف هذه انلجاسة ،مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ،ولم يشدد يف اتلطهري منها ،حىت قال فريق من العلماء :إن اتلطهري ىلع هذه
الكيفية من ولوغ اللكب تعبدي ال تعقل حكمته ،حىت جاء الطب احلديث باكتشافاته ومكَّباته ،فأثبت أن يف لعاب اللكب مكروبات وأمراضا
فتاكة ،ال يزيلها إال الرتاب.
 .7ظاهر احلديث أنه اعم يف مجيع الالكب ،حىت الالكب اليت أذن الشارع باختاذها ،مثل الكب الصيد واحلراسة واملاشية.
َ .8ناسة اللكب أغلظ انلجاسات.

 .9الصابون واألشنان ال يقومان مقام الرتاب يف ذلك؛ ألن انلص إذا ورد بيشء معني واحتمل معىن خيتص بذلك اليشء لم ُيز إلغاء انلص
واطراحه ،فإلم ُيد غريه فال حرج ،قال تعاىل( :فاتقوا اهلل ما استطعتم).

املصادر واملراجع:

اإلملام بْشح 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 ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3143( :
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«Если во время молитвы кто-нибудь из
вас будет сомневаться, не зная точно, три
или четыре ракята он совершил, пусть
отринет сомнения и основывается на
том, в чём он уверен, а потом, перед
таслимом, совершит два земных поклона
[для невнимательных]. Если человек [по
ошибке] совершит [обязательную
молитву в] пять ракятов, то [благодаря
совершению этих двух поклонов общее
количество совершённых им ракятов]
станет чётным, если же он [по ошибке]
совершит [вышеупомянутые поклоны]
после четырёх ракятов, [эти поклоны]
унизят шайтана.»

 فلم يدر كم صىل،إذا شك أحدكم ِف صالته
ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ما

 فإن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم،استيقن
 وإن اكن صىل،اكن صىل مخسا شفعن هل صالته
.إتماما ألربع؛ اكنتا ترغيما للشيطان

**

527. Текст хадиса:

-  عن انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ  «إذا شك:-صىل اهلل عليه وسلم
،أح ُدكم يف صالته
َْ
ْ
فلم يَد ِر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ فليَ ْط َر ِح الشك
َ َ ْ
ََْْ
 ثم يسجد سجدتني قبل أن،استيْق َن
ْب ىلع ما
ِ ويل
َ َ
ي
ْ َ َ
َ
 وإن اكن، فإن اكن صىل مخسا شفعن هل صالته،ي ُ َسل َم
ْ ً َْ
ً أل ْر َبع؛ اكنتا تَ ْرغ
.»يما للشيطان
ِ
ٍ ِ صىل إِتماما

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах)
передал, что Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Если во время
молитвы кто-нибудь из вас будет сомневаться, не
зная точно, три или четыре ракята он совершил,
пусть отринет сомнения и основывается на том, в
чём он уверен, а потом, перед таслимом, совершит
два земных поклона [для невнимательных]. Если
человек [по ошибке] совершит [обязательную
молитву в] пять ракятов, то [благодаря совершению
этих
двух
поклонов
общее
количество
совершённых им ракятов] станет чётным, если же
он [по ошибке] совершит [вышеупомянутые
поклоны] после четырёх ракятов, [эти поклоны]
унизят шайтана.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.527

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом благородном хадисе разъясняется, как
следует поступить мусульманину, если во время
молитвы его одолеют сомнения. Он должен
основываться на том, в чём он уверен. Так, если
молящийся
сомневается
в
количестве
совершённых ракятов, то ему следует исходить из
наименьшего количества, а затем совершить два
земных поклона для невнимательных перед
произнесением слов приветствия (таслим). В
хадисе, который передал Абу Са‘ид со слов
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) в частности сказано:
«Если во время молитвы кто-нибудь из вас будет
сомневаться», т. е. колебаться, не склоняясь в ту
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**

يبني احلديث الْشيف كيفية اتلعامل مع الشكوك
 وذلك أن يبِن ىلع،اليت ترد للمسلم حال الصالة
 فإن اكن الشك يف عدد الركعات فايلقني،ايلقني

. ثم يسجد سجدتني للسهو قبل السالم،العدد األقل

صىل-  قال رسول اهلل:فيف احلديث عن أيب سعيد قال
: "إذا شك أحدكم يف صالته" أي:-اهلل عليه وسلم

 "فلم يدر،تردد بال رجحان فإنه مع الظن يبِن عليه

،" مثال "فليطرح الشك:كم صىل ثالثا أو أربعا؟" أي
َْْ
ْب ىلع ما
ِ  ما يشك فيه وهو الركعة الرابعة "ويل:أي
. وهو ثالث ركعات، علمه يقينا:استيقن" أي

или иную сторону, то, несмотря на это, он строит  هذا،" "ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم:قوهل
предположение.
.األفضل أن يكون السجود قبل السالم
Например, если молящийся не знает, «три или
четыре ракята он совершил», то «пусть отринет ، "فان اكن صىل مخسا" تعليل لألمر بالسجود:قوهل
сомнения», т. е. пусть он отринет то, в чём
сомневается. В данном случае это будет четвёртый  فإن اكن ما صاله يف الواقع أربعا فصار مخسا:أي
ْ َ َ
ракят.
: أي،" "شفع َن هل صالته،بإضافته إيله ركعة أخرى
«...И основывается на том, в чём он уверен», т. е. ،السجدتان تشفعان هل الصالة؛ ألنها بمقام ركعة
пусть поступает в соответствии с тем, в чём уверен.
В данном случае пусть считает, что было والصالة اليت يصليها يف أصلها شفع وليست وتر؛
совершено три ракята, и продолжает молиться, ،ألنها أربع ركعات ىلع املثال املرضوب يف احلديث
исходя из этого.
 إن اكن صىل أربعا،" "وإن اكن صىل إتماما ألربع:وقوهل
«...А потом, перед таслимом, совершит два земных
поклона [для невнимательных]». Лучше, если يف الواقع فيكون قد أدى ما عليه من غري زيادة وال
молящийся совершит эти два поклона до
. نقصان
произнесения слов приветствия.
«Если
человек
[по
ошибке]
совершит  وإن صارت صالته: أي،" "اكنتا ترغيما للشيطان:قوهل
[обязательную молитву в] пять ракятов», то
: أي، السجدتان ترغيما: أي،بتلك الركعة أربعا اكنتا
требуется совершить земные поклоны для
. واهلل أعلم،إذالال للشيطان
невнимательных. То есть, если на самом деле
молящийся совершил пять ракятов, то один ракят
будет лишним, однако благодаря совершению этих
двух поклонов общее количество совершённых им
ракятов «станет чётным». То есть, эти два земных
поклона для невнимательных доведут общее число
ракятов до чётного количества, поскольку они
заменят собой целый ракят, ведь молитва, которую
совершал человек, в своей основе состоит из
чётного, а не нечётного количества ракятов, ибо в
нашем примере это была молитва из четырёх
ракятов.
«Если
же
он
[по
ошибке]
совершит
[вышеупомянутые
поклоны]
после
четырёх
ракятов», т. е. если на самом деле молящийся
совершил четыре ракята, то он совершил молитву
без добавления и без упущения одного ракята, и в
таком случае совершённые им земные поклоны для
невнимательных «унизят шайтана». А Аллаху об
этом ведомо лучше!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر:اتلصنيف
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
ً

:معاين املفردات

. إذالهل: واملراد، وهو الرتاب، إلصاقا ألنفه يف الراغم: أي: • ترغيما
َر
. ولو ترجح أحدهما ىلع اآلخر، تردد الشخص بني وقوع الفعل منه وعدم وقوعه: • شك
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َُْْ
َ َْْ
ْب صالته ىلع ما تيقنه.
• فليطرح  :فليل ِق ما شك فيه ،ويبعده عنه ،ويل ِ
ر
• ويلْب  :يعِن :يعتمد ما تيقن أنه أىت به من الصالة ،خبالف املشكوك فيه فال يعتَّبه.

فوائد احلديث:
 .1أن املصيل إذا شك يف صالته ولم يرتجح عنده أحد األمرين فإنه يطرح الشك ويعمل بايلقني ،وهو األقل ،فيتم صالته ويسجد للسهو قبل أن

يسلم ثم يسلم.
ً
ً
ًّ
ً
 .2جعل اهلل -تعاىل -هاتني السجدتني طريقا إىل جَّب الصالة ،وردا للشيطان خاسئا ذيلال مبعدا عن مراده ،وبهما تكمل صالة العبد ويمتثل
أمر اهلل -تعاىل -بالسجود اذلي عىص به إبليس ربه.
ً
 .3أحد أسباب سجود السهو الشك يف الصالة ،وهذا احلديث يف حكم سجود السهو للشك فيها ،هذا ما لم يكن الشك وسواسا يالزم اإلنسان،
ر
يعمل العمل ،ويقول يف نفسه :إنه لم يعمله ،فهذا ال سجود عليه.
ً

 .4احلديث رصيح يف صحة الصالة بهذه الصورة ،إذا لم يطرأ عليها ما يبطلها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)11231( :
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«Если вы будете совершать молитву,
отгородившись от людей преградой, и в
это время кто-то захочет пройти перед
вами, то остановите его. Если же он
воспротивится, то дайте ему отпор, ибо
это – шайтан.»

َّ
ُ ُ صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس
،رتهُ من انلاس
إذا
ُ ْ َ ََْْ
َ ََْ
 فإن أىب،فأراد أحد أن َيتاز بني يديه فليدفعه
ُْ ََُْ
فليقات ِله؛ فإنما هو شيطان
**

528. Текст хадиса:

: احلديث.528
ْ

ْ
ً
Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах)  (إذا:مرفواع
-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِر يي
ر
передал, что Посланник Аллаха (мир ему и
ُ ُ صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس
 فأراد أحد،رت ُه من انلاس
благословение Аллаха) сказал: «Если вы будете
ُْ َُْ َ
ُ ْ َ ْ َْ َ
َ ََْ
совершать молитву, отгородившись от людей  فإن أىب فليقاتِله؛ فإنما،أن ُيتاز بني يديه فليدفعه
преградой, и в это время кто-то захочет пройти
.)هو شيطان
перед вами, то остановите его. Если же он
воспротивится, то дайте ему отпор, ибо это –
шайтан.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В Шариате приказано проявлять осмотрительность ،يأمر الْشع باختاذ احلزم واحليطة يف األمور لكها
и предосторожность во всех делах. Самым важным
ر
религиозным делом в этой жизни является  ذلا حث الشارع،وأهم أمور ادلين وادلنيا الصالة
َ
ْ ُ
молитва. Поэтому Мудрый Законодатель призвал السرتة هلا إذا دخل
احلكيم ىلع العناية بها واختاذ
верующих проявлять заботу о молитве и
 حىت ال ينقصوا،املصيل يف صالته لتسرته من انلاس
отгораживаться от людей преградой во время её
совершения. Так следует поступать для того, чтобы  فإذا أراد، وأقبل ينايج ربه،صالته بمرورهم بني يديه
никто не принизил статус молитвы, проходя перед ، فليدفع باألسهل فاألسهل،أحد أن ُيتاز بني يديه
молящимся, который приступил к тайной беседе со
своим Господом. Если же кто-то захочет пройти ، فقد أسقط حرمته،فإن لم يندفع بسهولة ويرس
ً
перед молящимся, то его следует мягко остановить.  املقاتلة، والطريق لوقف عدوانه،وأصبح معتديا
Если это не поможет, то следует остановить
، فإن عمله هذا من أعمال الشياطني،بدفعه بايلد
сильнее. Если и это не поможет, то тогда спадает
неприкосновенность стремящегося пройти перед  واتللبيس،اذلين يريدون إفساد عبادات انلاس
молящимся,
ибо
он
переходит
границы
.عليهم يف صالتهم
дозволенного.
И
единственным
способом
остановить его вражду становится отпор при
помощи руки, поскольку стремление пройти перед
молящимся относится к деяниям шайтанов,
которые желают привести в негодность поклонение
людей и внести сумятицу в их молитву.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة:اتلصنيف
. املنهيات:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ّ
• إذا صىل أحدكم إىل يشء  :أي جعل شيئًا أمامه يف صالته.
• ي َ ْس ُ ُ
رت ُه من انلاس  :حيول بينه وبينهم.
ْ
• بني يديه  :قريبًا منه بينه وبني ُسرتته.
• فإن أىب  :امتنع أن يندفع ويرجع.
ْ
َْ َ ُْ
• فليُقاتِله  :فليُ َدافِعه بشدة.
• فإنما هو ُ :
الممت ِنع عن االندفاع والرجوع.

• شيطان  :مثل الشيطان ملحاولة التشويش ىلع املصيل وإفساد صالته أوتنقيصها.

فوائد احلديث:

 .1مْشوعية السرتة للمصىل ِيلَ َ
يق صالته من انلقص أو القطع.
 .2مْشوعية قربه منها ،يلتمكن من َر ّد من يمر بينه وبينها ،وئلال يضيق ىلع ر
املارة.
ْ
 .3حتريم املرور بني املصيل وبني ُسرتته؛ ألنه من عمل الشيطان.
ر ً
معتد.
أوال ،فإن لم يندفع ،منع ولو بِ َدفعه ،ألنه
 .4منع من يريد املرور بني املصىل وبني سرتته ،ويكون بإشارة أو تسبيح
ٍ
 .5أن املدفوع بعد اتلنبيه والرفق معه إذا رفض وتسبب موته من ادلفع فليس ىلع ادلافع ذنب وال قصاص؛ ألن دفعه مأذون فيه ،وما ترتب ىلع
املأذون فيه ،غري مضمون.
 .6مْشوعية احلركة يف الصالة ملصلحتها.
ً
ُ ْ
 .7يؤخذ منه أن ادلفع ال ُيوز إال إذا صىل إىل سرتة معتَّبة رشاع.
 .8جواز إطالق لفظ الشيطان ىلع من فَت شخصا يف دينه.

 .9يؤخذ منه مْشوعية ادلفع يف احلرم امليك لعموم احلديث.

املصادر واملراجع:

اإلملام بْشح 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 ،القاهرة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3098( :
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«Если кто-нибудь из вас станет молиться
[обратившись лицом] к тому, что будет
отделять его от людей, а кто-то захочет
пройти перед ним, пусть [совершающий
молитву] оттолкнёт его, а если тот
воспротивится, пусть сразится с ним, ибо
это — шайтан»!

،إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من انلاس

 فليدفعه فإن أىب،فأراد أحد أن َيتاز بني يديه
.فليقاتله؛ فإنما هو شيطان

**

529. Текст хадиса:

ً
 «إذا:مرفواع
عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه
َ
ُ ُ َ َ ر
َ
َ
ُ ُ كم إىل يشء ي َ ْس
رت ُه ِم َن ر
 فأراد أحد،انلاس
صىل أحد
ْ َُْ َ
ْ َ ْ َْ َ
ُ
ُ
َ َأن َُيْت
 فإن أىب فليقاتِله؛ فإنما، فليدفعه،از بني يديه
ي
ُ  «إذا اكن أَ َح ُد: ويف رواية.»هو شيطان
ك ْم يُ َصيل فال
ْ َ َْ
ْ ََ
ْ
ُ ع أحدا
 فإن أىب فليُقاتِل ُه؛ فإن معه،يم ُّر بني يديه
يد
َ
َ القر
.»ين
ِ

Со слов Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен
им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Если кто-нибудь из вас станет молиться
[обратившись лицом] к тому, что будет отделять его
от людей, а кто-то захочет пройти перед ним, пусть
[совершающий молитву] оттолкнёт его, а если тот
воспротивится, пусть сразится с ним, ибо это —
шайтан!» В другой версии этого хадиса
сообщается, что он сказал: «Когда кто-нибудь из
вас станет молиться, то пусть не позволяет никому
проходить перед ним, а если [кто-то] воспротивится
[ему], пусть сразится с ним, ибо вместе с ним его
спутник [джинн, приставленный к человеку].»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.529

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

َ
Общий смысл хадиса:
 وقد وضع أمامه سرتة؛،إذا دخل املصيل يف صالته
Если человек, приступая к совершению молитвы,
 حىت ال ينقصوا صالته بمرورهم،لتسرته من انلاس
предварительно поставит перед собой преграду,
отделяющую его от людей, чтобы те своим  فأراد أحد أن ُيتاز بني، وأقبل ينايج ربه،بني يديه
хождением перед ним не понизили степень его  فإن لم يندفع، فليدفع باألسهل فاألسهل،يديه
молитвы, а затем начнет беседу со своим ً
Господом, но некто все же пожелает пройти перед ، وأصبح معتديا،بسهولة ويرس؛ فقد أسقط حرمته
ним, пусть легонько оттолкнет его. Если легкий وُيوز وقف عدوانه باملقاتلة بدفعه بايلد؛ فإن عمله
толчок не остановит его, и он продолжит настаивать
на своем, то тем самым он лишит себя  اذلين يريدون إفساد،هذا من أعمال الشياطني
неприкосновенности и будет рассматриваться как
. واتللبيس عليهم يف صالتهم،عبادات انلاس
агрессор, чью атаку разрешается отразить
сражением. Поведение такого человека является
поведением шайтанов, которые желают всячески
испортить поклонение людей и запутать их во
время совершения молитвы.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة:اتلصنيف
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
. متفق عليه: الرواية األوىل:اتلخريج
**

. رواها مسلم:الرواية اثلانية

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ً

• إذا صىل أحدكم إىل يشء  :أي :جعل شيئا أمامه يف صالته حيول بينه وبني انلاس.

• ُيتاز  :من اجلواز ،وهو املرور.
ُ
ي
اعت متمرد من اجلن أو اإلنس ،وسيم بذلك إما بلعده عن احلق ،أو لالحرتاق يف أصل خلقته.
• شيطان  :يطلق ىلع :لك ٍ
َ
• الق ِرين  :هو املقارن املصاحب من شياطني اجلن.

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1استحباب وضع السرتة بني يدي املصيلً ،
نفالً ،
إماما أو منفردا ،أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل.
فرضا اكنت الصالة أو
 .2استحباب القرب من السرتة ،حبيث يكون بينه وبينها قدر إماكن السجود.

 .3أن دفع املار مقيد بوضع السرتة.

 .4مْشوعية دفع املار أمام املصيل.
ر
ُ ْ
ُ ْ
ر
 .5أن مدافعة املار تكون باألسهل ،فيكون باملنع ،فإن لم ي ِفد فليدفعه ،فإن لم ي ِفد فباملقاتلة ايلدوية ،وال ينتقل إىل العنف إال بعد نفاد وسائل
اللني ،وهذا اعم يف مدافعة الصائل ،ما لم خيش املباغتة ،فيستعمل أحسن وسائل الوقاية.
ر
ومعتد.
 .6جواز مقاتلة من أراد املرور بني املصيل وسرتته إذا لم يندفع إال بذلك؛ ألنه صائل
ٍ
 .7املقاتلة املدافعة بشدة ،وليس املراد املقاتلة بالسالح ،وال بالصورة اليت تؤدي للهالك.
ّ
 .8جواز احلركة يف الصالة ملصلحتها ،حيث رشع للمصيل رد املار ومدافعته.
 .9عظم إثم املار أمام املصيل.

 .10استحباب صيانة الصالة مما ينقصها ،ويذهب بكماهلا.
ُّ
 .11عظم مرتبة الصالة ،ومناجاة اهلل تعاىل فيها؛ حيث وجب احرتام املصيل ،وعدم التسبب بالتشويش عليه.
ر
ّ .12
املار بني يدي املصيل من شياطني اإلنس ،اذلين يفسدون ىلع انلاس صالتهم وعباداتهم ،أو أن الشيطان اذلي هو صاحبه وقرينه ،يقويه
وحيضه ىلع أذية انلاس ،وإفساد عباداتهم.

املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10871( :

122

«Если кто-либо из вас во время молитвы
засомневается в том, совершил ли он
больше положенного или, напротив, не
доделал, то пусть, не вставая, совершит
два земных поклона. Если же к нему
придет шайтан и станет говорить ему:
"Ты осквернился", пусть скажет: "Ты
лжешь!" и не оставляет молитву, кроме
случаев, когда почует запах [вышедших
кишечных газов] своим носом или
услышит их звук своими ушами.»

،إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص
 فإذا أتاه،فليسجد سجدتني وهو قاعد

: فليقل، إنك قد أحدثت: فقال،الشيطان

 أو صوتا بأذنه، إال ما وجد رَيا بأنفه،كذبت

**

530. Текст хадиса:

ْ
 أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلُد ِري
ْ
 إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر:صىل اهلل عليه وسلم قال
َ
َ
ُ  فَلْيَ ْس،زاد أم نَقص
 فإذا أتاه،جد سجدتني وهو قاعد
ْ َ َْ ْ َ
َ
ْ
 إال، كذبت: فليَقل،ت
 إنك قد أحدث: فقال،الشيطان
ُُ ً
ْ ً
َ ما
. أو صوتا بِأذنِ ِه،رحيا بأن ِفه
وجد

Со слов Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен
им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Если кто-либо из вас во время молитвы
засомневается в том, совершил ли он больше
положенного или, напротив, не доделал, то пусть,
не вставая, совершит два земных поклона. Если же
к нему придет шайтан и станет говорить ему: "Ты
осквернился", пусть скажет: "Ты лжешь!" и не
оставляет молитву, кроме случаев, когда почует
запах [вышедших кишечных газов] своим носом или
услышит их звук своими ушами.»
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.530

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Общий смысл хадиса:
«Если кто-либо из вас во время молитвы
засомневается в том, совершил ли он больше
положенного или, напротив, не доделал…» — здесь
говорится о том, что делать человеку, который
молясь, засомневался, совершил ли он молитву как
положено или сделал сверх положенного
количества ракятов, или, напротив, не доделал их.
«…Пусть, не вставая, совершит два земных
поклона...» — т. е. человек, который засомневался
в своей молитве, а именно, сколько ракятов он
совершил — больше или меньше положенного,
после ташаххуда обязан совершить два земных
поклона.
«…Не вставая…» — т. е. он не обязан вставать для
того, чтобы совершить "саджду ас-саху" ("земные
поклоны по невнимательности"), а, напротив,
должен совершить их из положения ташаххуда,
сидя.
Согласно внешнему смыслу хадиса, оказавшись в
подобной ситуации, человек должен совершить

123

**

ْ
معىن احلديث "إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر زاد أم
َ
 ثم إنه يف أثناء الصالة، إذا صىل اإلنسان:نقص" يعِن

دخله الشك هل تمت صالته أو نقص أو زاد فيها
ُ فماذا يفعل؟ "فلْي ْس
جد سجدتني وهو قاعد" أي أن
ِ
،الواجب ىلع من شك يف صالته هل زاد فيها أو نقص
.أن يسجد سجدتني بعد أن يتم تشهده

"وهو قاعد" أي ال يلزمه القيام لإلتيان بسجود
. بل يسجد وهو قاعد،السهو
 يف مسلم عن-ريض اهلل عنه- ويف حديث أيب سعيد

 "إذا شك أحدكم: قال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ْ
 أثالثا أم أربعا ؟، فلم يَدر كم صىل،يف صالته
َْ
ْب ىلع ما استيقن" فيعتَّب نفسه
ِ فليطرح الشك ويل
أنه صىل ثالث ركعات؛ ألن هذا هو ايلقني واألربع

лишь два земных поклона и ничего более, однако  فوجب طرح الشك والعمل بايلقني،مشكوك فيها
такой вывод не сообразуется с текстом хадиса Абу
. وهذه زيادة ال تنايف احلديث املْشوح،وهو األقل
Са‘ида аль-Худри, который приводится у Муслима,
َ ْ إنْك قد أَ ْح َدث: فقال،"فإذا أتَاه الشيطان
а именно, что Пророк (да благословит его Аллах и  إذا:ت" يعِن
приветствует) сказал: «Если кто-нибудь из вас во
َر
время молитвы станет сомневаться в том, сколько جاءه الشيطان يف صالته وسوس هل وخيل إيله أنه
ْ
ракятов он совершил: три или четыре, то он должен ريض اهلل-  كما يف حديث عبد اهلل بن زيد،أح َدث
отбросить сомнения и опираться на то число
ракятов, в которых он уверен. Затем ему следует صىل اهلل عليه-  يف الصحيحني عن انليب-عنه
َ
совершить два земных поклона до произнесения  "يأيت أحدكم الشيطان يف صالته فيَنْ ُفخ يف:-وسلم
слов приветствия» – т. е. помимо двух земных
 َفيُ ر،َمقعدته
.."
.
أحدث
أنه
إيله
ل
خي
поклонов человек обязан исходить из меньшего
ُ
ً وجد
َ  إال ما، َك َذبت:"فلْيَقل
числа ракятов и доделать недостающие, опираясь " أو صوتًا بأذنه،رحيا بأن ْ ِفه
на то, в чем он уверен (в данном случае три ракята),
َْ
и отбрасывая сомнения (в том, совершил ли он أي يقول يف نفسه ألن املصيل منِه عن الالكم يف
четвертый ракят или нет).
 "إن:-صىل اهلل عليه وسلم- الصالة وتبطل به؛ لقوهل
«…Если же к нему придет шайтан и станет говорить
..".هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من الكم انلاس
ему: "Ты осквернился"…» — т. е. если во время
молитвы к человеку явится шайтан и станет  إذا جاء الشيطان يف صالة العبد وسوس:وىلع هذا
наущать его, внушая мысль о том, что он
осквернился, как об этом передается в хадисе у  "كذبت" ويستمر يف:إيله بأنه أحدث فليقل يف نفسه
ُ
аль-Бухари и Муслима о том, что Пророк (да  كأن يَش رم، وال خيرج منها إال إذا تيقن احلدث،صالته
ْ
благословит его Аллах и приветствует) сказал:
ً
.رحيَا أو يسمع صوتا
«Бывает так, что шайтан приходит к кому-либо из
вас во время молитвы и дует ему на ягодицы, из-за
чего ему начинает казаться, что он осквернился,
хотя на самом деле это не так».
«…Пусть скажет: "Ты лжешь!"…» — т. е. пусть
скажет это про себя, так как молящимся запрещено
разговаривать во время молитвы, более того —
разговор
во время
молитвы
делает ее
недействительной в соответствии со словами
Пророка
(да
благословит
его
Аллах
и
приветствует): «Поистине, в этой молитве нет
места людским разговорам».
«…И не оставляет молитву, кроме случаев, когда
почует своим носом запах [вышедших кишечных
газов] или услышит их звук своими ушами"…» — т.
е. когда шайтан придет к человеку во время
молитвы и станет внушать ему мысль о том, что он
осквернился, пусть скажет про себя «Ты лжешь!» и
продолжает молиться, а покидает ее лишь тогда,
когда будет полностью уверен в том, что
осквернился, почуяв запах или услышав звук
вышедших газов.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر:اتلصنيف
. اتلحذير من الوسوسة-  الطهارة:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
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اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الشيطان ُ :ملوق من نار اليرى إال إذا تشلك ،حريص ىلع إغواء اإلنسان وإيقاعه يف الْشك والضالل ،وزعيم الشياطني هو إبليس.
• صىل  :الصالة :اتلعبد هلل -تعاىل -بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبريُ ،متتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1إثبات وجود الشيطان.
 .2ديلل ىلع حرص الشيطان ىلع إفساد عبادة بِن آدم خصوصا الصالة؛ وما يتعلق بها.
َ
 .3الشيطان عدو ُمبني بلِن آدم ،فمن ت َمادى معه ،أغواه وأضله ،فإذا لم يستطع إغواءه بالشهوات ،جاءه من طريق الشبهات؛ فالواجب ىلع املسلم
جماهدته وطرده وعدم االتلفات إىل ما يوسوس به ،وأن يكذبه ،وأن يعمل بايلقني ويرتك الشك ،فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان.

 .4وجوب سجود السهو إذا سها ،سواء اكن يف صالة الفرض أو انلفل؛ لعموم احلديث.
َ
 .5فيه أن اخلارج من الف ْرج ناقض للوضوء ،وهذا حمل إمجاع بني العلماء.
ً َ
متطهرا ،فخ ريل إيله الشيطان أنه أحدث ،ولم يتحقق ذلك يقينا،
 .6يف احلديث قاعدة فقهية" :أن ايلقني ال يزول بالشك" فإذا اكن اإلنسان
فاألصل أنه باق ىلع طهارته ،فال يلتفت إىل هذه الشكوك والوساوس.
َ
 .7عدم جواز اخلروج من الصالة ،إال إذا تيقن احلدث.
 .8فيه أن حديث ر
انلفس ال يؤثر ىلع الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .

مسند اإلمام أمحد ، ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش.

سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م
ُ
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 ،ه.
الْشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1428 - 1422 ،ه.

الرقم املوحد)8406( :
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«Когда кто-либо из вас будет руководить
молитвой людей, то пусть делает ее
непродолжительной, ибо среди них
может находиться слабый, больной или
имеющий какое-либо неотложное дело,
когда же он будет молиться один, пусть
»делает столь долго, сколь желает.

إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم
الضعيف والسقيم وذا احلاجة ،وإذا صىل
أحدكم نلفسه فليطول ما شاء

 .531احلديث:

**

531. Текст хадиса:

ً
مرفواع« :إذا صىل )Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ ُْ َ ي ْ
сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах
الضعيف
فيهم
فإن
ف
أحدكم للناس فليخف
и приветствует) сказал: «Когда кто-либо из вас
ر َ َ
والس ِقيم وذا احلاجة ،وإذا صىل أحدكم نلفسه будет руководить молитвой людей, то пусть делает
َْ ْ
ее непродолжительной, ибо среди них может
فليُ َط يول ما شاء».
находиться слабый, больной или имеющий какоелибо неотложное дело, когда же он будет молиться
»один, пусть делает столь долго, сколь желает.
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -األئمة أن خيففوا В данном хадисе сообщается о том, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) велел
الصالة ىلع حسب ما جاءت به السنة ،وعلل ذلك أن имамам, руководящим коллективной молитвой
людей,
делать
ее
настолько
легкой
وراءهم ضعيف ابلنية ،وضعيف القوة ،وفيهم и
непродолжительной, насколько это позволяет
مريض ،وفيهم ذو حاجة ،وأما إذا صلوا بمفردهم فلو
пророческая Сунна, ибо в ряду молящихся позади
شاء أحدهم طول ولو شاء خفف.
них могут находиться физически слабые люди,
больные и те, кто имеют какие-то неотложные дела.
Что же касается индивидуальной молитвы
человека, то он вправе как удлинять, так и
укорачивать
ее,
руководствуясь
в
этом
исключительно своим желанием.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام  -رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• للناس ً :
إماما للناس.
ً
• فليخفف  :ال ي
يطول تطويال يشق ىلع انلاس ،وذلك مع اتلمام.

• الضعيف  :ضعيف اخللقة اكنلحيف ،وتفسري الضعيف هنا بضعيف اخللقة هلزال أو كَّب أو صغر ،ألن الضعف خالف القوة.
• السقيم  :املريض.

• وذا احلاجة  :أي صاحب احلاجة وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل ،والغالب أنها أمور ادلنيا كما يف قصة الرجل اذلي صىل خلف معاذ -ريض
اهلل عنه ،-واعتذر بأنهم أصحاب نواضح.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ختفيف صالة اجلماعة مع اإلتمام.
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 .2جواز تطويل صالة املنفرد ما شاء ،ولكن يف الفريضة ال يطيل حىت خيرج الوقت وهو يف الصالة ،وذلك كيال تصطدم مصلحة املبالغة
باتلطويل من أجل كمال الصالة مع مفسدة إيقاع الصالة يف غري وقتها.

 .3وجوب مرااعة العاجزين وأصحاب احلاجات يف الصالة.

 .4أنه ال بأس بإطالة الصالة ،إذا اكن عدد املأمومني ينحرص وآثروا اتلطويل.

 .5أنه ينبيغ لإلنسان أن يسهل ىلع انلاس طريق اخلري ،وحيببه إيلهم ،ويرغبهم فيه ،ألن هذا من اتلأيلف ،ومن بيان حماسن اإلسالم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5880( :
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«Пусть каждый из вас, совершая
молитву, положит что-нибудь перед
собой. Если он не найдет ничего
подходящего, то пусть воткнет в землю
палку. А если он не найдет палки, то
пусть начертит линию, и тогда ему не
причинит вреда тот, кто пройдет перед
ним.»

ً
، فليجعل تلقاء وجهه شيئا،إذا صىل أحدكم

 فليخط، فإن لم َيد، فلينصب عصا،فإن لم َيد
 ثم ال يرضه ما مر بني يديه،خطا

**

532. Текст хадиса:

: احلديث.532

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, : قال-صىل اهلل عليه وسلم-  عن انليب،عن أيب هريرة
что Пророк (да благословит его Аллах и
ْ َْ َ
َ ج َع ْل تِلْ َق
لم
فإن
،شيئا
وجهه
اء
«إذا صىل أحدكم فلي
приветствует) сказал: «Пусть каждый из вас,
ًَّ َ ْ َ ُ ر
совершая молитву, положит что-нибудь перед  ثم ال، فليخط خطا، فإن لم ُيد، فلينصب عصا،ُيد
َ ْ َرض ُه َما َم رر ب
ُّ ُ َي
собой. Если он не найдет ничего подходящего, то
.»ني يديه
пусть воткнет в землю палку. А если он не найдет
палки, то пусть начертит линию, и тогда ему не
причинит вреда тот, кто пройдет перед ним.»
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом благородном хадисе разъясняется
необходимость того, чтобы молящийся поставил
перед собой преграду и молился по направлению к
ней. Если он не найдёт ничего в качестве преграды,
то ему следует воткнуть перед собой палку, а если
он не найдёт и её, то ему следует начертить на
земле линию, которая послужит для него
преградой, и тогда проходящие перед ним люди не
навредят ему. Это предписание касается того
случая, когда человек молится отдельно или
руководит молитвой в качестве имама. Что же
касается того, кто молится позади имама, то
преграда имама является преградой и для него
самого, поскольку Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) совершал молитвы, ставя
перед собой преграду, тогда как его сподвижники,
молясь за ним, этого не делали. Люди, молившиеся
позади него, были единодушны в том, что они
молятся в направлении преграды и им не причинит
вред тот, кто пройдёт перед ними. В «Сахих» альБухари и Муслима приводится следующий хадис со
слов Ибн ‘Аббаса: «Однажды я приехал верхом на
ослице, а в это время Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) совершал
молитву с людьми. И я прошёл перед частью ряда
молившихся, и никто не высказал мне порицания».
И нет никаких препятствий тому, чтобы поступать в
соответствии с вышеупомянутым хадисом Абу
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**

يبني احلديث الْشيف رضورة أن ُيعل املصيل أمامه
ً
ً
 وإن، فإن لم ُيد شيئا نصب عصا،سرتة يصيل إيلها
ً
لم ُيد خيط يف األرض خطا يكون هل سرتة؛ وال يرضه

.بعد ذلك من مر أمامه بعد ذلك
ً
ً هذا إذا اكن املصيل
 أما املأموم فسرتة،إماما أو منفردا
ر
 اكن يصيل-صىل اهلل عليه وسلم- اإلمام سرتة هل؛ ألنه
ر
 واتفق املصلون خلفه ىلع،إىل سرتة دون أصحابه
ر
 فال يرضهم مرور يشء بني،أنهم مصلون إىل سرتة
) عن ابن504( ) ومسلم493( أيديهم؛ فيف ابلخاري
صىل-  ورسول اهلل، "أقبلت ىلع محار أتان:عباس قال

 فمررت بني يدي، يصيل بانلاس-اهلل عليه وسلم
". فلم ينكر ذلك يلع أحد،بعض الصف

وال مانع من العمل بهذا احلديث؛ لعدم ما يعارضه

 وألنه ليس شديد،من األحاديث الصحيحة

.الضعف

Хурайры, ибо, во-первых, он не противоречит
другим достоверным хадисам на эту тему, а, вовторых, он не является слишком слабым.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود
وابن ماجه
وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َْ ْ
• فليَن ِصب  :أي :يرفع ويقيم.
• تِلْ َق َ
اء  :اسم من :اللقاء ،وظرف ملاكن اللقاء واملقابلة.
ً
• فليخط  :فلريسم عالمة مستقيمة ىلع األرض.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السرتة بني يدي املصيل وتأكدها؛ لكرثة األمر فيها.
ر
ْ
 .2أن السرتة تكون بأي يشء بارز ،يكون تلقاء وجه املصيل ،يمنع املارين من املرور يف قِبلته ،وماكن سجوده.
 .3فإن لم ُيد شيئًا ً
بارزا ،يكون بقدر مؤخرة رحل الراكب ،فوق قتب ابلعري ،إن لم ُيد هذا ،انتقل إىل ما دونه.
خط ًّ
 .4إن لم ُيد شيئًا ،فلينصب عصا ،وإن لم ُيد العصا ر
خطا.
ً
 .5اخلط قد حيتاج إيله إلماكنه قديما عندما اكنت أرض املسجد وفناؤه مفروشة بالرمل ،أما اآلن فاملساجد فيها الفرش ،فال أثر للخط ،إال إذا
اكن اإلنسان يف الصحراء أو حنو ذلك.
ر
ر
ر
 .6أن املصيل إذا وضع السرتة من أي نوع من هذه األنواع؛ فإنه ال يرض صالته يشء ،وال ينقصها ،وال يبطلها من مر بني يديه من ورائها.
ر
ر
بأمر ،فأتوا منه ما
 .7رصيح احلديث :أنه ال يضع السرتة ادلنيا حىت ال ُيد اليت أىلع منها ،وأنها مبنية ىلع احلديث الْشيف" :إذا أمرتكم ٍ
استطعتم".

 .8الصالة عبادة جليلة ،ويه الصلة بني العبد وربه ،فإذا وقف املصيل فإنه ينايج اهلل -تعاىل ،-واملرور أمامه خيل بهذله املناجاة ،ويقطع هذا
االتصال اإللِه بانشغال القلب ،فاحتيط للصالة بهذه الوقاية.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن ،دار الفكر ،بريوت.

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.

مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلَّبيزي.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10872( :
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Сабра ибн Ма‘бад аль-Джухани (да будет
доволен им Аллах) передаёт, что Пророк
)(мир ему и благословение Аллаха
сказал: «Когда один из вас молится,
пусть ставит перед собой что-то, что
отделяло бы его [от проходящих перед
»ним], пусть даже это будет стрела.

إذا صىل أحدكم ،فليسترت لصالته ،ولو بسهم

 .533احلديث:

**

533. Текст хадиса:

عن َس َّْبة بن معبد اجلهِن -ريض اهلل عنه -عن انليب Сабра ибн Ма‘бад аль-Джухани (да будет доволен
им Аллах) передаёт, что Пророк (мир ему и
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا صىل أحدكم،благословение Аллаха) сказал: «Когда один из вас
ْ
فليستَ ِرت لصالته ،ولو بسهم».
молится, пусть ставит перед собой что-то, что
отделяло бы его [от проходящих перед ним], пусть
»даже это будет стрела.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

В
хадисе
разъясняется,
что
يبني احلديث الْشيف أنه يستحب للمصيل وضع молящемуся
желательно класть перед собой что-то, что
سرتة أمامه ,وأن السرتة حتصل بكل يشء ينصبه отделяло бы его от проходящих перед ним людей,
املصيل أمامه ,ولو اكن قصريا أو دقيقا اكلسهم ,ويف и что это может быть любая вещь, пусть даже
короткая или тонкая, как стрела. Это одно из
ذلك مظهر من مظاهر يرس الْشيعة وسماحتها.
проявлений
снисходительности
Шариата
и
облегчение, которое он делает людям.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديثَ :س َّْبة بن معبد اجلهِن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ليسترت  :يلجعل هل سرتة حال صالته.
ُ
• بسهم  :هو عود دقيق من اخلشب ُيعل يف طرفه نصل ،يرىم به عن القوس.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السرتة أمام املصيل؛ حلفظ صالته من انلقصان ،أو ابلطالن.
ً
 .2األفضل يف السرتة أن تكون كمؤخرة ر
الرحل ،فإن لم ُيد ذلك وال أقل منه ،جعل ولو سهما.
ر
ًّ
 .3احلرص ىلع وضع السرتة ،ولو من أدق األشياء وأقلها ،ألجل إشعار انلفس بأن أمام العينني حدا عن جماوزة انلظر ،فال يتبعه القلب بأفاكره
ًّ
ووساوسه ،ويلجعل بينه وبني املارين حدا ،يمزي به موضع حرم صالته.

 .4األفضل ادلنو من السرتة ،وأن تكون عند موضع سجوده؛ تلحد من ُ
َتاوز نظره إىل ما وراء ماكن السجود ،وئلال حيتجز مساحة أكَّب من
حاجته ،فيضيق ىلع املارين ،وئلال يعرض صالته للنقص ،أو القطع ممن يمر بينه وبينها.
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املصادر واملراجع:
مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مكتبة املعارف للنْش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة:
األوىل( ،ملكتبة املعارف) ،اعم النْش  1415 :ـه.1995 -

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10869( :
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َ ْ إذا صمت من الشهر ثالثًا فَ ُص ْم ثَالَ َث َع
رشة
َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََْ َ
وأربع عرشة ومخس عرشة

«Если будешь поститься по три дня в
месяц, то постись в тринадцатый,
четырнадцатый и пятнадцатый [дни
месяца].»

: احلديث.534

**

534. Текст хадиса:

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) передаёт,
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Если будешь поститься по три дня
в месяц, то постись в тринадцатый, четырнадцатый
и пятнадцатый [дни месяца]». Катада ибн Мильхан
(да будет доволен им Аллах) передаёт: «Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел
нам поститься в белые дни: тринадцатый [и два дня
после него]». Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах
им и его отцом) передаёт: «Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) не отказывался от поста в
белые дни ни дома, ни в пути.»
**

صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر
َ ً َ َ ْ ر
َ  «إ َذا ُص ْم:-اهلل عليه وسلم
 ف ُص ْم،ت ِم َن الشه ِر ثالثا
ِ
ََ ْ َ َ َْ َ ََ ْ َ ََْ َ ََ ْ َ َ َ َ
 عن قتادة.» ومخس عْشة، وأربع عْشة،ثالث عْشة
ُ
َ
- هلل
ِ  اكن رسول ا: قال-ريض اهلل عنه- بن ملحان
َُُ َ
َ ر
:يض
ِ ابل
ِ ِ يأمرنا بِ ِصيامِ أيام-صىل اهلل عليه وسلم
ََ ْ َ َ َْ َ ََ ْ َ ََْ َ ََ ْ َ َ َ
 عن ابن.ْشة
 ومخس ع، وأربع عْشة،ثالث عْشة
ُ
َ
صىل- هلل
ِ  اكن رسول ا: قال-ريض اهلل عنهما- عباس
َ
َ َ
َ َ ُْ ُ ر
رض َوال
ِ ابل
ِ  ال يف ِطر أيام-اهلل عليه وسلم
ٍ يض يف ح
َ
.َسف ٍر
حديث أيب ذر حسن حديث

 قتادة صحيح حديث ابن عباس:درجة احلديث
حسن

Степень достоверности
хадиса:

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) передаёт,
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Если будешь поститься», о Абу
Зарр, «по три дня в месяц», — подразумевается
дополнительный пост в любом месяце, «то постись
в тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый [дни
месяца]». То есть постись в тринадцатый день и
ещё два дня после него. Эти три дня названы
белыми потому, что это дни полнолуния. Пост в эти
дни любого месяца является желательным.
Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его
отцом)
передаёт:
«Пророк
(мир
ему
и
благословение Аллаха) не отказывался от поста в
белые дни». Имеются в виду дни, ночи которых
именуются
белыми.
Это
тринадцатая,
четырнадцатая, пятнадцатая ночи. Они названы так
потому, что это ночи полнолуния, и они освещены
лунным светом от начала до конца, поэтому
приличествует соблюдать пост в эти дни в качестве
выражения благодарности Аллаху. «...Ни дома, ни
в пути», то есть он всегда постился в эти дни, и
соблюдение
поста
в
эти
дни
является
утверждённой Сунной. Вероятно, Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)

132

**

 قال رسول اهلل –صىل اهلل عليه:عن أيب ذر قال

: أي،" "من الشهر: قوهل، يا أبا ذر،" "إذا صمت:-وسلم
ً
 "فصم، أردت صوم ذلك تطواع: أي،" "ثالثا،شهر اكن

 صم: أي،" ومخس عْشة، وأربع عْشة،ثالث عْشة
 وسميت هذه،اثلالث عْش من الشهر وايلومني بعده
اثلالثة األيام ابليض أي أيام الليايل ابليض؛

. وصومها من لك شهر مندوب،إلضاءتها بالقمر

 "اكن رسول اهلل –صىل اهلل عليه:عن ابن عباس قال

، أيام الليايل ابليض: أي،" ال يفطر أيام ابليض-وسلم

ويه اثلالث عْش والرابع عْش واخلامس عْش؛ ألنها

 فناسب صيامها،املقمرات من أوائلها إىل أواخرها
ً
 أي أنه الزم،" "يف حرض وال سفر: قوهل،شكرا هلل تعاىل
 ويرتجح صيام أيام، فصيامها سنة مؤكدة،عليها فيهما

. ووسط اليشء أعدهل،ابليض بكونها وسط الشهر

постился в эти дни, поскольку они в середине
месяца, а середина символизирует умеренность.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
قتادة بن ِملحان -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-

اتلخريج :حديث أيب ذر رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.

حديث قتادة بن ملحان رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.

حديث ابن عباس رواه النسايئ.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• أيام ابليض  :أيام الليايل ابليض ،يه :اثلالث عْش والرابع عْش واخلامس عْش ،وسميت يلايلها بيضا؛ ألن القمر يطلع فيها من أوهلا إىل آخرها.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صيام هذه األيام اثلالثة.
 .2استحباب املداومة ىلع صيام ابليض يف احلرض والسفر.
 .3بيان رفق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ،وإرشاده إياهم إىل ما يصلحهم ،وحضهم ىلع ما يطيقون املداومة عليه.
املصادر واملراجع:

1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم-بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه.2-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

3-تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

4اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.5-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

6رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.7-سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه.

8سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.9-سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويِن ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.

10سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلسالِّم ،دار املعرفة-بريوت.11صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.12فتح ابلاري بْشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.13-فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.

14-كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

15مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.16-املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نْش املكتب اإلسالِّم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.

17-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10108( :
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َََ َ
ْ ْ
جريانك
ِ  وتعاهد, فأكرث ماءها,إذا طبخت مرقة

«Когда будешь варить мясной бульон,
добавь побольше воды и позаботься тем
самым о своих соседях.»
**

535. Текст хадиса:

: احلديث.535

ً
Со слов Абу Зарра аль-Гифари (да будет доволен  «إذا: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب ذر الغفاري
َََ َ
им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (да
ْ ْ
.»
انك
ري
ج
وتعاهد
,ماءها
فأكرث
,ة
طبخت مرق
ِ
благословит его Аллах и приветствует) однажды
сказал ему: «Когда будешь варить мясной бульон,
добавь побольше воды и позаботься тем самым о
своих соседях.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Данный хадис от Абу Зарра демонстрирует одну из حديث أيب ذر هذا يوضح صورة من صور عناية
форм проявления внимания и заботы к правам
соседей в Исламе. В частности, он побуждает  فهو حيث اإلنسان إذا وسع اهلل،اإلسالم حبق اجلار
людей, которых Аллах щедро наделил чем-либо,  أن يصيب منه جاره بعض اليشء،عليه برزق
сделать так, чтобы их соседям тоже досталось что "إذا: حيث قال صىل اهلل عليه وسلم،باملعروف
либо из этого, в соответствии с принятыми нормами
приличия. Так, Пророк (да благословит его Аллах и  أي:" وتعاهد جريانك،طبخت مرقة فأكرث ماءها
ُ َ
كرث وتُ ر
приветствует) сказал: «Когда будешь варить وزع ىلع
أكرث ماءها يعِن زدها يف املاء؛ ِتل
мясной бульон, добавь побольше воды и
позаботься тем самым о своих соседях», имея в  واملرقة اعدة تكون من اللحم أو من،جريانك منها
َ غريه م رما يُ ْؤ
виду, что ему следует добавить воду для того,  وهكذا أيضا إذا اكن عندك غري،تدم به
ِ
чтобы увеличить объем готового бульона и раздать
 وما أشبهه ينبيغ، أو رشاب كفضل اللْب مثال،املرق
часть от него соседям. Обычно бульон готовят из
.لك أن تعاهد جريانك به؛ ألن هلم حقا عليك
мяса или других продуктов, из которых можно
получить навар. Тем не менее, данное положение
действительно в отношении блюд и напитков
помимо бульона, как, например, излишки молока и
т. п. Всем этим необходимо проявлять заботу и
внимание к соседям, так как они имеют на это
законное право.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الصلح وأحاكم اجلوار:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  أبو ذر الغفاري:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. هو املاء اذلي ُطبخ فيه اللحم وحنوه: • مرقة
ّ
. تفقد: • تعاهد

:فوائد احلديث
. استحباب نصح األحبة واألصحاب بما ينفعهم يف دنياهم وآخرتهم.1
. وعلمت حاجة اجلار، ويتأكد هذا اتلهادي إذا اكن للطعام راحئة، استحباب اتلهادي بني اجلريان؛ ألن ذلك يورث املحبة ويزيد يف املودة.2
. وصنوف الَّب؛ فإنها لكها معروف، عدم احتقار يشء من رضوب اخلري.3
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.

رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.

رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنْش ،الرياض1426 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5336( :

135

«С наступлением рассвета заканчивается
время ночных молитв и витра, поэтому
совершайте витр до наступления
рассвета.»

،إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل والوتر
فأوتروا قبل طلوع الفجر

**

536. Текст хадиса:

: احلديث.536

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) صىل اهلل-  عن انليب,-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
 «إذا َطلع الفجر فقد ذهب لك: قال-عليه وسلم
Аллаха) сказал: «С наступлением рассвета
ْ ،صالة الليل والوتر
.»فأو ِتروا قبل طلوع الفجر
заканчивается время ночных молитв и витра,
ِ
поэтому совершайте витр до наступления
рассвета.»
Степень достоверности Имеет дефект с этой
 معلول من هذا الوجه:درجة احلديث
хадиса:
стороны.
**

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ُّ ُ
«С наступлением рассвета заканчивается время ""إذا َطلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل والوتر
ِ
ночных молитв и витра». Вообще витр, по сути
.تر
والو
ِ  بطلوع الفجر ينتِه وقت صالة الليل:يعِن
своей, является частью ночных молитв, однако он
**

упомянут отдельно и соединён с ночными ،"الوتر" األصل أن صالة الوتر من قيام الليل
ِ :قوهل
молитвами союзом «и», дабы выделить его и
َ
.لكن ُعطف ىلع صالة الليل تلأكيده وبيان رشفه
разъяснить его достоинство. «Поэтому совершайте
ْ "
витр до наступления рассвета». То есть  صلوا الوتر قبل:فأوتِروا قبل طلوع الفجر" يعِن
ِ
совершайте его прежде, чем наступит рассвет,
ُ
потому
что
после
наступления
рассвета  فال تْشع صالة، فإن طلع الفجر،طلوع الفجر
ُّ  (من أدرك: الوتر؛ ملا رواه ابن حبان
совершение витра уже не узаконено Шариатом.
،الصبح ولم يوتر
Ибн Хиббан приводит хадис: «Нет уже витра тому,
ُ  إذا فاتته،انلهار شفعا
 ويقضيه من ر،)فال وتر هل
لعذر
кто не совершил его до наступления рассвета».
َ
Человек может восполнить витр, совершив днём  فإن اكن اعدته أن يصيل الوتر،كتعب أو نوم أو نسيان
ر
чётное число ракятов, если он пропустил витр по صىل من انلهار أربعا وإن اكن وتْره
ثالث ركعات
уважительной причине, например, из-за сильной
ر
усталости, или же проспал его, или забыл о нём, и  وهكذا ؛ ملا رواه،خبمس ركعات صىل من انلهار ستا
если он обычно совершает витр в три ракята, то -  "أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنها- مسلم عن اعئشة
днём ему следует совершить четыре ракята, а если
он совершает витр в пять ракятов, то днём ему  اكن إذا فاتته الصالة من الليل-صىل اهلل عليه وسلم
َ من
 صىل من ر، أو غريه،وجع
ْ َ ْانلهار ثِن
следует совершить шесть, и так далее. Муслим ".يت عْشة ركعة
приводит хадис ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах)
о том, что если Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) пропускал ночную молитву
по причине болезни или по иной причине, то он
совершал днём двенадцать ракятов.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:راوي احلديث
. رواه الرتمذي:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:فوائد احلديث

َْ
.والوتر
ِ  فإذا طلع الفجر انتىه وقت صالة الليل،والوتر ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر
ِ  أن وقت صالة الليل.1
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ر
ً
متعمدا حىت طلع عليه الفجر فقد فاته الوتر ،أما إن اكن لعذر ،كنوم ونسيان قضاه من ر
انلهار شفعا.
 .2أن من ترك صالة الوتر
 .3أن العبادات املؤقتة بوقت ال ُيوز فعلها بعد خروج وقتها إال ُ
لعذر.

الوتر.
 .4فضيلة وآكدية صالة ِ

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
 1395ه .

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم – بريوت الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ,املؤلف :أبو الفضل ابن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,انلارش :دار الفلق  -الرياض,
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.

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)11279( :
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َ
َ ُ ُ
َ ْ َْ َ
إذا قام أحدكم من الليل ،فاستعج َم القرآن ىلع
َْ
َ
ََْ ْ َ
جع
ل ِسانه ،فلم يد ِر ما يقول ،فليضط ِ

 .537احلديث:

«Когда кто-то из вас встаёт на молитву
ночью и чувствует, что ему трудно
читать Коран и он сам не знает, что
»говорит, пусть он ляжет.
**

537. Текст хадиса:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) -
َ
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
َ ُ ُ
الليل،
من
م
ك
د
أح
ام
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا ق
благословение Аллаха) сказал: «Когда кто-то из вас
َْ
َ
َ َْْ َ َ
فاستعجم القرآن ىلع لِسانه ،فلم يد ِر ما يقولвстаёт на молитву ночью и чувствует, что ему ،
َْ ْ
трудно читать Коран и он сам не знает, что говорит,
فليَض َط ِجع».
пусть он ляжет» [Муслим].

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

معىن احلديث :أن َ
العبد إذا اكن يف صالة الليلСмысл хадиса таков. Если человек совершает ،
дополнительную ночную молитву и ему трудно
فصعبت عليه قراءة القرآن؛ ْ لغلبة انلعاس عليهчитать Коран, поскольку его одолевает сон, и он ،
ْ
َْ
َ َ ْ َ
جع ،حىت يَذهب находится в таком состоянии, что сам не знает, что
حىت صار ال يدري ما يقول ،فليضط ِ
َُ
говорит, то ему следует прилечь, дабы избавиться
عنه انلوم؛ ئلال يغ يري الكم اهلل ،ويبدهل ولعله يَأيت بما
от сонливости. Потому что, если он продолжит
َْ َ
ال ُيوز ،من قلب معانيه ،وحتريف لكماته ،وربما читать в таком состоянии, то может начать читать
аяты Корана неправильно, произнося не те слова, и
يدعو ىلع نفسه.
может случиться, что он произнесёт нечто
ً
недозволенное,
меняющее
смысл
аята
ويف ابلخاري عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع" :إذا и
نعس أحدكم يف الصالة فليَنَم ،حىت يَعلم ما يَقرأискажающее его. И может случиться, что он ".
обратится к Аллаху с мольбой против самого себя.
Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт такой
хадис: «Когда кого-то из вас начинает одолевать
сон во время молитвы, пусть он поспит, чтобы ему
знать, что он читает» [Бухари].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• استعجم القرآن ىلع لسانه  :استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة انلعاس.
• فليضطجع  :فلينم.

فوائد احلديث:

َ
 .1احلث ىلع الصالة يف الليل حال النشاط والقدرة ىلع الفهم واخلشوع ،واستحضار القلب مع اهلل -عز وجل-.
 .2أن فضل اتلهجد يف الليل ال يتحقق مع انلُعاس والكسل ،وأن الصالة يف هذه احلال مكروهة.
ً
 .3يتعني ملن داهمه انلعاس أثناء صالة الليل أن ينام قليال؛ ليستعيد به نشاطه.
 .4يقاس ىلع انلُعاس يف الكراهة لك شاغل يشغله عن اخلشوع ،ويقاس ىلع صالة الليل سائر تطواعت الصالة.
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 .5ينبيغ ىلع العبد قراءة القرآن قراءة تدبر وفهم.

 .6كراهية قيام الليل واملرء ناعس ألن اجلسد هل حق ىلع االنسان.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه.

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه.َ
ْ
َ ُ ُ ْ
ْ
َ
َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،لعياض بن موىس ايلحصيب السبيت أبو الفضل  -املحقق :ادلكتور حيىي إِسما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنْش
ِ -إكمال

واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)3734( :
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«Если кто-либо из вас совершает
молитву, то пусть не стряхивает мелкие
камушки, потому что в это время
милость смотрит ему в лицо.»

،إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الرَحة تواجهه
فال يمسح احلىص

: احلديث.538

**

538. Текст хадиса:

َ
ُ
ً
 «إذا قام أ َح ُدك ْم:مرفواع
-ريض اهلل عنه-عن أيب ذر
َ َ
َْ
ُُ َُ
َ
ر ر
.» فال يمسح احلىص،اجهه
ِ إىل الصالة؛ فإن الرمحة تو
صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنه- وعن معيقيب
ُّ
 يف الرجل ي ُ َس يوي الرتاب حيث: قال-عليه وسلم
ُْ ْ
ُ
ََ
.»احدة
ِ  « ِإن كنت فا ِعال فو: قال،يسجد

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) передал, что
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Если кто-либо из вас
совершает молитву, то пусть не стряхивает мелкие
камушки, потому что в это время милость смотрит
ему в лицо». Му‘айкиб (да будет доволен им Аллах)
передал, что однажды, упомянув о человеке,
который выравнивает землю во время земного
поклона, Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Если тебе
необходимо сделать это [во время молитвы,
делай], но только один раз.»
**

Степень достоверности
хадиса:

 وحديث،حديث أيب ذر ضعيف
معيقيب صحيح

Общий смысл:

В хадисе, который передал Абу Зарр, сказано:
«Если кто-либо из вас совершает молитву...», т. е.
имеется в виду человек, который приступил к
молитве. Что касается стряхивания камушков до
произнесения такбира, открывающего намаз, то в
этом поступке ничего порицаемого нет.
«...То пусть не стряхивает мелкие камушки». Эти
слова подразумевают запрет отвлекаться во время
молитвы на всякие мелочи, поскольку такой
поступок мешает человеку сосредоточиться на
молитве и он упускает милость, возникающую при
её совершении. Это предписание действует в том
случае, когда нет острой необходимости в
приведении в порядок места для земного поклона.
В противном случае мусульманин может сделать
это один раз по мере необходимости. В данном
хадисе говорится о мелких камушках, поскольку в те
времена полы мечетей в основном были устланы
ими. И в данном вопросе нет разницы между
мелкими камушками, землёй или песком.
В хадисе Му‘айкиба Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал о человеке, который
выравнивает землю во время земного поклона:
«Если тебе необходимо сделать это [во время
молитвы, делай], но только один раз».
«Упомянув о человеке, который выравнивает
землю во время земного поклона, Посланник
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**

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

:يف حديث أيب ذر

 إذا دخل: (إذا قام أحدكم إىل الصالة) أي:قوهل

.  وقبل تكبرية اإلحرام ال يمنع،فيها

 فال: (فال يمسح احلىص) أي:وأما انلِه يف قوهل

 ملا فيه من قطع:يعرض عن الصالة ألدىن يشء؛ أي
 فتفوته الرمحة املسببة عن اإلقبال،اتلوجه للصالة

 وهذا إذا لم يكن إلصالح حمل،ىلع الصالة

. وإال فيجوز مرة بقدر الرضورة،السجود

 واتلقييد،ومعلوم أن احلىص يه احلجارة الصغرية

باحلىص خرج ُمرج الغالب؛ لكونه اكن الغالب ىلع
 وال فرق بينه وبني الرتاب والرمل،فرش مساجدهم

. يف هذه املسألة
ُ َ َ ْ َ َ َر
َر ر ر َ ر
-صىل اهلل علي ِه وسلم- حديث معيقيب أن انل ِيب
َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُّ
ْ
 يف ر:قَ َال
 « ِإن: قال،ج ُد
الر ُج ِل ي ُ َس يوي الرتاب حيث يس
ِ
ًَ ََ ً َ َ ُْ
».احدة
ِ كنت فا ِعال فو
: قال يف الرجل) أي-صىل اهلل عليه وسلم- (أن انليب
يف شأن الرجل اذلي سأهل عن نفسه أنه (يسوي

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)  يف ماكن: يف الصالة (حيث يسجد؟) أي:الرتاب) أي
сказал...». То есть, отвечая на вопрос человека,
.سجوده أو ألجل سجوده عليه
который спросил его о выравнивании земли во
время молитвы в месте совершения земного ،) (إن كنت فاعال:-عليه الصالة والسالم- فأجابه
поклона или для совершения земного поклона,
ً
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и  أي فافعل فعلة:) (فواحدة، ذللك وحمتاجا هل:أي
приветствует) сказал: «Если тебе необходимо  ويكره أن يمسح،واحدة أو مرة واحدة ال أكرث
сделать это [во время молитвы, делай], но только
احلىص إال أن ال يمكنه احلىص من السجود بأن
один раз». То есть, если в этом есть острая
необходимость, то сделай это один раз, но не более  فال يستقر عليه،اختلف ارتفاعه واَنفاضه كثريا
того.
قدر الفرض من اجلبهة فيسويه حينئذ مرة أو مرتني؛
Нежелательно убирать с земли мелкие камушки во
время молитвы, если только они не мешают  ويف رواية،" يف رواية "تسويه مرة،ألن فيه روايتني
совершать земной поклон. Если же из-за камушков  ويف أظهر الروايتني أنه يسويه مرة وال،تسويه مرتني
место земного поклона является неровным и
.يزيد عليها
молящийся не может, как требуется, принять
устойчивое положение, плотно прижав лоб к земле, : (فإن الرمحة تواجهه) أي:وأما علة انلِه فيف قوهل
то ему в таком случае можно один-два раза
выровнять землю, ибо об этом переданы две  يعِن فال، ويه علة للنِه،تزنل عليه وتقبل إيله
версии хадиса. В первой версии сказано, что يليق لعاقل تلَّق شكر تلك انلعمة اخلطرية بهذه
допустимо «выровнять землю один раз», а во
 هذا: وقال الشواكين. قاهل الطييب،الفعلة احلقرية
второй версии — «два раза». Наиболее явной
представляется та версия хадиса, где передано об اتلعليل يدل ىلع أن احلكمة يف انلِه عن املسح أن
однократном выравнивании земли.
،ال يشغل خاطره بيشء يلهيه عن الرمحة املواجهة هل
Что касается причины данного запрета, то она
.فيفوته حظه منها
содержится в словах Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует): «...потому что в это время
милость смотрит ему в лицо». То есть, во время
молитвы на человека нисходит милость. Под этими
словами
подразумевается
то,
что
здравомыслящему человеку не подобает встречать
такую великую милость столь неблаговидным
поступком. Об этом сказал ат-Тыби. Что касается
аш-Шаукани, то он заявил: «Эта причина указывает
на то, что мудрость запрета на очищение земли
состоит в том, чтобы ничто не отвлекало мысли
молящегося от милости, которая смотрит ему в
лицо, а иначе он упустит свою долю от этой
милости».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  أبو ذر الغفاري:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه- معيقيب
. حديث أيب ذر رواه أبو داود:اتلخريج
.حديث معيقيب متفق عليه

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أو ماء وحنو ذلك، هو أن يُ ِم رر يده ىلع اليشء؛ إلذهاب ما عليه من أثر تراب: • يمسح
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• احلىص  :احلجارة الصغرية اليت ىلع األرض.
ر
• فإن الرمحة تواجهه  :تعليل يف انلِه عن املسح؛ ئلال يشغل خاطره عن سبب الرمحة ،ويه العفو والغفران.
ُْ
ر
• تواجهه  :تقابله ،واملراد :أن الرمحة تزنل عليه ،وتق ِبل إيله.

فوائد احلديث:
 .1يكره للمصيل أن يمسح احلىص العالق بمواضع السجود من بدنه.
ر
 .2يكره أن يمسح موضع سجوده من األرض ،فإن اكن البد من تسوية موضع سجوده ،فليكن مرة واحدة.
ر
 .3احلكمة يف هذا هو ما جاء يف احلديث من أن الرمحة تكون تلقاء وجهه ،يف هذه الرتبة ،اليت علقت بوجهه من أثر السجود ،وتكون يف موضع
سجوده اذلي ذكر اهلل -تعاىل -فيه ،ر
وسبحه عنده.

 .4خشية العبث املفيض إىل اإلخالل بالصالة ،واملنايف للخشوع واتلواضع ،ويشغل املصيل ،وال مانع من إرادة األمرين :املحافظة ىلع الرمحة اليت
علقت به ،وابلعد عن العبث املنايف للخشوع.
 .5يستحب ملريد الصالة أن ي
يسو َي ماكن صالته وموضع سجوده؛ ئلال حيتاج إىل ذلك أثناء الصالة ،وئلال ينشغل باهل به يف الصالة.
ر
 .6مجهور العلماء محلوا ذلك ىلع الكراهة ،ال ىلع اتلحريم؛ ألن املخالفة ليست كبرية ،واحلركة ليست كثرية ،فهو من مكروهات الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن ،تعليق :حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط.

املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م.
سنن ادلارِّم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغِن للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالِّم ،بريوت.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة1423 ،ه 2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10877( :
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"Если вы читаете (суру, начинающуюся
со Слов): “Хвала Аллаху” (т. е. «альФатиху»), то читайте: “С именем Аллаха,
Всемилостивого, Милующего” («БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим»), ибо эта сура
— Мать Корана, Мать Писания и «семь
часто повторяемых (аятов)». И (Слова)
“С именем Аллаха, Всемилостивого,
Милующего” («Бисми-Лляхи Ррахмани
Ррахим») - один из аятов этой суры."

 بسم اهلل الرَحن: احلمد هلل فاقرءوا:إذا قرأتم
 والسبع، وأم الكتاب، إنها أم القرآن،الرحيم
 وبسم اهلل الرَحن الرحيم إحداها،املثاين

**

539. Текст хадиса:

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал,
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: "Если вы читаете (суру,
начинающуюся со Слов): “Хвала Аллаху” (т. е. «альФатиху»), то читайте: “С именем Аллаха,
Всемилостивого,
Милующего”
(«Бисми-Лляхи
Ррахмани Ррахим»), ибо эта сура — Мать Корана,
Мать Писания и «семь часто повторяемых (аятов)».
И (Слова) “С именем Аллаха, Всемилостивого,
Милующего” («Бисми-Лляхи Ррахмани Ррахим») один из аятов этой суры."

: احلمد هلل فاقرءوا: إذا قرأتم:-صىل اهلل عليه وسلم

 وأم،﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ إنها أم القرآن
﴾ و﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم، والسبع املثاين،الكتاب

.إحداها

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.539

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

в этом благородном хадисе разъясняется يبني احلديث الْشيف مْشوعية قراءة البسملة قبل
правомочность чтения «басмаллы» перед «альФатихой» во время молитвы. Это обосновывается الفاحتة يف الصالة؛ وعلل ذلك بأنها جزء من سورة
ً  واملراد قراءتها،الفاحتة
ً
тем, что слова «Бисми-Лляхи Ррахмани Ррахим»  فقد ورد عدم،جهرا
رسا ال
являются частью суры «аль-Фатиха». Причём в
 إن: وقال الطحاوي،اجلهر يف أحاديث أكرث وأصح
данном хадисе подразумевается, что «БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим» нужно читать про себя, а صىل- ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب
не вслух, ибо хадисы о том, что эти слова не
. وخلفائه-اهلل عليه وسلم
читаются вслух многочисленнее и достовернее. АтТахави сказал: "Отказ от чтения вслух слов «БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим» во время молитвы
передаётся в огромном количестве хадисов от
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
и его халифов."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة:اتلصنيف
 كتاب اتلفسري:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:راوي احلديث
 رواه ابليهيق:اتلخريج
.ادلراقطِن
**

. سنن ادلارقطِن:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ُ
ُ
• السبع املثاين  :سورة الفاحتة ،وسميت الفاحتة السبع املثاين؛ ألنها تثىن يف لك صالة أي تقرأ وتعاد.

فوائد احلديث:

ر
 .1احلديث يدل ىلع مْشوعية قراءة "البسملة" يف الصالة ،عند إرادة قراءة الفاحتة ،وذكر العلة يف ذلك بأنها إحدى آيات الفاحتة ،فِه منها.

 .2اجلهر بالبسملة معارض بأحاديث صحيحة ،وذكر بعض العلماء أن ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
وخلفائه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطِن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان 1424 ،ه.

صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلسالِّم ،بريوت1408 ،ه.

سنن ابليهيق الكَّبى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز ،مكة املكرمة 1414 ،ـه– 1994م ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا.

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.

الرقم املوحد)10913( :
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ْ َْ
 أن ِصت يوم اجلمعة واإلمام:إذا قلت لصاحبك
َ ََ
َُْ
 فقد لغ ْوت،خيط ُب

«Если в пятницу, во время произнесения
имамом проповеди, ты скажешь
находящемуся рядом с тобой человеку:
"Замолчи!" — то будешь считаться тем,
кто сам пустословит.»
**

540. Текст хадиса:

: احلديث.540

ُ
ً
َ  «إذا:مرفواع
Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) قلت
-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах
ْ َْ
ُ ت يوم اجلمعة واإلمام َخيْ ُط
فقد
،
ب
 أن ِص:لصاحبك
и приветствует) сказал: «Если в пятницу, во время
َ ََ
.»لغ ْوت
произнесения имамом проповеди, ты скажешь
находящемуся рядом с тобой человеку [который
будет разговаривать во время проповеди]:
"Замолчи!" — то будешь считаться тем, кто сам
пустословит.»

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Одними из величайших обрядов пятницы являются  ومن مقاصدها،من أعظم شعائر اجلمعة اخلطبتان
две проповеди, которые имам рассказывает людям,
собравшимся на пятничную молитву. Данные : ومن آداب املستمع الواجبة،وعظ انلاس وتوجيههم
проповеди преследуют собой цель сделать людям  وذلا حذر، يلتدبر املواعظ،اإلنصات فيهما للخطيب
назидание и направить их к совершению благого, а
 ولو بأقل، من الالكم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
посему неотъемлемой частью этикета, которого
обязан придерживаться их слушатель, является " : مثل نِه صاحبه عن الالكم ولو بقوهل،يشء
сохранение молчания и внимание тому, что говорит  ومن تكلم واإلمام خيطب فقد لغا فيحرم،"أنصت
имам. Именно поэтому Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) предостерег членов своей من فضيلة اجلمعة؛ ألنه أىت بما يشغله ويشغل غريه
общины от того, чтобы говорить параллельно с
.عن سماع اخلطبة
имамом во время пятничной проповеди, даже если
это будет всего лишь одно слово, как например,
требование от сидящего рядом замолчать. И
считается, что тот, кто разговаривает в то время,
когда имам ведет проповедь, тот пустословит, чем
лишает себя пятничной награды, ибо тем самым он
отвлекается от проповеди сам и отвлекает от нее
других.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة:اتلصنيف
. األمر باملعروف وانلِه عن املنكر:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. لك من ختاطبه عَّب عنه بالصاحب؛ ألنه الغالب أو ألنه جبوارك: • َلصاحبك
ْ • أنْص
. اسكت عن الالكم: ت
ِ
َ ََْ
. واملراد أنه تذهب به فضيلة اجلمعة، ليس فيه فائدة، لغا أىت بقول ساقط: • لغوت
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فوائد احلديث:
 .1وجوب اإلنصات للخطيب يوم اجلمعة ،وقد اتفق العلماء ىلع وجوب ذلك.
مناف للمقام ولو بانلِه عن املنكر ورد السالم وتشميت العاطس ولك ما فيه ُماطبة لآلخرين.
 .2حتريم الالكم حال سماع اخلطبة وأنه
ٍ
ُ ُُ
ُ
اطبه اإلمام.
خياطب اإلمام أو خي ِ
 .3يستثىن من هذا من ِ
ُْ
 .4استثىن بعض العلماء من اكن اليسمع اخلطيب ِبلعد ،فإنه الينبيغ هل السكوت بل يشتغل بالقراءة أو اذلكر ،أما من ال يسمعه لصمم ،فال ينبيغ
أن يشغل من حوهل باجلهر بالقراءة ،ويكون ذلك بينه وبني نفسه.

 .5عقوبة املتلكم حرمانه من فضيلة اجلمعة.

 .6جواز الالكم بني اخلطبتني.

 .7إذا ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واإلمام خيطب فإنك تصيل عليه وتسلم رسا وحيصل لك بذلك العمل باألحاديث ،وكذلك تأمني ادلاعء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة -الطبعة األوىل 1426ه.
اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل 1381ه .

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
حممد احلسيِن ر
الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)3107( :
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«Если объём воды не меньше двух
больших кувшинов (кулля), она не
становится нечистой.»

إذا اكن املاء قلتني لم َيمل اخلبث
**

541. Текст хадиса:

: احلديث.541

َ
‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и  ُسئِل: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
его отцом) передаёт: «Посланника Аллаха (мир ему ُ ُ ُ َ
 عن املاء وما ينوبه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

и благословение Аллаха) спросили о воде и о
من ادلواب ي
ِ َوالسب
приходящих к ней домашних и диких животных, и он :-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال،اع
ُر
َ
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Если
.»«إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اخل َ َبث
объём воды не меньше двух больших кувшинов
(кулля), она не становится нечистой.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  أن املاء الكثري ال-صىل اهلل عليه وسلم- يبني انليب
разъяснил, что большой объём воды не становится
нечистым от простого соприкосновения с ينجس بمجرد مالقاته للنجاسة ً إن لم يتغري أحد
нечистотой, если при этом не изменилось ни одно  بعكس ما إذا اكن قليال فإنه ينجس اغبلا،أوصافه
из её свойств (вкус, цвет, запах). Если же воды ً
ألنه مظنة تغري أوصافه ؛ وىلع هذا فإن اكن املاء كثريا
немного, то соприкосновение с нечистотой,
ً
напротив, обычно делает её нечистой, потому что в وتغريت أوصافه بنجاسة خرج عن كونه طهورا إىل
таких случаях обычно изменяются свойства воды.  وذكر ذلك يف معرض،كونه َنسا ً وإن اكن قلتني
Таким образом, если воды много, но её свойства
изменились, то она перестаёт считаться чистой и السؤال عن سؤر السباع وادلواب؛ دل ذلك ىلع عدم
ً
ً
считается нечистой, даже если объём её не менее  إال إذا اكن كثريا لم تتغري،طهارة سؤرهم اغبلا
двух больших кувшинов. А тот факт, что в вопросе
.أوصافه بسببها
содержится упоминание об остатках пищи и питья
диких и домашних животных, указывает на то, что
обычно остатки их пищи и питья нечисты, за
исключением тех случаев, когда воды много и её
свойства
не
изменились
в
результате
соприкосновения с нечистотой.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:راوي احلديث
. رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ وادلارِّم وأمحد:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. ويه اجلرة الكبرية من الفخار، تثنية قلة: • قلتني
. لم يقبل ولم يتأثر: • لم حيمل
. انلجس: • اخلبث

:فوائد احلديث
. ما لم تغريه، فتضمحل فيه، فإنه يدفع انلجاسة عن نفسه، املاء إذا بلغ قلتني.1
َ
ً
ً
ً
. سواء أكان قليال أم كثريا،َن َس مطلقا
ِ  نقل اإلمجاع ىلع أن املاء إذا غريته انلجاسة.2
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املصادر واملراجع:
السنن ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م
السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة اثلانية ،1986 – 1406 ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة.
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.

السنن ،البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،ملحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون  -إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
ر
هلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلارِّم ،حتقيق :حسني سليم أسد.
مسند ادلارِّم املعروف بسنن ادلارِّم ،تأيلف اإلمام أيب حممد عبد ا ِ
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم – بريوت ،اثلانية .1985 – 1405-
توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.

تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.

رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
ر
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.

الرقم املوحد)8357( :
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 وإذا اكن،إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه

«Если одежда широка, закутывайся в
неё, а если она узка, то надевай её как
изар.»

ضيقا فاشدده ىلع حقوك

**

542. Текст хадиса:

Са‘ид ибн аль-Харис передал: «Как-то раз мы
спросили Джабира ибн ‘Абдуллаха (да будет
доволен Аллах им и его отцом) о совершении
молитвы в одной одежде, и он сказал: "Однажды,
находясь вместе с Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует) в одной из его поездок и
придя к нему ночью по какому-то делу, я застал его
молящимся. На мне была одна одежда, в которую я
и завернулся, прикрыв плечи и помолившись рядом
с ним. Закончив молиться, он спросил: "Что привело
тебя сюда ночью, о Джабир?" Я сообщил ему о том,
что мне было нужно, а потом он спросил: "Что
заставило тебя так завернуться?" Я ответил: "Эта
одежда [слишком узка]". Тогда он сказал: "Если
одежда широка, закутывайся в неё, а если она узка,
то надевай её как изар". В той версии хадиса,
которую привёл Муслим, сказано: "Если твоя
одежда широка, накидывай её края себе на плечи
накрест, если же она узка, затягивай её на поясе.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.542

َ
 َسأنلَا جابر بن عبد اهلل:عن سعيد بن احلارث قال
ْ َ
 خ َرجت مع انليب:عن الصالة يف اثلوب الواحد؟ فقال
ًَ َ ْ َ
َ َْ
 ف ِجئت يلْلة،ار ِه
ف
صىلِ  يف بعض أس-اهلل عليه وسلم
َ
ي
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ر
،ويلع ثوب واحد
، ف َوجدته يصيل،ِ َبلعض أم ِري
ْ َ
ْ
ُ ْت به َو َصلري
ُ ْاشتَ َمل
: فلما ان َرصف قال،ت إىل َجانِ ِبه
ف
ْ
ُّ
ُ فلما َف َر ْغت،فأخ ََّبتُه حباجيت
َ
«ما الرسى يا جابر»؟
ْ
ْ
ُ
َ
 اكن ثوب: «ما هذا ِاالش ِت َمال اذلي رأيت»؟ قلت:قال
ْ َ َ
 وإن،اتل ِحف به
 «فإن اكن واسعا ف: قال،-يعِن ضاقَ ً
ْ َ يً َ ر
واسعا فخالف
ِ  «إذا اكن: وملسلم.»اكن ضيقا فات ِزر به
ْ َ ْ ْ َ ً
َ
.» وإذا اكن َض ييقا فاش ُدده َىلع َحق ِو َك،بني َط َرفيْه

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Однажды Джабир (да будет доволен им Аллах)
вышел в путь вместе с Пророком (да благословит
его Аллах и приветствует), и как-то ночью ему чтото понадобилось у Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует). Он пришёл к нему, чтобы
сообщить об этом, однако увидел, что Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
молится. Джабир (да будет доволен им Аллах) был
облачён лишь в одну одежду. Он завернулся в неё,
набросив её края на плечи, и стал молиться рядом
с Пророком (да благословит его Аллах и
приветствует). Завершив молитву, Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
спросил Джабира о причине, побудившей его
прийти в столь поздний час ночью, и тот сообщил
ему о своей нужде, из-за которой он пришёл. Когда
Джабир закончил говорить о том, что ему было
нужно, Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) выразил своё неодобрение тем, как
он завернулся в свою единственную одежду, ибо
она была узка. Если одежда достаточно просторна,
он велел ему закутывать в неё всё тело сверху
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صىل اهلل-  مع انليب-ريض اهلل عنه- خرج جابر
َ َْ
 واكنت هل حاجة عند،اره
ف
ِ  يف بعض أس-عليه وسلم
 يف إحدى الليايل فجاءه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 البسا-ريض اهلل عنه-  واكن، فوجده يُصيل،يلخَّبه بها
َ
َ ،ثوبا واحدا
،فاتل َحف به ووضع َط َرفيه ىلع اعتِ ِقه
 فلما انرصف،-صىل اهلل عليه وسلم- وصىل إىل جانبه
 عن السبب-صىل اهلل عليه وسلم- من صالته سأهل
اذلي داعه إىل ر
السري يف هذه الساعة املتأخرة من
 فلما فرغ، فأخَّبه حباجته اليت جاء من أجلها،الليل

-صىل اهلل عليه وسلم-  أنكر عليه،من ذكر حاجته
َ
 وأمره أنه إذا اكن اثلوب،اتلحافه باثلوب؛ ألنه ضييق
ُر
،واسعا أن يَلفه ىلع مجيع جسمه أعاله وأسفله
َ
َ
ُّ
ويرد ر
الطرف األيرس ىلع الك ِتف
،فيجعله ىلع ك ِتفه
َ
َ ،األيمن
 من،وي ّرد الطرف األيمن ىلع الك ِتف األيرس
، يُغطي به مجيع جسمه،أجل أن يكون إزارا ورداء

فهذا أمكن يف َسرت العورة وأمجل من حيث اهليئةдонизу, накинув её края себе на плечи накрест, т. е. ،
край одежды, накинутый на правое плечо, должен
ي
وإن اكن اثلوب ضيقا ال يمكن أن يكون منه إزارا быть пропущен под левой рукой, а край, накинутый
َُ ر
ورداءُ ،يعله إزارا وذلك بأن يشده ىلع حقوه ويسرت на левое плечо, – под правой рукой. Таким
образом, одна одежда будет представлять собой и
أسفل جسده.
— изар (накидка, оборачиваемая вокруг бёдер
прим.
)переводчика
и
риду
(накидка,
набрасываемая на плечи — прим. переводчика).
Тем самым всё тело будет покрыто одеждой, что
позволит скрыть срамные части (аурат) и красиво
выглядеть. Если же одежда узка, и нет возможности
сделать изар и риду, то её следует превратить в
изар, обернув только вокруг бёдер, прикрывая
нижнюю часть тела (от пупка до колен).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :جابر -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ ْ
ْ
ر َ ُّ ُ
اتللفف به.
• اشتَ َملت  :االش ِت َمال باثلوب:
الرسى  :أي :ما هو السبب اذلي َ
داعك إىل ر
• ُّ َ
السري يف هذه الساعة املتأخرة من الليل.
ي
َ ُ
َ ُ
حف به ،ي
َ
فيغطي به بَدنه.
ثوب يلت
• اتل ِحف  :اللحاف :لك ٍ
َ
• اترزر  :اإلزار :ما َ َ
أسفل َ
ابلدن.
سرت
ِ
• حقوك  :احلقو :موضع اإلزار.

فوائد احلديث:

ُّ
واتلفقه يف ي
َ .1حرص ر
ادلين.
اتلابعني ىلع حتصيل ال ِعلم

 .2جواز صالة اتلطوع مجاعة.
َ
 .3جواز االقتداء ُ
بالمنفرد يف الصالة بعد أن رشع فيها ،ولو لم ينو اإلمامة من أوهلا.
ُ
ُ
ُ
سن خلقه -صىل اهلل
 .4مبادرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسؤال جابر-ريض اهلل عنه -عن سبب جميئه يف وقت متأخر من الليل ،وهذا من ح ِ
عليه وسلم-.
ر
ر
ر
َ َ
از الصال ِة يف اثلوب الواحد ،وأمجعوا ىلع أن الصالة يف اثلوبني أفضل.
 . 5جو ِ
ي
ُ
َ ً َ ر
 .6جواز الصالة باثلوب الواحد ولو لم يكن ىلع اعتِقه يشء؛ لقوهل( :وإن اكن ضييقا فات ِز ْر به) لكن هذا احلديث :حيمل ىلع حالة الضييق والشدة
ً
مجعا بني األدلة.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق:
طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
َ
ّ
املكرمة الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.

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.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النْش1410 :ه.
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«Если человек, который получил
ранение на пути Аллаха, или страдает от
язв, или заболел оспой, окажется в
состоянии полового осквернения и будет
опасаться, что он умрёт, если совершит
полное омовение, то пусть очистится
землёй.»

 أو،إذا اكنت بالرجل اجلراحة ِف سبيل اهلل

 فيخاف أن يموت، أو اجلدري فيجنب،القروح
 يتيمم،إن اغتسل

**

543. Текст хадиса:

: احلديث.543

Ибн Аббас (да будет доволен Аллах им и его -عز وجل-  يف قوهل-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
отцом), толкуя слова Великого и Всемогущего ْ َ َ َ
 « ِإذا اكنت: قال،) (وإن كنتم مرىض أو ىلع سفر:
Аллаха: «А если вы находитесь в состоянии
ْ
َ اجل َر
ُّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ اح ُة يف َسبيل ر
ب ر
الر ُج ِل
полового осквернения, то совершите полное  أ ِو الق ُروح أ ِو اجلُد ِري،اّلل
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ََ َ َ َْ
َ َُ ْ َ ُ َ ََ ُ ْ َُ
ر
َ
ُ
омовение. Если же вы больны или находитесь в
.» يتيمم،فيج ِنب فيخاف أن يموت ِإ ِن اغتسل
поездке, если кто-либо из вас справил нужду или
имел близость с женщиной и при этом не может
найти воду, то направьтесь к чистой земле и
оботрите ею ваши лица и руки» (сура 5, аят 6), —
сказал: «Если человек, который получил ранение
на пути Аллаха, или страдает от язв, или заболел
оспой, окажется в состоянии полового осквернения
и будет опасаться, что он умрёт, если совершит
полное омовение, то пусть очистится землёй.»
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Это предание Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах
им и его отцом) касается толкования слов Великого
и Всемогущего Аллаха: «А если вы находитесь в
состоянии полового осквернения, то совершите
полное омовение. Если же вы больны или
находитесь в поездке, если кто-либо из вас справил
нужду или имел близость с женщиной и при этом не
может найти воду, то направьтесь к чистой земле и
оботрите ею ваши лица и руки» (сура 5, аят 6). Ибн
‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом)
сказал, что «если человек, который получил
ранение на пути Аллаха», т. е. на джихаде, «или
страдает от язв», т. е. от нарывов, которые
выступают на теле, наподобие оспы и тому
подобных высыпаний, «окажется в состоянии
полового осквернения и будет опасаться», т. е.
полагать, «что он умрёт, если совершит полное
омовение», то такому человеку Ибн ‘Аббас
разрешал совершать тайяммум, сказав: «...Пусть
очистится землёй».
В этом предании содержится указание на то, что в
Шариате
установлено
очищение
землёй
(тайяммум) для тех, кто находится в состоянии

152

**

 يف-ريض اهلل عنهما- هذا األثر عن ابن عباس

 {وإن كنتم مرىض أو ىلع:-عز وجل- تفسري قوهل
 (إذا:-ريض اهلل عنه- ] حيث يقول6 :سفر} [املائدة
 أو،اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل) أي اجلهاد

(القروح) مجع قرح ويه ابلثور اليت خترج يف

: من اكنت هذه حاهل، اكجلدري وحنوه،األبدان

 أي يظن (أن:) (فيخاف.(فيجنب) تصيبه اجلنابة
ر
 فإن ابن عباس رخص ملن اكن:يموت إن اغتسل) أي
.) (تيمم:هذا حاهل يف اتليمم فقال

فيف هذا األثر ديلل ىلع رشعية اتليمم يف حق اجلنب
إن خاف املوت؛ فأما لو لم خيف إال الرضر فاآلية ويه

] دالة ىلع6 :قوهل تعاىل {وإن كنتم مرىض} [املائدة
ريض اهلل-  وتفسري ابن عباس،إباحة اتليمم هل

 للمرض بما ذكر يف احلديث من اجلراحة يف-عنهما
سبيل اهلل والقروح ليس ىلع سبيل احلرص وإنما ىلع
 وإال فلك مريض يرضه استعمال املاء،سبيل اتلمثيل

فله أن يتيمم ولو لم يصل االستعمال إىل املوت ،بل لو полового осквернения и опасается за свою жизнь.
Если же такой человек не опасается за свою жизнь,
خاف أن يتعفن اجلرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو однако боится нанести вред своему здоровью, то
تطول عليه مدة املرض وحنو ذلك فإنه يتيمم ،لعموم данный аят — в частности, слова Всевышнего:
َ
َ ْ ُْ
«Если же вы больны...» — также указывает на
{و ِإن كنتُ ْم َم ْرىض} [املائدة.]6 :
قوهل:
дозволенность совершать тайяммум. Что касается
толкования Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах
مع مالحظة ضعف األثر.
им и его отцом) к слову «болезнь», где он упомянул
ранение на пути Аллаха и язвы, то эти болезни
были приведены в качестве примера, а не для
ограничения болезней лишь этими случаями. Таким
образом, любой больной, чьё здоровье может
пострадать от использования воды, имеет право
совершать тайяммум, даже если он не опасается
смерти. Наоборот, если человек боится, что из-за
использования воды его рана загноится, болезнь
усугубится, выздоровление затянется и т. д., то ему
дозволено очищаться чистой землёй, исходя из
общего смысла слов Всевышнего: «Если же вы
больны...».
Несмотря на всё, сказанное выше, следует учесть,
что цепочка передатчиков этого предания от Ибн
‘Аббаса является слабой.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ادلارقطِن وابليهيق.

مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطِن.

معاين املفردات:

• اجلراحة  :اجلراحة أي اجلرح ،وهو الشق يف ابلدن ،ومجع اجلرح :جروح.

• مرىض  :مجع مريض ،واملرض خروج ابلدن عن حد االعتدال ،واملراد هنا :املرض اذلي خيىش معه اتلرضر من استعمال املاء.
• القروح  :مجع قرح ،ويه :اجلروح والشقوق من أثر السالح واملرض ،اكبلثور اليت خترج يف ابلدن.
ً
ُ
• ُينب  :من أجنب ،أي :صار جنبا ،واجلنابة الوصف اذلي ينشأ عن اتلقاء اخلتانني أو اإلنزال.
• اجلدري  :اجلدري مرض معدي يظهر يف اجلدل.

فوائد احلديث:

ْ
ً
 .1حصول اجلنابة لصاحب اجلرح كما هو ظاهر احلديث ليس بْشط يف اتليمم ،بل لو أحدث حدثا أصغر فاحلكم واحد ،و ِذك ُر اجلنابة يف
احلديث ىلع سبيل املثال.
 .2ذكر السفر يف اآلية الكريمة مبِن ىلع الغالب؛ ألن السفر مظنة فقد املاء ،فإذا فقده املسافر أو وجد ما يتعلق حباجته من رشب أو طبخ
ً
وحنوهما جاز هل اتليمم ،أما السفر نفسه فليس عذرا يبيح اتليمم ،فإذا وجد املسافر املاء وال رضر عليه يف استعماهل لم ُيز هل أن يتيمم.
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املصادر واملراجع:
توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه.

سنن ادلارقطِن ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1424 ،ه.

السنن الكَّبى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت 1424 ،ه .
ر
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.

انلهاية يف غريب احلديث واألثر :جمد ادلين ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطنايح  -املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه-
1979م.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالِّم.

الرقم املوحد)10021( :
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По прошествии четырех месяцев
мужчину, зарекшегося не вступать в
половой контакт со своей женой, следует
остановить для того чтобы он развел ее,
причем их брак не считается
расторгнутым до тех пор, пока он не даст
ей развод.

 وال، يوقف حىت يطلق:إذا مضت أربعة أشهر
يقع عليه الطالق حىت يطلق

**

544. Текст хадиса:

َُ

: احلديث.544

ْ َ َ
Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом,  يُوقف:ت أربعة أشهر
 "إذا مض:عن ابن عمر قال
َُ ي
сказал: “По прошествии четырех месяцев мужчину,
َ
ُ  وال َي َق،حىت ُي َطلي َق
."
ق
ل
ط
ي
حىت
الطالق
عليه
ع
зарекшегося не вступать в половой контакт со своей
женой, следует остановить для того чтобы он
развел ее, причем их брак не считается
расторгнутым до тех пор, пока он не даст ей
развод.”
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ر
в этом хадисе Ибн Умар, да будет доволен Аллах أن
-ريض اهلل عنهما- يف هذا احلديث يبني ابن عمر
им и его отцом, разъясняет, что дозволенный вид
добровольного отречения от интимной близости с ، وأن ما زاد عليها،مدة اإليالء املباح يه أربعة أشهر
женой длится четыре месяца, и не разрешается  وإنما ُيب ىلع املويل أن ييفء أو،فغري مأذون فيه
превышать этот срок. По его истечении следует
 ال يكون، وأن الطالق أو انفساخ انلاكح،يطلق
либо вернуть жену либо развестись с ней. Кроме
того, в этом хадисе указано, что развод по  وإنما انلاكح،بمجرد ميض أربعة أشهر قبل الفيئة
инициативе мужа либо расторжение брака  ولو بإجباره، وال يقع الطالق حىت يطلق الزوج،باق
ٍ
шариатским судьёй не происходит просто по
ٍّ.إكراه حبق
ٌ
من احلاكم؛ ألن هذا
прошествии четырёх месяцев до возвращения
жены. Нет, брак остаётся в силе, и развод не имеет
места, пока муж не разведётся с женой, даже если
шариатский судья заставит его развестись,
поскольку в данном случае принуждение к разводу
является правомочным.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:راوي احلديث
. رواه ابلخاري:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ  يمنع القايض: • يوقف حىت يطلق
. وإما أن يطلق، أشهر؛ فإما أن يطأ4 الم ْو ِيل عن اتلمادي يف إيالئه إذا بلغ
َُ ي
ُ َْ
. حىت لو مضت أربعة أشهر فإنها ال تطلق حىت يطلق: • وال يقع عليه الطالق

:فوائد احلديث
. أنه ال ُيَّب الزوج ىلع الطالق قبل تمام األربعة أشهر.1
ُ َ
. أنه ال ت ْطلق املرأة بمجرد تمام األربعة أشهر.2

155

 .3إذا آىل الرجل من زوجته أربعة أشهر ،فعليها أن تصَّب هذه املدة ،وليس هلا مطابلته بالفيئة ،فإذا مضت األربعة األشهر ،فلها عند انقضائها
مطابلته بالفيئة ،فإن فاء بالوطء فذاك ،وإن لم يَ ِىف ْء ،أجَّبه احلاكم بطلب الزوجة ىلع الوطء أو الطالق.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58151( :
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إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلريقد حىت

 .545احلديث:

???

يذهب عنه انلوم

**

545. Текст хадиса:

ً
َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :إذا ن َع َس
َ َْْ ُ ْ
ريقد حىت يذهب عنه انلوم،
أحدكم وهو يصيل فل
َ
ٌ
فإن أحدكم إذا صىل وهو نا ِعس ال يدري لعله
َ َ ُ ُّ َ ْ ُ
ب نف َسه».
يذهب يستغفر فيس
درجة احلديث :صحيح

???

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

موضوع احلديث كراهة إجهاد انلفس بالعبادة فإذا Нежелательно доводить себя поклонением до
изнеможения. Если молящийся почувствует, что его
أحس املصيل بمقدمة غلبة انلوم عليه وهو يصيل одолевает сон, ему следует прервать молитву либо
فليقطع صالته أو يتمها ثم يرقد ويريح نفسه حىت ال довести её до конца — и прилечь отдохнуть, дабы
не получилось так, что из-за сильной усталости он
حيصل منه داعء ىلع نفسه حال تعبه.
ненароком обратится к Аллаху с мольбой против
самого себя.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نعس  :من انلعاس وهو مقدمة انلوم.
• يستغفر  :االستغفار طلب السرت.

• يسب نفسه  :أي يتلفظ بما ال يقصده لغلبة انلعاس مثل أن يدعو ىلع نفسه.

فوائد احلديث:
 .1كراهة إجهاد انلفس بالعبادة.
 .2االقتصاد وترك الغلو يف العبادة.
 .3احلث ىلع اخلشوع يف الصالة وحضور القلب يف العبادة.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط .1422
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

مقاييس اللغة ,تأيلف :أمحد بن فارس الرازي ,املحقق :عبدالسالم حممد هارون ,انلارش :دار الفكر ,اعم 1399
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي،الطبعة األوىل.1418

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الْشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم
.1987 - 1407
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه.

الرقم املوحد)5789( :
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َ ُ إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وهل
ُضاط حىت
َ
َ يسمع اتلَّأذ
ِين
ال

«Когда раздаётся призыв на молитву
(азан), шайтан отступает»...
**

546. Текст хадиса:

-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ َ ر
ُ َ
 أدبَ َر،بالصال ِة
 «إِذا نو ِد َي:-صىل اهلل عليه وسلم
َ َ َ ر َْ ُ ََُ ُ َ ٌ َ ر َ َ ْ َ َ ر
َ ِ ُإذا ق
يض
 ف، وهل رضاط حىت ال يسمع اتلأ ِذين،الشيطان
ْ ُ َي
َ ََْ َ ر
 َح رىت إ َذا ثُ يو َب ر،أقبَ َل
 حىت ِإذا،للصال ِة أدبر
انلداء
ِ
ْ ََ ْ َ ََْ َ َْ ُ َ رْ ُ ََْ َ ر
، حىت خي ِطر بني المر ِء ونف ِس ِه،ق ِيض اتلث ِويب أقبل
ُ ْ َ
َُْ
َ َ
َ َ ُ ْ ُ َُ
-  ل ِ َما ل ْم يَذكر ِم ْن قبل-  اذك ْر كذا واذكر كذا:يقول
ر
ُ َ ر ََ ر ر
ْ
َ
.»الر ُجل َما يَد ِري ك ْم َصىل
حىت يظل

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт
от Пророка (мир ему и благословение Аллаха):
«Когда раздаётся призыв на молитву (азан), шайтан
отступает, шумно испуская ветры, чтобы не
слышать этого призыва, а когда азан завершается,
он снова подступает. И он отступает во время
объявления о начале молитвы (икамы), а когда
икама завершается, он снова подступает, чтобы
наущать, вставая между человеком и душой его, и
говорит ему: “Вспомни то-то и вспомни то-то” — о
том, о чём он не вспоминал до этого, и доходит до
того, что человек сам не знает, сколько ракятов
совершил.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.546

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Когда верующий произносит азан, шайтан
отступает и отдаляется от этого места таким
образом, чтобы не слышать азан. «Шумно испуская
ветры, чтобы не слышать этого призыва...» Судя по
всему, он умышленно испускает газы, чтобы занять
себя вниманием этому звуку, который сам издаёт, и
отвлечься таким образом от внимания азану. Или
же он делает это, выражая таким образом своё
пренебрежительное отношение к азану, как
поступают глупцы. Возможно также, что он делает
это неумышленно: услышав азан, он испытывает
сильный страх, который и становится причиной
того, что он издаёт этот звук. Возможно также, что
он делает это умышленно, чтобы противопоставить
осквернение тому, что согласуется с молитвой, то
есть ритуальной чистоте. «А когда азан
завершается, он снова подступает. И он отступает
во время объявления о начале молитвы (икамы), а
когда икама завершается, он снова подступает,
чтобы наущать». То есть наущать человека.
Изначальное же значение употреблённого глагола
— описание того, как верблюд взмахивает хвостом
и ударяет им по своим ляжкам. То есть шайтан
подступает, чтобы сбивать представителей рода
человеческого с пути истинного.
Шайтан бежит от азана, потому что видит согласие
верующих в объявлении слова единобожия и
других положений исламского вероучения, а также
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**

إذا أذن املؤذن وىل الشيطان وأبعد عن ماكن األذان
ً
، وهل رضاط،بعيدا ئلال يسمع األذان
حىت خيرج
، ويه الريح،ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك الرضاط

ليشتغل بسماع الصوت اذلي خيرجه عن سماع
ً
،املؤذن أو يصنع ذلك استخفافا كما يصنعه السفهاء
وحيتمل أنه يتعمد ذلك يلقابل ما يناسب الصالة من

 وحيتمل أنه ال يتعمد ذلك بل،الطهارة باحلدث
ُ
خوف فيحدث هل
شدة
حيصل هل عند سماع األذان
ٍ
 حىت إذا، "فإذا قيض انلداء أقبل،ذلك الصوت بسببها
: أي،"ثوب بالصالة أدبر" عند اإلقامة "حىت إذا قىض

 معناه،" "اتلثويب أقبل حىت خيطر،فرغ وانتىه

 وأصله من خطر ابلعري بذنبه إذا حركه،يوسوس

 وإنما، أقبل حىت يغوي بِن آدم،فرضب به فخذيه
هرب الشيطان عند األذان ملا يرى من االتفاق ىلع

إعالن لكمة اتلوحيد وغريها من العقائد وإقامة

 وهذا-عز وجل-  وكراهة أن يسمع ذكر اهلل،الشعائر

" "من رش الوسواس اخلناس:-تعاىل- هو معىن قوهل

-عز وجل-  اذلي خينس عند ذكر اهلل،4 :انلاس

 "بني املرء ونفسه" أقبل حىت:وخيتيف ويبعد؛ قوهل
 اذكر كذا:حيول بني املرء وقلبه يف صالته يقول هل

в совершении обрядов поклонения, которые : أي،""لم يكن يذكر من قبل،اذكر كذا اذكر كذا
являются символом ислама. Делает он это ещё и
потому, что не желает слышать поминание  ينىس: أي،" "حىت يظل الرجل،قبل رشوعه يف الصالة
Всемогущего и Великого Аллаха. Такой же смысл  وإنما جاء عند،" "ما يدري كم صىل،ويذهب وهمه
несут в себе слова Всевышнего: «…от зла
الصالة مع أن فيها قراءة القرآن؛ ألن اغبلها رس
искусителя отступающего» (114:4). Он отступает
ّ
при поминании Всемогущего и Великого Аллаха, ومناجاة فله تطرق إىل إفسادها ىلع فاعلها أو إفساد
скрываясь и отдаляясь. «...Вставая между  هربه عند األذان حىت ال يضطر إىل: وقيل،خشوعه
человеком и душой его». То есть вставая между
человеком и сердцем его во время молитвы. «...И الشهادة البن آدم يوم القيامة كما جاء يف حديث أيب
говорит ему: “Вспомни то-то и вспомни то-то” — о
.سعيد
том, о чём он не вспоминал до этого». То есть до
того, как он приступил к молитве. «...И доходит до
того, что человек сам не знает, сколько ракятов
совершил». То есть он забывает и сбивается, и не
знает, сколько ракятов совершил. Таким образом,
шайтан подступает к человеку, когда тот совершает
молитву, несмотря на то, что в ней есть чтение
Корана, потому что в большинстве случаев аяты
читаются тихо, про себя, и это чтение подобно
тайной беседе, и шайтан старается испортить
молитву человека или испортить его смирение.
Говорили также, что шайтан бежит от азана ради
того, чтобы не свидетельствовать в пользу
потомков Адама в Судный день, о чём упоминается
в хадисе Абу Са‘ида (да будет доволен им Аллах).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
ّ : • أدبر الشيطان
.هاربا
فر
. يوسوس: • خيطر
ُ
. أقيم: • ث يوب

:فوائد احلديث
. وأنه يطرد الشيطان، فضيلة األذان.1
. واالحرتاز عن وسوسة الشيطان فيها، احلث ىلع اخلشوع واالستغراق يف الصالة.2
. الرصاع بني أهل اإليمان والشيطان دائم ال ينتِه.3
ً
. إلهلاء بِن آدم، استخدام الشيطان طرقا وأسايلب متنوعة.4
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املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

2تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.3-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

4رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.5-رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

6صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.

7صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.8-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10109( :
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«Если кто-нибудь из вас наступит
кожаными носками в грязь, то он может
»очистить их землёй.

إذا وطئ األذى خبفيه ،فطهورهما الرتاب

 .547احلديث:

**

547. Текст хадиса:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, -
َ َ ََ
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
ُرْ
ه،
ي
ف
خب
ى
ذ
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا و ِطئ األ
ِ
приветствует) сказал: «Если кто-нибудь из вас
ور ُه َما ُّ َ
َف َط ُه ُ
الرتاب».
наступит кожаными носками в грязь, то он может
»очистить их землёй.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

ُ
خ ًّفا أو َن ْعال أو غريهما مما يَسرت Если человек наденет кожаные носки, сандалии
لبس اإلنسان
إذا ِ
َ
либо другой предмет одежды, который покрывает
ْ
َ
َ
َ
ر
القدم ،ثم ِ
وطئ َناسة ،ثم تابع الميش َىلع انلعل أو лодыжки, после чего наступит на нечистоты, а
ُّ
َ
اخلُف ُ
المتنجس يف ماكن طاهر ،أو دلكه بالرتاب затем продолжит идти в грязной обуви или в
грязных носках в чистом месте (либо же если он
فقد طهر خفاه ،وجازت الصالة بهما.
протрёт их), то его кожаные носки или обувь
очищаются, и в них можно молиться.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َ
ََ
األذى ُ -هنا -ر
انلجاسة.
• األذى :
ْ
ُر
ي ْ
الرجل من اجلُلود.
• خفيْه  :اخلُف :ما يُلبَس يف
• وطئ َ :د َ
اس.
• طهورهما  :اليشء اذلي يتطهر به.

فوائد احلديث:

َْ ُ
ر
أن َنَاسة اخلَف يكيف يف تطهريها َم ْس ُ
ح َها بالرتاب َودلك َها به ،دون املاء.
 .1فيه
َُ
ُّ
ي
َ
ر
َ
 .2إزالة انلجاسة بالرتاب ،سواء اكنت انلجاسة هلا ِج َرم اكلعذرة أو لم يكن هلا ِجرم اكبلول واخلمر؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يفصل ،بل
ً َْ
ََْ ََ
ْ
أىت حبكم اعم ،وهو قوهل( :فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَ ْم َسحه).
والريح والشمس واهلواء طهر َ
انلجاسة بالرتاب ي
انلجاسة ،فلو َذهبت َعني ر
 .3أن املاء ال َيتَعني إلزالة ر
المحل ،لكن املاء أرسع وأحسن.
َ
ر
ً َ
ُّ
ْ
ر
كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل ُمبارشته األرض ،فلو لم يَك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
 .4سماحة الْشيعة ويُرسها ،فاخلُف
َم َش رقة َ
وحرج ىلع ر
انلاس.
 .5أن من رشوط صحة الصالة :إزالة انلرجاسة ،سواء اكنت ر
انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو ُ
ابلقعة.
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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 ،انلارش :املكتب اإلسالِّم.

سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10649( :
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إذا وقع اذلباب ِف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم

«Если муха упала в питьё любого из вас,
пусть он окунёт её туда полностью. Ибо,
поистине, на одном её крыле болезнь, а
»на втором — лекарство.

يلزنعه؛ فإن ِف أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر

 .548احلديث:

شفاء

**

548. Текст хадиса:

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا وقع )Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم يلزنعه؛ فإن
благословение Аллаха) сказал: «Если муха упала в
يف أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر شفاء» .ويف روايةпитьё любого из вас, пусть он окунёт её туда :
полностью. Ибо, поистине, на одном её крыле
«وإنه يتيق جبناحه اذلي فيه ادلاء».
болезнь, а на втором — лекарство». А в другой
версии говорится: «…и она окунает крыло, на
»котором болезнь.

درجة احلديث:
املعىن اإلمجايل:

صحيح ،وزيادة أيب داود

**

Степень достоверности
хадиса:

صحيحة

خيَّب انليب-صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلباب إذا وقع

يف الْشاب فإنه ال يؤثر فيه ،بل عليه أن يغمسه اكمال
فيه ؛ وذلك ألن يف أحد جناحيه ً
مرضا -وهو اجلناح
اذلي يغمسه يف املاء -ويف اآلخر شفاء من ذلك

املرض.

وقد أثبت الطب احلديث صحة هذه املعلومة اليت

عرفها املسلمون منذ قرون ،فاحلمد هلل ىلع نعمة

Общий смысл:
**

)Пророк (мир ему и благословение Аллаха
сообщил, что если муха упала в напиток, то это
никак не влияет на него, и достаточно просто
окунуть её туда полностью, потому что на одном её
крыле — на том, который она окунает — болезнь, а
на втором — лекарство от этой болезни.
Современная медицина подтверждает эту истину,
которая была известна мусульманам ещё много
!веков назад, и хвала Аллаху за благо ислама

اإلسالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري ،والرواية األخرى أليب داود وأمحد.

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري وسنن أيب داود ومسند أمحد.

معاين املفردات:

• اذلباب  :اسم يطلق ىلع كثري من احلْشات املجنحة ،ومنها اذلبابة املزنيلة ذات األجنحة الشفافة صاحبة األرجل املغطاة بالشعر ،وهو مفرد،
ومجعه أ ِذبرة و ِذبران.
• الْشاب  :ما رشب من أي نوع من السوائل ،مجعه أرشبة.

• فليغمسه  :يف الْشاب ،ثم يلزنعه منه ،يقال :انغمس يف املاء :إذا اغب لكه فيه.

• ثم يلزنعه  :أي يلجذبه ويقلعه من إناء الْشاب.
ُ
• جناحيه  :اجلناح :هو ما يطري به الطائر وحنوه ،وهما جناحان ،مجعه أجنحة وأجنح.
ً
ً
• ادلاء  :هو املرض ظاهرا أو باطنا ،واملراد هنا :وجود سبب ادلاء يف أحد جنايح اذلبابة.
• شفاء  :الَّبء من املرض ،واملراد هنا :وجود سبب الشفاء يف أحد جنايح اذلباب.
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فوائد احلديث:

ّ
ّ
 .1احلديث ديلل ىلع طهارة اذلباب ،وأنه ال ينجس ما وقع فيه من طعام أو رشاب أو ماء وال يفسده؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أمر
بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه.
 .2يف احلديث األمر بغمس اذلباب لكه فيما وقع فيه من طعام أو رشاب ثم نزعه ،واالنتفاع بما وقع فيه.
ً
 .3يقاس ىلع اذلباب لك ما أشبهه مما ال دم هل يسيل ،وليس متودلا من انلجاسات.

 .4هذا احلديث يدل ىلع سبق اإلسالم للعلم احلديث يف بيان رضر اذلباب ،وأنه حيمل األمراض واجلراثيم ،كما يدل ىلع طريقة اتلخلص من
رضر اذلباب إذا وقع يف الطعام والْشاب ،وهذه الطريقة جاء يف االكتشافات ما يوافقها ويؤيدها ،وذلك بإثبات أن اذلباب حيمل املكروبات،
وحيمل معها مكروبات قاتلة هلذه املكروبات ،تسىم (بكرتيوفاج) يعِن :الك ابلكترييا ،تظهر بكرثة ىلع جناح اذلبابة مع قليل من ابلكترييا،
وعند غمس اذلبابة فإننا نساعد ىلع ترك أكَّب كمية من املادة القاتلة ملكروب املرض ،وأثبت االكتشاف العليم أن اذلباب إذا وقع يف الطعام أو
ُ
يف الْشاب ثم طار فإن اجلراثيم اليت خيلفها بعده تزتايد وتتاكثر ،فإذا غمس فإن اجلراثيم اليت خيلفها بعده يف الطعام السائل أو الْشاب ال تبَّق
ي
وسمو تعايلمها ،واهلل أعلم
كما خلفها فحسب ،بل تبدأ باالحنسار واتلناقص ،فاحلمد هلل ىلع كمال هذه الْشيعة
 .5يف احلديث ديلل ىلع اختاذ أسباب الوقاية.
 .6يف احلديث جواز قتل املؤذيات من احلْشات وغريها.

 .7األمر يف احلديث لإلرشاد وبيان كيفية اتلخلص من رضر اذلباب ،وليس للوجوب ،فاذلي ال تقبل نفسه ذلك بإماكنه تركه لغريه أو سكبه.

املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالةَ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه
-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)8363( :

165

َّ َ َ َ َ َ
ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َّ
 أن:ُول اهلل فذك ُروا هل
ِ إن ايلهود جاء َوا إىل رس
َََ ً ُ
ُْ ً ْ
ام َرأة مِنه ْم َو َرجال زنيا

…«однажды к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха) пришли иудеи,
которые сказали ему, что женщина и
мужчина из их числа совершили
прелюбодеяние»
**

549. Текст хадиса:

ُ عن
ُ عبد اهلل
 «إن: قال-ريض اهلل عنهما-بن عمر
ْ
ََ َ َ َر
 أن امرأة منهم:ايلهود جاءوا إىل رسول اهلل فذك ُروا هل
َ ََ
ُ
صىل اهلل عليه- فقال ل ُه ْم َر ُسول اهلل.َورجال زنيا
ْ
ََ
 يف شأن ر،اتلوراة
 َما ََت ُدون يف ر:-وسلم
:الرجم؟ فقالوا
ِ
َُْ َ
َ
َ
َ
ُ
، كذبتم: قال عبد اهلل بن سالم.نفضحهم وُيدلون
َ ْ
َ ُ َ ََ
َ
َ  فَ َو،وها
 فَأتَ ْوا ب ر،جم
فيها آية ر
ضع أحدهم
اتلوراة فنْش
الر
ِ
َ ََ
َ
ْ
 فقال هل.يَده َىلع آيَة ال ررجم فقرأ ما قبلها وما بعدها
ُ َ
َ
َ َ َ َْْ
فيها آيَة
 فإذا، ف َرف َع يده.يدك
 ارفع:عبد اهلل بن َسالم
َ : َف َقال،الرجم
ر
 فأمر بهما ر،صد َق يا حمَ رمد
ُّ انل
يب صىل اهلل
ِ
ِ
ِ َ
ُ
َ ْ َ ر
َ
َ
 ُينَأ َىلع املرأة:الرجل
 فرأيت: قال.عليه وسلم ف ُر ِمجا
ْ َ َ
.»يها احلجارة
ي ِق

[‘Абдуллах] ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передаёт, что однажды к Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) пришли иудеи,
которые сказали ему, что женщина и мужчина из их
числа совершили прелюбодеяние. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил
их: «А что говорится в Торе о побивании
[прелюбодеев] камнями?» Они сказали: «Мы
позорим их и подвергаем их бичеванию». Тогда
‘Абдуллах ибн Салям воскликнул: «Вы лжёте! В ней
говорится о побивании камнями!» После этого они
принесли и развернули свиток Торы, а один из них
прикрыл рукой то место, где говорилось о
побивании камнями, и прочитал то, что там
написано до и после этого, но ‘Абдуллах ибн Салям
сказал ему: «Подними руку!» И когда он поднял её,
оказалось, что там действительно упоминается о
побивании камнями. Он сказал: «О Мухаммад, он
сказал правду!» — после чего по велению Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) совершившие
прелюбодеяние были побиты камнями. ‘Абдуллах
ибн ‘Умар сказал: «И я видел, как мужчина
наклонялся, закрывая собой женщину от летящих
камней.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.549

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

َ
َ ْ َالزنا عند ايلَهود ب
عندما حصل ي
Когда мужчина и женщина из числа иудеев ني رجل وامرأة يف
совершили прелюбодеяние при жизни Пророка
اءوا إىل ر
ُ العهد انلبوي َج
صىل اهلل عليه- انل ِيب
(мир ему и благословение Аллаха), иудеи пришли к -وسلم
ّ
ُ ْ ًََ َ ر
َُْ ُ َْ ُ َ َ ر
Пророку (мир ему и благословение Аллаха), чтобы  لعلهم ُيدون حكما أخف،يُ ِريدون أن حيك َم بَينهم
َ
он вынес решение по их делу, в надежде, что его
ِّم رما يف ر
 فَ َسأل َ ُهم ر، وهو الرجم،اتل ْو َرا ِة
ُّ انل
صىل اهلل- يب
ِ
ِ
постановление окажется более лёгким по
ْ ُ
ْ
َ
ر
сравнению с содержащимся в Торе, то есть с  يلفضحهم ال، عن حك ِم اهلل ِيف اتلورا ِة-عليه وسلم
َ َ َ
ْ ُ
побиванием камнями. Пророк (мир ему и كم عندهم
 احل: فكذبُوا عليه وقالوا،يلعمل بها
благословение Аллаха) спросил их, каково
َ َ َْ َ ْ ُ ر
ُ ْ ك رذ َب َهم َعبْ ُد ا
 ف.فضح الزا ِنيني
ِ
постановление Аллаха в Торе. Он спросил для того, ريض- هلل بن سالم
َ
ْ ُ
َ
َ اتل ْو َر َاة
ُ َوعندما فت
حوا ر
чтобы разоблачить их, а не для того, чтобы ك َم ِفيها
وج ُدوا احل
،-اهلل عنه
َ
ْ
َ
ُ
поступить согласно этому постановлению. Они же
ْ َ
ْ ُ
َ ح َصن فأ َم َر بهما ف ُر
جم ر
.مجا
الز ِاين الم
ِ
ِ بِر
ِ
солгали и сказали: мол, им предписано позорить
**

прелюбодеев. Но ‘Абдуллах ибн Салям (да будет
доволен им Аллах) указал на их ложь, и когда они
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ورشيعتنا حاكمة ىلع غريها من الْشائع ،وناسخة открыли Тору, они обнаружили там предписание
побивать
камнями
состоявших
в
браке
هلا ،ولكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا прелюбодеев. И Посланник Аллаха (мир ему и
احلديث سأهلم عن حكم اتلوراة يف الرجم؛ يلقيم благословение Аллаха) велел побить этих
прелюбодеев камнями. На все предыдущие законы
عليهم احلجة من كتابهم اذلي أنكروا أن يكون
надлежит смотреть через призму нашего Шариата,
ي
فيه رجم املحصن ،ويلبني هلم أن كتب اهلل متفقة ىلع ибо он отменил их собой. Однако Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) в этом хадисе спросил
هذا احلكم اخلادل ،اذلي فيه ردع املفسدين.
иудеев о содержащемся в Торе предписании о
побивании камнями для того, чтобы получить довод
против них из их же Писания, о котором они
утверждали, что там нет предписания побивать
камнями состоящего в браке прелюбодея, и чтобы
разъяснить, что Писания согласны относительно
этого
вечного
постановления,
призванного
остановить нечестивцев.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احلكم ىلع أهل الكتاب  -أصول الفقه رشع من قبلنا.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ َ ُ َ
ْشوها  :فتحوا اتلوراة.
• فن
َ
ََُْ ََ ْ
َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ ْ
َ
َ
ْ
• ُينأ ىلع المرأ ِة  :أي ي ِميل عليها وينكب وينح ِِن.
َ َ ََْ ُ
يها  :حيفظ َها.
• ي ِق

فوائد احلديث:

ُ
ُ ي
وإقامة احلدود عليهم فيما َي ْعتَق ُدون َحتْر َ
يمه.
وجوب حد اذلِّم إذا زنا،
.1
ِ
ِ
ً
َ
ر
ْ َ َ َْ
ْ
َ
 .2أن اإلحصان ليس من رش ِط ِه اإلسالم ،بل يقام حد الرجم ىلع املزتوج ولو اكن اكفرا إذا زىن.
ر ْ ُ ْ
ر ر ْ ْ
باحلِجارة ر
حىت يموت.
 .3أن َحد ال ُمح َصن إذا زنا الرجم
َ ْ
ر َُ َ
ود أَ ْه ُل َت ْغ َ َ ْ
كتَاب اهلل ر ِ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ
اض ِهم.
 .4أن ايله
يل ِل ِ ِ ِ
اذلي أنزهل علي ِهم ،تبعا ِألهوائِ ِهم وأغ َر ِ
ٍ
يري وت َب ِد ٍ
ُ َُ َ ََ
ر ُ ر َ َُ َ ُ َ ْ ْ َ َْ
ْ
َ
ْ
 .5أن الكفار ُماطبون بِاألحاكمِ الفر ِعي ِة ،ومعاقبون عليها.
 .6احلديث ديلل للقاعدة األصويلة :أن رشع من قبلنا رشع نلا ما لم يثبت نسخه بْشعنا.
ً
 .7يف احلديث أيضا منقبة ظاهرة لعبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه-.

 .8احلث ىلع إظهار العلم وبيانه وحتريم كتمانه وتوبيخ مبدهل وحمرفه والرجوع إىل انلصوص وإقامة ادليلل ىلع اخلصم من قبل نفسه.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
-تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه

-اإلملام بْشح 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،

األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح  -دار العاصمة للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية
الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.

الرقم املوحد)2948( :
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«Поистине, Всевышний Аллах удержал
слона от вступления в Мекку, но
позволил Своему Посланнику и
правоверным покорить этот город.
Никому не было дозволено сражаться в
Мекке до меня, и никому не будет
дозволено это после меня. Поистине, и
для меня это стало дозволенным лишь
на один час в течение дня, а сейчас она
снова является заповедной
территорией.»

َّ َ َ
َ ْ َ َّ
َّ
َ َ َ
، قد حبس عن مكة ال ِفيل-ع َّز َوجل- إن اهلل
َ
َّ َ َ َ َّ
َ َّ َ
 َوإِنها ل ْم حتِل،وسلط عليها رسوهلُ واملؤمنني
ْ َ َ َ ُّ َ
َْ َ َ ََ
 وإنما، َوال حتِل ألح ٍد بعدِي،ألح ٍد اكن قب ِيل
َّ
ْ َّ ُ
من
ساعة
يل
ت
أحِل
ِ  وإِنها ساعيت هذه،نهار
ٍ
حرام
**

550. Текст хадиса:

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал:
«Когда Всевышний Аллах позволил Своему
Посланнику (да благословит его Аллах и
приветствует) овладеть Меккой, племя Хуза‘а
убило какого-то человека из племени Лейс в
качестве
возмездия
за
убийство
своего
соплеменника, которое произошло во времена
доисламского невежества. Тогда Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) встал
перед людьми и сказал: "Поистине, Всевышний
Аллах удержал слона от вступления в Мекку, но
позволил Своему Посланнику и правоверным
покорить этот город. Никому не было дозволено
сражаться в Мекке до меня, и никому не будет
дозволено это после меня. Поистине, и для меня
это стало дозволенным лишь на один час в течение
дня, а сейчас она снова является заповедной
территорией, где нельзя ни срезать колючки, ни
рубить деревья, а найденное здесь имущество
можно подбирать только для объявления о
находке. Если же кого-нибудь убьют, то его
ближайшие родственники могут выбрать одно из
двух: либо получить выкуп за убитого, либо воздать
убийце равным". Абу Хурайра (да будет доволен им
Аллах) сказал: "Тут поднялся какой-то человек из
Йемена, которого называли Абу Шах, и сказал: "О
Посланник Аллаха! Запиши для меня [эти слова]", и
тогда он велел: “Запишите это для Абу Шаха!"
Затем поднялся аль-‘Аббас и сказал: "О Посланник
Аллаха! Кроме душистого тростника, который мы
используем при обустройстве наших могил и
домов!", — и тогда Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: "Кроме душистого
тростника.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

169

: احلديث.550

َ َ
-  «ل رما ف َت َح اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ُهريرة
ً
َ ر
ُ
ََ َ َ َ
ْ َك َة َقتَل
ت خزاعة َر ُجال ِم ْن بَ ِِن
وهل م
ِ ِ  ىلع َر ُس-تعاىل
ْ
َ َ َ
َ َْ
َ  َف َق،اجلَاهل رية
صىل اهلل- ام انليب
يل اكن ل ُه ْم ِيف
ث بِق ِت
ِ ِِ
ٍ يل
ٍ
َ
ر
َ
َ
َ
ْ
ر
َ
 إن اهلل َع رز َو َجل قد َحبَ َس ع ْن: فقال-عليه وسلم
َ َ ر َ ْ َ َ َ رَ َ ََْ َ ُ َُ َ ُْ ْ َ ر
 َو ِإن َها ل ْم،ني
 وسلط عليها رسوهل والمؤ ِم ِن،مكة ال ِفيل
َ َر
ْ َ َ َ ُّ َ َ
َْ َ َ َ َ َ ر
 و ِإنما،حتل ألح ٍد بع ِدي
ِ  وال،حتل ألح ٍد اكن قب ِيل
ِ
ْ أُحلر
َ  َوإ رن َها َس،اع ًة م ْن َن َهار
َ ت يل َس
ٌ، َح َرام:اعيت َهذه
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ َ ََُْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ
ُ َوال ُي ْع َضد،الها
 وال خيتىل خ،ال يعضد شجرها
َ ْ ُ َ َ ََُْ ُ َ َ َُ ر
ُ َو َم ْن قُت َل َهل،إال ل ِ ُمنْشد
 وال تلتقط سا ِقطتها،شوكها
ٍ ِ
ِ
َ ََُ ٌ َ
 ر:انل َظ َريْن
َ، َوإ رما أَ ْن يُودي،إما أَ ْن َي ْقتُ َل
خب ْري ر
ِ
َِ ِ  فهو:ق ِتيل
ِ َ َ
ِ ْ
َ ََ َ
َ َف َق
ُ  ُي َق ُال-ام َر ُج ٌل ِم ْن أ ْهل ايلَ َمن
 يَا: أبُو شا ٍه فقال:هل
ِ
ِ
ُْ
ُْ
َ ََ
َ
ُ
َ َ
،ٍ اكتُبُوا أل ِيب شاه: اكتُبُوا ِيل فقال َر ُسول اهلل،َر ُسول اهلل
َ
َ ََ ُ ُر َ َ َْر
ْ ر
َ ر
 فإِنا، إال اإلذ ِخ َر، يَا َر ُسول اهلل:اس فقال
ثم قام العب
ر
ُ َُ َ ََ َ َُُ َ ُُ
ُُ ََْ
 إال: فقال رسول اهلل،ورنا
ِ َنعله ِيف بيوتِنا وقب
ْ
.»اإلذ ِخ َر
ِ

 صحيح:درجة احلديث

Общий смысл:

ُ

:املعىن اإلمجايل

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)  أنه ملا فتحت مكة-ريض اهلل عنه- خيَّب أبو هريرة
ً
рассказывает, что когда произошло покорение
ٌ
ُ
ُ
اكن
هلم
بقتيل
ذيل
ه
من
رجال
زاعة
خ
من
رجل
قتل
ٍ
Мекки, некий человек из племени Хуза‘а убил
какого-то человека из племени Хузайль. Это  قام-صىل اهلل عليه وسلم- يف اجلاهلية وأن انليب
ر
убийство было совершено в качестве возмездия за
فخطب بما ذكر يف احلديث حيث بني حرمة مكة
убийство соплеменника во времена доисламского
َ
َ
невежества. Тогда Пророк (да благословит его وأن اهلل حبس عنها أهل الفيل وأباحها نلبيه ساعة
Аллах и приветствует) встал и обратился к людям с ، وليس املراد بالساعة يه الساعة املحدودة،من نهار
проповедью, слова которой упомянуты в хадисе. В
ً
ِ ولكن املراد وقتا من
ней Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и نهار يوم الفتح إذ إنها أبيحت
приветствует) указал на неприкосновенность  من صبيحة ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- لرسول اهلل
Мекки, сообщил, что Аллах отвратил от неё войско
 وأخَّب أن حرمتها اعدت بعد ذلك،ايلوم إىل العرص
во главе со слоном, и что Всевышний сделал
сражение в Мекке дозволенным для Своего  أي ال يقطع،كما يه ال يعضد شوكها والخيتىل خالها
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) شجرها وال ُيز حشيشها انلابت يف حدود احلرم إال
в течение одного дневного часа. Под словом «час»
. والحتل ساقطتها إال ملنشد،اإلذخر
здесь имеется в виду не единица измерения
времени, а небольшой промежуток времени в день
завоевания Мекки, когда Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) было
дозволено сражаться после восхода солнца до
предвечернего времени. Затем Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сообщил,
что после покорения Мекки она снова становится
заповедной территорией, где нельзя ни срезать
колючки, ни рубить деревья — единственное
исключение сделано для душистого тростника — ни
поднимать найденное, если только человек не
делает это для того, чтобы объявить о своей
находке людям.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم احلرمني وبيت املقدس:اتلصنيف
َ ُ
. حرمة ادلماء-  ُح ْرمة َمكة:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
َْ ُ
.رضية مشهورة ال تزال مساكنهم بالقرب من مكة
ِ  قبيلة م: • َهذيل
ُ
ْ
.يلث بن بكر بن كنانة
ِ  قبيلة مرضية مشهورة تنسب إىل: • يلث
ُْ
. ال يقطع: • ال يع َضد شجرها
ََُْ
َ ُ أي ال ُُيَ ُّز وال ي:الرطب من احلشيش
.قط ُع
ِ  وهو ر: • وال خيتىل خالها
َ ُّ
ُ  هو: • ل ُمنشد
.الم َعرف ىلع اللق َطة
ِ ِ
ُ
. أخذ ادلية أو القصاص: • خبري انلظرين
. صغري الشجر، دقيق األصل، نبت معروف طييب الراحئة: • اإلذخر
ُ
ُ
. قبيلة،-بضم اخلاء املعجمة وختفيف الزاي-  خزاعة: • خزاعة
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• حبس  :منع.

• ساقطتها  :الساقطة يه اللقطة.

فوائد احلديث:

َْ
 .1ادلاللة ىلع أن مكة فتنحت عن َوة.
ر
حتل ألحد ،وأنها ال تزال ولن تزال حمرمة ،فال يعضد شجرها وشوكها ،وال يقطع حشيشها انلابت يف حدود احلرم.
 .2أن مكة حمرمة ،لم ِ
ً
َ
 .3يستثىن من ذلك ما أنبته اآلدِّم وما وجد مقطواع ،وريع ابلهائم ،واإلذخر ،فهذه مباحة.
 .4أن لقطة احلرم ال حتل إال ملن أراد اتلعريف عليها حىت ُيدها صاحبها.

 .5مْشوعية كتابة العلم ،ففيها حفظه وتقييده عن الضياع.
 .6اكن القصاص ُم َ
تحتيما يف اتلوراة ،فخفف اهلل عن هذه األمة جبواز العفو عن القاتل إىل ادلية.

 .7أن من أفعال اهلل -تعاىل -احلبس ،وهو املنع ،ىلع ما يليق جبالهل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه.

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.

تأسيس األحاكم للنجيم ،دار املنهاج 1427،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،دار الصحابة ،الشارقة ،الطبعة األوىل 1426ه.

الرقم املوحد)6637( :
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«Поистине, Аллаху принадлежит то, что
Он забрал, и то, что Он даровал, и для
всего определил Он свой срок, так пусть
же она проявляет терпение и надеется на
награду Аллаха.»

َّ
 ولك يشء عنده،إن هلل ما أخذ وهل ما أعطى
بأجل مسىم فلتصرب وتلحتسب

**

551. Текст хадиса:

: قال-ريض اهلل عنهما- عن أسامة بن زيد بن حارثة
ر
 إن ابِن قد-صىل اهلل عليه وسلم- أرسلت بنت انليب
ْ
ر
َ ،فاش َهدنَا
َّ ىء
ُ فأرسل يُقر
 «إن: ويقول،السالم
احتُ ِرض
ِ
ُّ
َ ولك َيشء عنده ب
َ َوهل ما أ
ُ َ رّلل ما أَ َخذ
أجل
،ى
عط
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ر
َ َ
ُ
َ
قسم
ِ  فأرسلت إيله ت.»صَّب وتلحت ِسب
ِ مسىم فلت
َ ر
 ومعاذ بن، فقام ومعه سعد بن عبادة،َعليه يلَأتِيَنها
ريض-  ورجال، وزيد بن ثابت، وأيب بن كعب،جبل
َ
صىل اهلل عليه-  فرفع إىل رسول اهلل-اهلل عنهم
َ ََ
َ
َ قع
َ َ فأ،الصيب
َّ -وسلم
،جره ونفسه تقعقع
ح
يف
ه
د
ِ ِ
ِ
َ اضت
َ َف َف
 ما هذا؟، يا رسول اهلل:عيناه فقال سعد
َ
ُُ
َ  «هذه َر:فقال
»محة َجعلها اهلل تعاىل يف قلوب ِعباده
َ َ وإنرما ي، «يف قلوب من شاء من عباده:ويف رواية
رحم
َ ُّ
.»الرمحاء
اهلل من ِعبَاده

Сообщается, что Усама ибн Зейд ибн Хариса (да
будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «В
свое время дочь Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) послала к нему человека,
чтобы сообщить ему о том, что ее сын находится
при смерти, и позвать его к себе. Однако Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) отослал
этого человека обратно, велев ему пожелать им
мира и сказать: "Поистине, Аллаху принадлежит то,
что Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего
определил Он свой срок, так пусть же она
проявляет терпение и надеется на награду Аллаха".
Однако через некоторое время она снова послала
за ним, заклиная его прийти к ней, и тогда он
отправился к ней, а вместе с ним Са’д ибн ‘Убада,
Му’аз ибн Джабаль, Убайй ибн Ка’б, Зейд ибн Сабит
и другие мужчины (да будет доволен ими Аллах). В
доме дочери Посланнику Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) подали мальчика,
который уже начал издавать предсмертные хрипы,
а он усадил его к себе на колени, и глаза его
наполнились слезами. Увидев это, Са’д сказал: "О
Посланник Аллаха, что это?" Он ответил: "Это —
милосердие, вложенное Аллахом в сердца Его
рабов". В другой версии этого хадиса сообщается,
что он сказал: "...в сердца кого пожелал Он из числа
рабов Своих, ведь, поистине, Аллах помилует
только тех из числа рабов Своих, кто и сам был
милостив.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.551

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В данном хадисе Усама ибн Зейд (да будет доволен
им Аллах) поведал о том, что однажды одна из
дочерей Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) отправила к нему
посыльного с вестью о том, что ее сын находится
при смерти, а посему она желает, чтобы он пришел
к ней. Когда это известие доставили Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует), он велел ее
посыльному передать ей, чтобы она проявляла
терпение и надеялась на награду Аллаха, ибо,
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**

 أن إحدى-ريض اهلل عنهما- ذكر أسامة بن زيد
 أرسلت إيله-صىل اهلل عليه وسلم- بنات رسول اهلل
. حرضه املوت: أي، تقول هل إن ابنها قد احترض،رسوال

 أن-صىل اهلل عليه وسلم- وأنها تطلب من انليب
ر
صىل اهلل عليه-  فبلغ الرسول رسول اهلل،حيرض
 "مرها-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل انليب-وسلم

поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и
то, что Он даровал, и для всего определил Он свой
срок. Следует обратить внимание на то, что Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) велел
своей дочери не только проявлять терпение перед
лицом постигшего ее горя, но наряду с этим еще и
надеяться на награду Аллаха за свое терпение.
Бывает так, что некоторые люди проявляют
терпение, но не надеются при этом на награду
Аллаха, в то время как безропотное перенесение
утраты в надежде на награду Аллаха (ихтисаб)
заключается именно в том, чтобы наряду с
терпением человек еще и надеялся на то, чтобы
снискать награду Аллаха за свое терпение.
Что касается слов Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) «Аллаху принадлежит то,
что Он забрал, и то, что Он даровал!», то следует
отметить, что эта поистине великая фраза несет в
себе очень глубокий смысл, ибо все, что бы ни
забрал у тебя Аллах, является Его собственностью,
равно как и то, что Он даровал тебе, а посему как
же смеешь ты, о человек, роптать, гневаться и
сожалеть о том, что у тебя забрали то, чем ты не
владеешь?! К слову сказать, именно поэтому, если
человека постигает некое горе и напасть, то в
соответствии с Сунной ему следует сказать:
«Поистине, мы принадлежим Аллаху и, поистине, к
Нему мы вернемся!» (то есть: «Мы —
собственность Аллаха, и Он вправе делать с нами
то, что пожелает!»). Помимо прочего, слова
«Аллаху принадлежит то, что Он дарует, и то, что
забирает», указывают на то, что на все свое
имущество мы имеем лишь ограниченное право
собственности, а потому можем пользоваться им не
так, как нам заблагорассудится, а только так, как это
позволил Всевышний.
Далее Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «И для всего определил Он
свой срок!» — т. е. все сущее имеет у Аллаха свой
строго установленный срок. Так, если человек
будет глубоко убежден в том, что Аллаху
принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он
даровал, и для всего определил Он свой срок, то
ему не останется ничего, кроме как смириться со
своей утратой и покориться воле Аллаха. В целом,
последние слова этой фразы означают то, что
человек
не
в
состоянии
изменить
предопределенного,
как-то
отсрочить
его
наступление или напротив приблизить, как сказал
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، فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى،فلتصَّب وتلحتسب

."ولك يشء عنده بأجل مسىم

 الرجل اذلي-عليه الصالة والسالم- أمر انليب
 بهذه-أم هذا الصيب- أرسلته ابنته أن يأمر ابنته

:اللكمات

:" "فلتصَّب" يعِن ىلع هذه املصيبة "وتلحتسب:قال
 حتتسب األجر ىلع اهلل بصَّبها؛ ألن من انلاس:أي
 لكن إذا صَّب واحتسب،من يصَّب وال حيتسب

، أراد بصَّبه أن يثيبه اهلل ويأجره: يعِن،األجر ىلع اهلل
ً

.فهذا هو االحتساب

 هذه اجلملة:" "فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى:قوهل

 إن أخذ منك شيئا،عظيمة؛ إذا اكن اليشء لكه هلل
ً
 فكيف، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه،فهو ملكه
تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟

ر
وهلذا يسن لإلنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول " ِإنا
َ
َ َْ ر َ ر
 حنن ملك هلل يفعل بنا ما:اج ُعون" يعِن
ِ ِ
ِ ّلل و ِإنا ِإيل ِه ر
 وكذلك ما حنبه إذا أخذه من بني أيدينا فهو هل،يشاء
 حىت اذلي يعطيك،سبحانه هل ما أخذ وهل ما أعطى

 وهلذا ال يمكن أن تترصف، هو هلل،أنت ال تملكه
فيما أعطاك اهلل إال ىلع الوجه اذلي أذن لك فيه؛

،وهذا ديلل ىلع أن ملكنا ملا يعطينا اهلل ملك قارص
ً
.ما نترصف فيه ترصفا مطلقا
 "هلل ما أخذ وهل ما أعطى" فإذا اكن هلل ما:وهلذا قال

 فكيف َنزع؟ كيف نتسخط أن يأخذ املالك،أخذ

ما ملك سبحانه وتعاىل؟ هذا خالف املعقول

!وخالف املنقول

 "ولك يشء عنده بأجل مسىم" لك يشء عنده:قال

.بمقدار

 فإذا أيقنت بهذا؛ إن هلل ما، معني:"بأجل مسىم" أي
 ولك يشء عنده بأجل مسىم؛،أخذ وهل ماأعطى
 وهذه اجلملة األخرية تعِن أن اإلنسان ال.اقتنعت

يمكن أن يغري املكتوب املؤجل ال بتقديم وال
ُي
َ لك أُ رم ٍة أَ َج ٌل إ َذا َج
اء
 " ِل: كما قال اهلل تعاىل،بتأخري
ِ
ُ َ
ً
ْ
َ
َ
َ ُ َْ َْ
َ ون َس
."اعة َوال ي َ ْستَق ِد ُمون
أ َجل ُه ْم فال يستأ ِخر

ً

Всевышний
Аллах:
«Для
каждой
общины  فإذا اكن اليشء مقدرا ال، )49 من اآلية:(يونس
установлен срок. Когда же наступает их срок, они не
 فال فائدة من اجلزع،يتقدم وال يتأخر
могут отдалить или приблизить его даже на час» والتسخط؛
ً
(сура 10, аят 49). Другими словами, если все ألنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغري شيئا من
события в этом мире предопределены, и люди не
.املقدور
могут отдалить или приблизить их ни на мгновенье,
то какой смысл и польза в том, чтобы печалиться -صىل اهلل عليه وسلم- ثم إن الرسول أبلغ بنت انليب
или, хуже того, гневаться в связи с ними. Ведь
 ولكنها أرسلت إيله تطلب أن،ما أمره أن يبلغه إياها
сколько бы ни гневался или не горевал человек,
 هو ومجاعة من-عليه الصالة والسالم-  فقام،حيرض
предопределенного не изменить!
Далее в хадисе повествуется о том, что после того,  فرفع إيله الصيب ونفسه تصعد، فوصل إيلها،أصحابه
как дочери Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) передали его слова, она все -عليه الصالة والسالم-  فبىك الرسول،وتزنل
же настояла на том, чтобы он пришел к ней. В ответ صىل-  فظن سعد بن عباده أن الرسول.ودمعت عيناه
ً
на ее просьбу Пророк (да благословит его Аллах и
عليه
انليب
فقال
،
 بكى جزاع-اهلل عليه وسلم
приветствует), а вместе с ним и группа его
сподвижников, пришли в ее дом, где ему подали  "هذه رمحة" أي بكيت رمحة:-الصالة والسالم
ً
ребенка, душа которого вот-вот должна была
.بالصيب ال جزاع باملقدور
покинуть его тело, и глаза Посланника Аллаха (да
благословит
его
Аллах
и
приветствует)  "إنما يرحم اهلل من:-عليه الصالة والسالم- ثم قال
наполнились слезами. Увидев это, Са‘д ибн ‘Убада
عباده الرمحاء" فيف هذا ديلل ىلع جواز ابلاكء رمحة
уже было подумал, что он плачет из-за того, что не
.باملصاب
может смириться с предопределенным, однако
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
разъяснил, что его слезы были вызваны лишь
милосердием и состраданием к умирающему
ребенку, сказав: «Это — милосердие, вложенное
Аллахом в сердца рабов Своих, ведь, поистине,
Аллах помилует только тех из числа рабов Своих,
кто и сам был милостив». И это является
доказательством того, что в Исламе не
запрещается плакать в знак своего сострадания и
милости к тому, кого постигло несчастье.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه:اتلصنيف
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
. اجلنائز-  اتلوحيد:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  أسامة بن زيد بن حارثة:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. اقرتب موته: • احتُ ِرض

. تطلب منه احلضور: • اشهدنا
َ
ي
. تنوي بصَّبها طلب اثلواب من ربها؛ يلحسب هلا ذلك من العمل الصالح: • َتلحت ِسب
َ ََ
. تتحرك وتضطرب: • تقعقع
-.صىل اهلل عليه وسلم-  امتألت عيناه بادلموع حىت سالت ىلع وجهه: • فاضت عيناه
-ريض اهلل عنها-  يه زينب: • بنت انليب
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• بأجل مسىم  :معلوم مقدر ،واألجل يطلق ىلع اجلزء األخري ،وىلع جمموع العمر.
• الرمحاء  :مجع رحيم ،وهو من صيغ املبالغة من الرمحة.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع وجوب الصَّب؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :مرها فلتصَّب وتلحتسب".
 .2جواز طلب احلضور من ذوي الفضل للمحترض ،وادلاعء للميت.
 .3استحباب إبرار املقسم إذا اقسم عليك يف فعل أمر جائز.
 .4الرتغيب يف الشفقة ىلع خلق اهلل والرمحة هلم.
 .5الرهبة من قسوة القلب ومجود العني.
 .6جواز ابلاكء من غري نوح.
ُ
 .7تسلية من نزلت به املصيبة بما خيفف من ألم مصابه.
ً
 .8جواز امليش مع الشخص املدعو إىل اتلعزية وإىل عيادة املريض من غري إذن ادلايع ،خبالف الويلمة؛ ألنه قد ال يكون الطعام اكفيا.
 .9استحباب أمر صاحب املصيبة بالصَّب قبل وقوع املوت؛ يلقع وهو راض بقدر اهلل.
 .10إخبار من يستدىع ألمر باألمر اذلي يستدىع من أجله.
 .11جواز تكرار ادلعوة.
 .12وجوب تقديم السالم ىلع الالكم.
 .13عيادة املريض ولو اكن مفضوال أو صبيا صغريا من ماكرم األخالق ،وذللك ينبيغ ىلع أهل الفضل أال يقطعوا انلاس عن فضلهم.
 .14جواز استفهام اتلابع من إمامه وشيخه عما يشلك عليه.
 .15تقديم حسن األدب ىلع السؤال ظاهر يف قول سعد بن عبادة :يا رسول اهلل ما هذا.
املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.

رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.

رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.

رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنْش ،الرياض1426 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ي
ْ
َ ْ ُ ََ َ
إن َش َ
ني،
م
اء اهلل -ال أحل
إين َواهلل-
ِ
ِف ىلع ي ٍ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً ْ َ َّ َ َ ْ ُ َّ
َُ َ ْ
فأرى غريها خريا مِنها إال أتيت اذلِي هو خري،
َ َّ ْ ُ َ
َوحتَللتها

 .552احلديث:

«Клянусь Аллахом, поистине, если я
клянусь совершить что-либо, а затем
вижу нечто лучшее, чем это, то
обязательно делаю то, что лучше, и
»искупаю свою клятву.
**

552. Текст хадиса:

َ َ َ َ
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال
ّ
ْ
َُ ُ ر
اّلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-إين واهلل -إن
رسول ِ
َ
ً
شاء اهلل -ال أحلف ىلع يمني ،فأرى غريها خريا منها
ر َ ُ ر
رْ
اذلي هو خري ،وحتللتُ َها».
إال أتيت ِ
درجة احلديث :صحيح

Со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари (да будет доволен им
Аллах) сообщается, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Клянусь Аллахом,
поистине, если я клянусь совершить что-либо, а
затем вижу нечто лучшее, чем это, то обязательно
»делаю то, что лучше, и искупаю свою клятву.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

ر
ر
نفسه بأنه
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخَّب عن ِ
َ ََ
ر
َ
َ
َ
ني ثم بعد ذلك رأى أن
اخلري يف عدمِ
إذا حلف ىلع ي ِم ٍ
ر
ََ
َ َ َ
االستمرار عليها تركها بِرتك ما َحلف عليه وكف َرها
الزتم اذلي هو خري من فعل أو ترك.

Общий смысл:
**

В этом хадисе Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) поведал о себе следующее: если он
клялся совершить что-либо, а затем обнаруживал,
что лучше будет отказаться от своей клятвы, то
искупал ее и начинал неуклонно совершать то, в
чем видел большее благо.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ىلع يمني  :أي ىلع أمر حملوف عليه.
ً
َ ً ْ
االستمرار يف ايلمني.
• خ ْريا ِمن َها  :خريا من
ِ
رْ
َر ُ
• حتَللتُ َها  :كف ْرت عنها.

فوائد احلديث:

ْ
ْ ً
 .1جواز احلَلف من غري ْ
تحالف ِ َتلأكيد اخلَّب ولو اكن ُم ْستَقبَال.
اس
ٍ
ِِ
بقوهل "إن شاء اهلل "بعد ايلمني.
 .2جواز االستثناء ِ
َ ََرْ
ر
َ
ُ
اتل َ
 .3جواز ر
حلل من ايلمني بِعمل الكفارة لقوهل" :وحتللتها".

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

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 ،القاهرة1426 ،ه.
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إن األشعريني إذا أرملوا ِف الغزو ،أو قل طعام

 .553احلديث:

«Поистине, когда аш‘ариты
отправляются в поход или у их семей в
…»Медине остаётся мало еды

عياهلم باملدينة

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال
ر
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن األشعريني إذا
َ ُ
َر
َ
طعام عياهلم باملدينةَ َ ،
ُ
مج ُعوا
أرملوا يف الغ ْز ِو ،أو قل
ِ
ِ ِ
َ
واحد ،ثم اقت َس ُموه بينهم يف
ثوب
ٍ
ما اكن عندهم يف ٍ
َ
ُ
ي
إنا ٍء واحد ر
بالس ِو ري ِة ،ف ُهم ِمِن وأنا ِمنهم".
ٍ
درجة احلديث :صحيح

**

553. Текст хадиса:

)Абу Муса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Поистине, когда
аш‘ариты отправляются в поход или у их семей в
Медине остаётся мало еды, они собирают то, что у
них есть, на одну ткань, а потом делят поровну
!»одним сосудом. И они — от меня, а я — от них
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

إن األشعريني وهم قوم أيب موىس ريض اهلل عنه إذا Аш‘ариты — это соплеменники Абу Мусы (да будет
доволен им Аллах). Когда у них было мало еды или
قل طعامهم أو اكنوا يف الغزو للجهاد يف سبيل اهلل когда они отправлялись в поход, чтобы сражаться
مجعوا طعامهم واقتسموه بينهم باملساواة ،فذللك на пути Аллаха, они собирали имевшуюся у них еду
и делили её поровну между собой. И этим они
استحقوا أن ينسبوا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
заслужили честь относиться к Посланнику Аллаха
وسلم نسبة رشف وحمبة ،وهو كذلك منهم عليه (мир ему и благословение Аллаха), что
السالم ىلع طريقتهم يف هذا اخللق العظيم من اإليثار подразумевает почёт и любовь. И он также из них в
том смысле, что он следует тем же путём, что и они,
ولزوم الطاعة.
обладая этим великим качеством — привычкой
предпочитать себе других, — и посвящая себя
покорности Аллаху.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الْشكة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األشعريون  :هم قبيلة بايلمن ،منهم أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه.
ُ
• أرملوا  :فرغ زادهم ،أو قارب الفراغ.
• يف الغزو  :اخلروج لقتال العدو.
• بالسوية  :بالعدل و انلصيفة.
ً
ً
• فهم مِن  :قريبون خلقا وهديا.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضيلة األشعريني.
 .2جواز حتديث الرجل بمناقب قومه.
 .3فضيلة اإليثار واملواساة.
ً
 .4استحباب خلط الزاد يف السفر واحلرض أيضا.
ً
 .5جواز اتلأمني اتلعاوين ،وهو أن يدفع أفراد أمواال تعطى للمحتاج منهم ،ويكون الفائض لصالح اجلميع.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري  ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

فتح ابلاري 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 ,ط بدون1379 ,ه.
رشح مسلم للنووي ,دار إحياء الرتاث ,ط1392 ,2ه.

تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي،الطبعة األوىل 1418ه.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار الوطن للنْش ،الرياض ,الطبعة 1426 :ه.

كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عْشة1407 ,ه.

الرقم املوحد)5543( :
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«Поистине, дозволенное ясно и
запретное ясно, а между ними находятся
сомнительные вещи, о которых многие
люди не знают. Тот, кто остерегается
сомнительного, — воздерживается от
него ради сохранения своей религии и
своей чести, а тот, кто совершает
сомнительное, — попадает в запретное.»

ي
 وبينهما أمور،إن احلالل بني وإن احلرام بني

 فمن اتىق،مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس
ْ
َ ْ اس َت
 ومن وقع ِف،ربأ دلينه وعرضه
الشبهات فقد
الشبهات وقع ِف احلرام

**

554. Текст хадиса:

 سمعت: قال-ريض اهلل عنه- عن انلعمان بن بشري
ي
 «إن احلالل بني: يقول-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ٌ َ ْ
 وبينهما أمور ُمشت ِب َهات ال يعلمهن،وإن احلرام بني
ُّ
ْ الشبُهات فقد
َ ْ َاست
َّبأ دلينه
 فمن اتَّق،كثري من انلاس

Ан-Ну’ман ибн Башир (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передал, что Пророк (мир ему и
благословение
Аллаха)
сказал:
«Поистине,
дозволенное ясно и запретное ясно, а между ними
находятся сомнительные вещи, о которых многие
люди
не
знают.
Тот,
кто
остерегается
сомнительного, — воздерживается от него ради
сохранения своей религии и своей чести, а тот, кто
совершает сомнительное, — попадает в запретное,
ибо он подобен пастуху, который пасёт своё стадо
около заповедного места и вот-вот окажется там.
Посмотрите: каждый владыка обязательно имеет
заповедное место, и, поистине, у Аллаха такое
заповедное место — Его запреты. Поистине, есть в
теле человека кусочек плоти, который, будучи
благим, делает благим и всё тело, а будучи
испорченным, портит и всё тело. Поистине, этот
[кусочек] — сердце.»

 اكلرايع، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام،وعرضه
َ
 أال وإن للك،حلىم يوشك أن يَ ْرتع فيه
ِ يرىع حول ا
 أال وإن يف، أال وإن ِحىم اهلل حمارمه،َم ِلك ِحىم
اجلسد ُمضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه وإذا
.»فسدت فسد اجلسد لكه أال ويه القلب

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.554

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Поистине, то, что разрешили Аллах и Его
Посланник, и то, что запретили Аллах и Его
Посланник, является ясным и очевидным.
Опасаться же мусульманину следует неясных
вещей.
Поэтому
тот,
кто
откажется
от
сомнительных вещей, тот до конца обезопасил
свою религию, отдалившись от попадания в
запретное. Кроме того, такой человек обезопасил
от людских пересудов свою честь, которая могла бы
быть затронута из-за совершения сомнительного.
Если же человек не остерегается неясных вещей,
то с ним происходит одно из двух: либо он
совершает запретное, либо о нём начинают
злословить люди, затрагивая его честь.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) в качестве примера привёл человека,
который совершает сомнительное. Он сравнил его
с пастухом, пасущим своих верблюдов и овец около
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**

 وما حرمه،القاعدة العامة أن ما أحله اهلل ورسوهل
 وإنما اخلوف ىلع، لك منهما بَ يني واضح،اهلل ورسوهل
 فمن ترك تلك األشياء،املسلم من األشياء املشتبهة
،املشتبهة عليه َس ِلم دينه بابلعد عن الوقوع يف احلرام
وتم هل كذلك صيانة عرضه من الكم انلاس بما
.يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا املشتبه

 فقد عرض نفسه إما إىل،ومن لم ُيتنب املشتبهات
 أو اغتياب انلاس هل ونيلهم من،الوقوع يف احلرام

.عرضه

 مثال ملن-صىل اهلل عليه وسلم- ورضب الرسول

يرتكب الشبهات كراع يرىع إبله أو غنمه قرب
 فتوشك ماشية ذلك الرايع،أرض قد محاها صاحبها

أن ترىع يف هذا احلىم لقربها منه ،فكذلك من يفعل заповедной земли, которая принадлежит другому
хозяину. И этот пастух вот-вот перейдёт границы
ما فيه شبهة ،فإنه بذلك يقرتب من احلرام الواضحэтой территории и станет пасти своё стадо на ،
заповедной земле, так как он очень близко к ней
فيوشك أن يقع فيه.
находится. То же самое касается человека, который
وأشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أن األعمال совершает какую-то сомнительную вещь. Тем
الظاهرة تدل ىلع األعمال ابلاطنة من صالح أو самым он приближается к очевидному запрету и
вот-вот совершит его.
فساد ،فبني أن اجلسد فيه مضغة (ويه القلب)
Кроме того, Пророк (мир ему и благословение
يصلح اجلسد بصالحها ،ويفسد بفسادها.
Аллаха) указал на то, что внешние деяния
свидетельствуют о внутренних деяниях, будь то
праведность или порочность. Он разъяснил, что в
теле человека есть кусочек плоти (т. е. сердце),
который, будучи благим, делает благим и всё тело,
а будучи испорченным, портит и всё тело.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > احلكم الْشيع
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل  -الفَت.
راوي احلديث :إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• احلالل  :وهو ما نص اهلل ورسوهل ،أو أمجع املسلمون ىلع جوازه ،أو لم يعلم فيه منع.
• بني  :ظاهر.
ًّ
ً
ً
• احلرام  :ما نص أو أمجع ىلع حتريمه ،أو ىلع أن فيه حدا أو تعزيرا ،أو وعيدا.
• أمور  :شئون وأحوال.

• مشتبهات  :ليست بواضحة احلل وال احلرمة.

• ال يعلمهن كثري من انلاس  :ال يدري كثري من انلاس ما حكمها.
• اتَّق الشبهات  :تركها وحذر منها.

• استَّبأ دلينه  :طلب السالمة هل من اذلم الْشيع.

• عرضه  :العرض :موضع املدح واذلم من اإلنسان ،واملقصود هنا :أن يصون نفسه عن الكم انلاس فيه بما يشينه ويعيبه.
• حول احلىم  :املاكن املحيم املحظور عن غري مالكه ،ويتوعد من دخل إيله أو قرب منه ،بالعقوبة الشديدة.
• يوشك  :يقرب ويرسع.

• يرتع فيه  :بفتح اتلاء ،يدخله وتأكل ماشيته منه فيعاقب.

• صلحت  :استقامت بفتح الالم وضمها ،والفتح أشهر وقيد بعضهم الضم بالصالح اذلي صار سجية.
• حمارمه  :مجع حمرم ،وهو فعل املنِه عنه ،أو ترك املأمور به الواجب.
• مضغة  :قطعة حلم.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع فعل احلالل واجتناب احلرام والشبهات.
 .2للشبهات حكم خاص بها ،عليه ديلل رشيع يمكن أن يصل إيله بعض انلاس وإن خيف ىلع الكثري.
 .3من لم يتوق الشبهة يف كسبه ومعاشه وسائر معامالته فقد عرض نفسه للطعن فيه.
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 .4اتلنبيه ىلع تعظيم قدر القلب واحلث ىلع إصالحه ،فإنه أمري ابلدن بصالحه يصلح ،وبفساده يفسد.
بني وحرام ي
 .5تقسيم األشياء من حيث احلل واحلرمة إىل ثالثة أقسام  :حالل ي
بني ومشتبه.
 .6املحافظة ىلع أمور ادلين ومرااعة املروءة.

 .7سد اذلرائع إىل املحرمات ،وأدلة ذلك يف الْشيعة كثرية.
 .8رضب األمثال للمعاين الْشعية العملية.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نْش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.-رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنْش.

فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الَّباك ،دار اتلوحيد للنْش ،الرياض.رشح األربعني انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.-اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.

صحيح ابلخاري ،نْش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4314( :
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َ ِ إن ادلنيا ُحلوة َخ
 وإن اهلل مستخلفكم،رضة

«Поистине, мир этот сладок и свеж, и,
поистине, Аллах сделал так, что вы
сменяете в нём друг друга, и Он смотрит,
что вы делаете, так остерегайтесь же
мира этого и остерегайтесь женщин, ибо,
поистине, первое искушение бану
Исраиль было связано с женщинами.»

 فاتقوا ادلنيا واتقوا،فيها فينظر كيف تعملون
النساء؛ فإن أول فتنة بين إرسائيل اكنت ِف
النساء

**

555. Текст хадиса:

ي
- انليب
 عن-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ َ ُ َ َْ َ ر
ّ
ٌَ َ ٌَْ ُ
، «إن ادلنيا حلوة خ ِرضة: قال-وسلم
َصىل اهلل علي ِه
ُ ُ ْ
َ
،فينظر كيف تعملون
وإن اهلل ُم ْستَخ ِلفك ْم فيها

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поистине, мир этот сладок и свеж,
и, поистине, Аллах сделал так, что вы сменяете в
нём друг друга, и Он смотрит, что вы делаете, так
остерегайтесь же мира этого и остерегайтесь
женщин, ибо, поистине, первое искушение бану
Исраиль было связано с женщинами.»

فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بِن إرسائيل

.»اكنت يف النساء

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.555

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ر
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сравнил  ادلنيا بالفاكهة-صىل اهلل عليه وسلم- شبه انليب
мир этот со сладким и свежим фруктом, потому что
люди стремятся и склоняются к мирским благам. И  وأخَّب أن اهلل، للرغبة فيها وامليل إيلها،احللوة اخلرضة
он сообщил, что Аллах сделал так, что мы сменяем جعلنا خلفاء خيلف بعضنا بعضا فيها؛ فإنها لم تصل
друг друга в этом мире, то есть он как будто
-تبارك وتعاىل-  فينظر اهلل،إىل قوم إال بعد آخرين
переходит к каждому новому поколению от
.كيف نعمل فيها هل نقوم بطاعته أم ال
предыдущего, и Всеблагой и Всевышний Аллах
смотрит, что мы делаем в этом мире, покорны мы  أن حنذر فتنة-صىل اهلل عليه وسلم- ثم أمرنا انليب
Ему или нет. Далее Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) велел нам остерегаться -تعاىل- ادلنيا وأن ال نغرت بها ونرتك أوامر اهلل
искушения, заключённого в мирских благах, дабы
. واجتناب مناهيه فيها
мы не обольщались ими и не переставали
ر
исполнять веления Аллаха и соблюдать Его  نبه،وملا اكن للنساء انلصيب األوفر يف هذا االفتتان
запреты в этом мире. А поскольку значительную  إىل خطورة االفتتان بهن وإن-صىل اهلل عليه وسلمдолю этого искушения составляют женщины,
Посланник Аллаха (мир ему и благословение اكن داخال يف فَت ادلنيا؛ وأخَّب أن أول فتنة بِن
Аллаха) особо указал на то, как опасно поддаваться  وبسببهن هلك كثري،إرسائيل اكنت بسبب النساء
соблазну, исходящему от женщин, хотя он и
.من الفضالء
относится к искушениям мира этого. И Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сообщил, что первое искушение бану Исраиль было
связано с женщинами. И многие достойные люди
погибли из-за женщин.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
َ َ
شبه يف امليل إيلها الفاكهة احللوة الطرية يف مذاقها ،اخلرضة يف لونها.
• خ ِرضة  :غضة ناعمة طرية .فادلنيا ت ِ
ُ ُ
• ُم ْستَخ ِلفكم  :جعلكم خلفا خيلف بعضكم بعضا.
• فَ رات ُقوا ُّ
ادلنيَا  :احذروا االغرتار بها.
رُ
ي
• واتقوا الن َساء  :احذروا االفتتان بهن.
• الفتنة  :الضالل واملحنة ،واإلعجاب باليشء.
ي
• ِيف النساء  :أي بسببهن.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ الزهد يف ادلنيا وعدم اجلري وراء حطامها ،ذلك ألنها تعرض نفسها حبالوتها وزينتها ،فمن تعلق بها أهلكته ،ومع ذلك فالعبد مأمور بأن
ال ينىس نصيبه منها.

 .2جعل اهلل بِن آدم خالئف خيلف بعضهم بعضا يف احلياة ادلنيا؛ يلنظر كيف يعملون؛ ألنها دار ابتالء ال دار قرار ،فيحسن الزتود باألعمال
الصاحلة يف هذه ادلار؛ يلَ َ
جد العبد ثمارها يف دار القرار.
ِ

 .3احلذر من االفتتان بالنساء ،ويتحقق ذلك برتك األسباب اليت تثري اكمن الشهوة ،من نظر إىل مواضع الفتنة منهن ،أو التساهل باختالطهن
بالرجال األجانب ،أو غري ذلك.

 .4االتعاظ وأخذ العَّبة من األمم السالفة ،فاذلي حصل بلِن إرسائيل قد حيصل لغريها من األمم إذا تعاطت نفس األسباب.

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 :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3053( :
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َ
إن الرىق واتلمائم واتلي َولة رشك

 .556احلديث:

«Заклинания, талисманы и
привораживания — это придавание
»Аллаху сотоварищей (ширк).
**

556. Текст хадиса:

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :سمعت )‘Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах
передает, что Пророк (мир ему и благословение
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :إن الرىق
Аллаха) сказал: «Заклинания, талисманы и
ي َ
واتل َولة رشك".
واتلمائم
привораживания — это придавание Аллаху
»сотоварищей (ширк).

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

ر
َ ر رُ َ
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم -خيَّب أن استعمال هذه
الرسول -صىل

األشياء لقصد دفع املضار وجلب املصالح من عند
ٌ
رشك باهلل ألنه ال يملك دفع الرض وجلب
غري اهلل
ُ
انلِه عن
اخلري إال اهلل سبحانه ،وهذا اخلَّب معناه

هذا الفعل.

فالرىق -وتسىم العزائم -واتلمائم ويه اليت تعلق ىلع
األطفال من اخلرز وحنوها ،واتلولة ويه اليت تصنع
تلحبب أحد الزوجني إىل اآلخر بأنها رشك باهلل -

تعاىل ،-واجلائز من الرىق ما تضمن ثالثة رشوط:

Общий смысл:
**

Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сообщил, что использование указанных
вещей с целью отвести вред либо принести пользу
вне зависимости от воли Аллаха — это придавание
Аллаху сотоварищей, потому что отводить вред или
посылать благо может только Всевышний Аллах. То
есть это запрет, имеющий вид сообщения.
»Талисманы (амулеты) — это, например, «обереги
в виде бус, которые вешают на детей, и тому
подобное. А привораживания — это ворожба с
целью привязать сердце человека к другому
человеку.

األول :أن ال يعتقد أنها تنفع بذاتها دون اهلل ،فإن

اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون اهلل فهو حمرم ،بل

رشك ،بل يعتقد أنها سبب ال تنفع إال بإذن اهلل،
اثلاين :أن ال تكون مما خيالف الْشع ،كما إذا اكنت
متضمنة داعء غري اهلل ،أو استغاثة باجلن ،وما أشبه

ذلك ،فإنها حمرمة ،بل رشك ،اثلالث :أن تكون
مفهومة معلومة ،فإن اكنت من جنس الطالسم

والشعوذة ،فإنها ال َتوز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الْشعية > الرقية الْشعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• الرىق  :يه القراءة ىلع املريض وحنوه ،سواء مع انلفث أو بدونه ،واملْشوع منها ما توفرت فيه ثالثة رشوط كما سبق.
• اتلمائم  :مجع تميمة ،ويه ما يعلقونه من اخلرز وحنوها ىلع الصبيان اتقاء العني.
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• اتلولة  :يشء يصنعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها والرجل إىل زوجته.

فوائد احلديث:

ٌ
كثري من انلاس.
 .1احلث ىلع صيانة العقيدة عما خيل بها وإن اكن يتعاطاه
 .2حتريم استعمال هذه األشياء املذكورة فيه.

 .3الْشك املوصوف به يف احلديث هل هو رشك أصغر أو أكَّب؟ نقول :حبسب ما يريد اإلنسان منها :إن اختذها معتقدا أن املسبب للمحبة هو اهلل;
فِه رشك أصغر ،وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها; فِه رشك أكَّب.

 .4حتريم الرىق وأنها من الْشك إال ما اكن منها مْشواع.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث يالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.

-سنن ابن ماجه ،إلبن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن ،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 ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين ،مكتبة املعارف للنْش واتلوزيع ،الرياض -الطبعة :األوىل( ،ملكتبة

املعارف).

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.

-امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.

-القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)5273( :
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«Поистине, солнце и луна являются
двумя знамениями из числа знамений
Аллаха, а их затмения не происходят ни
из-за смерти, ни из-за рождения кого бы
то ни было из людей, и поэтому, если вы
увидите подобное, то взывайте с
мольбами к Аллаху, произносите слова
“Аллаху акбар”, молитесь и раздавайте
милостыню.»

 ال،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل
َ َ ْ
 فإذا رأيتم ذلك،ان ملوت أحد وال حلياته
ِ ينخ ِسف
َ َّ ُ ْ َ
ُ َّ َ َ ُّ َ
ُ وك ي
ربوا وصلوا وتصدقوا
فادعوا اَّلل
**

557. Текст хадиса:

َ َ َ
ت
ِ  « خسف: قالت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
-صىل اهلل عليه وسلم- الشمس ىلع عهد رسول اهلل
َ ر
. بانلاس-صىل اهلل عليه وسلم- فصىل رسول اهلل

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала:
«Когда при жизни Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) произошло солнечное
затмение, он стал молиться вместе с людьми.
Сначала он долго стоял, потом совершил долгий
поясной поклон, потом он выпрямился и снова
долго стоял, но меньше, чем в первый раз, а затем
совершил ещё один долгий поясной поклон, но
более короткий, чем первый. Потом он совершил
долгий земной поклон, после чего таким же образом
совершил второй ракят, а когда солнце показалось
снова, он закончил молиться и обратился к людям
с хутбой. Воздав хвалу Аллаху и восславив Его, он
сказал: “Поистине, солнце и луна являются двумя
знамениями из числа знамений Аллаха, а их
затмения не происходят ни из-за смерти, ни из-за
рождения кого бы то ни было из людей, и поэтому,
если вы увидите подобное, то взывайте с мольбами
к Аллаху, произносите слова “Аллаху акбар”,
молитесь и раздавайте милостыню”. Затем он
сказал: “О члены общины Мухаммада, клянусь
Аллахом, когда раб или рабыня (Аллаха)
совершает прелюбодеяние, никто не ревнует
сильнее Аллаха! О члены общины Мухаммада,
клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что известно
мне, то, конечно же, смеялись бы мало, а плакали
много!» В одной из версий этого хадиса передано,
что всего Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) «совершил четыре поясных
и четыре земных поклона.»

 فأطال، ثم قام، فأطال الركوع، ثم ركع،فأطال القيام

 فأطال، ثم ركع-وهو دون القيام األول- القيام
 ثم رفع فأطال-وهو دون الركوع األول- الركوع

 فأطال، ثم سجد-وهو دون القيام األول- القيام
َ
 ثم فعل يف الركعة األخرى مثل ما ف َعل يف،السجود
ْ  وقد ََتَلر، ثم انرصف،الركعة األوىل
ر
،ت الشمس
َ
ْ
ُ
َ
ر
َ ،فخ َطب انلاس
 ِإن: ث رم قال،فح ِمد اهلل وأث َىن عليه
َ َ
َ َ ْ
ر
ان
والقمر آي َتان ِمن
الشمس
ِ  ال ينخ ِسف،آيات اهلل
َ
َ
ْ َ
ر
 ف ِإذا َرأيتُم ذلك فاد ُعوا اّلل،ملوت أحد وال ِحل َ َياته
ُ َ ُّ َ َ ر
ُر ُ ر
َُي
هلل
ِ  وا، يا أمة حممد: ثم قال. وصلوا وتصدقوا, وكَّبوا
َ َْ
ْ
ُ َ أغ
َ ين عبده أو تز
َ ري من اهلل أن يَ ْز
.ين أ َمتُ ُه
ما من أحد
ِ ْ
ِ
َ
َ ُ
َ
ُ
ْ
 واهلل لو تعلمون ما أعلم لض ِحكتم قليال،يا أ رمة حممد
ْ َ ََ
َ ََ ََْ َ َ َ ْ
ات
ٍ  «فاستكمل أربع ركع: ويف لفظ.»وبلكيتم كثريا
َ َ َ ََْ
.»ات
ٍ َوأربع سجد

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.557

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

َ َ َ
Во времена Посланника Аллаха (мир ему и صىل اهلل عليه- ت الشمس ىلع عهد رسول اهلل
ِ خسف
благословение Аллаха) произошло солнечное
ً
затмение. Поскольку это явление было необычным,  وملا اكن اخلسوف أمرا غري معهود صىل بهم،-وسلم
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также  فقام فصىل،صالة غري معهودة يف هيئتها ومقدارها
провёл с людьми необычную молитву, которая
**
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отличалась по своей форме и продолжительности.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) встал на молитву вместе с людьми. Он
долго стоял, затем совершил долгий поясной
поклон, затем выпрямился и долго читал Коран, но
меньше, чем в первый раз, затем снова совершил
долгий поясной поклон, но более короткий, чем
первый, затем совершил долгий земной поклон,
после чего таким же образом совершил второй
ракят, который, впрочем, был короче первого.
Каждый обязательный элемент молитвы во втором
ракяте был более коротким, чем в первом ракяте.
Всего же в обоих ракатях Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) совершил четыре поясных
и четыре земных поклона. Когда он закончил
молиться, показалось солнце. И тогда Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
обратился к людям с проповедью, как это он обычно
делал по случаю каких-либо событий. Воздав хвалу
Аллаху и восславив Его, Пророк (мир ему и
благословение
Аллаха)
начал
увещевать
присутствующих. Так получилось, что день, в
который произошло солнечное затмение, совпал со
смертью сына Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) Ибрахима (да будет доволен им Аллах). И
тогда некоторые люди стали говорить: «Затмение
произошло из-за смерти Ибрахима», ибо во
времена доисламского невежества считалось, что
солнечное затмение происходит из-за смерти или
рождения какого-нибудь великого человека. Однако
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сразу же
развеял эти суеверия, поскольку он искренне и
чистосердечно выполнял возложенную на него
миссию Посланника. Он указал людям, что
подобного рода суеверия не опираются ни на
достоверный шариатский текст, ни на здравый
разум, разъяснив причину солнечных и лунных
затмений. Так, в своей проповеди он сказал:
«Поистине, солнце и луна являются двумя
знамениями из числа знамений Аллаха, а их
затмения не происходят ни из-за смерти, ни из-за
рождения кого бы то ни было из людей». Эти
затмения
происходят
по
предопределению
Всевышнего Аллаха, и они являются Его
знамениями, которыми Он устрашает Своих рабов
и напоминает им о Своих милостях.
Поэтому, когда вы увидите эти знамения, то
поспешите ко Всевышнему Аллаху с искренним
покаянием и раскаянием, взывайте к нему с
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 ثم،بانلاس فأطال القيام اذلي بعد تكبرية اإلحرام
 ثم قام فقرأ قراءة طويلة دون،ركع فأطال الركوع

 وهو أخف من، ثم ركع فأطال الركوع،القراءة األوىل
الركوع األول ثم رفع من الركوع وسمع ومحد ولم

 ثم فعل يف الركعة، ثم سجد وأطال السجود،يقرأ
 فلك، اثلانية مثل األوىل يف هيئتها وإن اكنت دونها

 حىت استكمل أربع،ركن أقل من الركن اذلي قبله

 ثم انرصف من، يف ركعتني،ركواعت وأربع سجدات
ْ
 فخطب انلاس كعادته، وقد اَنَلت الشمس،الصالة
، فحمد اهلل وأثىن عليه ووعظهم،يف املناسبات
وحدث أن صادف ذلك ايلوم اذلي حصل فيه

 فقال-ريض اهلل عنه- اخلسوف موت ابنه إبراهيم
ً
َ
 جريا ىلع اعدتهم يف، ك َسفت ملوت إبراهيم:بعضهم
اجلاهلية من أنها ال تكسف إال ملوت عظيم أو

 من-صىل اهلل عليه وسلم-  وأراد انليب،لوالدة عظيم
 ونفع اخللق أن يزيل،نصحه وإخالصه يف أداء رساتله
 اليت ال تستند ال،ما علق بأذهانهم من هذه اخلرافات
 ويبني احلكمة من، وال عقل سليم،إىل نقل صحيح

 إن الشمس:خسوف الشمس والقمر فقال يف خطبته

والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان ملوت أحد
ر
 بقدرته-تعاىل-  وإنما ُيريهما اهلل،وال حلياته
ُ َ ي
َ َ
.ويذك َرهم نِ َع َمه
،ِيلُخ يوف بهما عباده
 تائبني-تعاىل- فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل اهلل
ُ ُّ َ ر
ْ
ُ واد ُعوا َ َو َك ي
 َو َصلوا َوت َصدقوا؛ ملا يف ذلك,َّبوا
،منيبني

.من دفع ابلالء املتوقع ورفع العقوبة انلازلة
َُ
 يف يصل هلم شيئا من-صىل اهلل عليه وسلم- ثم أخذ
ُ
وجب فساد
ِ معايص اهلل الكبار اكلزنا اليت ت
، واليت توجب غضبه وعقابه،املجتمعات واألخالق
ً

-وهو الصادق املصدوق- ويقسم يف هذه املوعظة

 ما من أحد أغري من اهلل، واهلل، يا أمة حممد:قائال
ر ر
بني أنهم ال
 ثم، أو تزين أمته،سبحانه أن يزين عبده
ً
 ولو علموا ما علمه،يعلمون عن عذاب اهلل إال قليال
َ صىل اهلل عليه وسلم ألخذهم اخلوف
ولض ِحكوا

ً

ً

رسورا قليال ،وبلكوا واغتموا كثريا ،لكن اهلل мольбами, молитесь и раздавайте милостыню,
поскольку тем самым вы отвратите от себя
حبكمته حجب عنهم ذلك.
ожидаемое испытание и ниспосылаемое наказание.
)Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха
принялся разъяснять людям некоторые тяжкие
грехи, как, например, прелюбодеяние, которое
разлагает общество и развращает нравы, что
неизбежно влечёт за собой гнев Аллаха и Его
наказание. После этого Пророк (мир ему и
благословение Аллаха), который был правдив и
которому говорили правду, поклялся Аллахом,
обращаясь к людям с увещеванием, сказав: «О
члены общины Мухаммада, клянусь Аллахом, когда
раб
или
рабыня
)(Аллаха
совершает
прелюбодеяние, никто не ревнует сильнее
Аллаха!» Затем он разъяснил, что людям мало
известно о наказании Аллаха. А если бы им было
известно об этом то, что знал Пророк (мир ему и
благословение Аллаха), то их охватил бы страх, и
они смеялись и радовались бы мало, а плакали и
печалились бы много. Однако по Своей мудрости
Аллах оградил их от такого знания.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اخلطبة  -آثار الزنا  -اآليات الكونية.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• فصىل بانلاس  :أي إماما بانلاس.
ً
• فأطال القيام  :مكث فيه طويال.

• مثل ما فعل يف الركعة األوىل  :أي يف كيفية الصالة ال يف طوهلا فِه أقل منها يف لك ما يفعل.
• ثم انرصف  :فرغ من صالته.

• َتلت الشمس  :ظهرت وزال عنها الكسوف.
• فخطب  :تكلم فيهم باملوعظة واتلوجيه.

• فحمد اهلل  :قال :احلمد هلل ،واحلمد :وصف املحمود بالكمال ،مع املحبة واتلعظيم.
• أثىن عليه  :كرر ذكر صفات كماهل.
• آيتان  :عالمتان.

• آيات اهلل  :ادلالة ىلع وحدانيته وعظيم قدرته.
• حلياته  :لوالدته.

• ذلك  :يعِن خسوف الشمس والقمر.
• َك ي ُ
َّبوا  :قولوا :اهلل أكَّب.
ُّ
• َصلوا  :يعِن صالة الكسوف.
ً
• تَ َص ردقُوا  :أعطوا املال ً
ونفعا إلخوانكم الفقراء.
تقربا إىل اهلل
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ُ َ
ً
تهييجا هلم ىلع استماع ما يقول هلم وتنبيها ىلع
• أ رمة حممد  :مجاعة حممد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املؤمنني ناداهم بهذا الوصف
أهميته.
• واهلل  :قسم تلأكيد املقسم عليه وبيان أهميته.

• ما من أحد  :ال أحد.
َ
• َ
أغري  :من الغ ْرية يعِن أشد غرية  ،ويه صفة كمال نثبتها هلل حقيقة إثباتا يليق جبالهل ،ويه يف اخللق تغري حيصل من احلمية واألنفة.
ً

• أن يزين  :الزنا اجلماع يف فرج حرام.
• عبده  :مملوكه.

• أمته  :مملوكته ،وإضافة العبد واألمة إىل اهلل إشارة إىل أنه ال يليق انتهاكهما ملحارمه ،وهما مملواكن هل.
• لو تعلمون ما أعلم  :من عظمة اهلل وانتقامه من املجرمني ،وأبهم ذلك تعظيما لشأنه.
• أربع ركعات  :أربع ركواعت.

• ركع  :الركوع هو أن حيِن املصيل ظهره حىت يكون إىل الركوع الاكمل أقرب منه إىل القيام ،وكمال السنة فيه :أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه،
وينصب ساقيه وفخذيه.
• سجد  :أن يضع املصيل أعضاءه السبعة ىلع األرض ويه :اجلبهة مع األنف ،وايلدان ،والركبتان ،والقدمان.
ًّ
• خسفت الشمس  :احتجب ضوؤها ًّ
جزئيا.
لكيا أو
• عهد  :زمن.

فوائد احلديث:
 .1حصول خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2مْشوعية صالة الكسوف عند وجوده يف أي ساعة.
 .3مْشوعية اإلتيان بالصالة ىلع الوصف املذكور يف هذا احلديث.
 .4مْشوعية اتلطويل بقيامها ،وركوعها ،وسجودها.
 .5أن يكون ابتداء وقت الصالة من الكسوف ،وانتهاؤها باتلجيل.
 .6مْشوعية اخلطبة واملوعظة واتلخويف يف صالة الكسوف.
 .7ابتداء اخلطبة حبمد اهلل ،واثلناء عليه؛ ألنه من األدب.
 .8بيان أن الشمس والقمر من آيات اهلل الكونية ،ادلالة ىلع قدرته وحكمته.
 .9كون الكسوف حيدث تلخويف العباد ،وحتذيرهم عقاب اهلل -تعاىل ،-وهذا ال ينايف األسباب الفلكية العلمية للكسوف ،فاألول سبب رشيع
واثلاين سبب حِس.

 .10إزالة ما علق بأذهان أهل اجلاهلية من أن الكسوف واخلسوف ،أو انقضاض الكواكب ،إنما هو ملوت العظماء أو حلياتهم.

 .11األمر بادلاعء ،والصالة ،والصدقة ،عند حدوث الكسوف أو اخلسوف.
 .12أن فعل هذه العبادات ييق من عذاب اهلل وعقابه.

 .13حتذير انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الزنا ،وأنه من الكبائر ،اليت يغار اهلل -تعاىل -عند ارتكابها.
ً
 .14إثبات صفة الغرية هلل -تعاىل ،-إثباتا يليق جبالهل -بال تعطيل وال تأويل وال تشبيه.
 .15شدة ما أعده اهلل من العذاب ألهل املعايص ،مما ال يعلمه انلاس ،ولو علموه الشتد خوفهم وقلقهم.

 .16أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يطلع نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع علوم من الغيب ،ال حتتمل األمة علمها.
 .17سعة علمه -صىل اهلل عليه وسلم -بربه وقوة قلبه.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.

اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1435ه.
اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل . 1381

خالصة الالكم ،فيصل املبارك احلريميل ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حجر ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت-1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام
بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب-عليه تعليقات عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)5215( :
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«Поистине, солнце и луна являются
двумя из знамений Аллаха, затмением
которых Аллах устрашает рабов Своих, и
поистине, затмение [этих двух светил] не
происходит по причине смерти коголибо из людей. А посему, завидев его,
молитесь и взывайте к Аллаху с
мольбами до тех пор, пока оно не
прекратится.»

ُ َُ
 خي يوف،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل
َ َ َْ
 وإنهما ال ينخ ِسفان ملوت أحد،اهلل بهما عباده
ُّ َ َ
ُ ْ
 َوادعوا، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا،من انلاس
حىت ينكشف ما بكم

**

558. Текст хадиса:

َْ
ْ َ
- ابلدري
عن أيب مسعود ُعقبة بن عمرو األنصاري
ً
 «إن الشمس والقمر آيتان من: مرفواع-ريض اهلل عنه
ُ َُ
َ َ َْ
 وإنهما ال ينخ ِسفان، خي يوف اهلل بهما عباده،آيات اهلل
ُّ َ
، فإذا رأيتم منها شيئا ف َصلوا،ملوت أحد من انلاس
ْ
»َواد ُعوا حىت ينكشف ما بكم

Со слов Абу Мас‘уда ‘Укбы ибн ‘Амра аль-Ансари
аль-Бадри (да будет доволен им Аллах)
сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Поистине, солнце и луна
являются двумя из знамений Аллаха, затмением
которых Аллах устрашает рабов Своих, и поистине,
затмение [этих двух светил] не происходит по
причине смерти кого-либо из людей. А посему,
завидев его, молитесь и взывайте к Аллаху с
мольбами до тех пор, пока оно не прекратится.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.558

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ر
Данным хадисом Пророк (да благословит его Аллах  أن الشمس والقمر من-صىل اهلل عليه وسلم- بني
и приветствует) разъяснил, что солнце и луна ُّ
являются
знамениями
Аллаха,  وأن تغري،آيات اهلل ادلالة ىلع قدرته وحكمته
свидетельствующими о Его Могуществе и  ال يكون حلياة العظماء أو موتهم،نظامهما الطبييع
Мудрости, а также, что любые изменения их
كما يعتقد أهل اجلاهلية فال تؤثر فيهما احلوادث
привычного и естественного состояния никоим
.األرضية
образом не связаны с жизнью или смертью великих
людей, как ошибочно полагали люди в  من أجل،وإنما يكون ذلك ألجل ختويف العباد
доисламскую эпоху невежества. Никакие события,
происходящие в этом мире, никак не отражаются на ذنوبهم وعقوباتهم فيجددوا اتلوبة واإلنابة إىل اهلل
этих двух светилах, а единственная причина, из-за
.تعاىل
которой случаются затмения, заключается в
устрашении Аллахом рабов Своих, дабы они  حىت،وذلا أرشدهم أن يفزعوا إىل الصالة وادلاعء
раскаивались в своих грехах и возвращались к  وهلل يف كونه أرسار،ينكشف ذلك عنهم وينجيل
своему Всевышнему Господу. Именно этим и
.وتدبري
объясняется то, почему Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) наказал людям прибегать к
молитве и мольбам к Всевышнему в момент
затмений и молиться до тех пор, пока они не
прекратятся. Лишь Аллах владеет знаниями всех
секретов и тайн в Своей вселенной и лишь Он
управляет ей, как желает того Сам!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري:راوي احلديث
**
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• إن الشمس والقمر  :ذاتهما وسريهما وما حيدث فيهما.

• آيتان  :عالمتان ىلع كمال علم اهلل وقدرته وحكمته.
َُ ُ
• خي يوف اهلل بهما عباده  :يوقع اخلوف يف قلوبهم عند انكسافها.
َْ َ َ
• ينخ ِسفان  :اخلسوف والكسوف بمعىن واحد وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر.
• ملوت أحد  :ألجل موت أحد.
• منها  :من آيات اهلل اليت خيوف بها عباده.

• ادعوا  :اسألوا اهلل املغفرة والرمحة وأن يكشف ما نزل بكم.
• حىت ينكشف  :يزول وينجيل.

• ما بكم  :حل بكم ونزل عليكم.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية الصالة وادلاعء عند الكسوف واخلسوف ،رجواع إىل اهلل.
 .2أن انتهاء الصالة يكون باتلجيل -أي انتهاء الكسوف -فإن انتهت قبل اتلجيل ترضعوا ودعوا ،حىت يزول ذلك
َ ْ
 .3ظاهر احلديث أنهم يصلون ،ولو صادف وقت نِه؛ ألنها من ذوات األسباب اليت تصىل عند وجود سببها مطلقا
 .4أن احلكمة يف إُياد الكسوف أو اخلسوف ،هو ختويف العباد ،وإنذارهم بعقاب اهلل تعاىل ،وإزاعج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطالع
ً

انلاس ىلع نموذج مما يقع يوم القيامة.

 .5أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل -تعاىل -ادلالة ىلع عظيم قدرته وواسع رمحته وعلمه.

 .6أنهما ال ينكسفان ملوت أحد من انلاس
 .7أن صالة الكسوف تفعل عند رؤيته وال يعتمد فيها ىلع حساب الفلكيني.
 .8ينبيغ اخلوف عند رؤية اتلغريات العلوية السماوية.

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 ،القاهرة 1426 ،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3101( :
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َ ُ
إن الصائم تصيل عليه املالئكة إذا أكِل عنده
ُ َْ
حىت يفرغوا

«Поистине, ангелы благословляют
постящегося, когда при нём кто-то ест,
пока те не завершат [трапезу].»
**

559. Текст хадиса:

ر
انليب
 أن:-ريض اهلل عنها- عن أم عمارة األنصارية
َ
ْ ر
 فقد َمت إيله، دخل عليها-صىل اهلل عليه وسلمُ
ً
َ
ُ
ٌ
ْ
 فقال رسول، إين َصائِمة: « ُِك» فقالت: فقال،طعاما
ُ ي
ر
َ إن
الصائِ َم ت َصيل عليه
« :-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا
ُ َْ
ُ
َ ُ
َ
َ
:المالئكة إذا أ ِكل عنده حىت يفرغوا» وربما قال
ْ
.»«حىت يَشبَ ُعوا

Умм ‘Имара аль-Ансарийя (да будет доволен ею
Аллах) передаёт, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) зашёл к ней, и она подала
ему еду, а он сказал: «Ешь». Она же сказала:
«Поистине, я пощусь». Тогда Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, ангелы благословляют постящегося,
когда при нём кто-то ест, пока те не завершат
[трапезу]». Или же он сказал: «…пока те не
насытятся.»
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.559

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Умм ‘Имара аль-Ансарийя (да будет доволен ею صىل اهلل-  أن انليب-عن أم عمارة –ريض اهلل عنها
Аллах) передаёт, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) зашёл к ней, и она подала ً : فقال هلا، فقدمت هل بطعام، دخل عليها-عليه وسلم
ему еду, а он сказал: «Ешь». Она же сказала:  تفرحيا:أي-  فقال انليب، إين صائمة: فقالت،""ُك
«Поистине, я пощусь». Тогда Посланник Аллаха
: أي،" "إن الصائم إذا أكل عنده-بإتمام صومها
(мир ему и благословение Аллаха) сказал, радуясь
тому, что она продолжает свой пост: «Поистине, : قوهل، واشتد صومه عليه،ومالت نفسه إىل املأكول
ангелы благословляют постящегося, когда при нём  استغفرت هل عوضا ً عن: أي،""صلت عليه املالئكة
кто-то ест», то есть его начинает тянуть к пище и
ему становится трудно поститься. То есть ангелы  القوم اآللكون: أي،" "حىت يفرغوا: قوهل،مشقة األكل
просят у Аллаха прощения для него в награду за  فإن حضور الطعام يهيج شهوته،من أكل طعامه
ً
терпеливое перенесение им тягот, связанных с
ألمر
امتثاال
 فلما قمع شهوته وكف نفسه،لألكل
постом, пока те не завершат [трапезу]. То есть пока
те, кто ест в присутствии постящегося, не закончат ، ويرضيه عنه، وحمافظة ىلع ما يقربه إيله،ربه
есть, потому что присутствие еды пробуждает عجبت املالئكة من إذالهل نلفسه يف طاعة ربه
аппетит. И когда человек сдерживает себя ради
исполнения веления Господа и стремясь сохранить . واحلديث شامل لصوم الفرض وانلفل،فاستغفروا هل
то, что приближает его к Нему и приносит ему
.واحلديث ال حيتج به لضعفه
довольство Господа, ангелы дивятся тому, как он
усмиряет душу свою в покорности Аллаху, и
испрашивают для него прощения. Это относится и к
обязательному посту, и к дополнительному. Однако
из-за слабости хадиса он не может приводиться в
качестве доказательства.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام:اتلصنيف
-ريض اهلل عنها-  أم عمارة نسيبة بنت كعب:راوي احلديث
. رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلارِّم وأمحد:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• تصيل عليه املالئكة  :تستغفر هل.
• يفرغوا  :ينتهوا.

فوائد احلديث:

ُ
 .1بيان فضل من أكل عنده وهو صائم.

 .2استحباب زيارة أهل الفضل أتباعهم ،ولو اكن املزور امرأة إذا أمنت الفتنة واتلهمة.

 .3إكرام الضيف.

املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

-تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

-وهو سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.

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

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف -الرياض ،الطبعة األوىل1412 ,ه.سنن ابن ماجه ،للحافظ حممد بن يزيد القزويِن ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.-فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.

-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.

-املسند ،لإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة

الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.

مسند ادلارِّم -املعروف بـ :سنن ادلارِّم ،-لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلارِّم ،حتقيق حسني سليم ،دار املغِن-الرياض ،األوىل1421 ،ه.-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10117( :

194

«Поистине, если раб будет проявлять
искренность по отношению к своему
хозяину и поклоняться Аллаху должным
»образом, он получит двойную награду.

إن العبد إذا نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل،
فله أجره مرتني

 .560احلديث:

**

560. Текст хадиса:

ً
عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إن العبد إذا )Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом
передает, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поистине, если раб будет
проявлять искренность по отношению к своему
хозяину и поклоняться Аллаху должным образом,
он получит двойную награду». Ибн Муса альАш‘ари (да будет доволен им Аллах) передает, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Невольник, который поклоняется Господу своему
должным образом и соблюдает права хозяина,
проявляя чистосердечие по отношению к нему и
»подчиняясь ему, получит двойную награду.

نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل ،فله أجره مرتني».
ً
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
«اململوك اذلي حيسن عبادة ربهُ ،
ويؤدي إىل سيده
اذلي عليه من احلق ،وانلصيحة ،والطاعة ،هل

أجران».

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يف هذا احلديث بيان فضل اهلل ىلع العبد اذلي يُؤدي Этот хадис указывает на благоволение Аллаха к
рабу, который соблюдает права Господа своего,
حق ربه بفعل الطااعت ،وحق سيده خبدمته وراعية демонстрируя покорность Ему, и право хозяина,
ر
прислуживая ему и заботясь о его интересах: такой
مصاحله ،وأنه ينال بذلك األجر مرتني.
невольник получит двойную награду.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ّ
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
ْ
َ
َ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب  -صحبة الممايلك.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
ر
َ
أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
**

اتلخريج :حديث ابن عمر ريض اهلل عنه متفق عليه.
حديث أيب موىس ريض اهلل عنه رواه ابلخاري.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

• العبد  :اململوك ذكرا اكن أو أنىث.
• نصح لسيده  :قام خبدمته قدر طاقته وحسب استطاعته.

• وأحسن عبادة اهلل  :جاء بها مستوفية لألراكن والْشوط واآلداب.
• فله أجره مرتني  :لقيامه بعبادة ربه وخبدمة سيده.
• يؤدي  :يُعطي.
• اذلي عليه  :ما وجب عليه.

• الطاعة  :أي :يف غري معصية اهلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله.
ر
 .2أن العبد ٍ
راع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيته.
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 .3صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عْشة1407 ,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.

الرقم املوحد)5025( :
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«Поистине, глаза плачут, а сердце
печалится, но мы не говорим ничего,
кроме угодного нашему Господу! И,
поистине, мы опечалены разлукой с
тобой, о Ибрахим»!

 وال نقول إال ما،إن العني تدمع والقلب َيزن
 وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون،يريض ربنا

**

561. Текст хадиса:

صىل اهلل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أنس

Анас (да будет доволен им Аллах) сказал:
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) пришёл к своему сыну Ибрахиму (да будет
доволен им Аллах), когда тот был уже при смерти,
и тогда из глаз Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) потекли слёзы. А ‘Абду-рРахман ибн ‘Ауф сказал: “И ты, о Посланник
Аллаха?!” Он ответил: “О Ибн ‘Ауф, поистине, это
— милосердие!” Затем он сказал: “Поистине, глаза
плачут, а сердце печалится, но мы не говорим
ничего, кроме угодного нашему Господу! И,
поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о
Ибрахим»”!

-ريض اهلل عنه-  دخل ىلع ابنه إبراهيم-عليه وسلم

صىل اهلل-  فجعلت عينا رسول اهلل،وهو ُيود بنفسه

: فقال هل عبد الرمحن بن عوف. تذرفان-عليه وسلم
» «يا ابن عوف إنها رمحة:وأنت يا رسول اهلل؟! فقال

 «إن العني تدمع والقلب: فقال،ثم أتبعها بأخرى
 وإنا لفراقك يا، وال نقول إال ما يريض ربنا،حيزن

.»إبراهيم ملحزونون

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.561

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Посланник Аллаха (мир ему и благословение  ىلع ابنه-صىل اهلل عليه وسلم- دخل رسول اهلل
Аллаха) зашёл к своему сыну, когда тот умирал, и
из глаз его потекли слёзы. Тогда ‘Абду-р-Рахман  فجعلت، وهو يقارب املوت-ريض اهلل عنه- إبراهيم
ибн ‘Ауф спросил: «И ты, о Посланник Аллаха?!» —  ُيري دمعهما-صىل اهلل عليه وسلم- عينا رسول اهلل
выражая своё удивление. Он хотел сказать: мол,
 وأنت يا رسول اهلل ىلع:فقال هل عبد الرمحن بن عوف
люди не проявляют терпения, когда у них случается
горе, так неужели ты ведёшь себя так же, как они?  أي انلاس ال يصَّبون ىلع املصيبة،معىن اتلعجب
Вероятно, ‘Абду-р-Рахмана удивило это, ведь وأنت تفعل كفعلهم؟ كأنه تعجب ذللك منه مع
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) всегда побуждал их проявлять терпение и ،عهده منه أنه حيث ىلع الصَّب وينىه عن اجلزع
запрещал проявлять нетерпение. Тогда Пророк  أي احلالة اليت شاهدتها مِن. إنها رمحة:فأجابه بقوهل
(мир ему и благословение Аллаха) разъяснил ему,
:يه رقة القلب ىلع الودل ثم أتبعها جبملة أخرى فقال
что это милосердие: мол, то состояние, в котором
ты видел меня, это жалость к ребёнку. Затем он  وال نقول إال ما يريض،إن العني تدمع والقلب حيزن
продолжил: «Поистине, глаза плачут, а сердце  وإنا لفراقك يا إبراهيم،ربنا أي ال نتسخط ونصَّب
скорбит, но при этом мы не говорим ничего, кроме
. فالرمحة ال تنايف الصَّب واإليمان بالقدر،ملحزونون
того, что угодно нашему Господу, не ропщем, а
проявляем терпение. И поистине, мы опечалены
разлукой с тобой, о Ибрахим!» То есть милосердие
не
противоречит
терпению
и
вере
в
предопределение.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > اتلعزية:اتلصنيف
.-ريض اهلل تعاىل عنهم-  معرفة الصحابة-  الفضائل-  اتلوحيد-  زيارة املرىض:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
**
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُيود بنفسه  :خيرجها.
• تذرفان ُ :يري دمعهما.

• وإنا لفراقك  :وحنن بسبب مفارقتك إيانا.

فوائد احلديث:
 .1وجوب التسليم والرىض بقضاء اهلل وقدره.
 .2جواز ابلاكء ىلع من اكن يف الزنع األخري أو من مات ،من غري سخط ألمر اهلل.
 .3جواز االعرتاض ىلع من خالف فعله ظاهر قوهل يلظهر الفرق.
 .4جواز اإلخبار عن احلزن وإن اكن الكتمان أوىل.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،الطبعة اثلاثلة 1407 ،ه.

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،-لعيل املال اهلروي القاري -انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان  -الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عْش1407 ,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 للنْش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين -انلارش :دار املعرفة  -بريوت - 1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق-
قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.

الرقم املوحد)5026( :
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«Поистине, [бодрствующие] глаза —
[словно] завязка для заднего прохода, и
когда глаза засыпают, завязка
ослабевает.»

 فإذا نامت العينان،إن العينني واكء السه
استطلق الواكء

**

562. Текст хадиса:

: احلديث.562

Му‘авия ибн Абу Суфьян (да будет доволен им  قال: قال،-ريض اهلل عنه- عن معاوية بن أيب سفيان
َ
Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
ََْ
ء
اك
العينني ِو
 «إن:رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
благословение
Аллаха)
сказал:
«Поистине,
َ َ ٌْْ
َ َ
َ
ر
.»الواك ُء
[бодрствующие] глаза — [словно] завязка для
ِ  فإذا نامت العينان استط ِلق،السه
заднего прохода, и когда глаза засыпают, завязка
ослабевает.»
**

Степень достоверности
Хороший хадис
хадиса:

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

َ :معىن احلديث
"العيْنان و َاكء ر
Смысл хадиса таков. «Поистине, [бодрствующие] السه" أي أن العينني يف
ِ
глаза — [словно] завязка для заднего прохода», то
есть глаза человека в состоянии бодрствования как ، وتمنع خروج اخلارج منه،حال ايلقظة حتفظ ادلبر
َ
будто оберегают задний проход, не давая ничему
.وإن خرج منه يشء ش َعر اإلنسان به
выходить из него, а если что-то выйдет, то человек
ْ العينان
َ َ"فإذا ن
َ امت
ُ استَ ْطلَ َق الو َاك
إذا
اإلنسان
أن
أي
"
ء
ِ
сразу чувствует. «...И когда глаза засыпают, завязка
ослабевает». Когда человек засыпает, мышцы его  فينطلق،نام حصل عنده اسرتخاء يف عضالت ابلدن
тела расслабляются, в том числе и мышцы,
َُ
َْ
ي
контролирующие задний проход, и в результате из  فيخرج منه الريح،احلبل اذلي اكن يشد حلقة ادلبر
ْ
него выходят кишечные газы так, что человек этого
.من غري أن يَش ُعر به
не чувствует. Пророк (мир ему и благословение
َ
َ
Аллаха) сравнил глаз с завязкой, которой  شبه العني باحلبل اذلي-صىل اهلل عليه وسلم- فانليب
َُ
завязывают горлышко бурдюка. Когда глаза ش ُّد به الواعء فإن اكنت العينان مفتوحتان اكن احلَبْل
ي
ِ
открыты, то задний проход как будто стянут
верёвкой, так что если что-то выйдет, человек сразу  حىت وإن خرج منه يشء،مشدودا ىلع حلقة ادلبر
َ
َ َ
чувствует, а когда глаза засыпают, то завязка  فخرج ما،الواكء
ِ  وإن نامت العينان اسرتىخ،شعر به
ْ
ослабевает и содержимое бурдюка выходит наружу
.بداخل ال ِق َربة من غري أن يَش ُعر خبروجه
так, что человек этого не чувствует. Это точно
подобранное Пророком (мир ему и благословение -  تشبيه بليغ من انليب:وهذا من باب التشبيه وهو
Аллаха)
сравнение
призвано
приблизить
َُ
إىل
الْشيع
احلكم
رب
ق
 يل-صىل اهلل عليه وسلم
постановление Шариата к человеческому разуму, и
это очередное проявление дарованной Пророку -  وهو من جوامع اللكم اليت أوتيها انليب،األذهان
(мир ему и благословение Аллаха) способности
-.صىل اهلل عليه وسلم
говорить кратко, вкладывая при этом в свои слова
огромный смысл.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  معاوية بن أيب سفيان:راوي احلديث
. رواه أمحد وادلارِّم:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ
ُّ َ
. اخليط اذلي يُشد به الكيس أو ال ِق ْر َبة: • واكء
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السه  :يه َحلَقة ُّ
• ر
ادلبُر.
ْ
َ
ْ
َ
َْْ ََ
الواكء ،فصار لو خرج منه يشء لم يَش ُعر به.
• استطلق  :احنل ِ

فوائد احلديث:

الريح من ُّ
 .1فيه أن خروج ر
ادلبر من نواقض الوضوء.

ر
مظنة نقض الوضوء.
 .2فيه ديلل ىلع أن انلوم ليس
بناقض بنفسه ،وإنما هو ِ
ٍ
َ
ر
 .3فيه أن انلوم انلاقض للوضوء هو انلوم الع ِميق املستغرق اذلي تسرتيخ معه العضالت ،فتخرج الريح من غري أن يشعر بها ،أما إذا اكن انلوم
خفيفا فال ينتقض معه الوضوء.
ُ ْ
ُّ
اإلحساس.
زوال
ِ
 .4يدخل يف احلديث لك من زال عقله؛ جبنون ،أو إغماء ،أو سكر ،أو غريه ،جبامع ِ

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.

مسند ادلارِّم املعروف بـ (سنن ادلارِّم) ,املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلارِّم اتلمييم ,حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين,
انلارش :دار املغِن للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم.

فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكَّبى – مرص ،الطبعة :األوىل،
 1356ه.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

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)8404( :
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«Поистине, Аллах наделил правом
каждого обладающего правом, и не
разрешается завещать что-либо
наследнику. И ребёнок принадлежит
постели, а прелюбодею — камень. И кто
называет себя сыном не своего отца или
относит себя не к своим покровителям,
не желая иметь к ним отношения, на
того ляжет проклятие Аллаха, и Аллах не
примет от него ни обязательного, ни
дополнительного»

 وال وصية،إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه
َ َ
 ومن،احلجر
 وللعاهر، والودل للفراش،لوارث
َّ
ادىع إىل غري أبيه أو انتىم إىل غري موايله رغبة
ً
 ال يقبل اهلل منه رصفا،عنهم فعليه لعنة اهلل
ً
وال عدال
**

563. Текст хадиса:

-  أن انليب:-ريض اهلل عنه- عن عمرو بن خارجة

[Амр] ибн Хариджа (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) обращался к людям с проповедью, сидя на
своей верблюдице, и я стоял под её головой, и она
пережёвывала свою пищу, и её слюна текла между
моих лопаток. И я слышал, как [Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)] сказал:
«Поистине, Аллах наделил правом каждого
обладающего правом, и не разрешается завещать
что-либо наследнику. И ребёнок принадлежит
постели, а прелюбодею — камень. И кто называет
себя сыном не своего отца или относит себя не к
своим покровителям, не желая иметь к ним
отношения, на того ляжет проклятие Аллаха, и
Аллах не примет от него ни обязательного, ни
дополнительного.»

 خطب ىلع ناقته وأنا حتت-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
َ َْ
َ
 وإن لعابها ي َ ِسيل بني،جب ررتِها
ِ ِ ِجرانِها ويه تقصع
ي
ٍّ لك ذي
ر
حق
 «إن اهلل أعطى:كتيف فسمعتُه يقول
ْ َ
َر
ر
 وللعا ِه ِر، والودل لِل ِفراش، وال وصية لِوارث،حقه
ْ
ر
َ َ
أبي ِه أو انتىم إىل غري
ِ  ومن ادىع إىل غري،احلجر
ً
ُ
ُ َْ
َ رغبة عنهم
 ال يقبَل اهلل منه،فع ِليه لعنة اهلل
َم َوايله
ْ
ْ َ
.»رصفا وال َعدال

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.563

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Амр ибн Хариджа (да будет доволен им Аллах)
рассказывает, что он был вместе с Пророком (мир
ему и благословение Аллаха), вблизи от него, и
Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
обратился к людям с проповедью, сидя на своей
верблюдице, и слюна её текла между лопаток
Амра. И он упомянул, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) разъяснил в этой своей
проповеди некоторые нормы Шариата. В том числе
он сказал, что Аллах определил право каждого
обладающего правом и оговорил его долю, которая
предназначена для него. И не может быть
завещания какого-либо имущества тому, кто и так
является наследником.
Затем он разъяснил, что ребёнок относится к
постели, то есть считается сыном того, на чьей
постели он рождён, будь то муж в случае со
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**

 أنه اكن مع-ريض اهلل عنه- يذكر عمرو بن خارجة
-  فخطب, قريبًا منه-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 ولعابها, انلاس وهو ىلع ناقته-عليه الصالة والسالم
صىل اهلل عليه-  وذكر أن انليب,يسيل بني كتيف عمرو
ّ -وسلم
 منها, مجلة من األحاكم-يف خطبته هذه- بني

 ر, قد أعطى لك ذي حق حقه-تعاىل- أن اهلل
وبني هل
ُ
,حظه ونصيبه اذلي فرض هل فال َتوز الوصية للوارث
ثم ر
 فال ينسب إال إىل صاحب,بني أن الودل للفراش
ً زوجا أو
ً  سواء اكن،الفراش
 وليس للزاين يف،سيدا
ٌّ
، إنما اذلي ُجعل هل من فعله اخليبة,نسب ٍة حظ

 ثم بني حرمة انتساب اإلنسان لغري،واستحقاق احلد
َ
املعتق لغري موايله اذلين
 أو انتساب املوىل,أبيه

أعتقوه ,ووضح أن من انتسب إىل غري أبيه وهو يعلم свободной женщиной или господин в случае с
невольницей, а прелюбодею нет в фамильной
أنه غري أبيه ,أو انتىم إىل غري موايله استوجب اللعن принадлежности ребёнка никакой доли, и его ждёт
ً
من اهلل -تعاىل ,-وأنه جل وعال ال يقبل منه فرضا лишь неудача и установленное Шариатом
ً
наказание. Затем Посланник Аллаха (мир ему и
وال نفال.
благословение
)Аллаха
разъяснил,
что
запрещается человеку называть себя сыном не
своего отца, и не разрешается вольноотпущеннику
относить себя не к своим настоящим покровителям,
которые отпустили его на свободу. И он разъяснил,
что если человек называет себя сыном не своего
отца, зная, что это не его отец, или относит себя не
к своим покровителям, то на него ляжет проклятие
Всевышнего Аллаха, и Он не примет от него ни
обязательного, ни дополнительного.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوصية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفرائض  -القضاء وادلاعوى  -اللعان  -الوالء.
راوي احلديث :عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• جرانها  :مقدم عنقها من مذحبها.

• تلقصع جبرتها  :قصع اجلرة :شدة املضغ وضم بعض األسنان ىلع بعض .وقيل :قصعت انلاقة جبرتها :أي ردتها إىل جوفها .واجلرة :من االجرتار,
َ
ر
ُ
ابلعري :أي أاعد األكل من بطنه إىل فمه يلمضغه ثانية ثم يبلعه.
اجرت
يقال:
ر
• للفراش  :الفراش لغة البساط ىلع وجه األرض؛ وتسىم املرأة فراشا ألن الرجل يفرتشها ,واملعىن :أن الودل لصاحب الفراش ،والفراش :زوجته،
أو أمته.
• للعاهر  :للزاين.

• احلجر  :يريد أن هل اخليبة فال حظ هل يف نسب الوادل ،وهو كقولك :هل الرتاب ،أي ال ىشء هل ,وهذه لكمة تقوهلا العرب.
• ومن ادىع إىل غري أبيه  :انتسب إىل غري أبيه.
• انتىم  :انتسب إيلهم.

• موايله  :مجع موىل ,واملوىل املع ِتق.

• رصفا  :الرصف :انلافلة ،وقيل اتلوبة.

• عدال  :العدل :املراد به هنا الفريضة.

فوائد احلديث:

ر
 .1طهارة لعاب ابلعري ،وأنه ليس بنجس.

 .2أن حكم بهيمة األنعام وغريها من احليوانات الطاهرة يف حال احلياة مثل حكم ابلعري يف طهارة لعابها وما خيرج منها.
ً
ً
ٌّ
 .3أن الودل للفراش ,فال ينسب إال إىل صاحب الفراش ،سواء اكن زوجا أو سيدا ،أو واطئ شبهة ،وليس للزاين يف نسب ٍة حظ ,إنما اذلي هل
استحقاق احلد.
 .4منع الوصية للوارث ,وتبطل من أجل حقوق سائر الورثة ,فإن أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة ىلع اثللث.
 .5حتريم االنتساب إىل غري األب أو املوىل ،وأن ذلك يوجب اللعن ورد العمل.
 .6جواز اخل ُ ْطبة واملوعظة ىلع ر
الراحلة.

ر
 .7استحباب اخلطب واملواعظ ىلع األمكنة العايلة؛ ألنه أبلغ يف اإلعالم واإلفهام ،وحيصل به املقصود.
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انلاس ر
 .8استحباب اخلطبة ثاين أيام التْشيق بم ًىن من ويل أمر املسلمني أو نائبه؛ يلعلم ر
بقية أحاكم املناسك ووداع ابليت؛ فقد اكنت هذه
ِ
اخلطبة منه -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك ايلوم كما ورد يف الروايات األخرى للحديث.
 .9جواز جعل اخلطيب من يساعده يف مهمته حتته يف إبالغ خطبته ،وتوجيه ر
انلاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم ،وال يعتَّب هذا من اتلعايل والكَّبياء.
 .10حرص الصحابة ىلع القرب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واألخذ عنه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
 1395ه
سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األشقودري األبلاين ,انلارش :املكتب اإلسالِّم , ,ط  1408 ,3ه.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ,حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليني – بريوت,
الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.
ّ
ّ
ّ
ّ
ر
تاج العروس من جواهر القاموس ,حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيِن ،أبو الفيض ،امللقب بمرتىض ،الزبيدي ,جمموعة من املحققني ,انلارش :دار
اهلداية.

معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد ُمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

معجم مقاييس اللغة ،تأيلف :أمحد بن فارس بن زكريا القزويِن الرازي ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،انلارش :دار الفكر اعم النْش 1399 :ـه-
1979م.

رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نْش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
املصباح املنري يف غريب الْشح الكبري ,أمحد بن حممد بن يلع الفيوِّم ثم احلموي ،أبو العباس ,املكتبة العلمية – بريوت.

حتفة األحوذي بْشح جامع الرتمذي ,أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ,دار الكتب العلمية  -بريوت.

انلهاية يف غريب احلديث واألثر ,جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين اجلزري ابن األثري ,املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م,
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.

رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ,رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ,املحقق :د .عبد احلميد هنداوي,
انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة  -الرياض) ,الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل :-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.

الرقم املوحد)8370( :
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“Воистину, Аллах простил членам моей
общины то, что они обдумывают в душе,
до тех пор, пока они не совершат или не
”скажут [то, что обдумывали].

إن اهلل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ،ما
لم تعمل أو تتلكم

 .564احلديث:

**

564. Текст хадиса:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал,
َ ر َ ْ что Пророк, да благословит его Аллах и
عليه وسلم -قال« :إن اهلل َ َ
او َ
َت َ
ت
ث
د
ح
ما
أميت
عن
ز
приветствует, сказал: “Воистину, Аллах прощает
به أَ ْن ُف َس َها ،ما لم َت ْع َم ْل أو تتلكم» قال قتادة« :إذا َطلر َ
ق
членам моей общины то, что они обдумывают в
душе, до тех пор, пока они не совершат или не
يف نفسه فليس بيشء».
скажут то, что обдумывали”. Катада сказал: “Если
человек произнёс развод мысленно, то он не
”засчитывается.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يف هذا احلديث بيان أن العبد ال يؤاخذ حبديث в этом хадисе разъясняется, что раб Аллаха не
будет призван к ответу за то, что он говорит про
انلفس واهلواجس اليت تمر يف خاطره ،قبل اتللكم به себя, а также за мысли, которые приходят ему в
ً
والعمل به ،وهو أيضا حجة يف أن الطالق ال يقع голову. Но при условии, что он не выскажет и не
ً
совершит то, что обдумывал. В этом хадисе также
الكما ،وهذه األحاكم
حبديث انلفس؛ ألنه ليس
содержится довод на то, что развод, данный про
مرتبة ىلع اللفظ وليس ىلع عمل القلب.
себя, не засчитывается, поскольку мысль не
является речью. Подобного рода шариатские
законоположения связаны с речью, а не с деяниями
сердца.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > ألفاظ الطالق
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• َتاوز  :عفا وصفح وسامح.
• أميت  :أمة اإلجابة.
ر
• حدثت به أنفسها  :ما خيطر بالقلب من الوسوسة.

• ما لم تعمل  :أي  :بذلك اخلاطر
• إذا طلق يف نفسه فليس بيشء : .أي إذا طلق رسا يف نفسه فليس بطالق واقع.
ً

فوائد احلديث:

ّ
 .1أن اهلل -تبارك وتعاىلَ -تاوز وعفا عن األفاكر واهلواجس اليت تطرأ ىلع انلفس ،فيحدث اإلنسان بها نفسه ،وتمر ىلع خاطره.
ر
ً
ر
 .2أن الطالق إذا فكر فيه اإلنسان ،وعرض يف خاطره ،ولكنه لم يتلكم به ولم يكتبه ،فإن حديث نفسه به وتفكريه فيه ال يعتَّب طالقا.
حينئذ.
 .3مفهوم احلديث أن اإلنسان إذا تكلم باحلكم الْشيع ،كأن يلفظ بالطالق ،أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه ،وال يعذر
ٍ
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املصادر واملراجع:
-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه

فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة.ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل.
-

الرقم املوحد)58144( :
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«Поистине, Аллах поместил истину на
»язык Умара и в сердце его

إن اهلل جعل احلق ىلع لسان عمر وقلبه

 .565احلديث:

**

565. Текст хадиса:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل
ر
اهلل َج َعل ر
إن َ
احلق ىلع لِسان
اهلل عليه وسلم -قال« :
أمر قطُّ
عمر وقَلْبه» .وقال ابن عمر :ما نَ َزل بانلاس ٌ
َْ
َ
فقالوا فيه ،وقال فيه عمر ،إال ن َزل فيه القرآن ىلع حن ِو
ما قال عمر.
درجة احلديث :صحيح

)Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах
поместил истину на язык Умара и в сердце его».
Ибн ‘Умар сказал: «Когда случалось что-то, и люди
высказывали одно мнение, а Умар — другое, Коран
непременно ниспосылался в подтверждение
»мнения Умара.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

ذكر ابن عمر -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث أن )Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом
передаёт в этом хадисе, что Посланник Аллаха
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أخَّب أن اهلل أجرى (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что
َ
احلق وأظهره ىلع لسان عمر وقلبه ،وذلك أمر خليق Всевышний Аллах вкладывает истину в уста Умара
и в сердце его, и это его постоянная особенность.
ثابت مستقر هل.
Ибн ‘Умар также сказал: «Когда при жизни Пророка
ٌ
وقال ابن عمر :ما حدث يف انلاس أمر يف العهد (мир ему и благословение Аллаха) что-то
انلبوي فقال الصحابة يف ذلك األمر برأيهم случалось и сподвижники высказывались по поводу
этого события в соответствии со своим мнением и
واجتهادهم ،وقال فيه عمر برأيه واجتهاده ،إال نزل иджтихадом, а ‘Умар высказывал иное мнение, то
ً
Коран непременно ниспосылался в подтверждение
القرآن موافقا لقول عمر -ريض اهلل عنه-.
мнения Умара (да будет доволен им Аллах).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• إن اهلل جعل احلق  :أي :أظهره ووضعه.

فوائد احلديث:
 .1فيه منقبة عظيمة لعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-وأن اهلل أجرى احلق ىلع لسانه وقلبه.
 .2احلديث فيه كرامة ظاهرة لعمر -ريض اهلل عنه ,-وهو أصل يف إثبات كرامات األويلاء.
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املصادر واملراجع:
-سنن الرتمذي ،نْش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.-صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نْش :املكتب اإلسالِّم.

-حتفة األحوذي بْشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.تطريز رياض الصاحلني ,فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دارالعاصمة للنْش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)11164( :
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«Поистине, Великий и Всемогущий
Аллах добавил вам одну молитву, так
совершайте же её между обязательной
ночной молитвой (иша) и рассветной
молитвой. Это витр, это витр.»

 فصلوها فيما،إن اهلل عز وجل زادكم صالة

. الوتر الوتر،بني صالة العشاء إىل صالة الصبح
**

566. Текст хадиса:

: احلديث.566

َ  سمعت عمرو بن:اين قال
عن أيب تَ ِميم اجلَيْ َش ِ ي
Абу Тамим аль-Джайшани передал: «Я слышал, как العاص
‘Амр ибн аль-‘Ас говорил: “Один из сподвижников
 أخَّبين َر ُجل من أصحاب انليب صىل اهلل عليه:يقول
Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
сообщил мне, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: "Поистине, Великий
и Всемогущий Аллах добавил вам одну молитву,
так совершайте же её между обязательной ночной
молитвой (иша) и рассветной молитвой. Это витр,
это витр". Разве это был не Абу Басра альГифари?”» Абу Тамим сказал: «Я сидел вместе с
Абу Зарром. И тут Абу Зарр взял меня за руку, и мы
отправились к Абу Басре. Мы повстречали его
около двери, которая примыкает к дому ‘Амра ибн
аль-‘Аса. Абу Зарр сказал: “О Абу Басра! Это ты
слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) говорил: "Поистине,
Великий и Всемогущий Аллах добавил вам одну
молитву,
так
совершайте
же
её
между
обязательной ночной молитвой (иша) и рассветной
молитвой. Это витр, это витр"?” Он ответил: “Да”.
Он спросил: “Ты действительно слышал это?” Он
ответил: “Да”. Он снова спросил: “Ты действительно
слышал это?” Он ответил: “Да.»”

: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:وسلم يقول
ُّ
ْ
ُ َ
«إن اهلل عز وجل َزادك ْم صالة فصلوها فيما بَني
َ
ََ ر
ُّ
 أال وإنه،»الوتر
ِ الوتر
ِ ،صالة ال ِعشاء إىل صالة الصبح
َ
َ
َ
َ ْ َأبو ب
 فكنت أنا وأبو ذ ٍر: قال أبو تميم،رصة ال ِغفاري
َ
 فأخذ ِب َي ِدي أبو ذ ٍّر فانطلقنا إىل أيب: قال،قا ِع َدين
ْ
بَرصة فوجدناه عند ابلاب اذلي يَ ِيل دار َعمرو بن
َ ْ َ يا أبا ب: فقال أبو َذ ٍّر،العاص
رصة آنت سمعت انليب
َ َ
ُ اد
ك ْم
 «إن اهلل عز وجل ز:صىل اهلل عليه وسلم يقول
ُّ
ْ
 فصلوها فيما بَني صالة العشاء إىل صالة،صالة
ْ
ُّ
َ ْ أن: قال، نعم:الصبح الوتر الوتر؟» قال
:ت َس ِمعتَه؟ قال
ِ
ِ
. نعم: أنت سمعته؟ قال: قال،نعم

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

«Поистине, Великий и Всемогущий Аллах добавил
вам одну молитву...», т. е. Всевышний Аллах
добавил вам одну молитву, которую люди не
совершали прежде в такой форме и в таком виде.
Речь идёт о молитве витр. Эти слова переданы в
таком контексте, что как будто молитва витр
является обязательной, т. е. как если было бы
сказано: «Аллах вменил вам в обязанность
совершение пяти молитв, дабы воздать и
вознаградить вас за них. Однако Он не ограничился
этим,
дополнительно
установив
для
вас
совершение ночной молитвы (тахаджуд) и витра,
дабы прибавить вам ещё одно благо».
«...Так совершайте же её», — в этих словах
содержится приказ. Как известно, в своей основе
глагол, стоящий в повелительной форме,
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**

َ َ
ُ اد
-  أن اهلل:ك ْم صالة" املعىن
"إن اهلل عز وجل ز
َْ
 زادهم صالة لم يكونوا يصلونها من قبل ىلع-تعاىل
 وهذا وارد ىلع سبيل، الوتر: ويه،تلك اهليئة والصورة
َ
 إن اهلل فرض عليكم الصلوات: كأنه قال،االمتنان
 ولم يَكتف،اخلَمس يلؤجركم بها ويثيبكم عليها

 فْشع لكم اتلهجد والوتر؛ لزييدكم،بذلك
ُّ
 واألصل يف، "فصلوها" وهذا أمر،إحسانا ىلع إحسان
 لكن هذا احلديث وغريه من،األمر الوجوب

األحاديث اليت ظاهرها وجوب صالة الوتر؛ قد
.ُرصفت باألدلة الرصحية الصحيحة

указывает на обязательность действия. Однако  "فيما بَ ْني:ثم جاء حتديد وقت صالة الوتر الزماين
несмотря на то, что внешний смысл данного и
ُّ
некоторых
других
хадисов
указывает
на  أن وقت صالة:صالة العشاء إىل صالة الصبح" يعِن
ر
َ
обязательность молитвы витр, на самом деле это  فإذا صىل،الوتر يدخل بعد الفراغ من صالة العشاء
не так, поскольку имеются другие достоверные и
َ  ولو َمجعها مع،العشاء دخل وقت صالة الوتر
المغرب
ясные шариатские доводы, позволяющие говорить
ر
 فإذا طلع، وأما آخر وقتها فطلوع الفجر،مجع تقديم
о необязательности витра.
Затем в хадисе сообщается о времени молитвы . وإن اكن فيها أتمها،الفجر خرج وقت صالة الوتر
витр, которая совершается «между обязательной
ночной молитвой (иша) и рассветной молитвой».  "أال وإنه أبو:ثم قال عمرو بن العاص ريض اهلل عنه
َ ْ َب
Иными словами, срок молитвы витр наступает :رصة ال ِغ َفاري" أن اذلي أخَّب عمرو بن العاص هو
после окончания обязательной ночной молитвы
َ
َ ْ َأبو ب
.رصة ال ِغفاري ريض اهلل عنه
(иша).
Поэтому
если
человек
совершил
обязательную ночную молитву (иша), то наступило  فأخذ: قال، فكنت أنا وأبو َذر قاع َدين:"قال أبو تَميم
ِ ٍ
время витра, даже если он объединил ночную (иша)
ْ َ
َ
ٍّ َ
и закатную (магриб) молитвы, перенеся ночную  فوجدناه عند،ِبي ِدي أبو ذر فانطلقنا إىل أيب برصة
َ ابلاب اذلي يَيل دار
молитву на время закатной молитвы. Что касается  أنه بعد:عمرو بن العاص" يعِن
ِ
истечения срока молитвы витр, то он наступает с
َ
َ
первыми проблесками зари. Поэтому как только صىل اهلل عليه- أن بلغهما اخلَّب عن رسول اهلل
َ ْ َ فذهبا إىل أيب ب، أرادا اتلأكد من صحته-وسلم
забрезжил рассвет, срок молитвы витр истёк, но - رصة
если человек в это время совершает витр, то ему
ريض اهلل-  فلما وصال إىل أيب برصة،-ريض اهلل عنه
следует довести её до конца.
Затем ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен им -  سأهل أبو ذر عن صحت ما نقله عن انليب-عنه
Аллах) сказал: «Разве это был не Абу Басра аль أنت َسمعته؟: قال، نعم: "قال-صىل اهلل عليه وسلم
Гифари?», т. е. тем сподвижником, который ر
ر
сообщил ‘Амру ибн аль-‘Асу этот хадис, был Абу  فأكد هلما أن،" نعم: أنت سمعته؟ قال: قال، نعم:قال
ُ
Басра аль-Гифари (да будет доволен им Аллах).
 "إن اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم- ما ن ِقل عن انليب
Абу Тамим сказал: «Я сидел вместе с Абу Зарром.
." صحيح..زادكم صالة
И тут Абу Зарр взял меня за руку, и мы отправились
к Абу Басре. Мы повстречали его около двери,
которая примыкает к дому ‘Амра ибн аль-‘Аса». То
есть, после того, как они оба услышали это
сообщение о Посланнике Аллаха, они захотели
убедиться в его достоверности и отправились к Абу
Басре (да будет доволен им Аллах). Когда они
пришли к Абу Басре (да будет доволен им Аллах),
Абу Зарр спросил его о достоверности того, что ему
сообщили от Пророка (мир ему и благословение
Аллаха). Тот ответил: «Да». Он спросил: «Ты
действительно слышал это?» Он ответил: «Да». Он
снова спросил: «Ты действительно слышал это?»
Он ответил: «Да». Иными словами, Абу Басра
подтвердил им, что хадис «Поистине, Великий и
Всемогущий Аллах добавил вам одну молитву...»
является достоверным.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
. اتلثبت يف احلديث-  طلب علو السند-  ال ِعلم:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
َ
َ ْ َ أبو ب:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه- رصة ال ِغفاري
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اتلخريج :رواه أمحد.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َ
 .1فضل اهلل -تعاىل -ىلع عباده ،حيث ي ُم ُّن عليهم بعباد لزييد يف حسناتهم ،ويرفع يف درجاتهم.
ي
 .2هذا احلديث من األحاديث اليت ظاهرها الوجوب؛ ولكن قد ُرصف ظاهره باألدلة الصحيحة الرصحية إىل توكيد سنية الوتر.
ْ
الوتر ،وهو :ما بَني صالة العشاء إىل طلوع الفجر؛ فال يْشع الوتر إال يف وقته.
 .3بيان وقت صالة ِ
َْ
ِ .4حرص الصحابة ىلع ر
اتلثبت من نقل حديث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

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 :األوىل1421ه2001 ،م.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة.

معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م.

رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة
املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417ه1997 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.

الرقم املوحد)11266( :
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«Поистине, Великий и Всемогущий
Аллах даровал вам дополнительную
молитву, которая для вас лучше, чем
рыжие верблюды. Это – дополнительная
ночная молитва из нечётного числа
ракятов (витр). Он установил вам
совершение этой молитвы после
обязательной ночной молитвы (‘иша) до
наступления рассвета.»

 ويه خري،إن اهلل عز وجل قد أمدكم بصالة

 فجعلها لكم، ويه الوتر،لكم من َحر انلعم
.فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر

**

567. Текст хадиса:

َ َ
َ
 خرج: قال-ريض اهلل عنه- ار َجة بن ُحذافة
ِ عن خ
ر
 «إن: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم- علينا رسول اهلل
ُ  ويه َخري،ك ْم بصالة
ُ  قد أَ َم رد-عز وجل
 ر- اهلل
لكم
ُ  َف َج َعلَ َها، ويه الوتْر،انل َعم
َ ْ َلكم فيما ب
ِمن ُمحْر ر
ني
ِ
ِ
َ
َ
.»ال ِعشاء إىل ُطلوع الفجر

Хариджа ибн Хузафа (да будет доволен им Аллах)
передал: «Однажды к нам вышел Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал:
"Поистине, Великий и Всемогущий Аллах даровал
вам дополнительную молитву, которая для вас
лучше,
чем
рыжие
верблюды.
Это
–
дополнительная ночная молитва из нечётного
числа ракятов (витр). Он установил вам
совершение этой молитвы после обязательной
ночной молитвы (‘иша) до наступления рассвета.»
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.567

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В хадисе, который передал Хариджа ибн Хузафа,
сообщается
о
достоинстве
совершения
дополнительной ночной молитвы из нечётного
числа ракятов (витр). В частности, Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, Великий и Всемогущий Аллах даровал
вам дополнительную молитву», т. е. прибавил вам
богоугодное деяние, постоянное совершение
которого приведёт человека к великому благу. Под
словом
«молитва»
здесь
подразумевается
молитва-витр, как будет ясно из дальнейшего
текста хадиса.
Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
разъяснил достоинство этой молитвы, сказав, что
она «для вас лучше, чем рыжие верблюды».
Использованное в хадисе арабское слово «анна‘ам» может обозначать верблюдов, коров и
мелкий рогатый скот. Однако в данном случае под
ним подразумеваются верблюды.
Если человек будет совершать молитву-витр, то это
лучше для него, чем если бы ему достались рыжие
верблюды. Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) привёл в качестве примера верблюдов, а
не какой-то другой вид имущества, потому что у
древних арабов рыжие верблюды считались самым
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 يف بيان-ريض اهلل عنه- حديث خارجة بن حذافة

-:عليه الصالة والسالم-  حيث قال،فضيلة الوتر
َ
ُ  قد أَ َم رد-عز وجل- " إن اهلل
 زادكم يف: يعِن:"ك ْم

ر
َ
 ورتب ىلع املحافظة عليها فضال،العمل بالطااعت

.عظيما

 كما سيأيت، صالة الوتر: املراد بالصالة هنا:""بصالة
.يف احلديث
َ ْ َ
:  فقال، فضلها-صىل اهلل عليه وسلم- ثم بَ رني
ْ ُ "ويه َخري لكم من
انل َعم" ر
محر ر
 تطلق ىلع:انل َعم
َ
ُ ،والغنم
َ ،اإلبل
. اإلبل:والمراد به هنا
،وابلقر
 خري لكم من أن حتصلوا ىلع اإلبل ذات:واملعىن
َ
صىل اهلل عليه-  وإنما نص انليب.األلوان احل َ ْمراء

 ىلع اإلبل دون غريها من األموال؛ ألن اإلبل-وسلم
ْ
 ر،وأن َفس األموال عندهم
فلما اكن
احلُمر من أرشف
-صىل اهلل عليه وسلم-  بَ رني هلم انليب:األمر كذلك

ценным и отборным имуществом. И поскольку дело أن فضل صالة الوتر خري هلم من حتصيل تلك
ِ
обстояло таким образом, Пророк (мир ему и
. األموال
благословение Аллаха) разъяснил людям, что
совершение молитвы-витр превосходит получение صىل اهلل عليه-  بَ رني انليب،وبعد هذا التشويق انلبوي
самого дорогого имущества.
َُ ر
Возбудив в сподвижниках интерес к тому, что же это وهذا لكمال نصحه؛-  الصالة المرغب فيها-َ وسلم
ْ
ر
за молитва, обладающая такими великими  وعدم،حىت حت ِرص أمته ىلع اإلقبال ىلع هذه الصالة
достоинствами, Пророк (мир ему и благословение
: بقوهل،-اتلفريط فيها
Аллаха) далее удовлетворил их любопытство. Для
ْ
того, чтобы довести до конца свой добрый совет,  واملحافظة عليها أفضل هلم،"ويه الوتر" فصالة الوتر
ِ
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
َ
ر
Аллаха) намеренно поставил вопрос в такой  سواء اكنت من اإلبل أو،من مجع األموال انل ِفيسة
форме, дабы побудить членов своей общины
.غريها
принять эту молитву и отвратить их от халатного к
:  بقوهل،ثم بَ رني هلم وقتها
ней отношения. Он (мир ему и благословение
َ
َ
Аллаха)
разъяснил,
что
речь
идёт
о
َ "
َ ْ َفجعلها لكم فيما ب
"ني ال ِعشاء إىل ُطلوع الفجر
дополнительной ночной молитве из нечётного
числа
ракятов,
которая
называется
витр. الوتر يدخل بعد الفراغ من
ِ  أن وقت صالة:يعِن
ر
Постоянное совершение этой молитвы лучше для
 فإذا صىل ال ِعشاء دخل وقت صالة،صالة ال ِعشاء
людей, чем самое ценное имущество, будь то
َ  ولو َمجعها مع،الوتر
 وأما آخر،المغرب مجع تقديم
верблюды или другие материальные блага.
Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  فإذا طلع الفجر خرج وقت،وقتها فطلوع الفجر
разъяснил время молитвы-витр, сказав: «Он
. وإن اكن فيها أتمها،صالة الوتر
установил вам совершение этой молитвы после
обязательной
ночной
молитвы
(‘иша)
до
наступления рассвета». Иными словами, время
наступления молитвы-витр наступает после
окончания обязательной ночной молитвы (‘иша).
Таким
образом,
если
человек
совершил
обязательную ночную молитву (‘иша), то наступает
время молитвы-витр, даже если он объединил ‘иша
с вечерней молитвой (магриб), перенеся ночную
молитву ко времени вечерней. Что касается
окончания срока, отведённого для молитвы-витр, то
он наступает с появлением зари. Таким образом, с
появлением первого проблеска зари срок молитвывитр истекает, и совершающий витр должен
завершить молитву.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
َ َ ُ
َ
-ريض اهلل عنه- حذافة
ار َجة بن
ِ  خ:راوي احلديث
. رواه أبو داود:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ ََ ر
َ الزيادة يف
 ي: ك ْم
.العطاء
• أمد
ْ ُْ
ُْ
َ
. وهو ما لونه أمحر: • محر
ُ
َ
َ  أرشف األموال عند:انلعم
ومحْر ر
• ر
َ ، اإلبل: انل َعم
.العرب
، ولكنه أكرث ما يُطلق ىلع اإلبل، والغنم،وابلقر
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الوتر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف صالة الوتر.
ر َْ
 .2فضل صالة الوتر ،وأنها تع ِدل يف قيمتها وغالئها أفضل األموال.
َ ُ ُّ
ورفعة يف درجاتهم.
 .3فضل اهلل -تعاىل -ىلع ِعباده ،حيث يمن عليهم بال ِعبادة زيادة يف حسناتهمِ ،
ْ
الوتر ،وهو :ما بَني وقت صالة العشاء االختياري إىل طلوع الفجر.
 .4بيان وقت صالة ِ
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ي
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل  1430ه.

مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلَّبيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11265( :
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Поистине, Аллах направил Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха) к
людям с истиной и ниспослал ему
Писание, и среди ниспосланного ему,
был аят о побивании камнями, который
мы читали и усвоили. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
подвергал прелюбодеев побиванию
камнями, а после его кончины мы также
подвергали их побиванию камнями.

ً
-صىل اهلل عليه وسلم- إن اهلل قد بعث حممدا

 فاكن مما أنزل عليه، وأنزل عليه الكتاب،باحلق
 فرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها،آية الرجم

 ورمجنا بعده-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
**

568. Текст хадиса:

 أن عمر-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس

‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передаёт, что однажды ‘Умар ибн альХаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал, сидя
на минбаре Посланника Аллаха (мир ему и
благословение
Аллаха):
«Поистине,
Аллах
направил Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха) к людям с истиной и ниспослал ему
Писание, и среди ниспосланного ему был аят о
побивании камнями, который мы читали и усвоили.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) подвергал прелюбодеев побиванию
камнями, а после его кончины мы также подвергали
их побиванию камнями. Но я боюсь, что по
прошествии долгого времени люди начнут
говорить: “Мы не находим упоминания о побивании
камнями в Книге Аллаха”. И они впадут в
заблуждение из-за отказа исполнять обязанность, о
которой говорилось в ниспосланном Аллахом.
Поистине, согласно Книге Аллаха, побиванию
камнями подлежит всякий, кто состоял в браке и
совершил прелюбодеяние, будь то мужчина или
женщина, при наличии доказательства, или
беременности, или признания.

 قال وهو جالس ىلع منَّب-ريض اهلل عنه- بن اخلطاب

 "إن اهلل قد بعث:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ً
 وأنزل عليه، باحلق-صىل اهلل عليه وسلم- حممدا
َ ُْ
َ ََْ َ
 ق َرأناها، فاكن مما أن ِزل عليه آية الرجم،الكتاب
َ ََ ْ َ َََْ َ َ َ
صىل اهلل عليه-  ف َر َج َم رسول اهلل،وع ِقلنَاها
ووعيناها
 فأخىش إن طال بانلاس زمان، ورمجنا بعده،-وسلم
ُّ َ
 ما َند الرجم يف كتاب اهلل فيَ ِضلوا:أن يقول قائل
 وإن الرجم يف كتاب اهلل َح ٌّق،برتك فريضة أنزهلا اهلل
ْ َ
 إذا قامت،ىلع من زىن إذا أح َص َن من الرجال والنساء
ُ
." أو االعرتاف، أو اكن احلَبَل،ابلينة

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.568

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах)
поднялся на минбар и обратился к людям с
проповедью, и среди прочего сказал: мол, Аллах
направил Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха) с религией истины, то есть исламом, и
ниспослал ему лучшее из Писаний, то есть Коран, и
среди ниспосланного в нём был аят о побивании
камнями состоявших в браке прелюбодеев, однако
сам аят был отменён, но постановление,
содержащееся в нём, осталось в силе. И ‘Умар (да
будет доволен им Аллах) боялся, что по
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 املنَّب وخطب-ريض اهلل عنه- صعد عمر بن اخلطاب
ً
صىل اهلل- حممدا
 فاكن مما قاهل إن اهلل بعث،انلاس

 وأنزل عليه، بدين احلق وهو اإلسالم-عليه وسلم

 فاكن مما نزل فيه آية الرجم،خري الكتب وهو القرآن
 إال أنه نسخ لفظها من القرآن،ملن زىن وهو حمصن

 إن تقادم عهد-ريض اهلل عنه-  وخيش،وبيق حكمها
،انلاس عن القرآن أن ينكروا حكمها فذكرهم بها
 فلك من زىن وهو حمصن وحصل منه،وأنها حق

نكاح صحيح ،أو حصل اإلقرار بالزىن واالعرتاف прошествии некоторого времени люди начнут
отрицать, что в Коране было такое постановление,
به ،أو وجد احلمل بغري زوج أو سيد من املرأة ويه — и поэтому напомнил им о нём и о том, что оно
حمصنة فعليها الرجم ،فبهذه األمور يثبت حد الرجم истина, и всякий прелюбодей, когда-либо
состоявший в действительном с точки зрения
يف حق من زىن.
Шариата браке; или же человек сам признался в
совершении
;прелюбодеяния
или
женщина
беременна притом, что у неё нет мужа, и при этом
она когда-то состояла в браке — в этих случаях
человек подвергается побиванию камнями. Таким
образом подтверждается установленное Шариатом
наказание для прелюбодеев — побивание камнями.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
ادلعوة واحلسبة > السياسة الْشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
عزيز حكيم" ،ولفظها منسوخ لكن حكمها باق.
• آية الرجم  :يه" :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوهما أبلتة نكاال من اهلل ،واهلل ُ
حصن الرجل :إذا وىطء يف نكاح صحيح.
• أحصن  :أحصن :مادة "حصن" تدل ىلع املناعة ،فيقال :ماكن حصني؛ أي :منيع ،وأ ِ
• قرأناها  :تلوناها.

• ووعيناها  :حفظناها.

• عقلناها  :تدبرناها.
• ابليينة  :ما أبان احلق وأظهره من األدلة.
ً
• احلَبل  :يقال :حبلت املرأة حبال؛ أي :محلت ،فِه حبىل ،واحلَبَل بفتحتني :هو احلمل.

• فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل  :أي يف اآلية املذكورة اليت نسخت تالوتها وبيق حكمها.

فوائد احلديث:

ً
 .1أنزل اهلل آية الرجم يف كتابه ،فاكن نصها" :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوها أبلتة ،نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم" فذكرهم بها أمري املؤمنني
ريض اهلل عنه-.ر
ر
َ
َ
ُ
ر
صحيح ،يف قبلها ،والزوجان ملكفان حران ،فإن
نكاح
ٍ
 .2الرجم ال يكون إال يف حق املحصن ،واملحصن هو من وىطء زوجته -ولو ذمية -يف
ٍ
اختل رشط من هذه الْشوط ،فال إحصان لواحد منهما.
 .3احلديث ديلل ىلع أن الزنا يثبت بهذه األمور اثلالثة ويه اإلقرار وابلينة واحلمل ،وإن اكن األخري موضع خالف بني العلماء.

 .4أن آية الرجم اكنت من كتاب اهلل ثم نسخ لفظها وبيق حكمها.

 .5وجوب إقامة احلدود لقوهل فيضلوا برتك فريضة.
ّ
 .6فضيلة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-حيث أعلن هذا احلكم وذكر به وقرنه مع شهادة اتلوحيد ونبوة حممد -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .7إثبات أن القرآن الكم اهلل -تعاىل ،-وأن اهلل -تعاىل -هل صفة العلو.
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل
فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
-1427
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل1414 -
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام تأيلف احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
 ـه 1994 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل 1435 ،ه.

الرقم املوحد)58231( :
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إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير

«Поистине, Аллах запретил продавать
вино, мертвечину, свинью и идолов»

واألصنام

**

569. Текст хадиса:

 أنه سمع-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل

Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передаёт, что он слышал, как
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал в год покорения Мекки, когда он
находился в Мекке: «Поистине, Аллах запретил
продавать вино, мертвечину, свинью и идолов».
Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а что ты
скажешь о жире мёртвых животных, которым
покрывают борта и днища кораблей и смазывают
кожи и который используется для освещения?» Он
сказал: «Нет, это запретно». А потом Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Да погубит Аллах тех иудеев, которые после того,
как Аллах сделал запретным для них жир животных,
стали перетапливать и продавать его, проедая
полученные за него деньги»!

 يقول اعم الفتح-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

 «إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة:وهو بمكة

 يا رسول اهلل أرأيت شحوم: فقيل،»خلزنير واألصنام
ِ وا
ُ
ُ
، ويدهن بها اجللود، فإنه يطىل بها السفن،امليتة
َ وي
 ثم قال، » هو حرام، «ال:ستصبح بها انلاس؟ قال
ِ
 «قاتل:عند ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ْ َ فأ، إن اهلل حرم عليهم الشحوم،اهلل ايلهود
 ثم،مجلوه

.» فأكلوا ثمنه،باعوه

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.569

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Возвышенный
исламский
Шариат
принёс
человечеству всё, в чём благо для людей, и
предостерёг их от всего, что причиняет вред. Он
разрешил благое и запретил скверное. К
отвратительным вещам, на которые наложен
запрет, относятся и упомянутые в хадисе четыре
вещи. Джабир упомянул, что он слышал, как Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) запретил их
продажу в Мекке в год её покорения. Алкоголь,
мертвечину,
свинину,
идолов
запрещается
продавать и использовать полученные за них
деньги, потому что вред, приносимый ими, очень
велик. Затем Джабир упомянул о том, что кто-то из
сподвижников сказал: «О Посланник Аллаха, а что
ты скажешь о жире животных, которые являются
мертвечиной? Ведь им покрывают корабельный
корпус, чтобы закрыть все щели, дабы корабль не
утонул, и им намазывают кожи, чтобы смягчить их,
а также используют этот жир в лампах».
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Это запретно». Затем Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал,
указывая на то, что ухищрения относятся к тому, что
Аллах запретил, и навлекают на человека гнев
Аллаха и Его проклятие: «Аллах проклял иудеев,
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 بكل ما،جاءت هذه الْشيعة اإلسالمية السامية
ّ
 وحذرت من لك ما فيه مرضة،فيه صالح للبْش
 ومن تلك،فأباحت الطيبات وحرمت اخلبائث

اخلبائث املحرمة هذه األشياء األربعة املعدودة يف

صىل-  حيث ذكر جابر أنه سمع انليب،هذا احلديث

, ينىه عن بيعها بمكة اعم الفتح-اهلل عليه وسلم
 ال حيل بيعها وال,فاخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام
 ثم ذكر، ألنها عناوين املفاسد واملضار,أكل ثمنها
 يا رسول اهلل! أرأيت:جابر أن بعض الصحابة قالوا

شحوم امليتة؟ فإنه يطىل بها السفن لسد املسام
، ويدهن بها اجللود فتلني،اخلشبية فال تغرق

 فقال،ويستصبح بها انلاس أي يشعلون بها رسجهم

 ثم قال رسول,) (هو حرام:-صىل اهلل عليه وسلممنبها ىلع أن-  عند ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 لعن اهلل:- سبب لغضبه ولعنه،اتلحيل ىلع حمارم اهلل

 ملا حرم عليهم شحوم-سبحانه-  إن اهلل,ايلهود

امليتة ،أذابوه ،ثم باعوه ,مع كونه حرم عليهم ،فأكلوا которые, когда Аллах запретил им использовать
жир мертвечины, стали растапливать его, а потом
ثمنه.
продавать, несмотря на запрет, и проедать
والضمري يف قوهل" :هو حرام" قيل :هو راجع إىل ابليعполученные за него деньги». Когда Посланник ،
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал,
وقيل راجع إىل االستعمال ,وكونه راجعا إىل االنتفاع
что это запретно, он имел в виду продажу, согласно
واالستعمال هو ما مالت إيله اللجنة ادلائمة ,وىلع одному объяснению, или использование, согласно
هذا الرأي حيرم االنتفاع بشحوم امليتة ،أو أي جزء другому объяснению. Постоянный комитет по
фетвам склоняется к тому, что запрещено
منها ،إال ما خص بادليلل ،كجدل امليتة إذا دبغиспользование такого жира. Исходя из этого ،
мнения,
запрещается
использовать
والعلة واهلل أعلم من حتريم االنتفاع بشحوم امليتة жир
мертвечины или какую-либо часть её, за
فيما ذكر يف احلديث َناستها ،فما حرم عينه نلجاسته исключением того, относительно дозволенности
использования
чего
имеются
حرم ثمنه واالنتفاع به ،وحرم تناوهل من باب أوىلшариатские .
доказательства, как, например, в случае с
выделанной шкурой. Основанием для запрета на
использование жира мертвечины в упомянутых в
хадисе целях является (а Аллах знает обо всём
лучше) то, что он является нечистым (наджас). А то,
что является запретным само по себе в силу его
нечистоты, запрещено продавать и использовать
вырученные за него деньги. А уж употреблять его в
пищу тем более запретно.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :تتمة ابن رجب لألربعني انلووية.

معاين املفردات:

• اعم الفتح  :فتح مكة ،واكن يف رمضان سنة ثمان من اهلجرة.
• ر
حرم  :بإفراد الضمري ،وإن اكن املقام يقتيض اتلثنية ،إشارة إىل أن أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نايشء عن أمر اهلل ،وهو حنو قوهل -تعاىل:-
(واهلل ورسوهل أحق أن يرضوه).
• َ
الميتة  :بفتح امليم ،ما زالت عنه احلياة بغري ذاكة رشعية.
• هو حرام  :بيعها حرام ،ومن العلماء من محل قوهل (هو حرام) ىلع االنتفاع فقال :حيرم االنتفاع بها.
• أَ ْ َ
مجلوه  :أذابوه.
• اخلمر  :يه لك ما أسكر وخامر العقل.

• قاتل اهلل ايلهود  :لعنهم اهلل ،ملا ارتكبوه من هذه احليلة ابلاطلة.

فوائد احلديث:
 .1حتريم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام.
 .2أن لك ما حرم اهلل االنتفاع به مطلقا حيرم بيعه وأكل ثمنه.
 .3حيرم االنتفاع بشحوم امليتة ،أو أي جزء منها ،إال ما خص بادليلل ،كجدل امليتة إذا دبغ ,وكذلك لك ما حرم عينه نلجاسته حرم ثمنه
واالنتفاع به ،وحرم تناوهل من باب أوىل.

 .4أن ما حرمه اهلل -تعاىل -فقد حرمه رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وما حرمه الرسول فقد حرمه اهلل.
 .5لك حيلة يتوصل بها إىل حتليل حمرم فِه باطلة.

 .6حتريم ما مفسدته راجحة ىلع مصلحته ،ويف هذا احتمال أدىن املفسدتني دلفع أعظمها ،وتفويت أدىن املصلحتني تلحصيل أعالهما.
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 .7تأكيد اخلَّب بذكر زمانه وماكنه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نْش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.-الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الَّباك ،دار اتلوحيد للنْش ،الرياض .

فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارةابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.

-الْشح املمتع ىلع زاد املستقنع ,حممد بن صالح بن حممد العثيمني ,دار ابن اجلوزي ,الطبعة :األوىل 1428 - 1422 ،ه.

كشف اللثام رشح عمدة األحاكم ,حممد بن أمحد بن سالم السفاريِن احلنبيل ,حتقيق نور ادلين طالب ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -الكويت ،دار انلوادر  -سوريا ,الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.

-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ,عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ,حتقيق حممد صبيح حالق ,مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني،

القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.

الرقم املوحد)4556( :
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«Поистине, посредством одной стрелы
Аллах вводит в Рай троих: того, кто
изготовил её, надеясь на благое, того, кто
её выпустил, и того, кто подал её
лучнику. Стреляйте из лука и ездите
верхом, однако я больше люблю, когда
вы стреляете из лука, чем когда вы
ездите верхом. И если кто-то оставил
стрельбу из лука после того, как
научился стрелять, то это милость,
которую он оставил [или: на которую он
ответил неблагодарностью].»

:إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة
، والرايم به،صانعه َيتسب ِف صنعته اخلري
َُ ُْ
َومنبِله

**

570. Текст хадиса:

: احلديث.570

ً
‘Укба ибн ‘Амир (да будет доволен им Аллах)  «إن اهلل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عقبة بن اعمر
передает, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поистине, посредством одной
стрелы Аллах вводит в Рай троих: того, кто
изготовил её, надеясь на благое, того, кто её
выпустил, и того, кто подал её лучнику. Стреляйте
из лука и ездите верхом, однако я больше люблю,
когда вы стреляете из лука, чем когда вы ездите
верхом. И если кто-то оставил стрельбу из лука
после того, как научился стрелять, то это милость,
которую он оставил [или: на которую он ответил
неблагодарностью].»
Степень достоверности Его цепочка
хадиса:
передатчиков слабая

 صانعه:يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة
َ ْ
 وارموا. َو ُمن ِبل ُه، والراِّم به،حيتسب يف صنعته اخلري
 ومن ترك. وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا،واركبوا
ً ْ
الرِّم بعد ما علمه َرغبَة عنه فإنها نعمة تركها» أو

.» «كفرها:قال

**

 إسناده ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ّ ر
ٌ
В хадисе содержится указание на достоинство وأن لك من
،احلديث بيان لفضل املتعاونني ىلع اخلري
**

помогающих друг другу в благом и на то, что всякий
принявший участие в благом деле получит за это
награду от Всевышнего Аллаха. А к стреле,
поразившей
неверующего,
имеют
непосредственное отношение трое: изготовивший
её, подавший её лучнику и сам лучник, и все они
войдут в Рай. В хадисе содержится указание на
достоинство пускания стрелы на пути Аллаха и
грозное обещание тому, кто оставил это занятие
без уважительной причины.

 فالسهم،شارك يف فعل اخلري نال أجره من اهلل تعاىل
اذلي قتل الاكفر قد اشرتك فيه صانعه وناقله والراِّم

 وفيه بيان فضل الرِّم يف.به وَّكهم يدخلون اجلنة

. والوعيد ىلع من تركه بدون عذر،سبيل اهلل

واحلديث ضعيف ولكن يدل ىلع هذا املعىن

، أو يزرع زراع، «ما من مسلم يغرس غرسا:حديث
 إال اكن هل به،فيأكل منه طري أو إنسان أو بهيمة

» «إنما األعمال بانليات: وحديث،صدقة» متفق عليه

 وبالنسبة للشق اثلاين يدل ىلع،متفق عليه وغريهما

: قال،معناه حديث سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه
مر انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع نفر من أسلم
 «ارموا: فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم،ينتضلون

 وأنا مع، فإن أباكم اكن راميا ارموا،بِن إسماعيل
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بِن فالن» قال :فأمسك أحد الفريقني بأيديهم ،فقال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ما لكم ال

ترمون؟» ،قالوا :كيف نرِّم وأنت معهم؟ قال انليب
صىل اهلل عليه وسلم« :ارموا فأنا معكم لككم».
ً
مرفواع« :من علم
رواه ابلخاري ،وحديث عقبة
الرِّم ،ثم تركه ،فليس منا» أو «قد عىص» .رواه

مسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب  -السبق والرِّم.
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بالسهم الواحد  :أي بسبب رميه ىلع الكفار.
ََ
• نف ٍر  :مجاعة من الرجال ما بني اثلالثة إىل العْشة.
• حيتسب  :يطلب اثلواب.
ْ َُ
• َو ُمن ِبله  :اذلي يناول انلبل إىل الراِّم.
ُ
• واركبوا  :أي َت َم ررنوا ىلع ركوب ر
ادلواب اليت تستعمل يف القتال.
• ومن ترك الرِّم  :أي بالسهام.
ً
• رغبة عنه  :إعراضا عنه.

• فإنها نعمة تركها  :أي ترك العمل بها والشكر عليها.
ََ
• كف َرها  :سرتها ولم يشكرها.

فوائد احلديث:

ر
 .1الرتغيب يف إعداد العدة للقتال ،وأن اثلواب حاصل للك من شارك فيها.

 .2ىلع املسلمني أن يهتموا ويعتنوا بما هو أهم يف السالح ،وألزم نلرصهم ىلع عدوهم.

 .3احلث ىلع املساهمة يف دعم قوة املسلمني من خالل الصناعة وغريها.

 .4فضيلة الرِّم وأنه من اللهو املستحب.

 .5املؤاخذة ىلع إهمال مزاولة أدوات الرِّم واحلرب بعد تعلمها رغبة عن اجلهاد من غري عذر.
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نْش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عْشة1407 ,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.

تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنْش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

سلسلة األحاديث الضعيفة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.

ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب-دار املعراج ادلويلة للنْش و دار آل بروم للنْش واتلوزيع الطبعة:
األوىل  1416 /ـه 1996 -م.

-السنن الكَّبى للنسايئ -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب-أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،

  1421ـه 2001 -م.

-سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن ،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.

الرقم املوحد)5027( :
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 .571احلديث:

إن املاء ال َينب

»«Поистине, вода не оскверняется.
**

571. Текст хадиса:

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

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его
отцом) передаёт, что одна из жён Пророка (мир ему
и благословение Аллаха) совершила полное
омовение, а потом пришёл Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) и совершил омовение из
того же сосуда. Она сказала ему: «О Посланник
Аллаха, я пребывала в состоянии большого
осквернения». Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Поистине, вода не
оскверняется» [Абу Дауд].

اغتسل بعض أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف
َْ
َجفن ٍة ،فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلتوضأ
منها أو يغتسل ،فقالت :هل يا رسول اهلل ،إين كنت
ُجنُبًا؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
املاء ال َُيْنُ ُ
ب».
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

اكنت إحدى زوجات انليب -صىل اهلل عليه وسلمОдна из жён Пророка (мир ему и благословение -
Аллаха) совершала полное омовение после
تغتسل للجنابة ،فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلمбольшого осквернения, и Пророк (мир ему и -
يلتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام املاء املتبيق من благословение Аллаха) пришёл, чтобы совершить
полное либо малое омовение. И он собрался
غسل زوجته -ريض اهلل عنها –  ،فأخَّبته بأنها اكنت
использовать воду, которая осталась в том сосуде,
ىلع جنابة ،فأرشدها بأن ذلك املاء ال يتأثر بذلك وهو из которого черпала воду его жена (да будет
ً
ً
доволен ею Аллах) во время своего омовения. И
كونه طاهرا مطهرا .
она сообщила ему, что, прикасаясь к этой воде, она
находилась в состоянии большого осквернения
(джанаба). И тогда он сообщил ей, что это никак не
влияет на воду и она остаётся чистой и очищающей
с точки зрения Шариата.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب العْشة بني الزوجني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
**

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً
• جنبا  :من أصابته جنابة جبماع أو إنزال ،وهو لفظ يطلق ىلع اذلكر واألنىث.
• ال ُينب  :أن املاء ال تصيبه اجلنابة.
• جفنة  :يه القصعة الكبرية ،والقصعة :إناء كبري يوضع فيه الطعام.

فوائد احلديث:

ً
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو اكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.

 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبَّق ىلع طهوريته.
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املصادر واملراجع:
توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.

تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.

رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
ر
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.

الرقم املوحد)8360( :
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«Поистине Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, запретил
очищаться [от остатков экскрементов]
при помощи навоза и костей, сказав:
"Эти две [вещи] не очищают.»"

إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنىج
. إنهما ال تطهران: وقال،بروث أو عظم

**

572. Текст хадиса:

: احلديث.572

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им صىل اهلل-  نىه انليب-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
Аллах, сказал: «Поистине Пророк, да благословит َ ُ ر
ْ َ
ْ  أَ ْن ي ُ ْستَنْ َىج ب َر-عليه وسلم
ا
م
ه
ن
إ
«
:وقال
،
م
ظ
ع
أو
ث
و
ٍ
ٍ
ِ
ِ
его Аллах и приветствует, запретил очищаться [от
َ ُ ي
.»ال ت َطه َران
остатков экскрементов] при помощи навоза и
костей, сказав: "Эти две [вещи] не очищают.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Хурайра, которого по праву можно назвать  أن-ريض اهلل عنه- يذكر راوية اإلسالم أبو هريرة
хранителем исламских преданий, да будет доволен
им Аллах, отмечает, что Пророк, мир ему и  نهاهم يف باب-عليه الصالة والسالم- انليب
благословение Аллаха, запретил им использовать  وهو، عن استعمال شيئني يف قطع انلجو،االستنجاء
для очищения от остатков экскрементов, после
: وهما،الغائط اخلارج من السبيل
справления большой нужды, навоз и кости.
Что касается навоза, то данный запрет связан либо  أو لعلة إبقائها، أما الروث فلنجاستها،الروث والعظم
с тем, что он сам является ритуальной нечистотой, عليه الصالة- ليستفيد منها دواب اجلن؛ لقوهل
либо с тем, что его используют в пищу животные
джиннов, как об этом сказано в хадисе: «Не  "ال تستنجوا بالروث: كما عند الرتمذي-والسالم
очищайтесь [от остатков экскрементов] навозом и
".وال بالعظام؛ فإنها زاد إخوانكم من اجلن
костями, ибо эти [вещи] являются пищей ваших
وأما العظم فعلة انلِه مالسة العظم فال يزيل
братьев из числа джиннов» (Сунан ат-Тирмизи).
Что же касается костей, то запрет их использования  وقيل علته أنه يمكن مصه أو مضغه عند،انلجاسة
в качестве очищения обусловлен тем, что при
 «إن:-عليه الصالة والسالم-  وقيل لقوهل،احلاجة
помощи них невозможно удалить нечистоты в виду
их гладкой и не шероховатой поверхности. Помимо  وإنهم: يعِن.العظم زاد إخوانكم من اجلن» اه
этого высказываются и другие версии. Так, одни  وقيل ألن،ُيدون عليه من اللحم أوفر ما اكن عليه
связывают данный запрет с тем, что в случаях
.العظم ربما ُيرح
крайней нужды найденными костями можно
ُ
питаться, посасывая и обгладывая их. Другие — со
ثم خ ِتم احلديث بتوكيد علة انلِه من استعمال
словами Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, сказавшего: «Поистине, кости — это пища األرواث والعظام يف االستنجاء؛ وذلك ألنها تفوت
ваших братьев из числа джиннов». А третьи — с  وهو حتصيل الطهارة؛ وذللك،املقصود من االستنجاء
тем, что при очищении костями существует
. إنهما ال يطهران:-عليه الصالة والسالم- قال
вероятность пораниться их осколками.
Далее, данный хадис завершается закреплением
непосредственной причины запрета очищения при
помощи навоза и костей, а именно, что посредством
них невозможно добиться желаемой цели, то бишь
чистоты,
поскольку
Пророк,
мир
ему
и
благословение Аллаха, сказал: «Эти две [вещи] не
очищают».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرىُ :
الو ُضوءِ.
راوي احلديث :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ادلارقطِن.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• روث  :فضلة ادلابة ذات احلافر.
• عظم  :هو َ
قصب احليوان اذلي عليه اللحم ،وهو العظم ،عضو صلب تبلغ صالبته إىل أنه ال يثىن.
• نستنيج  :االستنجاء لغة :إزالة وقطع انلجو ،وهو الغائط.

فوائد احلديث:
 .1انلِه عن االستجمار بالروث؛ ألنه :إما َنس ،وإما ألنه علف دواب اجلن.
 .2انلِه عن االستجمار بالعظم؛ ألنه إما َنس ،وإما ألنه طعام اجلن أنفسهم.
املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

سنن ادلارقطِن،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطِن ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نْش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10045( :
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:إن ايلهود حتدث أن العزل موءودة الصغرى قال

Иудеи лгут, ибо если Аллах захочет
появления ребёнка, то тебе не удастся
предотвратить это.

«كذبت يهود لو أراد اهلل أن خيلقه ما استطعت
»أن تُصفه

**

573. Текст хадиса:

Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах,
передал: "Однажды один мужчина спросил: "О
Посланник Аллаха! У меня есть рабыня, и я
практикую прерванный половой акт. Я не хочу,
чтобы она забеременела, и хочу только того, чего
хотят остальные мужчины. Однако иудеи говорят,
что прерванный половой акт равносилен малому
погребению ребёнка живьем". Он ответил: "Иудеи
лгут, ибо если Аллах захочет появления ребёнка, то
тебе не удастся предотвратить это."
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.573

ً
، يا رسول اهلل: أن رجال قال،عن أيب سعيد اخلدري
ُ ْ َ
 وأنا،إن يل جارية وأنا أع ِزل عنها وأنا أكره أن حتمل
َ َ
الع ْزل
 وإن ايلهود حتدث أن،أريد ما يريد الرجال
ْ َ
ُ َ ْ َ َ
َُ ُ َ
 «كذبَت ي ُهود لو أراد اهلل أن:الم ْوؤودة الصغرى قال
ُ َ ْ َت أَ ْن ت
ْ َخيْلُ َق ُه َما
َ استَ َط ْع
.»رصفه
ِ

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ر
в этом хадисе разоблачается ложь иудеев, которые أن العزل
يف هذا احلديث إبطال ملا زعمته ايلهود من
ً
заявляют, что в результате прерванного полового
قطع
بمزنلة
وجعلوه
،
أصال
ال يُتصور معه احلمل
акта в принципе невозможно забеременеть.
Поэтому иудеи приравняли это к прерыванию -صىل اهلل عليه وسلم-  فأكذبهم انليب،النسل بالوأد
ر
человеческого рода через погребение ребёнка
 وإذا لم، وأخَّب أنه ال يُمنع احلمل إذا شاء اهلل خلقه،
заживо. Пророк, да благословит его Аллах и
ً
ُ
приветствует, назвал их заявление ложью и  وهلذا أجاز هلذا، لم تكن وأدا حقيقة،يرد خلقه
ر
сообщил, что это не может предотвратить
.الصحايب العزل عن جاريته َو َرد دعوى ايلهود
беременность, если Аллах захочет появления
ребёнка. Если же Аллах не захочет появления
ребёнка, то прерванный половой акт не будет
погребением ребёнка заживо. Поэтому Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
дозволил
этому
сподвижнику
практиковать
прерванный половой акт со своей рабыней и
опроверг утверждение иудеев.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العْشة بني الزوجني
. القضاء والقدر:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
. رواه أبو داود وأمحد:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
ر
. سميت به؛ خلفة جريانها، يه الشابرة من اإلماء: • جارية
َ ُ
.زنل خارجه
ِ  هو نزع اذلكر من الفرج؛ يل: العزل: • أعزل
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ر
• املوؤودة  :يف األصل يه ابلنت اليت تُدفن حية حتت الرتاب ،ر
ًّ
شبه عزل احليوان املنوي حينما يتلف قبل أن ينمو ًّ
بْشيا بابلنت املوءودة ،إال
نموا
ر
ر
أن انلر ر
يب -صىل اهلل عليه وسلم -كذب ايلهود يف ذلك.

فوائد احلديث:
 .1جواز العزل.
ً
ٌ
ر
ُّ
 .2أن إرادة اهلل -تعاىل -الكونية نافذة ،فال يردها عمل وقاية منها وال حذر.
 .3الكناية عن اليشء اذلي يستحيا منه إذا لم تدع احلاجة إىل اتلرصيح.
ُ .4يوز لإلنسان أن يكره ما يكون عليه فيه رضر مايل.
ً
 .5اعتبار أقوال من عنده علم وإن اكن اكفرا.
املصادر واملراجع:

فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنْش واتلوزيع ،الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م-سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)58101( :

228

…«Моя жена родила темнокожего
ребёнка!» Он спросил: «Есть ли у тебя
верблюды?» Тот сказал: «Да». Он
спросил: «Какого они цвета?» Тот
сказал: «Рыжего». Он спросил: «А есть
ли среди них серые?» Бедуин сказал:
«Есть и серые». [Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха)] спросил:
«Откуда же они взялись?» Этот человек
сказал: «Наверное, это передалось им по
наследству». Тогда он сказал: «Так,
может быть, и у твоего сына это
передалось по наследству»!

صىل-  فقال انليب.إن امرأيت ودلت غالما أسود
: قال. نعم: هل لك إبل؟ قال-اهلل عليه وسلم

 فهل يكون فيها من: قال. َحر:فما ألوانها؟ قال
 فأىن أتاها ذلك؟: قال. إن فيها لورقا:أورق؟ قال
 وهذا: قال. عىس أن يكون نزعه عرق:قال
عىس أن يكون نزعه عرق

**

574. Текст хадиса:

 أن رسول اهلل صىل-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что однажды к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха) пришёл какой-то человек из
бану Фазара и сказал: «О Посланник Аллаха, моя
жена родила темнокожего ребёнка!» Он спросил:
«Есть ли у тебя верблюды?» Тот сказал: «Да». Он
спросил: «Какого они цвета?» Тот сказал:
«Рыжего». Он спросил: «А есть ли среди них
серые?» Бедуин сказал: «Есть и серые».
[Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха)] спросил: «Откуда же они взялись?» Этот
человек сказал: «Наверное, это передалось им по
наследству». Тогда он сказал: «Так, может быть, и
у твоего сына это передалось по наследству»!

 إن، يا رسول اهلل:اهلل عليه وسلم جاءه أعرايب فقال

» «هل لك من إبل: فقال،امرأيت ودلت غالما أسود

 «هل فيها: قال، محر: «ما ألوانها» قال: قال، نعم:قال
َ َ
 أراه: «فأىن اكن ذلك» قال: قال، نعم:من أ ْو َرق» قال
ٌ
َ
» «فلعل ابنك هذا ن َز َع ُه ِع ْرق: قال،عرق نزعه

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.574

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

У одного человека из племени Фазара родился
ребёнок, цвет кожи которого отличался от цвета
кожи его родителей, и отец начал сомневаться, от
него ли этот ребёнок. Он пришёл к Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) и намекнул на то, что
жена изменила ему, и сообщил, что она родила
темнокожего ребёнка. Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) понял, на что намекал
этот человек, и, желая развеять его сомнения и
помочь ему прогнать подобные мысли, привёл ему
наглядный пример из той жизни, которую он хорошо
знал. Он спросил: «Есть ли у тебя верблюды?» Тот
сказал: «Да». Он спросил: «Какого они цвета?» Тот
сказал: «Рыжего». Он спросил: «А есть ли среди них
серые?» То есть появляются ли среди них серые,
отличающиеся по цвету от основной массы рыжих.
Бедуин сказал: «Есть и серые». Посланник Аллаха
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**

ودل لرجل من قبيلة فزارة غالم خالف لونه لون أبيه

 فذهب إىل انليب. فصار يف نفس أبيه شك منه،وأمه
ً
معرضا بقذف زوجه وأخَّبه
-صىل اهلل عليه وسلم.بأنه ودل هل غالم أسود

، مراده من تعريفه-صىل اهلل عليه وسلم- ففهم انليب
 أن يقنعه ويزيل-صىل اهلل عليه وسلم- فأراد
. فرضب هل مثال مما يعرف ويألف،وساوسه

: فما ألوانها؟ قال: قال. نعم: هل لك إبل؟ قال:فقال
 فهل يكون فيها من أورق ُمالف أللوانها؟: قال،محر

. إن فيها لورقا:قال

. فمن أين أتاها ذلك اللون املخالف أللوانها؟:فقال

قال الرجل :عىس أن يكون جذبه عرق وأصل من (мир ему и благословение Аллаха) спросил:
»?«Откуда же взялись эти верблюды другого цвета
آبائه وأجداده.
Этот человек сказал: «Наверное, это передалось
فقال :فابنك كذلك ،عىس أن يكون يف آبائك им по наследству от дальних предков». Тогда он
»!сказал: «Так, может быть, и у твоего сына это так
وأجدادك من هو أسود ،فجذبه يف لونه.
То есть, может быть, среди твоих предков были
فقنع الرجل بهذا القياس املستقيم ،وزال ما يف نفسه люди с тёмной кожей и твоему сыну передалось это
от них. И тот человек успокоился, потому что
من خواطر.
сравнение было логичным, и избавился от
терзавших его подозрений.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطالق  -النسب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• رجل من بِن فزارة  :فَ َزارة من َ
غطفان (قبيلة عدنانية) والرجل اسمه ضمضم بن قتادة.
• ودلت غالما أسود  :وأنا أبيض ،فكيف يكون مِن ،يعرض بنفيه.
• أورق  :بوزن أمحر اذلي فيه سواد ليس حبالك بل يميل إىل الغَّبة.
• ُلو ْرقا ُ :لو ْرقا مجع أورق.

• فأىن أتاها ذلك  :من أين أتاها اللون اذلي خالفها ،هل هو بسبب فحل من غري لونها طرأ عليها أو ألمر آخر.
• نزعه  :اجتذبه.
• ِع ْرق  :أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.

فوائد احلديث:
 .1أن اتلعريض بالقذف ليس قذفا ،فال يوجب احلد ،كما أنه ال يعد غيبة إذا جاء مستفتيا ،ولم يقصد جمرد العيب والقدح.
 .2أن الودل يلحق بأبويه ،ولو خالف لونه لونهما ،قال ابن دقيق العيد :فيه ديلل ىلع أن املخالفة يف اللون بني األب واالبن بابلياض والسواد ال
تبيح االنتفاء.

 .3االحتياط لألنساب ،وأن جمرد االحتمال والظن ،ال ينيف الودل من أبيه ،فإن الودل للفراش .والشارع حريص ىلع إحلاق األنساب ووصلها.

 .4فيه رضب األمثال ،وتشبيه املجهول باملعلوم ،يلكون أقرب إىل الفهم.

 .5فيه حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكيف خياطب انلاس بما يعرفون ويفهمون ،فهذا أعرايب يعرف اإلبل ورضابها وأنسابها أزال
ٌّ
ي َ
ك باحل َ
َ
ِكم ِة} فلك
بيل رب ِ
عنه هذه اخلواطر بهذا املثل ،اذلي يدركه فهمه وعقله ،فراح قانعا مطمئنا.فهذا من احلكمة اليت قال اهلل فيها {ادع إىل س ِ
َ
خي ُ
اطب ىلع قدر فهمه وعلمه.

 .6وهذا احلديث من أدلة القياس يف الْشع ،قال اخلطايب :هو أصل يف قياس الشبه .وقال ابن العريب :فيه ديلل ىلع صحة االعتبار بانلظري.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-اإلملام بْشح 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)5855( :
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«Воистину, наиболее любимый пред
Аллахом пост — это пост Дауда, и
наиболее любимая пред Аллахом
молитва — молитва Дауда. [Что касается
молитвы, то] половину ночи он спал,
затем треть ее выстаивал в молитве,
после чего снова спал ее одну шестую
часть. [Что касается поста, то] постился
он через день.»

ُ َ
َّ إن َأ َح
 وأحب،صيام داود
اهلل
إىل
الصيام
ب
ِ
َ ْ ُ ََ
 اكن ينام ن ِصف،الصالة إىل اهلل صالة داود
ْ َّ
ُ َ ُ ُ ُ ََ َُُُ ُ َُ
 واكن يصوم، َوينام سدسه، َويقوم ثلثه،اللي ِل
ً
ً
يوما ويفطر يوما
**

575. Текст хадиса:

-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (да
будет доволен Аллах им и его отцом) сообщается,
что Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует)
сказал:
«Воистину,
наиболее
любимый пред Аллахом пост — это пост Дауда, и
наиболее любимая пред Аллахом молитва —
молитва Дауда. [Что касается молитвы, то]
половину ночи он спал, затем треть ее выстаивал в
молитве, после чего снова спал ее одну шестую
часть. [Что касается поста, то] постился он через
день.»

 «إن:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل:قال
أَ َح ر
ُ َب الصيام إىل اهلل صي
 وأحب الصالة إىل،ام داود
ِ
َ ْ ُ ََ
َُُ ُ ََُ ْر
،وم ثلث ُه
 ويق،ام نِصف اللي ِل
 اكن ين،اهلل صالة داود
ً ويفط ُر
ً  واكن يصوم،ام ُس ُد َس ُه
ُ ََو َين
ُ يوما
.»يوما
ِ

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.575

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

َ
В данном хадисе ‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет  عن انليب-ريض اهلل عنهما- ع ْمرو
ِ خيَّب عبد اهلل بن
доволен Аллах им и его отцом) сообщает, что
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  أن أحب، يف هذا احلديث-صىل اهلل عليه وسلمназвал самым любимым пред Всевышним Аллахом - الصيام والقيام إىل اهلل تعاىل صيام وقيام نبيه داود
постом и ночным выстаиванием молитвы пост и ً
وذلك أنه اكن يصوم يوما، -عليه الصالة والسالم
молитву Его пророка Дауда (мир ему и
ً
благословение Аллаха). Они заключались в ويفطر يوما؛ ملا فيه حتصيل العبادة وإعطاء اجلسم
следующем: один день пророк Дауд постился, а  واكن ينام انلصف األول من الليل يلقوم،راحته
другой — нет, что позволяло ему не упускать акт ُ َ ُ ُ
ً
ً
َُُُ
поклонения Аллаху и предоставляло его телу  فيصيل ثلثه ثم ينام سدسه،نشيطا خفيفا إىل العبادة
возможность отдохнуть. Что же касается молитвы,  وهذه،األخري؛ يلكون نشيطا لعبادة أول انلهار
то первую половину ночи он спал, чтобы приступить
صىل اهلل عليه- الكيفية يه اليت رغب بها انليب
к поклонению Аллаху бодрым и отдохнувшим,
.-وسلم
затем молился одну третью часть ночи, после чего
снова ложился спать и спал оставшуюся одну
шестую часть, чтобы быть бодрым для утреннего
поклонения. И наш Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) побудил свою общину
использовать тот же порядок в своих добровольных
постах и ночных молитвах.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع:اتلصنيف
.-عليه السالم-  فضائل داود-  قيام الليل:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
**
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َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الصيام  :صيام اتلطوع.
• الصالة  :صالة اتلطوع.

• صيام داود وصالة داود  :نسبهما إيله؛ ألنه أول من سنهما .والصوم :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت ُمصوص من شخص
ُمصوص مع انلية.
• الليل  :املراد به هنا :من غروب الشمس إىل طلوع الفجر.

فوائد احلديث:
 .1أن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام ،وأفضل من صيام ادلهر لكه.
ُ
َُُُ
 .2أن أفضل صالة اتلطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ُس ُد َسه.
 .3قوة نيب اهلل داود -عليه السالم -يف العبادة وحسن تدبريه فيها.
 .4األعمال تتفاوت يف حمبة اهلل -تعاىل -هلا ،ولك ما اكن أحب إيله فهو أفضل.
 .5كراهية قيام الليل لكه.
 .6تفاوت األعمال حبسب حسنها وموافقتها للْشع.
ً
 .7أن العبادة قِ ْس ٌط وعدل ،فال يغفل عن عبادته ،وال يغلو فيها؛ ألن لربك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا ،فآت لك ذي حق حقه.
 .8أن املحبة من صفات اهلل -تعاىل -اثلابتة هل ىلع الوجه الالئق.
 .9أن حمبة اهلل -تعاىل -تتفاوت.
املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نْش.

تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4541( :
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«Поистине, более всего заслуживают
соблюдения те условия, посредством
которых вы делаете дозволенными для
»себя лона.

إن أحق الرشوط أن توفوا به :ما استحللتم به
الفروج

 .576احلديث:

**

576. Текст хадиса:

عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :إن َ
أح رق )‘Укба ибн ‘Амир (да будет доволен им Аллах
передает, что Пророк (мир ему и благословение
ُ ُ
ُّ
الْشوط أن توفوا به :ما استحللتم به الفروج».
)Аллаха
сказал:
«Поистине,
более
всего
заслуживают соблюдения те условия, посредством
»которых вы делаете дозволенными для себя лона.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

للك واحد من الزوجني مقاصد وأغراض يف إقدامه Каждый вступающий в брак, будь то мужчина или
ً женщина, делает это с определённой целью и
ىلع عقد انلاكح ،فيشرتط ىلع صاحبه رشوطا ставит при этом условия сверх тех, соблюдение
يلتمسك بها ويطلب تنفيذها ،وتسىم الْشوط يف которых предполагается самим браком, и
настаивает на их соблюдении, поскольку условия,
انلاكح ،ويه زائدة ىلع رشوط انلاكح اليت ال يصح
на которых заключается брак, имеют огромное
بدونها.
значение и обязательны для соблюдения. Ведь
وجاء اتلأكيد ىلع الوفاء بها؛ ألن الْشوط يف انلاكح посредством них становятся дозволенными лона, и
Мудрый и Справедливый Аллах побуждает
عظيمة احلرمة قوية اللزوم؛ لكونها استحق بها верующих соблюдать эти условия. Поэтому Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) и сказал, что
استحالل االستمتاع بالفروج.
больше всего заслуживают соблюдения как раз те
условия,
посредством
которых
становятся
дозволенными лона.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الْشوط يف انلاكح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عْشة النساء.
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أحق الْشوط  :أوىل الْشوط املْشوعة.
• أن توفوا  :باتلوفية وااللزتام.

• ما استحللتم به الفروج  :ألن اتلوفية به أحوط وبابها أضيق.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الوفاء بالْشوط اليت الزتم بها أحد الزوجني لصاحبه ،وذلك اكشرتاط زيادة يف املهر أو السكىن بماكن معني من جانب املرأة ،واكشرتاط
ابلاكرة والنسب ،من جانب الزوج.

 .2يقيد عموم هذا احلديث بوجوب الوفاء بالْشوط ،بمثل حديث [ال حيل المرأة أن تسأل طالق أختها].

 .3أن الوفاء بْشوط انلاكح آكد من الوفاء بغريها ،ألنها يف مقابل استحالل الفروج.

 .4أن ما يلزم للك واحد من الزوجني ىلع اآلخر اكنلفقة واالستمتاع واملبيت للمرأة واكالستمتاع للزوج ليس بمقدر ،بل املرجع يف ذلك إىل
العرف.
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 .5الْشوط يف انلاكح قسمان :صحيح وهو :ماال خيالف مقتىض العقد ،وأن يكون للمشرتط من الزوجني غرض صحيح.ب -وباطل وهو :ما اكن
ً
ً
ُمالفا ملقتيض العقد.واملزيان يف هذه الْشوط وحنوها ،قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-املسلمون ىلع رشوطهم ،إال رشطا حرم حالال أو أحل حراما"
وال فرق بني أن يقع اشرتاطها قبل العقد أو معه.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

-

العارشة1426 -ه.

اإلملام بْشح 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

الرقم املوحد)6021( :

234

«Поистине, брат Суда' произнёс азан, а
тот, кто призывает на молитву, тот
произносит и икаму.»

 ومن أذن فهو يقيم،إن أخا صداء هو أذن
**

577. Текст хадиса:

ُّ عن زياد بن احلارث
: قال-ريض اهلل عنه- الصدايئ

Зийяд ибн аль-Харис ас-Суда'и передал: «Когда
наступило время первого азана к рассветной
молитве, он велел мне — имея в виду Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) —
произнести азан, что я и сделал. Затем я начал
спрашивать: "Следует ли мне произнести икаму, о
Посланника Аллаха?" Однако он стал смотреть на
восток, место появления зари, и говорил: "Нет".
Когда же забрезжил рассвет, он сошёл со своего
верхового животного и совершил омовение. Потом
он подошёл ко мне, а за ним пришли и сподвижники.
И когда Биляль захотел произнести икаму, Пророк
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал ему: "Поистине, брат Суда'и произнёс азан,
а тот, кто призывает на молитву, тот произносит и
икаму"». Суда'и (да будет доволен им Аллах)
сказал: «И я произнёс икаму.»

صىل اهلل- ملا اكن أول أذان الصبح أمرين يعِن انليب

 أقيم يا رسول: فجعلت أقول، فأذنت-عليه وسلم
اهلل؟ فجعل ينظر إىل ناحية املْشق ويه جهة طلوع

 ثم، «ال» حىت إذا طلع الفجر نزل فَّبز: فيقول،الفجر
 فأراد بالل أن-يعِن فتوضأ- أىت وقد تالحق أصحابه

 «إن:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هل نيب اهلل،يقيم
 قال الصدايئ،» ومن أذن فهو يقيم،أخا صداء هو أذن

. فأقمت:-ريض اهلل عنه-

**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.577

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом благородном хадисе разъяснено, что тот, ،يبني احلديث الْشيف أن من أذن هو أحق باإلقامة
кто произнёс азан, имеет больше прав на
произнесение икамы, и что имам решает, когда كذلك يبني أن اإلمام هو من يملك احلق يف وقت
произносить икаму. Однако данный хадис является  فلو أقام شخص غري، ولكنه حديث ضعيف،اإلقامة
слабым. Поэтому если икаму произнесёт какой-то
 لكن إذا اكن املسجد هل مؤذن وإمام،املؤذن فال بأس
другой человек, а не муэдзин, то ничего
предосудительного в этом нет. Однако если в - راتب فال حيق ألحد أن يتدخل يف أمرهما؛ لقوهل
َ
ُ
 «ال يَ ر:-صىل اهلل عليه وسلم
мечети есть постоянный муэдзин и имам, то никто الرجل يف
ؤم رن الرجل
не имеет права вмешиваться в их дела, поскольку
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и .» وال يقعد يف بيته ىلع تكرمته إال بإذنه،سلطانه
приветствует) сказал: «Ни в коем случае не следует
.رواه مسلم
человеку становиться имамом для того, кто
обладает над ним хоть какой-либо властью, как не
следует ему садиться в доме такого человека на его
подушку, если не будет на то позволения хозяина»
(Муслим).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة:اتلصنيف
ُّ  زياد بن احلارث:راوي احلديث
-ريض اهلل عنه- الصدايئ
. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• أخا صداء  :نسبة إىل ُصداء :اسم قبيلة يف ايلمن.

فوائد احلديث:

ر
ر
 .1أن اإلقامة حق ملن أذن من غري إُياب ،قال الرتمذي :العمل ىلع هذه عند أكرث اهل العلم ،أن من أذن فهو يقيم.
 .2مجهور العلماء ُيوزون إقامة من لم يؤذن؛ لعدم نهوض ادليلل ىلع املنع.

 .3استحقاق األشياء العامة للناس بالْشوع فيها ،واألخذ بأسباب استحقاقها ،فاألذان هو انلداء األول ،واإلقامة يه انلداء اثلاين ،فاستحق اثلاين
لقيامه باألول.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

سنن ابن ماجه ،تأيلف ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأيلف أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية
1405ه1985 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10630( :
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َََْ
 أفأق ِضي ِه عنها؟.إن أيم ماتت وعليها صوم شهر
َُ َ َ ُْ َ َْ
«А долг перед Аллахом ещё более
اضيه عنها؟
ِ  لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق:فقال
заслуживает того, чтобы его выплатили.»
ْ ََ
َ ُْ
ُّ َ َ
 فدي ُن اهلل أحق أن يقض: قال. نعم:قال
**

578. Текст хадиса:

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

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его
отцом) передал: «Однажды к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха) пришёл какой-то мужчина и
сказал: "О Посланник Аллаха, моя мать, которая
должна была поститься в течение месяца, умерла,
так следует ли мне возместить этот пост за неё?"
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил:
"Если бы на твоей матери был долг, стал бы ты
выплачивать его?" Тот ответил: "Да". Тогда Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: "А долг
перед Аллахом ещё более заслуживает того, чтобы
его выплатили"». В другой версии хадиса передано:
«Однажды к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) пришла какая-то женщина и сказала: "О
Посланник Аллаха, моя мать, которая должна была
соблюсти пост в качестве обета, умерла, так
следует ли мне держать этот пост вместо неё?"
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил:
"Как ты думаешь, если бы на твоей матери был
неоплаченный долг, стала бы ты выплачивать его
за неё?" Она ответила: "Да". Тогда Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: "Поэтому
возмести пост за свою мать.»"

 يا رسول: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رجل إىل انليب
َََْ
 أفأق ِضي ِه عنها؟. إن أِّم ماتت وعليها صوم شهر،اهلل
َ َ ُْ َ ٌ َْ
ُ
:اضيَه عنها؟ قال
ِ  لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق:فقال
َ
َ ُْ
ُ ََْ
: ويف رواية.» هلل أ َح ُّق أن يقىض
ِ  فدين ا: قال.نعم
-صىل اهلل عليه وسلم- «جاءت امرأة إىل رسول اهلل

. إن أِّم ماتت وعليها صوم نذر، يا رسول اهلل:فقالت
َْ
 أرأيت لو اكن ىلع أمك دي ٌن:أفأصوم عنها؟ فقال
ََ
ي
: قال. نعم: أكان ذلك يُ َؤدي عنها؟ فقالت، فق َضيْتِي ِه
ُ َ
.»وِّم عن أمك
ِ فص

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.578

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Передаются две версии этого хадиса. Из контекста
обеих версий очевидно, что речь в них идёт не об
одном и том же событии, а о двух разных случаях.
В первой версии передано, что некий мужчина
пришёл к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) и сообщил ему о смерти своей матери,
которая должна была поститься в течение месяца.
Он спросил Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) о том, следует ли ему возместить этот пост
за неё.
Во второй версии передано, что некая женщина
пришла к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) и сообщила ему о смерти своей матери,
которая должна была соблюсти пост в качестве
обета. Она спросила его о том, следует ли ей
держать этот пост за неё.

237

**

، والظاهر من السياق،وقع يف هذا احلديث روايتان

.أنهما واقعتان ال واقعة واحدة
ً
صىل اهلل عليه-  أن رجال جاء إىل انليب- :فاألوىل
 فأخَّبه أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل-وسلم

.يقضيه عنها

صىل اهلل عليه-  أن امرأة جاءت إيله:والرواية اثلانية
ََ
 فهل: فأخَّبته أن أمها ماتت وعليها صوم نذ َر-وسلم

تصوم عنها؟

ً
 ثم،مجيعا بقضاء ما ىلع وادليهما من الصوم
فأفتاهما
ًُ
. ويزيد يف اتلوضيح،رضب هلما مثال يقرب هلما املعىن

وهو :أنه لو اكن ىلع وادليهما َد ْي ٌن آلدِّم ،فهل يقضيانه Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вынес
им одинаковое постановление, касающееся
عنهما؟ فقاال :نعم.
соблюдения поста за родителей, после чего привёл
فأخَّبهما  :أن هذا الصوم َد ْي ٌن هلل ىلع أبويهما ،فإذا близкий и наглядный пример для лучшего
разъяснения ситуации. Этот пример заключался в
َْ
َْ
اكن دي ُن اآلدِّم يُقىض ،فدي ُن اهلل أحق بالقضاء.
следующем: Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сравнил несоблюдённый пост их матерей с
финансовой задолженностью перед человеком,
после чего спросил и мужчину и женщину о том,
выплатили ли бы они долг за своих матерей? Те
ответили: «Да». Тогда Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сообщил им обоим, что
этот пост является задолженностью их родителей
перед Аллахом, а поскольку долг перед человеком
подлежит уплате, то долг перед Аллахом тем более
заслуживает уплаты.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الَّب والصلة  -انلذر.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• عليها صوم شهر  :يف ذمتها صوم شهر  ،ولم يبني  ،هل هو رمضان ؟ أو غريه .والصوم :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت ُمصوص
من شخص ُمصوص مع انلية.
• أأقضيه  :أفأصومه قضاء؟
َْ
• دي ٌن  :حق واجب آلدِّم.
َ
اضيَه  :مؤديا هل أداء يقيض عنه.
•ق ِ
َْ
• دي ُن اهلل  :حقه الواجب هل.
• أحق  :أوىل وأجدر.

• صوم نذر  :صوم واجب بانلذر.
• أرأيت  :أخَّبيِن.

• يؤدي عنها  :خيرج عنها.

فوائد احلديث:

َْ
 .1يؤخذ من الرواية األوىل :قضاء الصوم عن امليت ،سواء أكان نذ ًرا ،أم واجبًا بأصل الْشع.
َْ ْ ُ
ور عن امليت.
 .2الرواية اثلانية :تدل ىلع قضاء الصيام المنذ ِ
 .3حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4أن من حسن اتلعليم رضب األمثال املحسوسة اليت يعقل بها املعىن وتنجيل بها األحاكم.
 .5أن القياس ديلل رشيع تثبت به األحاكم.

دين اآلدِّم امليت ،فدين اهلل -تعاىل -أوىل بالقضاء.
 .6أنه إذا جاز قضاء ِ

 .7تقديم الزاكة وحقوق اهلل املايلة ،إذا تزامحت حقوقه وحقوق اآلدميني يف تركة املتوَّف.
 .8حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم؛ يلعبدوا اهلل ىلع بصرية.

238

املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.

صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4531( :
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«Поистине, Биляль провозглашает азан
ночью, а посему продолжайте есть и
пить до тех пор, пока не услышите азан
Ибн Умм Мактума.»

 فلكوا وارشبوا حىت تسمعوا،إن بالال يؤذن بليل
أذان ابن أم مكتوم

**

579. Текст хадиса:

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен
Аллах им и его отцом) сообщается, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) однажды
сказал: «Поистине, Биляль провозглашает азан
ночью, а посему продолжайте есть и пить до тех
пор, пока не услышите азан Ибн Умм Мактума.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.579

ً ر
 «إن: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن عمر
ُُ َ
َ ً َُي
ََ
َ َ حىت ت
وارش ُبوا ر
َ
سم ُعوا أذان
 فلكوا،يل
ِب
ٍ الال يؤذن بِل
ُ
.»ابن أ يم َمكتُوم
ِ
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

У Пророка (да благословит его Аллах и  بالل بن: مؤذنان-صىل اهلل عليه وسلم- اكن للنيب
приветствует) было два муаззина, объявлявших о
начале молитвы: Биляль ибн Рабах и ‘Абдуллах ибн  واكن-ريض اهلل عنهما- رباح وعبد اهلل بن أم مكتوم
ً
Умм Мактум (который был слепым). Биляль (да  فاكن بالل يؤذن لصالة الفجر قبل طلوع،رضيرا
будет доволен им Аллах) провозглашал азан на
الفجر؛ ألنها تقع وقت نوم وحيتاج انلاس إىل
утреннюю молитву еще до появления утренней
зари,
дабы
люди
успели
проснуться
и صىل اهلل عليه-  فاكن،االستعداد هلا قبل دخول وقتها
ً
подготовиться к молитве заранее. В связи с этим -ريض اهلل عنه-  يُنَ ّبه أصحابه إىل أن بالال-وسلم
ِ
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
обратил внимание своих сподвижников на то, что  فيأمرهم باألكل والْشب حىت يطلع،يؤذن بليل
Биляль провозглашает азан ночью, и велел ريض-  ويؤذن املؤذن اثلاين وهو ابن أم مكتوم،الفجر
желающим поститься в этот день есть и пить до
، ألنه اكن يؤذن مع طلوع الفجر اثلاين-اهلل عنه
появления утренней зари, о чем станет известно
тогда, когда азан провозгласит второй муаззин —  فحينئذ يكف عن الطعام،وذلك ملن أراد الصيام
Ибн Умм Мактум (да будет доволен им Аллах).  وال، وهو خاص بها،والْشاب ويدخل وقت الصالة
Данное
положение
распространяется
исключительно на утреннюю молитву, что же  واختلف،ُيوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت
касается
остальных
молитв,
то
нельзя  هل يكتيف به أو البد،يف األذان األول لصالة الصبح
провозглашать призыв на них до фактического
наступления их времени. Среди ученых возникли من أذان ثان دلخول الوقت؟ ومجهور العلماء ىلع أنه
споры относительно того, достаточно ли первого
.مْشوع وال يكتىف به
азана для утренней молитвы или же необходимо
провозгласить второй азан по наступлению ее
времени. Большинство высказалось в пользу того,
что несмотря на то, что первый азан является
узаконенным в шариате, его будет недостаточно
для того, чтобы не провозглашать второй азан
непосредственно на молитву.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام
. أخبار اآلحاد-  الشهادات-  الصيام:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:راوي احلديث
**
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• بِالال  :بالل :هو ابن رباح احلبيش مؤذن رسول اهلل ،اكن حتت أمية بن خلف فأعتقه أبو بكر الصديق ،بعد أن الىق اتلنكيل واتلعذيب من
أمية ،شهد ً
بدرا وغريها ،تويف بالشام سنة عْشين من اهلجرة ،بعد أن قصدها ألداء شعرية اجلهاد يف سبيل اهلل.
ِ
• بليل  :ابلاء للظرفية ،أي :يف يلل ال يف انلهار؛ ألنه قبل طلوع الفجر قريبًا منه.
ُ ْ
• ابْن أ يم َمكتُومٍ  :هو عمرو ،وقيل :عبد اهلل بن قيس القريش -ريض اهلل عنه -ابن خال أم املؤمنني خدُية -ريض اهلل عنها-.

فوائد احلديث:
 .1جواز األذان لصالة الفجر قبل دخول وقتها ،وهو األذان األول.
 .2جواز اختاذ مؤذنني ملسجد واحد ،ويكون ألذان لك منهما وقت معلوم ،ال أنهما يؤذنان لصالة واحدة أذانني.
ر
 .3جواز اختاذ املؤذن األعىم وتقليده؛ ألن ابن أم مكتوم ،رجل أعىم.
 .4استحباب تنبيه أهل ابلدل أو املحلة ىلع أن األذان قبل طلوع الفجر حىت يكونوا ىلع بصرية.
 .5اختاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.
 .6استحباب عدم الكف عن األكل والْشب ملن أراد الصيام حىت يتحقق طلوع الفجر ،وأن ال يمسك قبل ذلك واألمر يف قوهل ":فلكوا وارشبوا
"هو لإلباحة ،واإلعالم بامتداد وقت السحور إىل هذا الوقت.
ً
ً
 .7جواز العمل خبَّب الواحد إذا اكن ثقة معروفا.

 .8جواز نسبة الرجل إىل أمه إذا اشتهر بذلك ،ولم حيصل به أذية عليه ،أو ىلع أمه أو أبيه.

 .9جواز ذكر الرجل بما فيه من العيب لقصد اتلعريف وحنوه.

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 ،القاهرة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
اإلملام بْشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3015( :
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 وأنقوا، فاغسلوا الشعر،إن حتت لك شعرة جنابة

«Половое осквернение кроется под
каждым волосом, поэтому мойте волосы
и очищайте кожу.»

البرش

**

580. Текст хадиса:

: احلديث.580

ً
ي
Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) передал,  «إن حتت لك: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
ْ
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение
َُْ ْ ر
َ
ْ َ
َ
.» وأنقوا البَْش, فاغ ِسلوا الشعر،شع َرة َجنابة
Аллаха) сказал: «Половое осквернение кроется под
каждым волосом, поэтому мойте волосы и
очищайте кожу.»

**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Смысл слов «половое осквернение кроется под
каждым волосом» может иметь два значения:
1. Буквальное значение. В таком случае это
означает, что под каждым волосом кроется
маленькая частичка тела, которая попала туда в
результате
полового
осквернения.
Поэтому
необходимо смыть эту частичку водой.
2. Намеренное преувеличение. В таком случае
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
подчёркивает необходимость того, чтобы вода
достигла корней волос головы, бороды и остальных
частей тела.
«Поэтому мойте волосы...», т. е. омойте водой все
волосы головы и тела. Причём нет разницы между
густыми и редкими волосами, а также между
мужчиной и женщиной.
«...И очищайте кожу», т. е. очистите её от всего, что
может помешать воде достичь кожного покрова.
Поэтому если человек совершит полное омовение,
а на его теле будет вещество, которое мешает воде
достичь кожи, например, глина, тесто, воск и т. д.,
то даже если его будет совсем немного, такое
омовение недействительно и очищение от
осквернения не произойдёт.

**

ْ َ ي
 "إن حتت لك شع َرة َجنَابة" ال خيلو من: معىن احلديث

:حالني
ر ر
ُ
 أن حي َمل ىلع ظاهره؛ فيكون معناه أن لك:األوىل
ٌ شعرة حتتها
َ جزء لطيف من
 فال،حلقته اجلنابة
ِ ابلدن
ر
.بُد من رفعها بإصابة املاء هذا اجلزء

ُ  ُحيمل ىلع:اثلانية
المبَالغة يف إيصال املاء إىل أصول
ُّ
َ
.ش َعر الرأس وشعر اللحية وبقية الشعور
ْ
ْ ر
 بإيصال املاء إىل مجيع شعر:"فاغ ِسلوا الشعر" يعِن
ر
ر
ْ
َ الرأس
 وال فرق بَني الشعر الكثيف والشعر،وابلدن
.اخلَفيف وبني الرجل واملرأة
َُْ
َ
"وأنقوا البَْش" بإزالة لك ما يمنع من وصول املاء إىل
 فلو اغتسل مع وجود مع يمنع من،ظاهر البْشة
ر
اجلدل اكلطني والعجني والشمع
ِ وصول املاء إىل ظاهر
.وغري ذلك ولو اكن يسريا لم يرتفع حدثه

واحلديث وإن اكن ضعيفا إال أنه ال بد من تعميم املاء

.ىلع ابلدن يف الغسل الواجب لعموم األدلة األخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه:اتلخريج

. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َْ
َُْ
ر
َ
َ
.األوساخ
 نظفوا البَْش من:اإلنقاء أي
ِ  من: • أنقوا
ََ
.اجلدل
ِ  ظاهر: • البْش
. وصف للشخص بعد اجلماع أو اإلنزال: • جنابة
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فوائد احلديث:

ر
ر
ُ ُ
َُ
ُ
تتوقف ص ر
حتها ىلع الطهارة.
حنوها من العبادات اليت
واتلأكيد فيه؛ ألنه ال يَصح مع احلدث صالة ،وال
وجوب الغ ْس ِل من اجلنابة
.1
ِ
ُ
 .2وجوب تعميم ابلدن باملاء يف الغسل من اجلنابة وال يعىف عن يشء منه ،ولو اكن يسريا.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ي
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .
سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.

مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلَّبيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة اثلاثلة،
1404ه .
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-

 2003م.

معالم السنن (رشح سنن أيب داود) للخطايب ،ط ،1املطبعة العلمية ،حلب 1351 ،ه.

الرقم املوحد)10027( :
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«Джибриль (мир ему) явился ко мне с
радостной вестью, сказав: "Воистину,
َ َّ َ أتاين فَب،-عليه السالم- إن جربيل
، رش ِين
Великий и Всемогущий Аллах говорит:
<Кто призовёт на тебя благословение, на  من صىل عليك: يقول-عز وجل-  إن اهلل:فقال
того призову благословение Я, а кто
، ومن سلم عليك سلمت عليه،صليت عليه
поприветствует тебя миром, того
ً
поприветствую миром Я>". Поэтому я
شكرا
-عز وجل- فسجدت هلل
пал ниц перед Великим и Всемогущим
Аллахом в знак благодарности.»
**

581. Текст хадиса:

: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد الرمحن بن عوف

‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф (да будет доволен им
Аллах) передал: «Однажды Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) вышел и направился
к [пальмовой] роще. Войдя туда, он обратился
лицом к кибле и пал ниц. Его земной поклон был
столь продолжительным, что я даже подумал, что
Великий и Всемогущий Аллах забрал его душу во
время поклона. Тогда я подошёл к нему поближе и
сел. И тут он поднял голову, сказав: "Кто это?" Я
ответил: "‘Абд ар-Рахман". Он спросил: "Что
случилось?" Я сказал: "О Посланник Аллаха! Ты
совершил земной поклон, и я испугался, что
Великий и Всемогущий Аллах забрал твою душу во
время него". Тогда он ответил: "Джибриль (мир ему)
явился ко мне с радостной вестью, сказав:
<Воистину, Великий и Всемогущий Аллах говорит:
"Кто призовёт на тебя благословение, на того
призову благословение Я, а кто поприветствует
тебя миром, того поприветствую миром Я">.
Поэтому я пал ниц перед Великим и Всемогущим
Аллахом в знак благодарности.»"

 فتوجه حنو،-صىل اهلل عليه وسلم- خرج رسول اهلل
ً
َ َ
 فأطال، فاستقبل القبلة فخ رر ساجدا،صدقته فدخل

 قبض نفسه-عز وجل- السجود حىت ظننت أن اهلل
ُ  َف َدنَ ْو،فيها
ُ
 من: فقال،جلست فرفع رأسه
 ثم،ت منه
 يا: ما شأنك؟ قلت: قال،هذا؟ قلت عبد الرمحن

رسول اهلل سجدت سجدة خشيت أن يكون اهلل عز
َ َْ َ َ
عليه-  إن جَّبيل: فقال،وجل قد قبَض نف َسك فيها
َ  أتاين فَبَ ر،-السالم
-عز وجل-  إن اهلل: فقال، ْش ِين
ُ ْ من صىل عليك َصلري:يقول
 ومن سلم،ت عليه
ً
ُ عليك َسلر ْم
. شكرا-عز وجل-  فسجدت هلل،ت عليه

**

Степень достоверности
Хороший хадис
хадиса:

: احلديث.581

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом благородном хадисе разъясняется, что в
Шариате установлено совершать земной поклон в
том случае, когда человек облагодетельствован
какой-то новой милостью Аллаха, слышит
радостную новость или получает доброе известие.
Именно это произошло с Пророком (мир ему и
благословение Аллаха), к которому во время
молитвы пришёл Джибриль (мир ему) и обрадовал
его вестью о том, что мусульманина, призвавшего
благословение
на
Пророка
(мир
ему
и
благословение Аллаха), благословляет Аллах. То
же самое касается того, кто поприветствует
Пророка (мир ему и благословение Аллаха) миром.
Кроме того, к Сунне относится совершение долгого
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**

يبني احلديث الْشيف مْشوعية سجود الشكر عند

َتدد انلعم وسماع األخبار السارة واملبْشات كما

 حيث اكن يف-صىل اهلل عليه وسلم- حصل مع انليب
 فبْشه بأن من-عليه السالم- صالة وجاءه جَّبيل
صىل عليه من أمته صىل اهلل عليه وكذلك حال من

 كما أنه من السنة اإلطالة يف سجود،سلم عليه

 حيث إن-صىل اهلل عليه وسلم- الشكر لفعله

 شكوا يف أن يكون-رضوان اهلل عليهم- الصحابة

.قد مات

земного поклона в знак благодарности Аллаху,
поскольку так поступал сам Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха). Причём его земной
поклон был столь долгим, что сподвижники (да
будет доволен ими Аллах) даже опасались, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) во время
него скончался.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.

مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

َ
ْ َ
ً
ك ر
ساجدا هلل -تعاىل-.
ب؛ ىلع األرض
• خ رر  :املراد هنا :ان

فوائد احلديث:
 .1استحباب سجود الشكر عند َتدد نعمة.
ً
ً
ً
وثناء عليه ،وسؤاهل املزيد من فضله وجوده.
شكرا هلل -تعاىل ،-واعرتافا بنعمه،
 .2استحباب إطالة السجود،
ر
ر
 .3استبْش انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذا الفضل ألمرين:األول :أن اهلل -تعاىل -أىلع درجته ،ورفع ذكره ،وكرث أجره بكون املسلمني يصلون
ر
عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويدعون هل.اثلاين :هذا اثلواب العظيم ألمته حينما يصلون ىلع نبيهم؛ فإن اهلل -تعاىل -من فضله وكرمه يصيل
ر
عْش مرات ،ىلع من صىل صالة واحدة ىلع نبيه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4الفضل العظيم والْشف الكبري نلبينا ر
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -عند ربه ،و ِعظم هذه املزنلة عنده.
 .5فضل الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واستحباب اإلكثار منها؛ يلحصل للعبد هذا األجر ،ويلقوم بيشء من حق نبيه ر
حممد -صىل

اهلل عليه وسلم-.

 .6الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املْشوعة يه الصيغة املعروفة باألحاديث الصحيحة ،واليت تؤدى كما اكنت تؤدى زمن الصحابة
وصدر اإلسالم ،ال ما اكن يؤدى بطريقة ُمالفة للثابت ملا فيها من ابلدعة.

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،املكتب اإلسالِّم – بريوت ،اثلانية .1985 – 1405-

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان  ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط 1427 ، 1ه2006/م7،جمدلات.

توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه.
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)Бурайда (да будет доволен им Аллах
передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) поплевал на ногу
Амра ибн Муаза, когда она была
отсечена, и он исцелился» [Ибн Хиббан].

َََ
إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تفل ِف
رجل عمرو بن معاذ حني قطعت رجله ،فربأ

 .582احلديث:

**

582. Текст хадиса:

َ
ر
إن رسول اهلل -صىل Бурайда (да будет доволен им Аллах) передаёт:
عن بريدة -ريض اهلل عنه -قال« :
َََ
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение
ْ
ُ
اهلل عليه وسلم -تفل يف ِرجل عمرو بن معاذ ِحني
Аллаха) поплевал на ногу Амра ибн Муаза, когда
ُ ْ ْ ُ َ َ
فَّبأ».
ق ِطعت ِرجله،
»она была отсечена, и он исцелился.
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

ملا قُطعت رجل عمرو بن معاذ -ريض اهلل عنه -بصق Когда нога Амра ибн Муаза (да будет доволен им
Аллах) была отсечена, Пророк (мир ему и
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيها من ريقه الطاهرблагословение Аллаха) поплевал на неё так, чтобы ،
ُ
فشيف وعويف بإذن اهلل ،وهذه معجزة ظاهرة للنيب на неё попала его пречистая слюна, и он исцелился -
с позволения Аллаха. Это явное чудо Посланника
صىل اهلل عليه وسلم.-
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :بريدة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن حبان.
**

مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.

معاين املفردات:

ََ
• تفل  :بصق.
ُ
• بَرأ  :شيف وعويف.

فوائد احلديث:
 .1اإليمان بمعجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ُ
ُ
 .2من معجزاته -صىل اهلل عليه وسلم -أنه بصق يف رجل عمرو بن معاذ ملا قطعت فشيف بإذن اهلل.
املصادر واملراجع:

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ البُسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين يلع بن بلبانالفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1408 ،ـه 1988 -م.

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنْش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.

-معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد ُمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

-معرفة الصحابة ,أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ,حتقيق :اعدل بن يوسف العزازي ,دار الوطن للنْش ،الرياض ,الطبعة :األوىل   1419ـه1998 -

م.
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َ
َ َ ُ َّ
يل اهلل -عز وجل-
ب
س
ِف
هاد
جل
ا
يت
م
إن ِسياحة أ ِ ِ
ِ ِ

 .583احلديث:

«Странствие моей общины — борьба на
пути Всемогущего и Великого Аллаха
»(джихад).
**

583. Текст хадиса:

ً
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه :-أن رجال ،قال :يا
رسول اهلل ،ائْ َذ ْن يل يف السيَ َ
احة! فقال انليب -صىل اهلل
ِ
َ َ ُر
َ
يل اهلل -
عليه وسلم« :-إن ِسياحة أم ِيت ِ
اجلهاد يف س ِب ِ
عز وجل.»-
درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

Абу Умама (да будет доволен им Аллах) передаёт,
!что один человек сказал: «О Посланник Аллаха
Позволь мне странствовать по земле, [поклоняясь
Аллаху]!» Пророк (мир ему и благословение
— Аллаха) сказал: «Странствие моей общины
борьба на пути Всемогущего и Великого Аллаха
»(джихад).
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:
Общий смысл:

معىن احلديث  :أن رجال جاء إىل انليب -صىل اهلل Смысл хадиса таков. Один человек пришёл к
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и
عليه وسلم -يطلب منه اإلذن للسماح هل باخلروج попросил у него разрешения странствовать по
إىل ابلدلان والرضب يف األرض ألجل السياحة ،واملراد земле, посещая разные земли и посвящая своё
время поклонению Аллаху. И Пророк (мир ему и
بها :ر
اتلعبد.
благословение Аллаха) сказал: «Странствие моей
احة أُ ر
فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن سيَ َ
يت
م
اجلهاد общины — борьба на пути Всемогущего и Великого
ِ
ِ ِ
يف َسبيل اهلل -عز وجل ،"-واملعىن :إذا أردت السياحة Аллаха (джихад)». Эти слова означают: если
ِ ِ
желаешь странствовать по земле, то участвуй в
فعليك باجلهاد يف سبيل هلل فهذه يه سياحة أميت؛ борьбе на пути Аллаха (джихаде), ибо он и есть
ألن يف ذلك نْش دين اهلل -تعاىل -وإرساء مبادئه — странствие моей общины, потому что в нём
распространение религии Всевышнего Аллаха,
وقواعده العظيمة ،وأما ترك ادليار ومفارقة األهل
утверждение её великих принципов и основ. Что же
ألجل اتلعبد ،فمنِه عنه وأقل أحواهل الكراهة ،قال касается оставления родины и семьи с целью
ُ ََْ ر
ََ ْ َْ ُ َ ر
посвятить себя поклонению Аллаху, то это
اذلي ُه َو َخ ْ ٌ
ري)،
اذلي ه َو أدىن بِ ِ
تعاىل( :-أتستب ِدلون ِзапрещено, и самое малое, что можно сказать об
[ابلقرة.]61 :
этом — что оно нежелательно. Всевышний Аллах
сказал: «Неужели вы просите заменить лучшее тем,
ْ
ويف رواية عند أمحد" :عليك باجلهاد ،فإنه رهبَانية
что хуже?» (2:61).
اإلسالم".
А в версии Ахмада говорится: «Участвуй в борьбе
на пути Аллаха, ибо она — монашество ислама».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• السياحة  :اذلهاب يف األرض للعبادة.

فوائد احلديث:
 .1أن أفضل أنواع الرضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-؛ ملا فيه من إعزاز اإلسالم وإذالل الكفر.
 .2فيه أنه ال ينبيغ أن يؤثر اإلنسان الراحة بالسياحة واألسفار لغري قصد مْشوع ويرتك اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.

247

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ي
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق :د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عْشة1407 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)3722( :

248

«Поистине, странствие моей общины
ради поклонения Аллаху — это борьба на
пути Всемогущего и Великого Аллаха
»(джихад).

إن سياحة أميت اجلهاد ِف سبيل اهلل -عز وجل-

 .584احلديث:

**

584. Текст хадиса:

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه :-أن رجال ،قال :يا Абу Умама (да будет доволен им Аллах) передает,
что один человек попросил: «О Посланник Аллаха,
رسول اهلل ،ائذن يل يف السياحة .فقال انليب -صىل اهلل
разреши мне странствовать по земле, поклоняясь
عليه وسلم« :-إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهلل Аллаху!» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) -
ответил: «Поистине, странствие моей общины ради
عز وجل.»-
поклонения Аллаху — это борьба на пути
»Всемогущего и Великого Аллаха (джихад).

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

ر
أن العبادات توقيفية ،وأنره ال В хадисе разъясняется, что поклонение можно
يف هذا احلديث بيان
совершать только в соответствии с Кораном и
ُيوز للمسلم القيام بها إال وفق الكيفية اليت حيددها Сунной, и что мусульманину разрешается
هل الْشع احلنيف ،ذللك بني انليب -صىل اهلل عليه совершать поклонение только так, как велит
Шариат. Поэтому Пророк (мир ему и благословение
وسلم -هلذا الرجل اذلي أراد أن يسيح يف األرض
Аллаха) и разъяснил этому человеку, который
ر
ألجل العبادة أن هذا من عمل انلصارى وأن хотел странствовать по земле, поклоняясь Аллаху,
السياحة يف األرض يه نْش اإلسالم فيها وأن سياحة что так поступают христиане, и что истинное
странствие по земле ради поклонения — это
أهل االسالم يه اجلهاد يف سبيل اهلل إلعالء دين اهلل распространение ислама на её просторах, и что для
мусульманской
общины
странствие
ради
تعاىل.-поклонения Аллаху — это борьба на Его пути
(джихад) ради возвышения Его религии.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السري  -املغازي  -الزهد.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• السياحة  :اذلهاب يف األرض للعبادة.
• اجلهاد يف سبيل اهلل  :قتال الكفار بقصد إعالء لكمة اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
ر
 .1أن أفضل أنواع الرضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل.
ر
 .2أن الرحلة يف طلب العلم داخلة يف معىن السياحة الْشعية.
ر
 .3اإلسالم يغري املفاهيم السائدة إىل عنرص بناء ،وفضيلة وتعاون ىلع الَّب واتلقوى.
 .4حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع استئذان انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أمورهم.

249

املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نْش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.

صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،األبلاين ،املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة  :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 ،م
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عْش1407 ,ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب.
مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.

كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.
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«И, поистине, молитва, совершённая с
одним человеком, лучше для человека,
чем молитва, совершённая им в
одиночку, а молитва, совершённая с
двумя, лучше молитвы, совершённой с
одним, и чем больше людей принимают
участие в общей молитве, тем угоднее
это Всевышнему Аллаху.»

إن صالة الرجل مع الرجل أزىك من صالته

 وصالته مع الرجلني أزىك من صالته مع،وحده
-تعاىل-  وما كرث فهو أحب إىل اهلل،الرجل

**

585. Текст хадиса:

Убайй ибн Ка‘б (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) совершил с нами утреннюю
молитву (фаджр), а потом спросил: “Здесь ли такойто?” Ему сказали: “Нет”. Тогда [Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)] спросил: “А
здесь ли такой-то?” Ему ответили: “Нет”. Тогда он
сказал: “Нет молитв более тяжких для лицемеров,
чем эти, но если бы вы знали, что в них, то
обязательно являлись бы на них, пусть даже
ползком, на коленях! И, поистине, первый ряд
молящихся подобен ряду ангелов. И если бы вы
знали достоинства этого ряда, вы спешили бы,
чтобы попасть в него. И, поистине, молитва,
совершённая с одним человеком, лучше для
человека, чем молитва, совершённая им в
одиночку, а молитва, совершённая с двумя, лучше
молитвы, совершённой с одним, и чем больше
людей принимают участие в общей молитве, тем
угоднее это Всевышнему Аллаху.»”
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.585

ر
َُ
 صىل بنا: قال،-ريض اهلل عنه- عن أيب بن كعب
ُّ  يوما-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
: فقال،الصبح
َ
َ
، ال: قالوا، أشاهد فالن: قال، ال: قالوا،أشاهد فالن
َْ
 «إن َهاتَني ر:قال
الصالتني أثقل الصلوات ىلع
ُ  ولو تعلمون ما فيهما ألتَيْتُ ُم،املنافقني
 ولو َحبْوا،وه َما
ي
ْ
الر َكب وإن ر
ُّ ىلع
الصف األول ىلع ِمثل صف
ْ املالئكة ولو َعل ْمتُم ما َفضيلَتُه
ُ البتَ َد ْر ُت ُم
 وإن،وه
ِ
ِ
ََْ
ْ
َ
ر
صالة ر
،الرجل مع الرجل أزَك من صالته وحده
ُّ الر ُجلني أَ ْز ََك من صالته مع
وصالته مع ر
 وما،الرجل
َ َكرث فهو
ُّ أح
.»ب إىل اهلل تعاىل

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) совершил с нами утреннюю молитву
(фаджр), а потом спросил: “Здесь ли такой-то?” Ему
сказали: “Нет”. Тогда [Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха)] спросил: “А здесь ли такойто?” Ему ответили: “Нет”». Подразумеваются люди
из числа лицемеров, о чём упоминается в версии
ад-Дарими: «И они ответили, что нет, а имелись в
виду лицемеры, не пришедшие на молитву». «Тогда
он сказал: “Нет молитв более тяжких для
лицемеров, чем эти. То есть утренняя (фаджр) и
ночная (‘иша), о чём упоминается в хадисе Абу
Хурайры (да будет доволен им Аллах), который
приводят аль-Бухари и Муслим: «Самые тяжкие
молитвы для лицемеров: утренняя молитва
(фаджр) и ночная молитва (‘иша)». А Всевышний

251

**

ر
 يوما-صىل اهلل عليه وسلم- "صىل بِنَا رسول اهلل
َ
َ
ُّ
 أشاهد: قال، ال: قالوا، أشاهد فالن: فقال،الصبح
َ
 نفر من: ال" واملراد بفالن وفالن: قالوا،فالن
َ
 َنلفر من، (ال: فقالوا،املنافقني كما يف رواية ادلارِّم

.)املنافقني لم يشهدوا الصالة
َْ
 إن َهاتَني ر:"قال
الصالتني أثقل الصلوات ىلع

 صالة العشاء:املنافقني" واملراد بالصالتني هنا

 يف-ريض اهلل عنه- والفجر كما يف حديث أيب هريرة

 صالة: (أثقل الصالة ىلع املنافقني:الصحيحني

.) وصالة الفجر،العشاء

Аллах сказал: «А когда встают на молитву, то
встают лениво...» (сура 4, аят 142). Эти две
молитвы — самые трудные потому, что молитва
‘иша совершается в то время, когда люди отдыхают
после дневных трудов и готовятся ко сну, а молитва
фаджр совершается в то время, когда сон наиболее
сладок. Поэтому в азане, который даётся с
наступлением рассвета, говорится: «Молитва
лучше сна».
«Но если бы вы знали, что в них», то есть какая
награда приготовлена для совершающих эти
молитвы с общиной в мечети, «то обязательно
являлись бы на них, пусть даже ползком, на
коленях!». То есть пришли бы в мечеть для
коллективного совершения этих молитв, даже если
бы что-то мешало им ходить нормально и им
пришлось ползти на четвереньках, как ползёт
ребёнок — они и тогда не упустили бы награду за
присутствие на этих молитвах. «И, поистине,
первый ряд молящихся подобен ряду ангелов». То
есть самый близкий к имаму ряд подобен
приближённым ангелам в их близости к
Всемогущему и Великому Аллаху. «И если бы вы
знали достоинства этого ряда, вы спешили бы,
чтобы попасть в него», дабы обрести эту награду.
Это подобно словам Пророка (мир ему и
благословение Аллаха): «Если бы знали люди,
[какая награда связана] с азаном и первым рядом,
и не нашли бы иного способа [эту награду обрести],
кроме как бросать жребий, то они стали бы делать
это».
«И, поистине, молитва, совершённая с одним
человеком, лучше для человека, чем молитва,
совершённая им в одиночку». То есть молитва,
совершённая вдвоём с кем-то, приносит большую
награду, чем молитва, совершаемая в одиночку.
«...А молитва, совершённая с двумя, лучше
молитвы, совершённой с одним», то есть если
молиться втроём, то это принесёт ещё большую
награду, поскольку число молящихся уже больше.
«...И чем больше людей принимают участие в
общей молитве, тем угоднее это Всевышнему
Аллаху». Чем больше человек молятся вместе, тем
лучше это и тем угоднее это Аллаху. Это указание
на достоинство коллективной молитвы, потому что
молиться вдвоём лучше, чем молиться в одиночку,
а молиться втроём ещё лучше, и чем больше
молящихся, тем угоднее это Всемогущему и
Великому Аллаху.
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واألصل أن مجيع الصلوات املكتوبة ثقيلة ىلع
ُ َالص َالة ق
اموا إ َىل ر
ُ َ(وإ َذا ق
َ
اموا
املن
ِ
ِ
ِ : قال تعاىل،افقني
َ َ ُ
.]142 :كساىل) اآلية[النساء
ولكن صالة العشاء والفجر أشدهما ثقال؛ وذلك
ألن صالة العشاء تكون يف وقت ر
الراحة واتلهيئة
َ ٍّ َ
 وأما صالة الفجر؛،للنوم بعد كد وتعب يف ذلك ايلوم

فألنها تكون يف أذل وقت سااعت انلوم؛ وهلذا جاء
ُّ يف أذان
ُّ الصبح قول (الصالة خري من
. )انلوم

ْ
 من األجر والفضل:"ولو تعلمون ما فيهما" يعِن

املرتتب ىلع أداء صالة العشاء والفجر مع مجاعة
َْ َ َ ر
.المشقة
املسلمني يف املسجد؛ ألن األجر ىلع قد ِر
َ ُّ
ُ "ألتَيْتُ ُم
 لقصدتم بيوت:الركب" أي
وه َما ولو َحبْوا ىلع
اهلل تعاىل ألداء هاتني الصالتني مع مجاعة املسلمني
 كما،ولو اكن اإلتيان إيلهما َحبْ َوا ىلع أيديهم وركبهم
حيبو ر
الصيب ىلع يديه وركبتيه؛ وذلك فيما لو منعهم
مانع من امليش إيلها ىلع أقدامهم وال يفرطون يف

. فضل اإلتيان إيلهما
ي
ْ
"وإن ر
الصف األول ىلع ِمثل صف املالئكة" الصف
 أن انليب: واملعىن، هو اذلي يَيل اإلمام مبارشة:األول
ُ
 َش ربه ر-صىل اهلل عليه وسلمالصف األول يف قربه من
ُ
اإلمام بصف املالئكة املقربني يف قربهم من اهلل عز

 لو أنكم تعملون ما الفضل املرتتب ىلع أداء،وجل
الصالة يف ر
الصف األول َبلادرتم وتسابقتم إىل
ْ
ر
 وهو من ِجنس قوهل،حتصيله من أجل الظفر باألجر
 (لو يعلم انلاس ما يف انليداء:-صىل اهلل عليه وسلمر
 ثم لم ُيدوا إال أن يستهموا عليه،والصف األول

.)الستهموا
َ
َ
ْ
الرجل مع ر
"وإن صالة ر
"الرجل أ ْزَك من صالته وح َده
 أن صالة ر:أي
 أكرث أجرا من صالته،الرجل مع ا رلرجل
.وحده
َ
َ
ُّ الر ُجلني أ ْزَك من صالته مع
"وصالته مع ر
"الرجل
 لو اكنوا ثالثة فهو أفضل من صالة الرجلني؛:يعِن
َ لكرثة
.العدد

"وما َكرث فهو َ
أح ُّ
ب إىل اهلل تعاىل" يعِن :وَّكما كرث
اجلمع فهو أفضل عند اهلل وأحب إيله.

وهذا يدل ىلع فضل اجلماعة؛ ألن صالة ر
الرجل مع
ر
الرجل أزىك من صالته وحده ،وصالته مع الرجلني

أزىك من صالته مع الواحد ،وَّكما اكن أكرث فهو أحب

إىل اهلل عز وجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
َُ
راوي احلديث :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وادلارِّم وأمحد.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
ارض.
• أشاهد  :أح ِ
حبو ر
والركبتني؛ َك َ
ايلدين ُّ
• َحبْوا َ :م ْشيَا ىلع ر
الص ِيب.
َ ْ
• ْ
البتَ َد ْر ُت ُم ُ
لسارعتم إيله.
وه :
َ َ
• أ ْزَك  :أطيب وأكرث أجرا.

فوائد احلديث:

َ
 .1جواز تفقد إمام املسجد أحوال املأمومني ،والسؤال عمن اغب منهم.
 .2أن ُمالزمة صالة اجلماعة ،والسيما صالة العشاء والفجر من عالمات اإليمان.
انلفس ُ
والم َصابرة ىلع ر
ِ .3ع َظم أجر صاليت ال ِعشاء والفجر؛ ملا يف اإلتيان إيلهما من جماهدة ر
الطاعة ،فاكن أجرهما أعظم من غريهما.

 .4أن صالة اجلماعة تنعقد باثنني فما فوق ،وقد روى ابن ماجه من حديث أيب موىس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
(اثنان فما فوق مجاعة).
ر
 .5بيان مزيد فضل ر
ي
الصف األول ،والرتغيب يف املبادرة إيله ،وجاء يف فضله أيضا( :لو يعلم انلاس ما يف انلداء والصف األول ،ثم لم ُيدوا إال أن
ي َ ْستَهموا عليه ْ
الستَ َهموا عليه).
ِ
 .6فضل كرثة اجلماعة ،فإنه لكما كرث اجلمع اكن األجر أكرث.
 .7فيه ديلل ىلع أنه ال ينبيغ كرثة املساجد يف األحياء؛ ألن هذا يؤدي إىل تفرق اجلماعة.

 .8إثبات صفة املحبة هلل تعاىل إثباتا حقيقيا يليق جبالهل وعظمته.
ُّ
 .9أن األعمال الصاحلة بعضها أزىك من بعض وأفضل ،وهذا راجع إىل ما تتصف به العبادة من اتباع للسنة ،وحتقيق هلا ,وملا حتققه العبادة نفسها
من املقاصد واألرسار واحلكم ،اليت رشعها اهلل تعاىل من أجلها.
ر
 .10أن مْشوعية اجلماعة خاصة ي
بالرجال دون النساء؛ لقوهل( :صالة الرجل).
َ ُّ
َ ُّ
 .11فيه إثبات وقوف املالئكة عند اهلل عز وجل صفوفا ،ويف احلديث( :أال تصفون كما ت ُصف املالئكة عند َر يبهم).
ر
 .12فيه إثبات لوجود املنافقني يف َز َمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه اعملهم بالظاهر.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ي
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.

السنن الكَّبى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه.

سنن ادلارِّم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلارِّم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغِن للنْش واتلوزيع ،الطبعة:
األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلَّبيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف
ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)11306( :
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َّ َّ ُ ْ ُ
َّ َ َ ُ
الريان ،يدخل منه
إن ِف اجلنة بابا يقال هل:
َ
َّ ُ َ
الصائ ِمون يوم القيامة ،ال يدخل منه أحد
َُ
َّ
َغ ُ
ريهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون ال
َُُْ
َ ُ ُ ْ َ
ريهم ،فإذا دخلوا أغلِق فلم
يدخل منه أحد غ
َ
يدخل منه أحد

 .586احلديث:

«Поистине, есть в Раю врата, которые
называются Ар-Райян. Через них в
Судный день войдут постящиеся и никто,
кроме них, не войдёт туда. Будет сказано:
“Где постящиеся?” И они поднимутся, и
не войдёт туда никто, кроме них, и когда
они войдут, врата эти будут закрыты, и
»больше через них никто не войдёт
**

586. Текст хадиса:

عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل

)Сахль ибн Са‘д (да будет доволен им Аллах
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поистине, есть в Раю врата,
которые называются Ар-Райян. Через них в Судный
день войдут постящиеся и никто, кроме них, не
войдёт туда. Будет сказано: “Где постящиеся?” И
они поднимутся, и не войдёт туда никто, кроме них,
и когда они войдут, врата эти будут закрыты, и
»больше через них никто не войдёт.

اهلل عليه وسلم -قال«« :إن يف اجلنة بابا يقال هل:
ر ُ
الر ريان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،ال يدخل
منه أحد غريهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون ال

يدخل منه أحد غريهم ،فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل

منه أحد»

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

معىن احلديث :أن يف اجل َ رنة بابا يقال هل ر
الر ريان ،خاص В Раю есть врата Ар-Райян, предназначенные
ً исключительно для постящихся, и никто, кроме них,
بالصائمني ،ال يدخله أحد غريهم ،فمن اكن حمافظا через эти врата не войдёт. Те, кто аккуратно
َْ
َْ
соблюдал
посты
и
обязательные,
ضه ونفله ،تناديه املالئكة يوم القيامة и
ىلع الصوم فر ِ
ُ
дополнительные, будут призваны ангелами в
لدلخول من ذلك ابلاب ،فإذا دخلوا أغلق فال يَدخل
Судный день, дабы войти через эти врата. И когда
ٌ
منه أحد.
они войдут, врата эти закроются, и больше через
них никто войти не сможет.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الريان  :اسم باب من أبواب اجلنة ،خيتص بدخول الصائمني.

فوائد احلديث:
 .1فضل صيام اتلطوع.
 .2بيان فضل الصائمني وتفضيلهم ىلع سائر اخللق.
 .3أفرد اهلل للصائمني بابا من أبواب اجلنة اثلمانية ،إذا دخلوه أغلق.
الر ريان لم يظمأ ً
 .4من دخل من باب ر
أبدا.
 .5بيان أن للجنة أبوابًا تقوم عليها املالئكة.
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املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

-رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)3738( :
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)Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах
передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал нам:
“Если у любой из вас есть раб,
договорившийся об освобождении за
выкуп (мукатиб) и владеющий этим
выкупом, то пусть она закрывается от
”»него.

إن اكن إلحداكن ماكتب ،فاكن عنده ما يؤدي
فلتحتجب منه

 .587احلديث:

**

587. Текст хадиса:

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال نلا رسول )Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах
ْ َ ُ ر передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и
ْ
ن
اك
د
ح
إل
اكن
ن
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إ
ِ
ِ
благословение Аллаха) сказал нам: “Если у любой
َُي َ َْ ْ
ْ
َ
ُم َاكتَ ٌ
ب ،فاكن عنده ما يؤدي فلتحت ِجب منه»
из вас есть раб, договорившийся об освобождении
за выкуп (мукатиб) и владеющий этим выкупом, то
”»пусть она закрывается от него.

درجة احلديث :ضعيف

**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يف هذا احلديث بيان أن املاكتب إذا اكن معه من املال Из хадиса следует, что если у мукатиба достаточно
средств, чтобы выплатить выкуп, то его госпожа, с
َ
ما ييف بما عليه من دين املاكتبة
فإن موالته اليت которой он договорился об освобождении за выкуп,
ً
اكتبته حتتجب منه؛ ألنه قد صار حرا ،وإن لم يكن должна закрываться от него, как от свободного,
ر
потому что по сути он уже стал свободным, хотя
سلم هذا املال إيلها.
ещё и не отдал ей выкуп.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق السِن والطالق ابلديع
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

وأقساط معلومة يدفعها لسيده.
بآجال معلوم ٍة،
• املاكتب  :يُقال :اكتب عبده ماكتبة ،أي :باعه نلفسه
ٍ
ٍ
َ
• فاكن عنده ما يؤدي  :أي ما عليه من دين الكتابة.
• فلتحتجب  :أي إحداكن وىه سيدته.
• منه  :أي من املاكتب.

فوائد احلديث:

ََ ُ ُ
وه ْم إ ْن َعل ْمتُ ْم ِفيه ْم َخ ْ ً
ريا} ىلع أصل الكتابة ،ومْشوعيتها.
 .1يدل هذا احلديث مع اآلية الكريمة{ :فاكتِب
ِ
ِ
ِ
ر
ر
حرا ،هل أحاكم األحرار؛ حيث خلص من الرق ،وصار ًّ
أن الرقيق إذا صار معه مجيع دين كتابته ،فإنه أصبح ًّ
حرا.
 .2فيه
ر
ر
ر
ر
 .3فيه أن املرأة ال حتتجب من رقيقها ،بل ُيوز هلا كشف وجهها عنده؛ لقوة العالقة ،وألن الرقيق ال ترتفع نفسه إىل سيدته ،والسيدة ال تزنل
نفسها إيله.
َ
ْ
ر
وألنره بعد احلريةر
ًّ
حينئذ أن حتتجب عنه؛ النفصاهل عنها،
 .4فيه أنه بعد أداء مجيع دين الكتابة ،أو وجودها عنده ،أصبح حرا؛ فيجب عليها
ٍ
أصبح اكمل اإلنسانية واحلرية.
ر
ُ
 .5فيه أن األمر باالحتجاب -وإن لم يكن سلم املال -من باب احليطة وسد اذلرائع اليت قد تفيض إىل التساهل فيما ّ
حرم اهلل -تعاىل-.
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املصادر واملراجع:
-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتَّبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النْش 2001 - 1422 :ط 1

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلسالِّم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه

-تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م

فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

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

-سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  .-الطبعة :اثلانية،

  1395ـه 1975 -م
-مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)64710( :
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«Поистине, жидкость мужчины — густая
и белая, а жидкость женщины —
прозрачная и желтоватая. И та
жидкость, которая поднимется либо
опередит другую, станет причиной того,
на кого похож [ребёнок].»

 وماء املرأة رقيق،إن ماء الرجل غليظ أبيض
 يكون منه، أو سبق، فمن أيهما عال،أصفر
الشبه

**

588. Текст хадиса:

: احلديث.588

َ
Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах)  أن أم ُسليم:-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
َر
передал со слов Умм Сулейм, что она спросила
ر
َ
-صىل اهلل عليه وسلم- حدثت أنها سألت ن ِيب اهلل
Пророка Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
َ
ََ
َ
ر
о женщине, которая видит во сне то же, что и  فقال رسول،عن املرأة ترى يف منا ِمها ما يرى الرجل
َ
мужчина. Посланник Аллаха (мир ему и  «إذا َرأت ذلك املرأة:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
благословение Аллаха) ответил: «Если женщина
َ َْْ َ
َْ ُ
ُ َْ ْ َ ْ
ِ ف ل ت غت
увидит это, пусть она совершит полное омовение». ، واستحييت من ذلك:سل» فقالت أم سليم
Умм Сулейм сказала: «Я смутилась и спросила: صىل اهلل-  وهل يَكون هذا؟ فقال نَيب اهلل:قالت
ِ
"Разве такое бывает?"». На что Пророк (мир ему и
ر
ر
ُ َ
َ
благословение Аллаха) ответил: «Конечно, иначе  ف ِمن أين يكون الشبه؟ إن ماء، «نعم:-عليه وسلم
َ ُ ر
َ َ ْ
ْ
откуда же появляется сходство? Поистине,  ف ِم ْن، وماء املرأة ر ِقيق أصفر،ليظ أبيَض
ِ َالرجل غ
َ
َ ََ َ ُ ُ ْ ر
жидкость мужчины — густая и белая, а жидкость
.»كون ِمنه الشبَ ُه
 ي، أو سبق،أيي ِه َما َعال
женщины — прозрачная и желтоватая. И та
жидкость, которая поднимется либо опередит
другую, станет причиной того, на кого похож
[ребёнок].»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах)
рассказывает, что его мать, Умм Сулейм (да будет
доволен ею Аллах), спросила Пророка Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) о женщине, которая
«видит во сне то же, что и мужчина», т. е. речь идёт
об эротическом сновидении. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) ей ответил:
«Если женщина увидит это, пусть она совершит
полное омовение». То есть, если женщина увидит
во сне то же, что и мужчина, то ей следует
совершить полное омовение. Здесь имеется в виду
тот случай, если у женщины выделилась жидкость
в результате эротического сновидения. На это
указывает версия хадиса аль-Бухари: «Он ответил:
"Да, если она увидит следы жидкости"», т. е. если
после пробуждения она заметит следы эякуляции.
Однако если женщина видела эротический сон, но
не увидела следы от эякуляции, то ей нет
необходимости совершать полное омовение,
поскольку шариатское законоположение о полном
омовении связано с эякуляцией. Поэтому когда
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) задали
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**

َ ُ ُ
 عن أ يم ِه أ يم ُسليم-ريض اهلل عنه- خيَّب أنس بن مالك
ر
َ
صىل اهلل عليه-  أنها سألت ن ِيب اهلل-ريض اهلل عنها عن املرأة تَرى يف َمنَا ِمها ما يَرى ر-وسلم
الرجل" بمعىن
تَرى املرأة يف منامها ما يراه ر
.اجلماع
الر ُجل من
ِ
َ
 «إذا َرأت:-صىل اهلل عليه وسلم- فأجابها رسول اهلل
َْ َْ
 إذا رأت املرأة يف منامها:ذلك املرأة فلتَغت ِسل» يعِن
ما يراه ر
 إذا أنزلت املاء: واملراد به، فلتغتسل،الرجل
َ : نعم إذا رأت املاء" أي: "قال،كما يف ابلخاري
،المِن
 أما إذا رأت احتالما يف انلوم ولم،تراه بعد االستيقاظ
ُ
َ
 فال غ ْسل عليها؛ ألن احلكم ُمعلق،تر َم ِن ًّيا
-صىل اهلل عليه وسلم-  وهلذا ملا سئل انليب،باإلنزال
َ ْ
ُ ْ
عن ر
َ الر ُجل َُيد
: قال،ابللل وال يَذكر اح ِتالما
َ
َْ
َ ُ ر
ُيد
ِ  وال،"يغتسل" وعن الرجل يرى أن قد احتلم
ُ
َ
 املرأة: فقالت أم ُسليم. ال غ ْسل عليه: فقال،ابللل

вопрос о мужчине, который обнаружил после
пробуждения влагу, но не помнит эротического
сновидения, он ответил: «Пусть совершит полное
омовение», а когда его спросили о мужчине,
который помнит, что видел эротический сон, но не
обнаружил после пробуждения влагу, он ответил:
«Ему нет необходимости совершать полное
омовение». Тогда Умм Сулейм спросила: «А если
это увидит женщина, то следует ли ей совершать
полное омовение?» На что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) ответил: «Да, ведь,
поистине, женщины — вторые половинки мужчин».
Этот хадис привели Абу Дауд и Ахмад.
Когда Умм Сулейм услышала ответ Посланника
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), она
смутилась и спросила: «Разве такое бывает?» То
есть, разве бывает, чтобы женщина видела
эротический сон, из-за которого у неё случается
поллюция, как у мужчин? Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) ответил: «Конечно», т. е. у
женщин также бывают эротические сновидения, изза которых у них случаются поллюции, как у мужчин,
и в этом нет разницы между ними.
Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал ей, разъясняя причину: «...Иначе откуда же
появляется сходство?» В другой версии хадиса,
которая содержится в «Сахихах» аль-Бухари и
Муслима,
передано:
«...Иначе
откуда
же
появляется сходство женщины и её ребёнка?»
Иными словами, как ребёнок мог бы быть похож на
свою мать, если бы у неё не выделялся эякулят?
После этого Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) разъяснил свойства эякулята мужчины и
женщины, сказав: «Поистине, жидкость мужчины —
густая и белая, а жидкость женщины — прозрачная
и желтоватая». Данное описание применимо к
большинству здоровых мужчин и женщин. Дело в
том, что иногда сперма мужчины бывает негустой
из-за болезни или красноватой из-за большого
количества половых актов, а у женщины эякулят
может быть беловатого цвета из-за её силы.
Как указали исламские учёные, да помилует их
Аллах, сперма мужчины имеет и другие
отличительные признаки:
1) она изливается отдельными толчками во время
эякуляции. Всевышний указал на это в Коране,
сказав: «Он создан из изливающейся жидкости»
(сура 86, аят 6);
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ر
َ
 إنما النساء شقائق، نعم:ترى ذلك عليها الغسل؟ قال

. الرجال" رواه أمحد وأبو داود
َْ
صىل- فلما سمعت أم ُسليم اإلجابة من رسول اهلل
ْ ْ
 "وهل: وقالت، استَحيَت من ذلك-اهلل عليه وسلم
".يَكون هذا؟
َ
 كما هو احلال، هل يمكن أن حتتلم املرأة وتزنل:أي
يف ر
الرجل؟
َ
: أي:" "نعم:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال ن ِيب اهلل
 كما هو حيصل من،حيصل من املرأة احتالم وإنزال
ر
. الرجل وال فرق

ر
 "ف ِمن أين يُكون الشبَه؟" ويف:ثم قال هلا معلال ذلك
ُ  "فَبم ي َ ْشب ُهها:رواية أخرى يف الصحيحني
:ودلها" أي
ِ
ِ ُ
َ
ُ
َ
ًّ
!  إذا لم تزنل م ِنيا؟،فمن أين يكون شبَه الودل بأمه
َ
 ِصفة َم ِِن-صىل اهلل عليه وسلم- ثم بَ رني هلا انليب
َ ُ ر
َ َ
ُ ر
ليظ
ِ الرجل
ِ  "إن ماء الرجل غ:وصفة م ِِن املرأة بقوهل
َ ْ
ْ
أصفر" وهذا الوصف باعتبار
 وماء املرأة ر ِقيق،أبيَض
الغالب وحال السالمة؛ ألن َمِن ر
الر ُجل قد يَصري
ِ
ًّ َ ْ ُ
 وقد،اجلماع
ِ  وحممرا بكرثة،رقيقا بسبب املرض
ُ
ْ
. يَبيَض َم ِِن املرأة لق َوتها
َ
َ
لمِن ر
الرجل
ِ  أن-رمحهم اهلل- وقد ذكر العلماء
 تدفقه عند خروجه: ويه،عالمات أخرى يُعرف بها
َْ
ََْ
-  قال، وقد أشار القرآن إىل ذلك،دفقة بعد دفقة

 ويكون خروجه بشهوة،) (من ماء دافق:-تعاىل
ُ
ْ  وإذا خرج،وتذلذ
َ استَ ْع َق
ب خروجه فتورا وراحئة
 وراحئة ر،انلخل
كراحئة طلع ر
الطلع قريبة من راحئة
َ
. العجني
 إن هل عالمتني يُعرف:وأما َم ِِن املرأة فقالوا فيه
 أن راحئته كراحئة مِن:بواحدة منهما إحداهما
ر
 وفتور شهوتها َع ِقب، اتلذلذ خبروجه: واثلانية،الرجل

. خروجه

وال يشرتط يف إثبات كونه َم ِنيا اجتماع مجيع
 بل يكيف احلكم عليه كونه منيًا،الصفات السابقة

 واذا لم يوجد يشء منها لم،من خالل صفة واحدة

2) выход спермы сопровождается чувством  وغلب ىلع الظن كونه ليس،حيكم بكونه م ِن ًّيا
наслаждения и удовольствия;
.م ِن ّيًا
3) после семяизвержения наступает вялость;
َ
َ
َ
ر
ْ ُ ُ
4) запах спермы схож с запахом пальмовой пыльцы, الشبَ ُه" وَّف
 يَكون ِمنه، أو َسبَ َق،"ف ِم ْن أيي ِه َما َعال
который близок к запаху теста.
ََ
ماء
أو
الرجل
ماء
من
أي
"ب
 "غل:الرواية األخرى
Что касается эякулята женщины, то исламские
учёные сказали, что он отличается двумя
املرأة؛
َ
َ
признаками:
َ
فمن غلب ماؤه ماء اآلخر؛ بسبب الكرثة والقوة اكن
1) его запах подобен запаху мужского семени;
َ ر
َ َ
َ ر
2) чувство наслаждения при его выходе и  أو سبق أحدهما اآلخر يف اإلنزال اكن الشبه،الشبه هل
наступление вялости после его выделения.
. هل
Для установления того, выделился ли у мужчины
ََ
َ َ
َ َ
либо женщины эякулят или нет, необязательно  فإن سبق، إن عال بمعىن سبق:وقال بعض العلماء
ر
ر
ماء ر
наличие всех вышеперечисленных признаков. Для الشبَه
الرجل اكن الشبَه هل وإن َس َبق ماء املرأة اكن
шариатского суждения о выделении эякулята
.هل
достаточно наличия хотя бы одного признака. Если
وذلك أن مِن ر
же нет ни одного из них, то суждение о том, что ،الرجل ومِن املرأة ُيتمعان يف الرحم
ِ
выделенная жидкость является эякулятом, не
ُ
ُ
ر
выносится. В таком случае преобладает мнение,  ومن،فاملرأة تزنل والرجل يزنل وُيتمع ماؤهما
что речь идёт не об эякуляте.
 (إنا:-تعاىل- اجتماعهما خيلق اجلَنني؛ وهلذا قال
«И та жидкость, которая поднимется либо опередит
َ ْ
ُ
] أي2 ، 1 خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج) [اإلنسان
другую, станет причиной того, на кого похож
ُ
.ُمتلط من ماء الرجل وماء املرأة
[ребёнок]». В другой версии хадиса передано о
«преобладании» одной жидкости над другой.
Поэтому ребёнок будет похож на того родителя, чья
жидкость возьмёт верх из-за своего объёма и силы.
Либо, как сказано в хадисе, ребёнок будет похож на
того родителя, чья жидкость опередит во время
эякуляции.
Некоторые учёные сказали, что под словом
«поднимется»
в
хадисе
подразумевается
опережение. Поэтому если жидкость мужчины
опередит жидкость женщины, то ребёнок будет
похож на отца, а если жидкость женщины опередит
жидкость мужчины, то ребёнок будет похож на мать.
Это происходит следующим образом: сперма
мужчины и эякулят женщины соединяются в матке
после того, как у них произошла эякуляция. Из
смешения
двух
жидкостей
начинает
формироваться
эмбрион.
Именно
поэтому
Всевышний сказал: «Мы создали человека из
смешанной капли...» (сура 76, аят 2), т. е. из
смешения жидкостей мужчины и женщины.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
. العلم:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ر
َ
• الشبَه  :وهو ال ِمثل واملشابهة.
• َغليظ  :خالف ر
الرقيق ،وهو :اثلرخني اجلَامد.
ِ

فوائد احلديث:
 .1سؤال أهل العلم؛ فإن أم سليم -ريض اهلل عنها -سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن هذه املسألة العظيمة اليت تنتفع بها نِساء املسلمني
فاكنت سبب خري.

 .2أنه ال ُيوز أن يمتنع اإلنسان من السؤال يف أمور دينه حياء.
ُ
المنَام اكلرجل ،وأنرها إذا احتلَ َم ْ
َ
َ
 .3وقوع االحتالم من املرأة يف َ
ر
ت وأنزلت ،وجب عليها الغسل اكلرجل.
ْ َ
كناية موضع اللفظ اذلي ي ُ ْستَحيا منه يف العادة؛ ألنها قالت -ريض اهلل عنها" :-ترى يف منامها ،"..فاجتَنبت اللفظ اذلي ي ُ ْستَحيا منه،
 .4استعمال ال ِ
ُْ
وأتت بلفظ جم َمل يَدل عليه.
َ
َْ َْ
 .5ال ُيب االغتسال إال بزنول َ
المِن؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا َرأت ذلك املرأة فلتَغت ِسل" ،واملراد به :إذا أنزلت ،فإن انتقل عن موضعه
ر
ُ
ُ
ولم خيرج لم ُيب الغسل؛ ألن احلكم ُمعلق ِخب ُروجه.
َ
ر
َْ َْ
 .6أنه ال ُيب الغسل مع الشك؛ لقوهل" :إذا َرأت ذلك املرأة فلتَغت ِسل" ،فإن حصل الشك ،فاألصل عدمه.
ََ
ر
ر َ
ُ
(ذكرا أو أنىث) ي
ر
ر
ً
اجلنسية ،فأي املاءين غلب اكن هل الشبَه.
العملية
بأمه يكون بسبب مائها ،اذلي يلتيق بماء الرجل أثناء
 .7أن شبَه الودل
ر
ر
 .8احلديث من األدلة ىلع ثبوت الن َسب بالشبَه.
َ
 .9ينبيغ تعداد األدلة وتنويعها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :نعم) وهذا ديلل رشيع ،وأضاف إىل هذا ادليلل ديلال ِح يسيا ،وهو قوهل:
ر
(فمن أين يكون الشبَه؟).
 .10احلديث من األدلة ىلع إجابة السائل بأكرث ر
وصف هلا حال َ
مما سأل؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
الم ِِن ،ويه لم تسأل عنه ،لكن ملا اكن
املقام يقتيض ذلك بَ رني هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -صفته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،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 1427ه.

الرقم املوحد)10039( :

262

«Поистине, в День Воскресения в
наихудшем положении пред Аллахом
окажется мужчина, который имеет
половую близость со своей женщиной, а
затем разносит людям обо всем, что
происходило между ними наедине.»

إن من أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة
 ثم ينرش،الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إيله
رسها

**

589. Текст хадиса:

Со слов Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен
им Аллах) сообщается, что Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, в
День Воскресения в наихудшем положении пред
Аллахом окажется мужчина, который имеет
половую близость со своей женщиной, а затем
разносит людям обо всем, что происходило между
ними наедине.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.589

ً ر
 « ِإن: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ َ ًَ َ َ َ َ ر
َ
ِم ْن أَ َ ي
رش ر
الر ُجل
زنلة يوم ال ِقيام ِة
م
اهلل
ند
ع
اس
انل
ِ
ِ
ِ
ُْ َ َ َ
َ َ ُر َ ُ ُ ر
ُ
.» ثم ينْش ِرسها،الم ْرأ ِة َوتف ِيض ِإيله
فيض ِإىل
ِ ي

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В данном хадисе Пророк (да благословит его Аллах  أن من رش-صىل اهلل عليه وسلم- أخَّب انليب الكريم
и приветствует) сообщил о том, что в День
Воскресения наихудшим человеком по своей انلاس مرتبة عند اهلل يوم القيامة املتصف بهذه
степени перед Аллахом будет тот, кто совершает ، وهو اذلي يعمد إىل نْش رس ابليت الزويج،اخليانة
гнусное предательство, предавая огласке то, что
 فيف هذا احلديث،اذلي ال يطلع عليه إال الزوجان
происходит между ним и его супругой в их спальне.
Этот хадис строго-настрого запрещает мужчине حتريم إفشاء الرجل ما ُيري بينه وبني امرأته من
распространять информацию о любовных утехах,  وما ُيري من،أمور االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك
которым он предается со своей супругой, а также о
.املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه
различных деталях, сопутствующих им, о том,
какими
действиями
или
словами
они  وال، فإن لم تكن فيه فائدة،فأما جمرد ذكر اجلماع
сопровождаются.
ر
صىل-  وقد قال،حاجة فمكروه؛ ألنه خالف املروءة
Что же касается простого упоминания факта
половой близости между супругами, то если в этом  "من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر:-اهلل عليه وسلم
нет никакой пользы, заводить подобные разговоры  أو، وإن اكن إيله حاجة، "فليقل خريا أو يلصمت
нежелательно, поскольку это противоречит нормам
приличия. Посланник Аллаха (да благословит его  أو، بأن ينكر عليه إعراضه عنها،ترتب عليه فائدة
Аллах и приветствует) говорил: «Пусть тот, кто  فال، أو حنو ذلك،تديع عليه العجز عن اجلماع
уверовал в Аллаха и в Последний День, говорит
благое либо молчит». Если же упоминание этого كراهة يف ذكره لوجود املصلحة يف ذلك وقد دلت
продиктовано некой насущной необходимостью,
.عليه السنة
как, например, порицание мужа за то, что он
отказывается от исполнения своего супружеского
долга или судебный иск со стороны супруги о его
половом бессилии и т. п., то в этом нет ничего
предосудительного и нежелательного, поскольку в
подобных обстоятельствах это обусловлено
конкретной практической пользой. Более того, на
это указывает сама Сунна.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ َ
ُ
الم ْرأ ِة ُ :يامعها.
فيض إِىل
•ي ِ
َ ُ ُ ر َ
رسها  :يذكر للناس ما ُيري بينه وبني زوجته يف خلوتها وأثناء اجلماع.
• ينْش ِ

فوائد احلديث:
 .1نْش أرسار اجلماع كبرية من كبائر اذلنوب للوعيد املذكور فيه.
 .2من حقوق الزوجني ىلع بعضهما عدم إفشاء أرسارهما.
َ
 .3من ِحك ِم هذا انلِه :أن نْش مثل هذه األرسار الزوجية يؤدي إىل خراب ابليوت املطمئنة؛ ملا يرتتب عليه من تسليط الفجار ىلع العفيفات
أو ابلغايا ىلع املتقني.

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 ،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 :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.

رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.

املعجم األوسط للطَّباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيِن ،دار احلرمني ،القاهرة.

رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنْش ،الرياض1426 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3328( :
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«Поистине, есть среди рабов Аллаха
такие, что, если они приносят клятву
Аллахом, Он исполняет их клятву»!

إن من عباد اهلل من لو أقسم ىلع اهلل ألبره
**

590. Текст хадиса:

Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт, что его
тётка со стороны отца ар-Рубаййи‘ сломала
передний зуб одной девушке. Они попросили
прощения для неё, но те отказались прощать. Тогда
они предложили им выкуп, но те отказались. Её
родные пришли к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), и он велел воздать той
равным. Анас ибн ан-Надр сказал: «О Посланник
Аллаха! Неужели будет сломан зуб ар-Рубаййи‘?
Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной! Её зуб не
будет сломан!» Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «О Анас! Аллах
предписал воздаяние равным». Но родственники
пострадавшей
согласились
принять
выкуп.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поистине, есть среди рабов
Аллаха такие, что, если они приносят клятву
Аллахом, Он исполняет их клятву»!

 فقال، بالقصاص-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ َُ
ُّ رس ثَن ري ُة
ُ َ ك
الر َبيي ِع؟ ال
 يا رسول اهلل أت:أنس بن انلرض
ِ
ُ
 فقال رسول اهلل.واذلي بعثك باحلق ال تكرس ثنيتها
ُ
ُ
هلل
ِ  كتاب ا، «يا أنس:-صىل اهلل عليه وسلمَ َ ُ
ُ
-  فقال رسول اهلل،القوم ف َعف ْوا
 فريض.»القصاص
 «إن من عباد اهلل من لو أقسم:-صىل اهلل عليه وسلم
.»ىلع اهلل ألبَ رر ُه

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.590

َ َ ْ َ َ َ
ُّ عن أنس أن
 فطلبوا،رست ثنِ رية جارية
الر َبيي َع عمته ك
َْ
 فأتوا رسول،األرش فأبَ ْوا
 فعرضوا،إيلها العفو فأبوا
َ
َ
القصاص فأمر
 وأبوا إال-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ِ

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ر
Из хадиса следует, что ар-Рубаййи (да будет  كرست-ريض اهلل عنها- أن الربيع
أفاد احلديث
доволен ею Аллах) сломала передний зуб девушке
из числа ансаров, и Пророк (мир ему и - بعض مقدم أسنان جارية من األنصار فأراد انليب
благословение Аллаха) собрался воздать ей  وهو، أن يقيم عليها القصاص-صىل اهلل عليه وسلم
равным, то есть велеть сломать ей такой же зуб.
-وهو أخوها- فقام أنس بن انلرض،أن تكرس ثنيتها
Тогда поднялся Анас ибн ан-Надр, брат арُ
ً
Рубаййи, и спросил, просто задавая вопрос, но не  وحلف أال،فسأل مستفهما وليس منكرا حلكم اهلل
возражая против постановления Аллаха, и -  إحسانًا للظن باهلل-ريض اهلل عنها- تكرس ثنيتها
поклялся, что её зуб не будет сломан, показав
посредством этой клятвы, что ожидает от Аллаха  بأن-عليه الصالة والسالم-  فذكره انليب،-تعاىل
благого. Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  فلما رأى القوم ذلك،قاض بالقصاص
ٍ حكم اهلل
упомянул о том, что, согласно постановлению
-  فحينذاك أخَّب،رضوا بادلية وعفوا عن القصاص
Аллаха, она должна быть подвергнута воздаянию
равным.
Однако,
увидев
это,
те
люди  أن من عباد اهلل من لو أقسم-عليه الصالة والسالم
удовольствовались компенсацией и отказались от
.-تعاىل-  لصالحه وثقته باهلل،يمينًا ألتمها اهلل هل
воздаяния равным. Тогда Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сообщил, что есть
среди рабов Аллаха такие, клятвы которых
Всевышний Аллах непременно исполняет —из-за
их праведности и твёрдой веры во Всевышнего
Аллаха.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص:اتلصنيف
**
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الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > األيمان
َْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ي
َ
ْ
َ
اح.
اجلر ِ
موضواعت
آن  -القسام ِة  -ادلي ِ
ري القر ِ
بِ -
ات  -المناقِ ِ
احلديث الفرعية األخرى :الصلح  -تف ِس ِ
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه واللفظ للبخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الربيع  :تصغري ربيع ،وهو بضم الراء ،وفتح ابلاء املوحدة ،وتشديد ايلاء ،آخره عني مهملة :-بنت انلرض األنصارية اخلزرجية ،أخت أنس بن
انلرض ،وعمة أنس بن مالك خادم انليب -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنهم.-
• ثنية  :واحدة اثلنايا ،وهن أربع أسنان يف مقدم الفم :اثنتان من أىلع ،واثنتان من أسفل.
جار َية  :شابة من بنات األنصار ،وليس املراد بها األمة؛ لعدم القصاص بينهما.
• ِ
• ْ
األرش  :بفتح اهلمزة ،وسكون الراء ،آخره شني معجمة :-هو قدر ما بني قيمة املجِن عليه صحيحا ،وبني قيمته وفيه اجلناية ،فيقوم كأنه عبد
سليم ،ثم يُقوم مرة أخرى وفيه اجلرح ،فما بني القيمتني ينسب إىل دية احلر؛ فيكون أرش اجلناية
• أتكرس  :اهلمزة لالستفهام ،ولم يقصد اإلنكار ،ولكن أخذه الغضب واحلمية ،أو أنه ُيهل احلكم الْشيع.
ُ
ُ
القصاص  :مبتدأ وخَّب؛ أي أن كتاب اهلل حيكم بالقصاص.
كتاب اهلل
•
َُيُُ
َ
ُ
ر
• ألبره  :الالم للتأكيد يف جواب القسم؛ أي :ال حينثه ،بل يَّب قسمه ،وُييبه إىل ما أقسم عليه ،ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه ،وعلمه أنه من
مجلة عباد اهلل الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1ثبوت القصاص يف السن؛ كما قال -تعاىل{ :-والسن بالسن} [املائدة ،]45 :وال يكون القصاص إال يف العمد ،أما اخلطأ وشبه العمد فليس
فيهما إال ادلية.

 .2يكون القصاص بالسن املماثلة للسن املجِن عليها.

 .3أن القصاص هو حكم اهلل -تعاىلُ ،-يب القيام به ،ما لم يعف صاحب احلق.

 .4أن لك من وجب هل القصاص يف انلفس أو دونها فعفا ىلع مال فرضوا به جاز.

 .5أن اخليار يف القصاص أو العفو أو ادلية إنما هو ملن وقعت عليه اجلناية ال ملن وقعت منه.

 .6جواز طلب العفو من املجِن عليه.

 .7أن احلق لويل الصغري.
َ
 .8أن املؤمن إذا ل رج به الغضب واحلمية ،فصدر منه ما ظاهره االعرتاض ىلع أمر اهلل وحكمه ،وهو لم يرد به اإلنكار واملعارضة ،وإنما قصد به

طلب الشفاعة وحنو ذلك فال يؤخذ بذلك؛ فإنما األعمال بانليات.
ر
 .9يف احلديث ديلل ىلع كرامات األويلاء ،فإن أنس بن انلرض حلف أال تكرس ثنية الربيع فأبر اهلل قسمه -ريض اهلل عنه ،-وىلع اإلنسان أن
خيىش ويهاب اهلل -تعاىل ،-وال يغرت بعمله فريى نفسه مثلهم.

266

املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل
فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
-1427
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.
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه-
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
 1994م.
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58201( :
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«Во времена Посланника Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) произошло
солнечное затмение, и он поднялся,
охваченный беспокойством, опасаясь,
что начался Судный день, и пошёл в
мечеть. Там он встал и совершил
молитву с самым долгим стоянием и
земным поклоном, которые я только
видел в его молитве. А затем он сказал:
“Поистине, солнечные и лунные
затмения — это знамения Всемогущего и
Великого Аллаха, и они не происходят
из-за чьей-то смерти или рождения.
Посредством них Он устрашает Своих
рабов, поэтому во время затмений
поминайте Аллаха, обращайтесь к Нему
с мольбами и испрашивайте у Него
прощения.»”

َُ ُ
 ال:-عز وجل- إن هذه اآليات اليت ي ْر ِسلها اهلل
 ولكن اهلل،تكون ملوت أحد وال حلياته
ُ َُ َُ ُ
 فإذا رأيتم منها شيئا،ي ْر ِسلها خي يوف بها عباده
َْ ْ َ َ ُ
ُ َْ َ
ف
غ
ت
اس
و
ه
ئ
اع
ود
اهلل
ذكر
إىل
وا
ع
فافز
ِ اره
ِ
ِ
ِ
ِ

**

591. Текст хадиса:

: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب موىس األشعري
َ َ
صىل اهلل- خ َسفت الشمس ىلع زمان رسول اهلل
َ
، وخيىش أن تكون الساعة، فقام ف ِز ًاع.-عليه وسلم
 ما، فصىل بأطول قيام وسجود، فقام،حىت أىت املسجد
ُّ رأيته يفعله يف صالته
 إن هذه اآليات: ثم قال،قط
ُ
 ال تكون ملوت أحد وال:-عز وجل- اليت يُ ْر ِسل َها اهلل
ُ َُ ُ
 فإذا، ولكن اهلل يُ ْر ِسل َها خي يوف بها عباده،حلياته
ْ َ
رأيتم منها شيئا فاف َز ُعوا إىل ذكر اهلل و ُد َاعئِ ِه
َْ ْ َ
.ِاره
ِ واس ِتغف

Абу Муса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Во времена Посланника Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) произошло
солнечное затмение, и он поднялся, охваченный
беспокойством, опасаясь, что начался Судный
день, и пошёл в мечеть. Там он встал и совершил
молитву с самым долгим стоянием и земным
поклоном, которые я только видел в его молитве. А
затем он сказал: “Поистине, солнечные и лунные
затмения — это знамения Всемогущего и Великого
Аллаха, и они не происходят из-за чьей-то смерти
или рождения. Посредством них Он устрашает
Своих рабов, поэтому во время затмений
поминайте Аллаха, обращайтесь к Нему с
мольбами и испрашивайте у Него прощения.»”
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.591

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Когда во времена Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) свет солнца вдруг исчез
или стал тусклым, он поднялся, охваченный
беспокойством, ибо его совершенное знание о
Всевышнем
Господе
побуждало
его
к
богобоязненности и бдительности, потому что
большинство обитателей земли пребывали в
заблуждении и погрязли в грехах, или же он
опасался, что настал Судный день. И он зашёл в
мечеть и совершил вместе с людьми молитву,
которую предписано совершать во время затмений,

268

**

- ملا ذهب ضوء الشمس أو يشء منه يف عهد انليب
ً  قام-صىل اهلل عليه وسلم
 ألن معرفته الاكملة،فزاع

 أوجبت هل أن يصري كثري اخلوف وشديد-تعاىل- بربه
املراقبة؛ لضالل أكرث أهل األرض وطغيانهم أو أن

 فصىل،ساعة انلفخ يف الصور حرضت فدخل املسجد

 فأطال إطالة لم تعهد من،بانلاس صالة الكسوف
ُ
 فلما فرغ املصطىف من،قبل إظهارا للتوبة واإلنابة
، توجه إىل انلاس يعظهم،مناشدته ربه ومناجاته

ويبني هلم أن هذه اآليات يرسلها اهلل عَّبة لعبادهи делал это так долго, как никогда не делал ранее, ،
демонстрируя покаяние и смирение. Закончив же
وتذكريا وختويفا ،يلبادروا إىل ادلاعء واالستغفار взывать к Господу и вести тайную беседу с Ним
таким образом, избранник Всевышнего (мир ему и
واذلكر والصالة.
благословение Аллаха) обратился к людям с
наставлением и разъяснил им, что затмения — это
знамения, которые Аллах посылает Своим рабам в
качестве назидания, напоминания и устрашения,
дабы они поспешили делать дуа, испрашивать у
Него прощения, поминать Его и совершать
молитву.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الشمائل  -اآلداب والرقائق.
ر
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• فقام  :أي إىل املسجد.
• سجوده  :سجد ،أي :هوى إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
َ
• ف ِزاع  :وجه فزعه أن تكون الساعة.والفزع يف الكم العرب ىلع وجهني :أحدهما ما تستعمله العامة ،يريدون به اذلعر .واآلخر ،االتلجاء.
• الساعة  :أن تكون الساعة حرضت واملراد بالساعة ساعة العقوبة أو ساعة انلفخ يف الصور.
• ُّ
قط  :ظرف للزمان للمايض.

• اآليات  :العالمات اليت يكون بها اتلخويف وكم من اآليات ظهرت يف هذا الزمان اكلَّباكني والزالزل واألاعصري والفيضانات وَّكها عقوبات
وآيات للعظة.
ُ
• يُ ْر ِسل َها اهلل  :يوجدها وعَّب باإلرسال ملا يتضمنه من معىن اإلنذار.
ْ
َُ ُ
• خي يوف بهما عباده  :يُل ِيق اخلوف يف قلوبهم.
َ ْ
• فاف َز ُعوا  :الفزع يف الكم العرب ىلع وجهني :أحدهما ما تستعمله العامة ،يريدون به اذلعر .واآلخر ،االتلجاء ،وهو املراد هنا.
• ذكر اهلل  :ما حيصل به ذكر اهلل من صالة وغريها.
ُ
• د َاعئِ ِه  :سؤاهل الرمحة وكشف ما نزل بكم.
ْ َْ
ارهِ  :طلب مغفرة ذنوبكم أي سرتها واتلجاوز عنها.
• اس ِتغف ِ
• خسفت الشمس  :اخلسوف :ذهاب ضوء الشمس أو بعضه.

فوائد احلديث:
 .1شدة خوف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اهلل تعاىل لكمال علمه باهلل وبعظمته.
 .2مْشوعية صالة الكسوف يف املسجد واإلطالة فيها.
 .3جواز اإلخبار بما يوجب الظن من شاهد احلال؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يبني سبب خوفه.
 .4دوام املراقبة لفعل اهلل تعاىل.
 .5مْشوعية اخلطبة بعدها وبيان احلكمة من الكسوف.
 .6أن احلكمة من اآليات ختويف انلاس ال موت أحد أو حياته.
 .7مْشوعية الفزع إىل ذكر اهلل تعاىل وداعئه واستغفاره عند رؤية الكسوف وآيات اتلخويف.
 .8اذلنوب سبب للعقوبات.
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املصادر واملراجع:
اإلملام بْشح 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 ،القاهرة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).
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"Воистину, эти отхожие места
посещаются (шайтанами). И поэтому
когда кто-нибудь из вас придёт туда,
пусть скажет: "Я прибегаю к защите
Аллаха от шайтанов мужского и
"женского пола.

إن هذه احلشوش حمترضة ،فإذا أىت أحدكم

اخلالء فليقل :أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث

 .592احلديث:

**

592. Текст хадиса:

عن زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه ،-عن رسول اهلل Зайд ибн Аркам, да будет доволен им Аллах, -
ُ ُ َ передал, что Посланник Аллаха, да благословит
ر
صىل اهلل عليه وسلم -قال«:إن هذه احلشوش
его Аллах и приветствует, сказал: "Воистину, эти
ََ َ َُْ ْ
ُ
َُْ َ َ ٌ
ُ
هلل отхожие места посещаются (шайтанами). И
حمترضة ،فإذا أىت أحدكم اخلال َء فليقل :أعوذ با ِ
َ ُُ
поэтому когда кто-нибудь из вас придёт туда, пусть
ث واخلَبَائث».
ِمن اخلب ِ
скажет: "Я прибегаю к защите Аллаха от шайтанов
мужского и женского пола" (А’узу би-Лляхи мин аль"хубси ва-ль-хабаис).

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

إن موضع قضاء احلاجة حترضه اجلن والشياطنيместа справления нужды посещаются джиннами и ،
шайтанами. Они подкарауливают в них людей,
يرتصدون فيه بلِن آدم باألذى والفساد؛ ألنه موضع чтобы доставить им неприятности и навредить,
ُ
تكشف فيه العورة ،وال يُذكر اسم اهلل فيه ،فإذا أىت поскольку в таких местах человек обнажает
ُ
срамные части тела и не поминает имя Аллаха.
هلل
املسلم إىل موضع قضاء احلاجة فليقل« :أعوذ با
ِ
Поэтому если мусульманин пришёл в место
ََ
َ ُُ
ِمن اخلب ِ
ث واخلبائث» أي :أعتصم باهلل وأحتيم به справления нужды, то ему следует сказать: "Я
прибегаю к защите Аллаха от шайтанов мужского и
من رش ذكران الشياطني وإناثهم.
женского пола" (А’узу би-Лляхи мин аль-хубси валь-хабаис)". Произнося эти слова, верующий ищет
убежище и защиту у Аллаха от зла шайтанов
мужского и женского пола.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العْشة بني الزوجني
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة
راوي احلديث :زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ُ
ّ
• احلُشوش  :مجع ُحش ،وهو الكنيف ،موضع قضاء احلاجة.
ُْ
َ
• حمتَرضة  :حيرضها اجلن والشياطني.
• اخلَالء  :موضع قضاء احلاجة.
• أعوذ  :أعتصم وأتلجئ.
• اخلُبُث  :مجع اخلبيث ،وهم ذكران الشياطني.
• اخلبائث  :مجع اخلبيثة ،وهم إناث الشياطني.

فوائد احلديث:

ر
أماكن الشياطني اليت تأوي إيلها وتُق ُ
ُ
يم فيها.
 .1أن األمكنة انلجسة والقذرة يه
ِ
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واالعتصام به من الشياطني ورشوره ْم ،فهو ُ
ُ
صم من ي
المنْيج منهم ،والعا ُ
ُ
رشهم.
االتلجاء إىل اهلل -تعاىل-
.2
ِِ
ِ

 .3فضيلة هذا ادلاعء واذلكر ,ومْشوعية قوهل عند دخول اخلالء.
ٌ
ر
ٌ ر ٌّ
ْ ُُ
ُ
ٌ
ٌ
إثبات وجود ي
كاره ْم ضالل وكفر؛ ألنه رد لرصيح انلصوص الصحيحة ،وهو نقص يف العقل ،وضيق يف اتلفكري؛ فإن
فإن
اجلن
.4
والشياطنيِ ،
ْ
ُْ
ُ
اإلنسان ال ينكر ما لم يصل إيله علمه.
ُ
ُْ َ ُ
ٌ
ْشع عندها أذاكر وأدعية ،تناسب ما يرىج فيها من رمحة اهلل وفضله ،واألمكنة اخلبيثة اكحلشوش يناسب دخوهلا
 .5األمكنة الطيبة اكملساجد ي
َ
أذاكر بابلعد ر
ٌ
عما فيها من خبائث ي
اجلن َو َم َرد ِة الشياطني.
ِ
 .6الشياطني نواعن ذكور وإناث.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نْش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.-سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

 سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنْش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.

-معالم السنن رشح سنن أيب داود ،أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية – حلب،

الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م.

-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

-انلهاية يف غريب احلديث واألثر ,جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري ,املكتبة

العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ,حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة 2003 -م.
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ُُ ْ َ
إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا ابلَول
ْ
َ َ
 وقراءة، إنما يه ِذلِكر اهلل تعاىل،وال القذر

«Поистине, эти мечети не
предназначены для мочи или чего-либо
нечистого. Они для поминания
Всевышнего Аллаха и чтения Корана.»

القرآن

**

593. Текст хадиса:

Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт, что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поистине, эти мечети не
предназначены для мочи или чего-либо нечистого.
Они для поминания Всевышнего Аллаха и чтения
Корана». Или же Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал нечто подобное.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.593

ً
 «إن هذه املساجد: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أنس
َ َ
َ ال تَ ْصلُ ُح ليشء من هذا
 إنما يه،ابلول وال القذر
ْ
 وقراءة القرآن» أو كما قال رسول اهلل،ذلكر اهلل تعاىل
ِِ
.-صىل اهلل عليه وسلم صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

С этим хадисом связана история, которую ريض اهلل-  أخَّب عنها أنس،هذا احلديث هل قصة
рассказал Анас (да будет доволен им Аллах):
«Когда мы находились в мечети с Пророком (мир  بينما حنن يف املسجد مع رسول اهلل: حيث يقول-عنه
ему и благословение Аллаха), пришёл какой-то  فقام يبول يف، إذ جاء أعرايب-صىل اهلل عليه وسلمбедуин и, остановившись, начал мочиться в мечети.
صىل اهلل عليه-  فقال أصحاب رسول اهلل،املسجد
Сподвижники Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказали: «Прекрати,  فقال. " "فزجره انلاس:  ويف رواية. مه مه:-وسلم
ُ  "ال تَ ْزر ُم:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
прекрати!» А в другой версии говорится: «И люди ،" دعوه،وه
ِ
прикрикнули на него». Тогда Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не صىل اهلل عليه-  ثم إن رسول اهلل،فرتكوه حىت بال
останавливайте его, оставьте его в покое». И они  "إن هذه املساجد ال تصلح: داعه فقال هل-وسلم
оставили его в покое, а когда он закончил мочиться,
صىل اهلل عليه-  فبني الرسول،"ليشء من هذا ابلول
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) подозвал его и сказал: «Поистине, эти  أن هذه املساجد ال يصلح فيها فعل يشء من-وسلم
мечети не предназначены для мочи…» Посланник  وال رفع،األذى كقضاء احلاجة وال وضع القذر
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
ي
، فإنما بنيت للصالة والقرآن واذلكر،الصوت فيها
разъяснил, что мечети не предназначены ни для
чего нечистого, они предназначены для молитвы, فعىل املؤمن أن حيرتم املساجد وأن يكون فيها
поминания Аллаха и чтения Корана. И верующий
-.تعاىل- متأدبًا ألنها بيوت اهلل
должен относиться к этим домам Аллаха с
почтением и не загрязнять их, и не повышать в них
голос. Он должен проявлять благовоспитанность,
потому что это дома Аллаха.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد:اتلصنيف
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ ْ َ
. ال يَ ِليق بها وينبيغ أال يفعل فيها: • ال تصل ُح ليشء
َ
َ : الق َذر
.الو َسخ
•
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• أو كما قال  :يؤىت بها احرتازا من الكذب لو جزم بالنسبة إيله -صىل اهلل عليه وسلم -فلعله لم حيفظ هذا اللفظ.

فوائد احلديث:
 .1وجوب العناية باملساجد وتزنيهها عن األقذار.
َ َ
 .2حتريم إلقاء القذارة يف املسجد من بصاق وغريه ،وإذا اكن القذر َناسة اكن اتلحريم أشد.
 .3إثبات َناسة بول اآلدِّم.
ْ
ُّ
 .4احلَض ىلع إعمار بيوت اهلل -تعاىل -بالصالة وقراءة القرآن و ِذكر اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عْش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النْش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنْش ،الطبعة 1426 :ه

الرقم املوحد)8948( :
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َّ ُ
ً
إنك لن ُتلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل

...«Какое бы праведное дело ты ни
совершил ради Всевышнего Аллаха, оно
непременно послужит причиной твоего
возвышения. Возможно, ты выживешь,
чтобы через тебя одни люди получили
пользу, а другим был нанесён вред»...

 ولعلك أن ُتلف،إال ازددت به درجة ورفعة
َّ َ ُ وي،حىت ينتفع بك أقوام
رض بك آخرون

**

594. Текст хадиса:

 جاءين: قال-ريض اهلل عنه- عن سعد بن أيب وقاص
ُ َ
 ي ُعود ِين اعم َح رج ِة-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ْ ر
 قد بلغ، يا رسول اهلل: فقلت،الوداع من َو َج ٍع اشتَد يب
ٌ
ُ
َ يب من
 وال يَ ِرث ِِن إال ابنة، وأنا ذو مال،الو َج ِع ما ترى
ر
ُ ََََ ر
 فالش ْط ُر يا رسول: قلت، ال:أفأت َصدق بثلِث مايل؟ قال

Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Когда в год прощального хаджа я
заболел и был близок к смерти, Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) пришёл
навестить меня. Я сказал: “О Посланник Аллаха, ты
видишь, до чего довела меня эта болезнь. Я богат,
и у меня нет наследников, кроме дочери, так не
отдать ли мне в качестве милостыни две трети
своего имущества?” Он сказал: “Нет”. Я спросил: “А
половину, о Посланник Аллаха?” Он сказал: “Нет”.
Я спросил: “Тогда треть?” Он сказал: “Треть, но и
трети будет много, ведь, поистине, лучше тебе
оставить своих наследников состоятельными, чем
нуждающимися и вынужденными просить у людей.
Что бы ты ни израсходовал ради Всевышнего
Аллаха, ты непременно получишь за это награду, в
том числе и за то, что ты положишь в рот своей
жене”. Тогда я спросил: “О Посланник Аллаха,
оставят ли меня здесь после того, как уедут мои
товарищи?” Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: “Если ты будешь вынужден
остаться [не в Медине], то какое бы праведное дело
ты ни совершил ради Всевышнего Аллаха, оно
непременно
послужит
причиной
твоего
возвышения. Возможно, ты выживешь, чтобы через
тебя одни люди получили пользу, а другим был
нанесён вред. О Аллах, заверши переселение для
моих сподвижников и не вынуждай их отступать! О
бедный Са‘д ибн Хауля!”». Са‘д сказал: «Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) жалел
его потому, что тот умер в Мекке.»

 واثللث، اثللث: فاثللث؟ قال: قلت، ال:اهلل؟ قال
ََ
َ ََََ َ ََ
ٌ ك أغنياء
خري من أن تذ َر ُهم
 إنك إن تذر ورثت،كثري
َ ًَُ َ َر
 وإنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها،اعلة يتَكففون انلاس
َ ْ ُ
ْ ِ  حىت ما َتعل يف،ت بها
.يف امرأتك
وجه اهلل إال أ ِجر
ُُ َ ر
: يا رسول اهلل أخلف بعد أصحايب؟ قال: قلت:قال
َُُر
إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال
ً ْ
ََُر
َ َْْ
 ولعلك أن ختلف حىت ينتفع،ورف َعة
ازددت به درجة
ِ
َْ
ُ ،بك أقوام
ُّ َ وي
 امهلل أم ِض ألصحايب.رض بك آخرون
َ
َ  لكن، وال تَ ُر َّد ُهم ىلع أ ْع َقابهم،هجرتهم
ابلائ ِ ُس
ِِ
ِ
ََ َ
صىل اهلل عليه- سعد بن خ ْولة (يَ ْر ِِث هل رسول اهلل
.) أن مات بمكة-وسلم

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.594

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах)
тяжело заболел во время прощального хаджа и
стал опасаться, что умрёт от этой болезни. И когда
Пророк (мир ему и благословение Аллаха),
имевший обыкновение заботиться о своих
сподвижниках и помогать им, навестил его, Са‘д
сказал ему, что поскольку он боится, что умрёт, ему,
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 يف حجة-رىض اهلل عنه- مرض سعد بن أيب وقاص
ً
ً
 فعاده،شديدا خاف من شدته املوت
مرضا
الوداع
 كعادته يف تفقد-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

صىل اهلل-  فذكر سعد للنيب،أصحابه ومواساته إياهم
 ما يعتقد أنها تسوغ هل، من ادلوايع-عليه وسلم

наверное, следует отдать в качестве милостыни
большую часть своего имущества. Он сказал: «О
Посланник Аллаха, поистине, моё состояние очень
тяжёлое, и я опасаюсь, что умру, а я состоятелен, а
у меня нет слабых и неспособных обеспечить себя
наследников, кроме дочери. Так не отдать ли мне
две трети своего имущество в качестве милостыни,
дабы увеличить тем самым свой запас благих
дел?» Но Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Нет». Тогда он спросил: «А
половину, о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Нет».
Са‘д спросил: «А треть?» Он ответил: «Можешь
отдать треть, хотя и треть — это много». То есть
лучше уменьшить до четверти, пятой части и так
далее. Затем Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) разъяснил ему, что следует отдавать в
качестве милостыни не большую часть имущества,
а меньшую по двум причинам.
Во-первых, оставить наследников состоятельными,
получающими пользу от его доброты и его
имущества, лучше для него, чем отдать это
имущество другим, а наследников оставить ни с
чем, вынудив их просить у людей. Во-вторых, он
может выздороветь, и тогда, если у него сохранится
имущество, он сможет расходовать его на
узаконенное Шариатом в надежде на награду от
Аллаха и получит награду за это, даже за самые
обязательные для него расходы — питание жены.
Также Са‘д ибн Абу Ваккас опасался, что умрёт в
Мекке, из которой он переселился, покинув её ради
Аллаха, и из-за этого уменьшится награда, которую
получит он за своё переселение. И Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сообщил ему, что даже
если он против своей воли останется в месте, из
которого переселился, и будет совершать там
благие дела в надежде получить награду от Аллаха,
то это лишь возвысит его степень. А потом
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сообщил ему радостную весть, которая
должна была послужить указанием на то, что он
выздоровеет и Аллах принесёт через него пользу
верующим и вред неверующим. И всё произошло
так, как сообщил правдивый, к которому приходила
правда.
Са‘д
выздоровел
и
стал
главнокомандующим в войне с персами, и Аллах
принёс через него пользу исламу и мусульманам, и
он одерживал победы и причинил вред ширку и
многобожникам.
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 إنِن قد، يا رسول اهلل: فقال،اتلصدق بالكثري من ماهل
 وإين صاحب،اشتد يب الوجع اذلي أخاف منه املوت

 وإنه ليس من الورثة الضعفاء اذلين أخىش،مال كثري

 فبعد هذا هل،عليهم العيلة والضياع إال ابنة واحدة
 ألقدمه لصالح عميل؟ فقال انليب،أتصدق بثلِث مايل

 فالشطر يا رسول: قال. ال:-صىل اهلل عليه وسلم ال مانع من اتلصدق: فاثللث؟ فقال: قال. ال:اهلل؟ قال
 فالزنول إىل ما دونه من الربع.باثللث مع أنه كثري

صىل اهلل عليه-  ثم بني هل انليب.واخلمس أفضل

 احلكمة يف الزنول يف الصدقة من أكرث املال إىل-وسلم

:أقله بأمرين

وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته أغنياء منتفعني1-

،بَّبه وماهل فذلك خري من أن خيرجه منهم إىل غريهم

.ويدعهم يعيشون ىلع إحسان انلاس

، فينفقه يف طرقه الْشعية،وإما أن يبَّق وُيد ماهل2 حىت يف،وحيتسب األجر عند اهلل فيؤجر ىلع ذلك
.أوجب انلفقات عليه وهو ما يطعمه زوجه

ثم خاف سعد بن أيب وقاص أن يموت بمكة اليت
 فينقص ذلك من،هاجر منها وتركها لوجه اهلل تعاىل

-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخَّبه انليب،ثواب هجرته

 فيعمل،أنه لن خيلف قهرا يف ابلدل اليت هاجر منها

 ثم بْشه،فيه عمال ابتغاء ثواب اهلل إال ازداد به درجة

 بما يدل ىلع أنه سيَّبأ من-صىل اهلل عليه وسلم، ويرض به الاكفرين، وينفع اهلل به املؤمنني،مرضه

 فقد بريء من،فاكن كما أخَّب الصادق املصدوق
 فنفع، وصار القائد األىلع يف حرب الفرس،مرضه

 وفتح الفتوح ورض به اهلل،اهلل به اإلسالم واملسلمني
صىل اهلل عليه-  ثم داع انليب،الْشك واملْشكني

 وأن، لعموم أصحابه أن حيقق هلم درجتهم-وسلم
 وأال يردهم عن دينهم أو إىل ابلالد اليت،يقبلها منهم
، وهل احلمد واملنة، فقبل اهلل منه ذلك،هاجروا منها

.واحلمد هلل اذلي أعز بهم اإلسالم

 وهو من املهاجرين اذلين،ثم ذكر سعد بن خولة
هاجروا من مكة ولكن اهلل قدر أن يموت فيها؛

فمات فيها ،فرىث هل انليب -عليه الصالة والسالم-؛ )Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха
обратился к Аллаху с мольбой за своих
أي :توجع هل أن مات بمكة؛ وقد اكنوا يكرهون сподвижников вообще, прося для них высоких
степеней и принятия деяний, и чтобы они не
للمهاجر أن يموت يف األرض اليت هاجر منها.
отходили от религии своей — или же речь шла о
землях, из которых они переселились. И Аллах
принял это от него, и Ему хвала и благодеяние, и
хвала Аллаху, Который укрепил ислам посредством
них. Затем он упомянул Са‘да ибн Хаулю, который
относился к числу мухаджиров, покинувших Мекку,
однако Аллах предопределил ему умереть в Мекке,
и он умер там. И Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) жалел его потому, что тот
умер в Мекке, и сподвижники жалели, когда
переселенец умирал в той земле, из которой
переселился.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوصية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز  -فضائل الصحابة  -انلفقات  -انلبوة.
ر
راوي احلديث :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يعودين  :يزورين.
• وجع  :مرض.

• اشتد يب  :قوي يلع.
• فالشطر  :انلصف.

• واثللث كثري  :فاألوىل أن ينقص عن اثللث وال يزاد عليه.
• أن تذر  :ترتك.

• اعلة  :مجع "اعئل" و "العالة" الفقراء.

• يتكففون انلاس  :يسألون انلاس بأكفهم أي أيديهم.
• يف يف امرأتك  :يف فم زوجتك.

• أخلف بعد أصحايب  :املنرصفني من مكة ألجل مريض واكنوا يكرهون اإلقامة بمكة ألنهم هاجروا منها وتركوها هلل.
• أمض  :أتمم.

• وال تردهم ىلع أعقابهم  :برتكهم هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم.
• ابلائس  :الشديد احلاجة.
• يرِث  :يتوجع وحيزن.

فوائد احلديث:
 .1استحباب عيادة املريض ،وتتأكد ملن هل حق من قريب وصديق وحنوهما.
 .2جواز إخبار املريض بمرضه ،وبيان شدته إذا لم يقصد التشيك والسخط ،وينبيغ ذكره للفائدة ،كطبيب يعينه ىلع تشخيص مرضه أو مسعف
يتسبب هل العالج.

 .3استشارة العلماء واستفتاؤهم يف سائر أموره.

 .4إباحة مجع املال إذا اكن من طرقه املْشوعة.

 .5استحباب الوصية وأن تكون باثللث من املال فأقل ولو ممن هو صاحب مال كثري.
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 .6األفضل أن يكون بأقل من اثللث  ،وذلك حلق الورثة.

 .7أن إبقاء املال للورثة -مع حاجتهم إيله -أحسن من اتلصدق به ىلع ابلعداء لكون الوارث أوىل بَّبه من غريه.
 .8أن انلفقة ىلع األوالد والزوجة عبادة جليلة مع انلية احلسنة.

 .9أن من هاجر من بدل لوجه اهلل تعاىل وإلعالء لكمته ،فال يرجع إيلها لإلقامة ،فإن أقام بغري قصده ،فال حرج عليه.

 .10يف احلديث معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أشار إىل أن سعدا سيَّبأ من مرضه وينتفع به أناس ،ويرض آخرون ،فاكن كما قال،
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 وتأتون،إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم
ً
املاء إن شاء اهلل غدا

"Вы будете идти весь вечер и всю ночь, а
завтра утром, если пожелает Аллах,
доберётесь до источника воды."
**

595. Текст хадиса:

Абу Катада сказал: "Обратившись к нам, Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: "Вы будете идти весь вечер и всю ночь, а
завтра утром, если пожелает Аллах, доберётесь до
источника воды". После этого люди двинулись в
путь и не поворачивались друг к другу". Абу Катада
сказал: "Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, рядом с которым я
находился, ехал на своей верблюдице до середины
ночи, а потом задремал и стал клониться набок.
Тогда я приблизился к нему и поддерживал его, не
будя, пока он не выпрямился (в седле). Так он ехал,
пока не прошла большая часть ночи, а потом он
(снова) стал клониться набок, сидя на своей
верблюдице. Я (опять приблизился к нему) и
поддерживал его, не будя, пока он не выпрямился
(в седле). Так он и ехал, пока перед самым
восходом солнца снова не наклонился больше, чем
в первый и второй раз, и чуть не упал. Я
приблизился к нему и стал поддерживать его, а он
поднял голову и спросил: "Кто это?" Я отозвался:
"Абу Катада". Он спросил: "Сколько времени ты
едешь рядом со мной?" Я ответил: "Я еду так с
(начала) ночи". Тогда он сказал: "Да позаботится о
тебе Аллах за то, что ты позаботился о Его
Пророке”. Потом он спросил: "Не кажется ли тебе,
что мы отстали от людей? Ты видишь кого-нибудь?"
Я сказал: "Вот один всадник". Потом я сказал: "Вот
ещё один", а через некоторое время мы
соединились (с этими двумя и другими), всего же
собралось семь всадников. После этого Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
свернул с дороги, прилёг и сказал: "Следите за
временем, чтобы нам не проспать молитву", (после
чего все заснули). Первым после восхода солнца
проснулся Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, а потом поспешно поднялись
и мы. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, велел: "Садитесь верхом", и мы
двинулись в путь, сев (на своих верблюдов). Когда
солнце поднялось уже довольно высоко, Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, спешился,
велел мне принести мой сосуд для омовения, в
котором было немного воды, и совершил более
лёгкое омовение, чем обычно, после чего в сосуде
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: احلديث.595

َ َ ََ َ َ َ
 خطبَنا رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال،ع ْن أ ِيب قتَادة
َ ُ َ
ُ ر
 وتأتون املاء،ريون َع ِشيتَك ْم
 «إنكم ت ِس: فقال،وسلم
َْ
َ
 فانطلق انلاس ال يل ِوي أحد ىلع،»إن شاء اهلل غدا

 فبينما رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال أبو قتادة،أحد
ُ
ْ
َ وسلم يسري حىت
ابه ر
: قال، وأنا إىل جنبه،ار الليل
ََ
ََ
فمال عن
،فن َعس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُ
َ َ ُ
فدع ْمته من غري أن أو ِقظه حىت
 فأتيته،راحلته
َ
َ
َ
ر
،  ثم سار حىت تهور الليل: قال،اعتدل ىلع راحلته
ُ
َ
 فدعمتُه من غري أن أو ِقظه: قال،مال عن راحلته

 ثم سار حىت إذا اكن: قال،حىت اعتدل ىلع راحلته
ْ
من آخر ر
 مال َميْلة يه أشد من امليْلتني،الس َحر
َْ
ْ
ْ
 فرفع،فدعمته
 فأتيتُه، حىت اكد ين َج ِفل،األويلني
 «مىت: قال، أبو قتادة: « َمن هذا؟» قلت: فقال،رأسه
َ
 ما زال هذا َم ِسريي منذ:مسريك مِن؟» قلت
اكن هذا
 ثم،» «حفظك اهلل بما حفظت به نبيه: قال،الليلة
َْ
َ
 «هل ترى: ثم قال،» «هل ترانا َنىف ىلع انلاس؟:قال
 هذا راكب: ثم قلت، هذا راكب:من أحد؟» قلت
ْ َ
َ
 فمال رسول: قال، حىت اجتمعنا فكنا سبعة ركب،آخر
، فوضع رأسه،اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الطريق
 فاكن ر،» «احفظوا علينا صالتنا:ثم قال
أول َمن

ُ
والشمس يف
استيقظ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
ُ
ْ
ْ
 فركبنا،» «اركبوا: ثم قال، فق ْمنا ف ِز ِعني: قال،ظهره
َ َ
َ
ْ
يضأة
 ثم داع بِ ِم،فرسنا حىت إذا ارتفعت الشمس ن َزل
ِ
ُ
 فتوضأ منها وضوءا: قال،اكنت ميع فيها يشء من ماء
 ثم قال أليب، وبيق فيها يشء من ماء: قال،دون ُوضوء
َ
ْ
َ احفظ علينا م
 ثم،» فسيكون هلا نبَأ،يضأتك
« :قتادة
ِ
ر
ر
 فصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه،أذن بالل بالصالة
َ ر
 فصنع كما اكن يصنع، ثم صىل الغداة،وسلم ركعتني
ر
َ  ورك: قال،لك يوم
ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
َْ
 فجعل بعضنا يه ِمس إىل بعض ما: قال،وركبْنا معه
َْ
ر
 «أما:ريطنا يف صالتنا؟ ثم قال
ِ كفارة ما صنعنا بِتف

что-то ещё осталось". [Передатчик этого хадиса
сказал]: "Потом Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал Абу Катаде: "Сохрани для нас
твой сосуд, ибо потом (люди будут) рассказывать о
нём (друг другу)". После этого Билял призвал людей
на молитву, и Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сначала совершил
(добровольную молитву) в два раката, а потом
провёл
обязательную
рассветную
молитву,
поступив так, как он поступал ежедневно". [Абу
Катада] сказал: "Затем Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сел верхом,
и мы тоже сели (на своих верблюдов). В пути мы
стали перешёптываться, спрашивая друг друга:
"Как нам искупить то, что мы проявили нерадение
по отношению к нашей молитве?" Услышав это,
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
спросил: "Разве я не служу примером для вас?"
Потом он сказал: "Сон не является проявлением
нерадения — нерадение проявляет такой человек,
который не молится, пока не настанет время
следующей молитвы. Пусть тот, кто проспит
молитву, помолится, когда вспомнит о ней, а на
следующий день совершит эту молитву в
установленное время". Потом он спросил: "Как вы
думаете, что (сейчас) делают остальные люди?" —
а некоторое время спустя сказал: "Наутро люди
обнаружили, что потеряли своего Пророка. Абу
Бакр и Умар стали говорить: "Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, находится
за вами, ибо он не оставил бы вас сзади". Однако
(некоторые) люди утверждали: "Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
находится перед вами", и если бы они послушались
Абу Бакра и Умара, то поступили бы правильно".
[Абу Катада] сказал: "Когда мы присоединились к
остальным, прошла уже значительная часть дня.
Всё вокруг раскалилось, и люди жаловались: "О
Посланник Аллаха, мы погибаем от жажды!"
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
отвечал им: "Вы не погибнете", а потом сказал:
"Подайте мне мою чашу", и велел принести (мой)
сосуд для омовения". [Передатчик этого хадиса
сказал]: "Затем Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, стал лить воду, а Абу
Катада поил людей. Увидев воду, (все они)
бросились к этому сосуду, а Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал им:
(Ведите себя пристойно), ибо все вы утолите
жажду". Абу Катада сказал: "Они (повиновались
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ُ َ
َ « : ثم قال،»يف أُ ْسوة
كم ر
أما إنه ليس يف انلوم
ل
ي
َْ
 إنما اتلفريط ىلع من لم يصل الصالة حىت،تفريط
ي
 فمن فعل ذلك فليُ َصلها،ييجء وقت الصالة األخرى
َ ح
 ثم،» فإذا اكن الغد فليصلها عند وقتها،ني ينتبه هلا
ِ
ََ
ْ
 «أصبح: ثم قال: «ما ترون انلاس صنعوا؟» قال:قال
ََ
 رسول اهلل: فقال أبو بكر وعمر،»انلاس فق ُدوا نبيهم
ي
َْ
، لم يكن ِيلُخلفكم،صىل اهلل عليه وسلم َبعدكم
ْ
 إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بني:وقال انلاس
ُ
: قال، وعمر يَ ْرش ُدوا، فإن يطيعوا أبا بكر،أيديكم
ْ
ر
َ ،امتد انلهار
،وح ِيم لك يشء
فانتهيْنا إىل انلاس حني
ْ َ َ
ْ
 «ال: فقال،عطشنا
ِ ، يا رسول اهلل هلكنا:وهم يقولون
َ
ُ
َ ْ
: «أ ْط ِلقوا يل غ َم ِري» قال: ثم قال،»ُهلك عليكم
َ وداع بالم
 فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،يضأة
ِ
َ
ْ
ُّ يص
ُ
 فلم يعد أن رأى انلاس، وأبو قتادة يس ِقيهم،ب
 فقال رسول اهلل صىل،ماء يف امليضأة تكابوا عليها
ُ ُّالم َأل لك
َ  «أحسنوا:اهلل عليه وسلم
ْ َ كم
:سري َوى» قال
ُّ
يصب
 فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،ففعلوا

 وغري رسول اهلل صىل اهلل،وأس ِقيهم حىت ما بيق غريي
 ثم صب رسول اهلل صىل اهلل عليه: قال،عليه وسلم

 ال أرشب حىت: فقلت،» «ارشب: فقال يل،وسلم
ُ
َ
آخرهم
سايق القوم
 «إن:تْشب يا رسول اهلل قال
ُ
 ورشب رسول اهلل صىل اهلل،فْشبت
: قال،»رشبا
ّ
َ
ً
َ
: قال، فأىت انلاس املاء جا ِمني ِرواء: قال،عليه وسلم
ي
 إين ألحدث هذا احلديث يف:فقال عبد اهلل بن رباح
 إذ قال عمران بن حصني انظر أيها،مسجد اجلامع
ي
، فإين أحد الركب تلك الليلة،الفىت كيف حتدث
 ر: فقال، فأنت أعلم باحلديث: قلت:قال
ممن أنت؟
ي
 فأنتم أعلم، حدث: قال، من األنصار:قلت
ر
 لقد: فقال عمران، فحدثت القوم: قال،حبديثكم
ُ  وما َش َع،شهدت تلك الليلة
رت أن أحدا حفظه كما

.حفظته

ему), и Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, стал лить воду, а я поил их,
пока не напились все, кроме меня и Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Наконец он налил воды мне и велел: "Пей". Я
сказал: "Я не стану пить, пока не напьёшься ты, о
Посланник Аллаха!" Однако он сказал: "Тот, кто
поит людей, должен пить последним", и я попил, а
потом напился Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует". [Абу Катада] сказал: "А
через
некоторое
время
люди,
уже
не
испытывавшие жажды, достигли источника воды".
[Сабит аль-Бунани] сказал: "Абдуллах ибн Рабах
сказал: "Когда я передавал этот хадис в соборной
мечети, ‘Имран ибн Хусейн вдруг спросил: "Погоди,
о юноша, почему об этом рассказываешь ты, когда
той ночью одним из всадников был я?" Я сказал:
"Тогда тебе лучше знать об этом". Он спросил: "Кто
ты?" Я ответил: "Я из числа ансаров". Тогда он
сказал: "Рассказывай, ибо вы лучше знаете, о чём
говорите". После этого я передал людям этот хадис,
а ‘Имран сказал: "Я сам был там той ночью, но не
думаю, что кто-нибудь запомнил всё это, как
запомнил ты."
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

в этом хадисе сообщается, что однажды, когда
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, находился в пути, у людей
закончилась вода. Тогда Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, обрадовал их вестью о
том, что они обнаружат водный источник впереди.
Это побудило людей к тому, что они ускорили
передвижение и не стали ждать. Они даже
обогнали Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, и некоторых из его сподвижников.
Среди оставшихся сподвижников был Абу Катада.
Наступила ночь, и Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, начал
дремать. Абу Катада поддерживал Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, в седле,
чтобы он не упал с верблюдицы. Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
заметил это и обратился к Аллаху с мольбой за Абу
Катаду, попросив Его позаботиться о нём так же, как
он позаботился о Его Пророке, да благословит его
Аллах и приветствует. Затем Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сообщил
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**

يبني احلديث الْشيف أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم اكن يف سفر وانتىه ما معهم من املاء فبْشهم
 مما،انليب صىل اهلل عليه وسلم بأنهم ُيدونه أمامهم

 حىت سبقوا،داع القوم إىل أن يرسعوا وال ينتظروا
 واكن،انليب صىل اهلل عليه وسلم وبعض الصحابة
منهم أبو قتادة فاكن الليل وبدأ رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم ينعس وأبو قتادة يعضده حىت ال يقع عن
الراحلة حىت انتبه هل الرسول صىل اهلل عليه وسلم

 ثم أخَّبه أن انلاس،وداع هل باحلفظ كما حفظه

سيختلفون يف ماكنه عليه الصالة والسالم وأن أبا

بكر وعمر سيخَّبونهم بأنه خلفهم وأنهم إن

 وهذا من عالمات نبوته عليه،أطاعوهم سريشدوا
 ثم ناموا يف الليل ولم يوقظهم إال،الصالة والسالم

 فبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن،حر الشمس

 بل،من نام عن الصالة دون تعمد تركها ليس بمفرط

ему, что люди разойдутся во мнениях относительно  ولكن املفرط من يدع وقت الصالة،هو معذور
его местонахождения. При этом Абу Бакр и Умар
скажут им, что он, да благословит его Аллах и  فلما مىش انليب صىل اهلل،خيرج دون أن يصليها
приветствует, находится позади них, и если они عليه وسلم والصحابة اذلين معه وصلوا للقوم وقد
повинуются им, то последуют прямым путём.
 فبْشهم انليب صىل اهلل،اكدوا يهلكون من العطش
Сообщение об этом относится к признакам
ً
пророчества Посланника Аллаха, да благословит عليه وسلم بأنهم لن يهلكوا وسيْشبوا مجيعا وداع
его Аллах и приветствует. Затем они заснули ночью بإناء أيب قتادة اذلي يستخدمه للوضوء وهو قدح
и проснулись лишь от солнца, которое стало
припекать. Посланник, да благословит его Аллах и  فْشب، وتوضأ فيه وداع انلاس للْشب منه،صغري
приветствует, разъяснил, что тот, кто неумышленно انلاس لكهم حىت لم يبق إال رسول اهلل صىل اهلل عليه
проспал молитву, не относится к нерадивым, ибо
 فْشب أبو قتادة بعد،وسلم وأبو قتادة ريض اهلل عنه
сон - уважительная причина. Нерадивым является
такой человек, который не молится, пока не أن أخَّبه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن ىلع سايق
настанет время следующей молитвы. Двинувшись  وذلك من معجزات انليب،القوم أن يْشب آخرهم
в путь, Пророк, да благословит его Аллах и
.صىل اهلل عليه وسلم
приветствует, и его спутники догнали людей,
которые были на краю гибели из-за мучившей их
жажды. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, обрадовал их вестью о том, что они
не погибнут и все вместе напьются воды.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, велел принести сосуд для омовения
Абу
Катады,
который
представлял
собой
небольшую чашу. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, совершил в неё малое
омовение, а затем позвал людей пить воду из этой
чаши. Все люди напились воды из неё, пока не
осталось лишь Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, и Абу Катады, да будет
доволен им Аллах. Абу Катада попил эту воду
после того, как Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сообщил ему, что тот, кто поит
людей, должен пить последним. Этот случай
относится к чудесам, которые совершал Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
. صالة اجلماعة-  فضائل الصحابة-  األذان-  مواقيت الصالة-  الوضوء-  آداب الْشب-  الشمائل:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو قتادة:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج

. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي ال يلتفت ألحد، ال يعطف: • ال يلوي ىلع أحد
-.تعاىل-  ال يرضكم ذلك عند اهلل: • ال ضري
. انتصف: • إبهار الليل
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• فنعس  :انلعاس مقدمة انلوم.

• فدعمته  :أقمت ميله من انلوم ورصت حتته اكدلاعمة للبناء فوقها.
• تهور الليل  :ذهب ،أكرثه مأخوذ من تهور ابلناء وهو انهداده.
• ينجفل  :يسقط.

• بما حفظت به نبيه  :بسبب حفظك نبيه صىل اهلل عليه وسلم.
• سبعة ركب  :ركب مجع راكب.

• بميضأة  :بكرس امليم وبهمزة بعد الضاد :ويه اإلناء اذلي يتوضأ به.
ً
ً
وضوءا خفيفا.
• وضوءا دون وضوء :
• يهمس إىل بعض  :يكلمه بصوت خيف.
ُ ْ
• ال هلك عليكم  :هو بضم اهلاء من اهلالك.

• غمري  :هو بضم الغني املعجمة وفتح امليم وبالراء هو القدح الصغري.
• أطلقوا يل  :إيتوين به.

• فلم يعد أن رأى انلاس ماء يف امليضأة  :لم يتجاوز رؤيتهم املاء يف امليضأة.

• أحسنوا املأل  :املأل اخللق والعْشة ،يقال :ما أحسن مأل فالن .أي خلقه وعْشته وما أحسن مأل بِن فالن .أي عْشتهم وأخالقهم.
• ي
جامني  :مسرتحيني ,واجلمام :ذهاب اإلعياء ،واإلمجام :ترفيه انلفس ملدة حىت يذهب عنها اتلعب وتنشط.
• يف مسجد اجلامع  :اتلقدير هنا مسجد املاكن اجلامع.
• تكابوا عليها  :تزامحوا عليها ًّ
مكبا بعضهم ىلع بعض.
• رواء  :الرواء ضد العطاش.

فوائد احلديث:
 .1فيه أنه يستحب ألمري اجليش إذا رأى مصلحة لقومه يف إعالمهم بأمر أن ُيمعهم لكهم ويشيع ذلك فيهم يلبلغهم لكهم ويتأهبوا هل وال خيص

به بعضهم وكبارهم ألنه ربما خيف ىلع بعضهم فيلحقه الرضر
 .2استحباب قول إن شاء اهلل يف األمور املستقبلة
 .3وفيه أنه يستحب ملن ُصنع إيله معروف أن يدعو لفاعله
 .4فيه استحباب األذان للصالة الفائتة
 .5وفيه قضاء السنة الراتبة ألن الظاهر أن هاتني الركعتني اللتني قبل الغداة هما سنة الصبح
 .6وقوهل كما اكن يصنع لك يوم فيه إشارة إىل أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها
 .7وفيه إباحة تسمية الصبح غداة
 .8أن انلائم ليس بملكف وإنما ُيب عليه قضاء الصالة
 .9امتداد وقت لك صالة من اخلمس حىت يدخل وقت األخرى وهذا مستمر ىلع عمومه يف الصلوات إال الصبح فإنها ال تمتد إىل الظهر بل خيرج
وقتها بطلوع الشمس
 .10إن سايق القوم آخرهم؛ فيه هذا األدب من آداب شاريب املاء واللْب وحنوهما ويف معناه ما يفرق ىلع اجلماعة من املأكول لكحم وفاكهة ومشموم
وغري ذلك
 .11ويف حديث أيب قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ,إحداها :إخباره بأن امليضأة سيكون هلا نبأ واكن كذلك ,اثلانية:
تكثري املاء القليل ,اثلاثلة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم لككم سريوى واكن كذلك ,الرابعة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم قال أبو بكر وعمر كذا وقال
انلاس كذا ,اخلامسة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم وتأتون املاء واكن كذلك ,ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك
وهلذا قال فانطلق انلاس ال يلوي أحد ىلع أحد إذ لو اكن أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوهل صىل اهلل عليه وسلم.
 .12سنة ختفيف الوضوء
 .13جواز انلوم ىلع ادلابة
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املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.

ادليباج ىلع صحيح مسلم بن احلجاج ,عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل ادلين السيويط ,حققه :أبو اسحق احلويِن األثري ,انلارش :دار ابن عفان
للنْش واتلوزيع  -اململكة العربية السعودية  -اخلَّب ,الطبعة :األوىل   1416ـه 1996 -م.
َ
َ
َ ُ ُ ْ
اىض عيَاض ُ
ُ ْ
َ ْ ُ َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ,عياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل,
الم َس رىم إِكمال
رشح ص ِحيح مس ِل ِم لِلق ِ ِ
ْ
املحقق :ادلكتور حي َىي إِ ْس َما ِعيل ,انلارش :دار الوفاء للطباعة والنْش واتلوزيع ،مرص ,الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م

الرقم املوحد)10621( :
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«Воистину, терпение следует проявлять
не иначе как при первом потрясении.»

إنما الصرب عند الصدمة األوىل
**

596. Текст хадиса:

 ر: قال-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
َّ مر
- انليب
َ
َ ََ
: فقال،َّب
ق
ند
ع
بيك
 بامرأة ت- صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
ٍ
َي َ ر
ر
ْ
 إيلك عِن؛ فإِنك لم:«ات ِيق اهلل واص َِّبي» فقالت
 إنره ر: ف ِقيل هلا،تُ َصب ب ُمصيبَيت ولم تَعرفه
 صىل- انل ِيب
ِ
ِ
ِ ِ ِ
 صىل اهلل عليه-  فأتت باب انليب- اهلل عليه وسلم
َ
َ
 فلم َتد عنده ر- وسلم
،عرفك
،بوابِني
ِ  لم أ:فقالت
ُ
َ
ر
َ الص
َّب عند ر
ر
: ويف رواية.»دم ِة األوىل
ِ ُ  « ِإنما الص:فقال
«تَبيك ىلع ي
.»صيب هلا
ِ

Сообщается, что Анас ибн Малик (да будет доволен
им Аллах) рассказывал: «Однажды, проходя мимо
некой женщины, плачущей возле могилы, Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)
остановился и сказал: «Побойся Аллаха и прояви
терпение». На что эта женщина, не знавшая
Пророка в лицо, воскликнула: "Уйди от меня, ведь
тебя не постигло такое горе!" Потом ей сказали:
"Это же был Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует!)", — и тогда она пришла к дверям
дома Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) и, не обнаружив там привратников,
сказала ему [оправдываясь]: "Я не узнала тебя!", —
он же сказал ей: "Воистину, терпение следует
проявлять не иначе как при первом потрясении.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.596

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В данном хадисе рассказывается о том, как مر انليب صىل اهلل عليه وسلم بامرأة ويه عند قَّب
однажды Пророк (да благословит его Аллах и
ً
ًّ
приветствует) проходил мимо некой женщины,  فلم تملك، واكنت حتبه حبا شديدا،صيب هلا قد مات
оплакивавшей на могиле своего умершего ребенка,  فلما رآها انليب.نفسها أن خترج إىل قَّبه تلبيك عنده
которого она любила настолько сильно, что не
.صيل اهلل عليه وسلم أمرها بتقوى اهلل والصَّب
могла ничего поделать с собой и постоянно
. ابعد عِن فإنك لم تصب بمثل مصيبيت:فقالت
приходила на его могилу, рыдая на ней. Увидев эту
женщину, Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) приказал ей убояться Аллаха и  إن هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:ثم قيل هلا
проявить терпение. На что она сказал ему: «Уйди от  وليس ىلع، إىل بابه،فندمت وجاءت إىل رسول اهلل
меня, ведь тебя не постигло такое горе!» Затем
.ابلاب بوابون يمنعون انلاس من ادلخول عليه
этой женщине сказали, что человеком, которого она
прогнала от себя, был сам Посланник Аллаха (да  فأخَّبها انليب صىل، إنِن لم أعرفك:فأخَّبته وقالت
благословит его Аллах и приветствует). Сожалея о  أن الصَّب اذلي يثاب عليه اإلنسان،اهلل عليه وسلم
своих словах, эта женщина пришла к дверям дома
.هو أن يصَّب عند أول ما تصيبه املصيبة
Пророка
(да
благословит
его
Аллах
и
приветствует), чтобы оправдаться за содеянное, и
не найдя при его дверях привратников, которые бы
не пускали людей к нему, вошла и сказала: «Я не
узнала тебя тогда», на что он сказал ей, что
терпение, за которое человеку полагается награда
у Аллаха, необходимо проявлять сразу же, как
человека постигает какое-либо горе.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه:اتلصنيف
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
**
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتيق اهلل واصَّبي  :الظاهر أن يف بكائها قدر زائد من نوح وغريه
• إيلك عِن  :ر
تنح وابتعد
• ر
الصدمة األوىل  :مفاجأة املصيبة عند ذروتها ومحوتها

فوائد احلديث:
ُ
 .1من أ ِمر بمعروف عليه أن يتقبله بقبول حسن وخيضع للحق ولو لم يعرف اآلمر هل ،وذلك ألن احلق ال يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال

باحلق ،وذللك اكنت املرأة يف موضع اللوم حقيقة؛ ألنها لم تستجب ملوعظة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بادئ ذي بدء ،حيث إنها لم تعرفه
ولكنها عندما عرفته ذهبت لتستميحه العذر ،فأخَّبها أن صَّبها اآلن ال ينفعها.

 .2الرتغيب يف احتمال األذى عند بذل انلصيحة ونْش املوعظة ،وذللك احتمل الرسول صىل اهلل عليه وسلم تعنت املرأة والكمها اذلي حيمل
اتلعنيف.
 .3ىلع احلاكم ومن واله اهلل أمرا من أمور املسلمني أن يتفقد ما اسرتاعه اهلل عنه.

 .4عدم الصَّب ينايف اتلقوى
 .5ثواب الصَّب إنما حيصل عند مفاجأة املصيبة ،خبالف ما بعدها.

 .6حسن خلق انليب عليه الصالة والسالم ودعوته إىل احلق وإىل اخلري ،فإنه ملا رأى هذه املرأة تبيك عند القَّب أمرها بتقوى اهلل والصَّب.وملا قالت:
ر
ر
"إيلك عِن" لم ينتقم نلفسه ،ولم يرضبها ،ولم يُ ِقمها بالقوة؛ ألنه عرف أنه أصابها من احلزن ما ال تستطيع أن تملك نفسها ،وهلذا خرجت من
بيتها تلبيك عند هذا القَّب
ً
 .7اإلنسان يعذر باجلهل ،سواء أكان جهال باحلكم الْشيع أم جهال باحلال ،فإن هذه املرأة قالت للنيب صىل اهلل عليه وسلم :إيلك عِن ،أي:
ابعد عِن ،مع أنره يأمرها باخلري واتلقوي والصَّب .ولكنها لم تعرف أنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فلهذا عذرها ر
انليب عليه الصالة والسالم.
 .8ال ينبيغ لإلنسان املسؤول عن حوائج املسلمني أن ُيعل ىلع بيته بوابًا يمنع انلاس إذا اكن انلاس حيتاجون إيله
ر
 .9احلديث ديلل ىلع :أن ابلاكء عند القَّب ينايف الصَّب؛ وهلذا قال هلا الرسول صىل اهلل عليه وسلم" :اتيق اهلل واصَّبي"
 .10تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ورفقه باجلاهل.

 .11مالزمة األمر باملعروف وانلِه عن املنكر.

 .12املرء ال يؤجر ىلع املصيبة؛ ألنها ليست من صنعه ،وإنما يؤجر ىلع حسن نيته وثباته ،ومجيل صَّبه ،ورضاه بقضاء اهلل وقدره ،وذللك أمر رسول
اهلل املرأة بتقوى اهلل والصَّب.
 .13مساحمة املصاب وقبول اعتذاره ،وذللك انرصف عنها انليب صىل اهلل عليه وسلم عندما قالت هل :إيلك عِن فإنك لم تصب بمصيبيت.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.

رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.

تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نْش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنْش ،الرياض1426 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3295( :
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«Омовение полагается совершить лишь
тому, кто уснул лежа.»

إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا
**

597. Текст хадиса:

-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنهما- عن ابن عباس
ُ َُْ
وينفخ ثم
 «اكن يسجد وينام-صىل اهلل عليه وسلم

Со слов Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и
его отцом) сообщается, что однажды Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) совершил
земной поклон и заснул в нем настолько крепко, что
начал храпеть, после чего проснулся и продолжил
молитву, не совершив омовение заново. Ибн ‘Аббас
сказал: «Тогда я сказал ему: "Ты что же, продолжил
молиться, не совершив омовение, несмотря на то,
что уснул?!" — на что он ответил: "Омовение
полагается совершить лишь тому, кто уснул лежа.»"

 صليت ولم:يقوم فيصيل وال يتوضأ» قال فقلت هل
َ تتوضأ وقد ن ْم
 «إنما الوضوء ىلع من نام:ت؟ فقال
ِ
ْ
.»ُمض َط ِج ًعا

**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.597

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В данном хадисе содержится разъяснение того, что يف هذا احلديث بيان أن انلوم اخلفيف ال ينقض
легкая дрема не нарушает действительность
омовения, к чему можно отнести сон человека в  ًاكنلوم ًمن اجلالس املتمكن والقائم إال من،الوضوء
положении сидя, когда он способен удержаться в نام نوما عميقا أو مضطجعا فإن وضوءه ينتقض
этом состоянии самостоятельно, или сон в
.السرتخاء مفاصله وعدم أمن خروج الريح من دبره
положении стоя. Нарушает же омовение лишь
глубокий сон или сон лежа, ибо во время сна в этом
положении
органы
человека
приходят
в
максимальный покой и расслабленность, из-за чего
появляются реальные опасения того, что человек
может испустить кишечные газы.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:راوي احلديث
. رواه أبو داود والرتمذي:اتلخريج
**

. سنن أيب داود:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. أي تنفس بصوت حىت يسمع منه صوت انلفخ: • نفخ
. أي واضعا جنبه ىلع األرض: • مضطجعا

:فوائد احلديث
. انلوم اليسري من اجلالس ال ينقض الوضوء.1
. انلوم الكثري املستغرق ناقض للوضوء.2
. الطهارة من احلدث رشط لصحة الصالة.3
. ال سيما النتظار الصالة، جواز انلعاس والرقود يف املسجد.4
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،انلارش :دار الفكر  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.

سنن الرتمذي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.

ضعيف أيب داود ،األم ،ملحمد نارص ادلين األبلاين  -دار النْش :مؤسسة غراس للنْش و اتلوزيع  -الكويت ،الطبعة األوىل 1423 -ه.
حتفة األحوذي بْشح جامع الرتمذي ،للمباركفوري  -انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للبسام ،مكتبة األسدي  -الطبعة اخلامسة 1423 ،ـه2003 -م.

تسهيل االملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان  -الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.

جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.

الرقم املوحد)8405( :
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«Поистине, наследство
[вольноотпущенника] принадлежит
тому, кто освободил его.»

إنما الوالء ملن أعتق
**

598. Текст хадиса:

: قالت-ريض اهلل عنهما-عن اعئشة بنت أيب بكر
ْ َُي
ريت ىلع زوجها حني
 خ:اكنت يف بريرة ثالث سنن
ُْ
صىل-  فدخل يلع رسول اهلل، وأه ِد َي هلا حلم.عتقت
ُ
ْ ُ -اهلل عليه وسلم
َ ِ  فَأ، فداع بطعام،والَّب َم ُة ىلع انلار
يت
َ
ُْ
 ألم أ َر الَّبمة ىلع انلار: فقال،خبزب وأد ٌم من أدم ابليت
ُ ي
 ذلك حلم تصدق به، يا رسول اهلل، بىل:فيها حلم؟ قالوا

‘А`иша бинт Абу Бакр (да будет доволен Аллах ею
и ее отцом) рассказывала: «С Барирой связаны три
предписания
Шариата.
[Во-первых],
после
освобождения ей был предоставлен выбор:
остаться с мужем или расстаться с ним. [Вовторых], ей как-то подарили мясо, и ко мне зашёл
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха), а котёл как раз стоял на огне. Он попросил
подать ему еду, и ему принесли хлеб с домашней
приправой. Он же спросил: “Разве я не видел на
огне котёл с мясом?” Ему сказали: “Это так, о
Посланник Аллаха. Это мясо, которое подали
Барире в качестве милостыни, и мы не хотели
кормить тебя им”. Он сказал: “Для неё оно —
милостыня, а для нас — подарок от неё”. [Втретьих], Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал в связи с ней: “Поистине, наследство
[вольноотпущенника] принадлежит тому, кто
освободил его.»”

 هو عليها: فقال، فكرهنا أن نطعمك منه،ىلع بريرة

صىل اهلل-  وقال انليب. وهو منها نلا هدية،صدقة
َ  إنما: فيها-عليه وسلم
.»الوالء ملن أعتق

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.598

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

‘А`иша (да будет доволен ею Аллах) упомянула о
том, что к благодати, которую Аллах даровал их
вольноотпущеннице Барире, относится и то, что
она стала причиной для трёх Его мудрых
предписаний, которые распространялись не только
на неё, но стали общими для всех мусульман.
Первое: на момент освобождения Барира была
замужем за рабом по имени Мугис, и ей был
предоставлен выбор: либо она остаётся его женой
на основании ранее заключённого брака, либо
расстаётся с ним, и она выбрала расторжение
брака. Ведь после освобождения Бариры между
ними возникло несоответствие в положении, так как
она стала свободной, а её муж остался рабом, а
соответствие учитывается Шариатом, и она
выбрала расторжение брака, и её брак был
расторгнут. И это постановление Шариата
распространяется и на всех остальных мусульман.
Второе предписание: как-то Барире отдали мясо в
качестве милостыни, а она была в доме
освободившей её ‘А`иши. И Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) зашёл в дом, когда мясо
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**

تذكر اعئشة ريض اهلل عنها من بركة موالتها بريرة
 إذ أجرى اهلل، اليت قربتها منها،متيمنة بتلك الصفقة

 بقيت،تعاىل من أحاكمه الرشيدة يف أمرها ثالث سنن
ً ً
.تْشيعا اعما ىلع مر ادلهور

) أنها عتقت حتت زوجها الرقيق (مغيث:فاألوىل
ُ
 وبني،فخ يريت بني اإلقامة معه ىلع نكاحهما األول
مفارقته واختيارها نفسها؛ ألنه أصبح اليكافئها يف
، والكفاءة هنا معتَّبة، إذ يه حرة وهو رقيق،ادلرجة

 فصارت سنة، وفسخت نكاحها،فاختارت نفسها

.لغريها

َ
ُ
 أنه تصدق عليها بلحم ويه يف بيت موالتها:واثلانية
اعئشة فدخل انليب صىل اهلل عليه وسلم واللحم
 فداع بطعام فأتوه خبزب وأدم من أدم،يطبخ يف الَّبمة

 ولم،ابليت اذلي اكنوا يستعملونه يف اعدتهم ادلائمة

،يأتوه بيشء من اللحم اذلي تصدق به ىلع بريرة

لعلمهم أنه ال يأكل الصدقة .فقال :ألم أر الَّبمة ىلع варилось в котле. Он попросил принести ему
поесть, и ему подали хлеб и что-то из того, что
انلار فيها حلم؟ فقالوا :بىل ،ولكنه قد تصدق به ىلع обычно подавали к хлебу. А мяса, поданного
Барире в качестве милостыни, ему не принесли,
بريرة ،وكرهنا إطعامك منه.
потому что они знали, что он не ест то, что является
فقال :هو عليها صدقة ،وهو منها نلا هدية.
милостыней. Он спросил: «Разве я не видел
واثلاثلة :أن أهلها ملا أرادوا بيعها من اعئشة ،اشرتطوا стоящий на огне котёл с мясом?» Они ответили:
«Это так, однако это мясо дали Барире в качестве
أن يكون والؤها هلم يلنالوا به الفخر حينما انتسب милостыни, и мы не хотели кормить тебя им». Тогда
إيلهم اجلارية وربما حصلوا به نفعا ماديًّا ،من إرث он сказал: «Для неё это милостыня, а для нас это
подарок от неё».
ونرصة وغريهما فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم:
Третье предписание: когда хозяева Бариры решили
(إنما الوالء ملن أعتق) .وليس للبائع وال لغريه.
продать её ‘А`ише, они поставили условие о том,
что её наследство будет принадлежать им, чтобы
иметь
повод
для
гордости,
ведь
والوالء عالقة بني السيد املالك والعبد اململوك بعد эту
عتقه وريته ،فريث السيد العبد إذا لم يكن هل وارث вольноотпущенницу будут связывать с ними, и,
возможно даже, они получат материальную выгоду
أو بيق يشء بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم
— наследство, помощь и тому подобное. Поэтому
من املرياث.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине,
наследство
][вольноотпущенника
принадлежит тому, кто освободил его». То есть
только ему, и оно не принадлежит ни продавшему
этого невольника, ни кому-либо другому.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي ّ
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلاكح  -األطعمة  -خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بريرة  :موالة اعئشة صحابية مشهورة اعشت إىل زمن يزيد بن معاوية.
َ
• ُسنن  :طرق.
َ َ
• عتُقت  :أعتقتها اعئشة ريض اهلل عنها ،أي جعلتها حرة بعد أن اكنت مملوكة.
ْ
• برمة ْ ُ :
الَّبمة قِدر من حجارة ،مجعه ب ُ َرم.
ُُ
• أدم  :مجع إدام وهو ما يؤلك مع اخلزب ،أي يشء اكن.
ُ ي
• تصدق  :لم يذكر فاعله.
• فكرهنا  :أن نطعمك منه ،ألنك ال تأكل الصدقة.
• هو  :أي :اللحم.

• عليها صدقة  :ألنها فقرية ،والصدقة تمليك مال بال عوض طلبا ثلواب اآلخرة.

• وهو منها نلا هدية  :أهدته نلا بريرة ،ألن للفقري اتلرصف يف ملكه .واهلدية يه تمليك مال بال عوض للتودد واملحبة.
• فيها  :يف بريرة ملا أرادت اعئشة أن تشرتيها فاشرتط أهلها أن يكون الوالء هلم.

فوائد احلديث:
 .1أن األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء .أما إذا عتقت
حتت حر فال خيار هلا.

 .2أن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق.
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ُ
 .3أن الفقري إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إىل من ال حتل هل الصدقة ،من غِن وغريه ،فإهداؤه جائز ،ألنه قد ملك الصدقة ،فيترصف بها
كيف شاء.
 .4ديلل ىلع سؤال صاحب ابليت أهله عن شؤون مزنهل وأحواهل.

 .5احنصار الوالء باملعتق ،فال يكون لغريه ،وال ينتقل لغريه بأي طريقة.

 .6جواز أكل اإلنسان من طعام من يرس بأكله ولو لم يأذن هل فيه خبصوصه.

 .7جواز الصدقة ىلع من ينفق غري املتصدق عليه.

 .8أن من حرمت عليه الصدقة جاز هل أكل عينها إذا تغري حكمها.

 .9أن اهلدية تملك بوضعها يف بيت املهدى هل وال حيتاج إىل اتلرصيح بالقبول.

 .10أنه ال ُيب السؤال عن أصل املال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة ،وال عن اذلبيحة إذا ذحبت بني املسلمني.
 .11تسمية األحاكم سننا وإن اكن بعضها واجبًا.
 .12استحباب شفاعة احلاكم يف الرفق باخلصم ،لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم لَّبيرة" :زوجك وأبو ودلك".

 .13حتريم الصدقة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك  ،ط 1412 ،2ه.

اإلملام بْشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)6159( :
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«Поистине, имам нужен для того, чтобы
повторять за ним, так не поступайте же
наперекор ему, и если он произнёс
такбир, то и вы произносите такбир,
если он совершил поясной поклон, то
совершайте поясной поклон и вы, если
он сказал: “Слышит Аллах того, кто
восхваляет Его (Сами‘а-Ллаху ли-ман
хамидах)”, то говорите: “Господь наш,
Тебе хвала (Рабба-на ва ля-кя-ль-хамд)”.
А когда он совершит земной поклон, то
совершайте земной поклон и вы. И если
он совершает молитву сидя, то и вы все
молитесь сидя.»

، فال ُتتلفوا عليه،إنما جعل اإلمام يلؤتم به

: وإذا قال، وإذا ركع فاركعوا،فإذا كرب فكربوا
، ربنا ولك احلمد: فقولوا،سمع اهلل ملن َحده

 وإذا صىل جالسا فصلوا،وإذا سجد فاسجدوا
جلوسا أمجعون

**

599. Текст хадиса:

: احلديث.599

ً
َ
 «إنما ُج ِعل: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
، فإذا كَّب فكَّبوا، فال ختتلفوا عليه،اإلمام ِيل ُؤت رم به
، سمع اهلل ملن محده: وإذا قال،وإذا ركع فاركعوا

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передает, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Поистине, имам нужен для того,
чтобы повторять за ним, так не поступайте же
наперекор ему, и если он произнёс такбир, то и вы  وإذا، وإذا سجد فاسجدوا. ربنا ولك احلمد:فقولوا
произносите такбир, если он совершил поясной
.»صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون
поклон, то совершайте поясной поклон и вы, если
он сказал: “Слышит Аллах того, кто восхваляет Его
(Сами‘а-Ллаху ли-ман хамидах)”, то говорите:
“Господь наш, Тебе хвала (Рабба-на ва ля-кя-льхамд)”. А когда он совершит земной поклон, то
совершайте земной поклон и вы. И если он
совершает молитву сидя, то и вы все молитесь
сидя.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В хадисе разъясняется, что представляет собой
следование молящегося за имамом. Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) указал молящимся на
предназначение имама и сообщил, что оно состоит
в том, чтобы ориентироваться на него и повторять
за ним его действия. И не следует поступать
наперекор ему при совершении составляющих
молитву
действий.
Надлежит
соблюдать
определённый порядок: когда имам произносит
открывающий такбир, произносите этот такбир и
вы, а когда он совершает поясной поклон,
совершайте этот поклон и вы. А когда он
напоминает вам о том, что Аллах внимает тем, кто
восхваляет Его, говоря: «Слышит Аллах того, кто
восхваляет Его», то восхваляйте Его, Всевышнего,
словами: «Господь наш, Тебе хвала!» А когда он
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 املأمومني إىل-صىل اهلل عليه وسلم- أرشد انليب
احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي به املصلون

 وال خيتلفون عليه بعمل من أعمال،يف صالتهم
َ
، وإنما تراىع تنَقالته بنظام فإذا كَّب لإلحرام،الصالة
 وإذا، وإذا َركع فاركعوا بعده،فكَّبوا أنتم كذلك
 "سمع اهلل ملن:ذكركم أن اهلل جميب ملن محده بقوهل

: بقولكم-تعاىل- محده" فامحدوه

: وكذلك ما ورد من صيغ أخرى مثل،""ربنا لك احلمد
"ربنا ولك احلمد" "امهلل ربنا ولك احلمد" "امهلل ربنا

 وإذا صىل، وإذا سجد فتابعوه واسجدوا،"لك احلمد

ً

ً

جالسا لعجزه عن القيام -فتحقيقا للمتابعة -صلوا совершает земной поклон, то следуйте за ним,
ً
также падая ниц. И если он совершает молитву
جلوسا ،ولو كنتم قادرين ىلع القيام.
сидя, из-за неспособности стоять, то и вы, следуя
за ним, совершайте молитву сидя, даже если вы
способны стоять.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صفة الصالة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• إنما  :للحرص وهو إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه.
• يلؤتم به  :يلقتدى به.

• فال ختتلفوا عليه  :يف يشء من األحوال.

• سمع اهلل ملن محده  :أجاب اهلل ادلاعء ملن محده.

• ربنا ولك احلمد  :ربنا استجب ولك احلمد ،وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلاعء ومعىن اخلَّب.
• أمجعون  :تأكيد لضمري اجلمع.

فوائد احلديث:
 .1تأكيد متابعة اإلمام ،وأنها مقدمة ىلع غريها من أعمال الصالة ،فقد أسقط القيام عن املأمومني القادرين عليه ،مع أنه أحد أراكن الصالة ،لك

ذلك ألجل كمال االقتداء.
 .2ومنه يؤخذ َحتَ ُ
تم طاعة القادة ووالة األمر ومرااعة انلظام ،وعدم املخالفة واالنشقاق عليهم؛ ألن اإلمامة العظىم مقيسة ىلع اإلمامة الصغرى.

 .3حتريم ُمالفته وبطالن الصالة بها.

 .4أن األفضل يف املتابعة ،أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة ،قال الفقهاء :وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال.
ً
جلوسا ولو اكنوا قادرين ىلع القيام ،حتقيقا للمتابعة
 .5أن اإلمام الراتب إذا صىل جالسا من أول صالته -لعجزه عن القيام -صىل خلفه املأمومون

واالقتداء.

 .6أن املأموم يقول" :ربنا لك احلمد" حينما يقول اإلمام" :سمع اهلل ملن محده" وقال ابن عبد الَّب :ال أعلم خالفا يف أن املنفرد يقول" :سمع اهلل ملن
اإلمام فيسمع وحيمد ،مجع بينهما فقد ثبت يف ابلخاري أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ُيمع
محده"" ،ربنا ولك احلمد" وقال ابن حجر :وأما ِ
بينهما.
 .7أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة ،االقتداء واملتابعة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.-اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه.

-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)6029( :
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إنما سيم اخلرض أنه جلس ىلع فروة بيضاء ،فإذا

«Аль-Хадыр был назван так потому, что
он садился на белую землю и она тут же
»)покрывалась зеленью (хадра

يه تهزت من خلفه خرضاء

 .600احلديث:

**

600. Текст хадиса:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل )Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
ر ُ يَ َ ُ ر
ىلع
جلس
ه
عليه وسلم -قال« :إنما سيم اخل ِرض أن
Аллаха) сказал: «Аль-Хадыр был назван так
َ
ُّ ْ َ ْ َ ْ
ف ْر َوة بيضاء ،فإذا يه تهزت ِمن خل ِفه خرضاء».
потому, что он садился на белую землю и она тут
»же покрывалась зеленью (хадра).

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

خيَّب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил
в этом хадисе, что аль-Хадыр получил это имя за
ُ ي
اخلرض إنما سيم بهذا االسم؛ ألنه جلس ىلع أرض то, что когда он садился на голую землю, на которой
يابسة ليس فيها نبات ،فإذا يه تهزت من خلفه не было никаких растений, она тут же покрывалась
растительностью, то есть зеленью (хадра). Альخرضاء؛ ملا نبت فيها من عشب أخرض ،واخلرض جاء
)Хадыр упомянут в Коране в истории Мусы (мир ему
ذكره يف القرآن الكريم يف قصة موىس يف سورة в суре «Пещера». Учёные разошлись во мнениях
الكهف ،وقد اختلف العلماء هل هو نيب أو ويل относительно того, был ли он пророком или же он
был просто праведным человеком. Наиболее
صالح ،والصحيح أنه نيب.
правильное мнение — что он всё-таки был
пророком.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
**

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ
• ف ْروة  :األرض ايلابسة.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث بيان لسبب تسمية اخلرض بهذا االسم ,كما فيه كرامة ظاهرة هل.
املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،نْش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.

-إرشاد الساري لْشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكَّبى األمريية،

مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

الرقم املوحد)10995( :

294

إنما يكفيك أن حتيث ىلع رأسك ثالث حثيات

«Тебе достаточно вылить на голову три
пригоршни воды, а затем облиться
водой, и тогда ты очистишься.»

ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين

**

601. Текст хадиса:

 يا رسول: قلت: قالت-ريض اهلل عنها- عن أم سلمة
ي
ْ َ ُّ ُ َ
ُ ُ ََُْ
 إين امرأة أشد ضف َر رأيس فأنق ُضه لغسل اجلَنابة،اهلل
ْ
ر
َ ْ
 إنما يَك ِفيك أن، «ال: واحلَيضة]؟ قال:[ويف رواية
َ َحتِْث ىلع رأْسك ثالث َحثَيَات ثم تُفيض
ني عليك املاء
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
َ
ُ
ْ
.»فتَطهرين

Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах)
передала: «Я сказала: "О Посланник Аллаха! Я —
женщина, у которой заплетено много косичек.
Следует ли мне расплетать косички, чтобы
совершить полное омовение после полового
осквернения (в другой версии хадиса передано:
“после месячных”)?" Он ответил: "Нет. Тебе
достаточно вылить на голову три пригоршни воды,
а затем облиться водой, и тогда ты очистишься.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.601

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах)
рассказывает о том, что она заплетала свои волосы
в косички. Однажды она спросила Пророка (мир ему
и благословение Аллаха) о том, как ей следует
совершать полное омовение для выхода из
состояния большого осквернения: необходимо ли
ей распускать волосы, чтобы волосы пропитались
изнутри водой, либо это делать необязательно? На
её вопрос Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) ответил так: «Нет. Тебе достаточно вылить
на голову три пригоршни воды, а затем облиться
водой, и тогда ты очистишься».
Иными словами, тебе необязательно это делать.
Достаточно того, чтобы ты набрала воду в ладони и
вылила её на голову три раза, предполагая, что
корни волос пропитались водой. Причём не имеет
значения, пропитались ли волосы изнутри или нет.
Дело в том, что если бы это было обязательно, то
было бы необходимо распускать косички, дабы
убедиться в том, что вода пропитала волосы
изнутри.
Под «тремя пригоршнями воды» не имеется в виду
ограничение. Необходимо, чтобы вода дошла до
корней волос. Если этого удастся достичь с первого
раза, то тогда три раза будет относиться к
желательному (сунна). Если же этого не удастся
достичь за три раза, то тогда необходимо вылить
пригоршню воды на голову ещё раз, и это уже будет
относиться к обязательному (ваджиб). Причём в
последнем случае следует лить воду на голову
столько раз, сколько необходимо для того, чтобы
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َ
َ
 أنها َتعل ش َعر رأسها-ريض اهلل عنها- ختَّب أم َسلمة
َ
-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إنها سألت انليب،َضفائر
عن كيفية االغتسال من احل َ َدث األكَّب [ غسل
ْ َ
 هل يلزمها تفريق شعرها ألجل،] احليض واجلَنَابة

: أو ال ُيب عليها تفريقه؟ قال،إيصال املاء إىل باطنه
ْ َ ر
َكفيك أن َحتِْث ىلع رأْسك ثالث َحثَي
ات
ِ
ِ  إنما ي،«ال
ٍ
ِ
َ
ُ
 بل يكفيك أن ت ُص ييب املاء ىلع،يلزمك
 ال:» أي
َ
 مع ظ رن حصول،رأسك بِملء كفيك ثالث مرات
ر
باطن
ِ  سواء وصل املاء إىل،اإلرواء ألصول الشعر
ر
َ َ
باطنه للزم
ِ الشعر أو لم يصل؛ ألنه لو وجب إيصاهل إىل
َ َن ْق ُضه يلُعلم أن املاء قد
.وصل إيله أو لم يصل

َ
ْ
ََ َ
 بل،ات" ال يُراد باحلَثيَات اثلالث احلَرص
ٍ "ثالث حثي
ر
َ  فإن،الشعر
َ
وصل
المطلوب إيصال املاء إىل أصول
ُر
َ
 حىت،واجبة
ِ  وإن لم يصل فالزيادة،بمرة فاثلالث سنة
. يَبلغ أصوهل مع ظن اإلرواء
ُ
َ "ثم تُفيض
 ت ُصبيني املاء ىلع مجيع:ني عليك املاء" أي
ِ ِ
 ر:-ريض اهلل عنها-  ويف حديث اعئشة،َجسدك
"ثم
َ َ ُ ي
َ رأس ِك
".املاء
ِ تصبني ىلع
َ
 "فإذا أنت:"فتَ ْط ُهرين" ويف رواية عند أيب داود وغريه
َ  من احلَدث األكَّب اذلي:قد َط ُهرت" أي
. أصابك

واحلاصل :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أفتاها بأنه вода дошла до корней волос и было основание
считать, что они увлажнены.
ُ
ََ
ال يلزمها َن ْقض َش َ
واحليضة،
ابة
ن
اجل
سل
لغ
رأسها
ر
ع
«...А затем облиться водой», т. е. облить всё своё
ََ
وإنما يكفيها أن حتِث ىلع رأسها ثالث غرفات тело водой. А в хадисе ‘Аиши (да будет доволен ею
َ
وت ُعم جسدها باملاء ،وبذلك تكون قد Аллах) передано: «...А затем ты выливаешь воду на
بميلء كفيها،
свою голову».
طهرت من احلدث األكَّب.
«...И тогда ты очистишься». В той версии хадиса,
которая приведена у Абу Дауда и в других
сборниках хадисов, сказано: «...И таким образом ты
очистилась». Здесь имеется в виду очищение после
большого осквернения.
В итоге суть хадиса такова. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) вынес постановление Умм
Саляме, что она не обязана распускать свои
волосы во время полного омовения, совершаемого
по причине месячных или полового осквернения. Ей
было достаточно зачерпнуть три пригоршни воды и
вылить её на свою голову, а также полностью омыть
своё тело. Таким образом происходит очищение от
большого осквернения.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احليض.
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َ ُ
َُْ
• أنق ُضه  :أف يرقه وافك الضفر.
ر ْ
ر
ً
• أَ ُش ُّد َض ْف َر رأيس  :أيُ :
الشعر بعضه يف بعض ،وجعله َ
أض ُّمه ًّ
ج َدايل.
شديدا ،والضفر :اجلَدل ،وهو إدخال
ضما
َْ
َ ْ
َ ْ
ك ِفيك  :يُغنيك احل َ ْ ُ
ِث عن نقض شعرك.
•ي
َ
ْ
رْ
ْ
َ
ُّ
َ
َ
ني من املاء وغريه.
• حت ِِث  :احلثية :يه احلفنة اليت يه ِملء الكف ِ
َ
َ
ني  :اإلفاضة بمعىن :ر
الص ُّ
• تُفيض َ
ب.
ِ ِ

فوائد احلديث:

ي
 .1الرجوع إىل العلماء وسؤاهلم عما أشلك من أمور ادلين ،قال تعاىل( :فاسألوا أهل اذلكر إن كنتم ال تعلمون).
ْ
َ َْ
 .2يف احلديث ديلل ىلع أن النساء ال يمن ُعهن احلياء أن يسألن عن أمور دينهن؛ ألن سؤال أم سلمة -ريض اهلل عنها -مما قد يُستَحيَا منه.
َ َ
ْ َُ ر َ
ر
 .3يف احلديث ديلل ىلع أن للمرأة أن تشد ش َعر رأسها ،وَتعله ضفائر ،وهذا من األمور العادية اليت ال دخل هلا يف العبادة ،فالعادة اليت يعملها
َ
ر ُّ
َُ
ُ
ر
انلاس بغري قصد التشبه ال بأس بها؛ ألن األصل يف العادات اإلباحة ما لم تقرن بأمر حمرم رشاع.
ي
ُ
ُ
َْ َ َ ْ
 .4ال يلزم املرأة نقض شع ِرها للغ ْس ِل من اجل َنابة؛ ملا يف ذلك من املشقة وكذا يف الغسل من احليض.
 .5االكتفاء ب َص ي
ب املاء ىلع الرأس ثالث مرات.
ِ
ُ
ُ
َْ
ُ
َ
َ
يضني املاء ىلع سائر جسدك" فلو ترك موضعا لم يصبه املاء لم ُيزئ الغسل ،وهذه الصفة املجزئة
 .6وجوب تع ِميم اجلسد باملاء؛ لقوهل" :ثم ت ِف ِ

للغسل.
ْ
َر
َُ
َ
َ
ْ
 .7ديلل ىلع قاعدة رفع احلَرج يف الْشيعة اإلسالمية ،فلما اكن نقض املرأة لشعر رأسها يشق عليها ،فإن الشارع احلكيم خفف عنها وأمرها
َْ
باالكتفاء ب َص ي
ب املاء عليه من غري نق ٍض.
ِ
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املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
َ
ّ
املكرمة الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.

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.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق:
طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10030( :
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«Поистине тебе было достаточно сделать
своими руками всего лишь вот так!» И,
сказав это, он ударил своими руками о
землю один раз, а затем обтер левой
рукой правую, а также тыльные стороны
кистей и лицо.

 ثم ُضب:إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا

 ثم مسح الشمال ىلع،بيديه األرض ُضبة واحدة
 وظاهر كفيه ووجهه،ايلمني

**

602. Текст хадиса:

َ
 « َب َعث ِِن: قال-ريض اهلل عنهما- عن عمار بن يارس
ََ ُ َْ ْ ََ َ َ
 فل م، ت
 فأجنب، يف حاجة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ
ُ َّ ر
َ َ
ر
ُ ْ َََ َ
 ثم، ك َما ت َم ررغ ادلابة،يد
ِ  فتم ررغت ِيف الص ِع،ِأ ِجد الماء
ُ َ ََ
ُ َأَت
، فذكرت ذلك هل-صىل اهلل عليه وسلم- يت انليب
َ َُ
ُ َ َ َ َ
ْ
َّ
 ث رم: ِإن َما يَك ِفيك أن تقول ِبيَ َديك هكذا:فقال
َ ي
ًَْ َ َ َْ
ُ ً
ََ
َ َ
 ث رم َم َس َح الش َمال،اح َدة
ِ رضب ِبيدي ِه األرض رضبة َو
َ
َ وظاه َر َك رفيه َو َو
َ ََ
.»جه ُه
،ني
ِ
ِ
ِ ىلع ايل ِم

Сообщается, что ‘Аммар ибн Йасир (да будет
доволен им Аллах) рассказывал: «Однажды Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)
отправил меня в поездку с неким поручением, в
которой я осквернился, и не найдя воды для
полного омовения, стал кататься по песку, подобно
тому, как это делают животные. Затем я пришел к
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
и рассказал ему о случившемся, на что он сказал:
"Поистине тебе было достаточно сделать своими
руками всего лишь вот так!", и, сказав это, он
ударил своими руками о землю один раз, а затем
обтер левой рукой правую, а также тыльные
стороны кистей и лицо.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.602

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В данном хадисе сообщается о том, что как-то раз
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
отправил ‘Аммара ибн Ясира (да будет доволен им
Аллах) в поездку для выполнения какого-то своего
поручения. В дороге ‘Аммар осквернился и не
нашел воды для того, чтобы искупаться, а
поскольку он не знал о том, как необходимо
совершать очищение песком /таяммум/ в случае
полового осквернения, то вынес самостоятельное
суждение /иджтихад/ о том, как ему поступить. Так,
посчитав, что раз в случае малого осквернения
необходимо очистить землей лишь некоторые
части тела, он решил, что при полном осквернении
необходимо очистить землей все тело целиком (по
аналогии с омовением при помощи воды), после
чего стал валяться в земле, и делал это до тех пор,
пока земля не коснулась всех участков его тела, и
только после этого совершил молитву. Когда
‘Аммар (да будет доволен им Аллах) вернулся к
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует),
то рассказал ему о своем поступке, поскольку тот не
давал ему покоя и он понимал, что совершил его,
опираясь лишь на свое собственное суждение, не
имея точного знания, а посему мог ошибаться.
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**

-  عمار بن يارس-صىل اهلل عليه وسلم- بعث انليب

 فأصابته، يف سفر بلعض حاجاته-ريض اهلل عنه
 واكن ال يعلم، فلم ُيد املاء يلغتسل منه،جنابة

 وإنما يعلم حكمه للحدث،حكم اتليمم للجنابة

األصغر؛ فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض

 فالبد أن يكون،أعضاء الوضوء عن احلدث األصغر
اتليمم من اجلنابة بتعميم ابلدن بالصعيد؛ قياسا ىلع
 فتقلب يف الصعيد حىت ر،املاء
 فلما،عمم ابلدن وصىل
 واكن يف نفسه-صىل اهلل عليه وسلم- جاء إىل انليب
 ذكر هل ذلك؛،مما عمله يشء؛ ألنه عن اجتهاد منه

صىل اهلل- لريى هل هو ىلع صواب أو ال؟ فقال انليب

 يكفيك عن تعميم بدنك لكه بالرتاب:-عليه وسلم
 ثم تمسح، رضبة واحدة،أن ترضب بيديك األرض
 مثل، وظاهر كفيك ووجهك،شمالك ىلع يمينك

.اتليمم للوضوء

Выслушав его, Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Вместо того чтобы
обваливаться в земле целиком, тебе было
достаточно один раз ударить ладонями по земле, а
затем обтереть руки до кистей и лицо, подобно
тому, как ты совершаешь таяммум в случае малого
»осквернения.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :عمار بن يارس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َََ
ر
انل ُّ
يب  :أرسلِن.
• بعث ِ َِن َ ِ
• يف حاجة  :يف غرض ،واكن مع إحدى الرسايا.
ََ ْ
جنَبْ ُ
ت  :صار ىلع جنابة ،واجلنابة :وصف يقوم بابلدن بسبب إنزال املِن أو اجلماع.
• فأ
َ َ
َ
َ
• فلم أ ِج ِد الماء  :لم أحصل عليه بعد طلبه.
ر
َََ ْ ُ
يد  :تقلب يف األرض حىت عم بدنه الرتاب.
• فتم ررغت ِيف الص ِع ِ
• فَ َذ َك ْر ُت ذلك َ ُ
هل  :أي ما جرى هل من اجلنابة.
ْ َ
• يَك ِفيَك  :يغنيك عن اتلمرغ يف الصعيد ،أو عن االغتسال باملاء.
َ ْ َُ َ
َ
• أن تقول ِبيَ َديْك  :أن تفعل بيديك كذا ،يراد بالقول الفعل.
َ
• هكذا  :مثل ما أقول بيدي.
• الشمال ىلع ايلمني  :ايلد اليرسى ىلع ايلمىن من باطن كفه.
َر
َ
• َوظا ِه َر كفيْ ِه  :ومسح ظاهر كفيه ،أي :ظهرهما.
• ووجهه  :ومسح وجهه.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلرصيح بما يستحيا من ذكره للحاجة.
 .2أنه البد من طلب املاء قبل اتليمم.
 .3جواز االجتهاد يف مسائل العبادات.
 .4وقوع االجتهاد من الصحابة -ريض اهلل عنهم -زمن انلبوة.
 .5اتليمم للغسل من اجلنابة.
 .6صفة اتليمم :وهو رضب األرض مرة واحدة ،ثم مسح الوجه والكفني وتعميمها باملسح.
 .7أن اتليمم للحدث األكَّب ،اكتليمم للحدث األصغر ،يف الصفة واألحاكم.
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املصادر واملراجع:
اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3461( :
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«Поистине, если бы в молитве появилось
что-то новое, я обязательно сообщил бы
вам об этом, но я ведь такой же человек,
،إنه لو حدث ِف الصالة يشء نلبأتكم به
как и вы, и я забываю подобно вам. Если
، أنىس كما تنسون،ولكن إنما أنا برش مثلكم
я забуду что-то, напомните мне, а если
кто-нибудь из вас будет испытывать
 وإذا شك أحدكم ِف،فإذا نسيت فذكروين
сомнения относительно своей молитвы,
пусть постарается выяснить, что
، ثم ليسلم، فليتحر الصواب فليتم عليه،صالته
является верным, и завершит молитву,
ثم يسجد سجدتني
исходя из этого, потом произнесёт слова
таслима, а потом совершит два земных
поклона.»
**

603. Текст хадиса:

 صىل: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن مسعود

Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах)
передал: «Однажды Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) совершил молитву
(Ибрахим, один из передатчиков этого хадиса,
сказал: "Я не знаю, он совершил больше или
меньше положенного количества ракятов"), а после
произнесения им слов приветствия (таслим), его
спросили: "О Посланник Аллаха, в молитве
появилось что-то новое?" Он спросил: "А в чём
дело?" Люди сказали: "Ты помолился так-то и такто". Тогда Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) встал на колени, обратился лицом к
кыбле и совершил два земных поклона, потом
произнёс слова таслима, а потом он повернулся к
нам и сказал: "Поистине, если бы в молитве
появилось что-то новое, я обязательно сообщил бы
вам об этом, но я ведь такой же человек, как и вы, и
я забываю подобно вам. Если я забуду что-то,
напомните мне, а если кто-нибудь из вас будет
испытывать
сомнения
относительно
своей
молитвы, пусть постарается выяснить, что является
верным, и завершит молитву, исходя из этого,
потом произнесёт слова таслима, а потом совершит
два земных поклона.»"

 ال أدري:قال إبراهيم- -صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ َ
أح َدث
، يا رسول اهلل: فلما سلم قيل هل-زاد أو نقص

َ
صليت كذا
: قالوا،» «وما ذاك:يف الصالة يشء؟ قال
َجد
َ وس
َ ، واستقبل القبلة، َفثَ رىن رجليْه،وكذا
ِ ِ
 «إنه: قال، فلما أقبل علينا بوجهه، ثم سلم،سجدتني
َ
ُ ُيشء نلَ ربأَت
ٌ
 ولكن إنما،كم به
لو َح َدث يف الصالة
ُ نسي
ْ َ َْ
َ
ٌ ََ
ت
ِ  فإذا، أنىس كما تنسون،أنا بْش مثلكم
َْ
َ ي
َ ر
 فليَتَ َح رر، وإذا شك أحدكم يف صالته،فذك ُروين
َ الص َو
ر
.» ثم يسجد سجدتني، ثم ليسلم،اب فليُ ِت رم عليه

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.603

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом благородном хадисе сообщается о том, что
однажды Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) провёл со своими сподвижниками
молитву, совершив в ней больше или меньше
ракятов, чем положено. Поэтому сподвижники
спросили его о том, произошли ли в молитве какиелибо изменения. Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) ответил, что если бы такие
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**

صىل اهلل عليه- يبني احلديث الْشيف أن انليب
 فسأهل، صىل بهم صالة زاد فيها أو نقص-وسلم
الصحابة هل حدث يف الصالة تغيري؟ فأخَّبهم بأنه
 ثم ذكر أنه بْش مثلنا،لو حدث فيها يشء ألخَّبهم

 ثم ذكر احلكم،ينىس لزيادته يف الصالة أو نقصانه

ً

فيمن زاد أو نقص يف الصالة ناسيا ثم ذكر أن يتحقق изменения в ней произошли, то он непременно
сообщил бы им об этом. Затем он сказал, что
من عدد الركعات ثم يتم إن اكن فيها نقص أو يسجد является таким же человеком, как и мы, ибо каждый
из нас иногда забывает, больше он совершил
سجدتني للسهو ثم يسلم منهما.
ракятов, чем положено, или меньше. Затем он
сообщил о шариатском установлении относительно
того, кто позабыл, сколько ракятов он совершил. Он
сказал, что такому человеку необходимо выяснить,
какое количество ракятов является верным, а после
этого довести молитву до конца, если совершено
меньшее количество ракятов, либо совершить два
земных поклона для невнимательных, а после них
произнести таслим.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القواعد الفقهية-ايلقني ال يزول بالشك
راوي احلديث :عبداهلل بن مسعود-ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ َ
و"ح َدث" بفتح ادلال ،ومعناه :السؤال عن حدوث يشء من الويح ،يوجب تغيري حكم الصالة
• أحدث يف الصالة يشء؟  :اهلمزة فيه لالستفهام،
بالزيادة ىلع ما اكنت معهودة.
• وما ذاك  :سؤال من لم يشعر بما وقع منه ،وال يقني عنده ،وال غلبة ظن ،وهو خالف ما عندهم.
• نلبأتكم  :ألخَّبتكم به.
• أنا بْش  :تطرأ ر
يلع ،وتلحقِن احلالة البْشية.

• أنىس  :النسيان يف اللغة :خالف اذلكر واحلفظ ،ويف االصطالح :النسيان وغفلة القلب عن اليشء ،فهو جهل طارىء يزول به العلم عن
اليشء ،مع ذكره لغريه ،يلخرج انلوم وحنوه.
ر
• إذا شك أحدكم  :الشك يف اللغة :خالف ايلقني ،ويف االصطالح :الشك ما يستوي فيه طرفا العلم واجلهل ،وهو الوقوف بني الشيئني؛ حبيث
ال يميل إىل أحدهما ،فإذا قوي أحدهما ،وترجح ىلع اآلخر ،فهو الظن.
ر
فليتحر الصواب  :اتلحري :القصد واالجتهاد يف الطلب ،والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول.
•
ْ
َْ
َ
ً
ُ
ُ
ّ
ّ
• فلي ِتم عليه  :أي :فلي ِتم بانيا ىلع ما سبق من صالته.

فوائد احلديث:

ر
 .1أن سجود السهو للزيادة ً
سهوا يف الصالة ،وأنها ال تعاد ،بل يسجد سجود السهو ،وُيَّب بهما خلل صالته.
ر
 .2أن سجديت السهو يُؤىت بهما من جلوس ،فال يْشع أن يقوم حينما يريد أن يسجدهما.
َ
ر
ر
ر
 .3أن املتابعة خطأ ال تبطل الصالة ،ولكن إذا علم خبطأ إمامه فال يتابعه إال يف التشهد األول ،فإنه يقوم معه إذا لم يعلم اإلمام باخلطأ إال بعد
استتم ً
ر
قائما.
أن
ر
 .4أن سجديت السهو ،اكلسجود ضمن الصالة يف األحاكم.
ر
أن االنرصاف عن القبلة ً
سهوا ،أو خطأ -ال يبطل الصالة.
.5
ِ
ر
 .6أن الالكم مع ظن إتمام الصالة ال يبطلها ،ولو طال.
ر
 .7أن حمل سجود السهو يكون بعد السالم يف مثل هذه الصورة.
ر
ُ
نسيت فذكروين" ،ديلل ىلع أنه ُيب ىلع املأمومني أن ينبهوا اإلمام إذا سها يف الصالة.
 .8قوهل" :فإذا
 .9دل قوهل( :إذا شك أحدكم يف صالته) وكذا غريه من األحاديث املتقدمة ىلع أن سجود السهو مْشوع يف صالة انلافلة ،كما هو مْشوع يف
صالة الفريضة؛ ألن اجلَّبان وإراغم الشيطان حيتاج إيله يف صالة انلفل ،كما حيتاج إيله يف صالة الفرض.
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 .10أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بْش يعرتيه ما يعرتي البْش من النسيان وغريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)11232( :
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...«Поистине, я предпочёл бы совершать
её в это время, если бы это не было
»слишком трудным для моей общины.

إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت

 .604احلديث:

**

604. Текст хадиса:

َ ْ
أعتَ َم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يللة من
َ َ
ُْ َ
العتَ َمة ،فلم
الليايل بصالة العشاء ،ويه اليت تدىع

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала:
«Однажды Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) долго не выходил на
молитву-‘иша, которую ещё называют ‘атама, пока
‘Умар ибн аль-Хаттаб не сказал: “Женщины и дети
уже спят” [или: пока не прошла большая часть
ночи]. И Посланник Аллаха (мир ему и
благословение
)Аллаха
вышел
и
сказал
находившимся в мечети: “Никто из обитателей
земли не дожидается этой молитвы, кроме вас [или:
поистине, я предпочёл бы совершать её в это
время, если бы это не было слишком трудным для
моей общины]”. А это было до того, как ислам
распространился». Ибн Шихаб [аз-Зухри] сказал: «И
мне передавали, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: “И не было у вас
права торопить Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) с молитвой”, — это было,
»когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб позвал его.

خيرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت قال

عمر بن اخلطاب :نام النساء والصبيان [ويف رواية:
ر
حىت ذهب اعمة الليل] ،فخرج رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم ،-فقال ألهل املسجد حني خرج عليهم:
ري ُ
«ما ينتظرها أحد من أهل األرض َغ ْ ُ
كم» ،ويف
رواية« :إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت» .ويف رواية:
َ
َ
يفشو اإلسالم
«لوال أن يُش رق ىلع أميت» ،وذلك قبل أن
ُ
يف انلاس .قال ابن شهاب :وذ ِكر يل :أن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم ،-قال :وما اكن لكم أَن تَ ْ ُ
زن ُروا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الصالة ،وذ َ
اك

ِحني صاح عمر بن اخلطاب.
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) разъяснил в этом хадисе, что наилучшее
وقت صالة العشاء الفاضل وهو آخر اثللث األول — )время для совершения ночной молитвы (‘иша
من الليل  ،ولكنه عليه السالم لم يكن يصليها конец первой трети ночи, однако сам Посланник
ً
ً
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не
دائما يف هذا الوقت رمحة بأمته وخشية أن يشق ىلع
совершал её постоянно в это время, проявляя
أمته بهذا األمر.
милосердие к своей общине и опасаясь, что людям
будет трудно совершать молитву в это время.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب األدب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• أعتم  :أي :أخر صالة العشاء حىت اشتدت عتمة الليل ويه ظلمته ،يقال :أعتم :دخل يف العتمة ،ويه من الليل بعد غيبوبة الشفق إىل آخر
اثللث األول.
• حىت ذهب اعمة الليل  :أي أكرث الليل.
• إنه لوقتها  :أي :وقتها الفاضل لوال املشقة ىلع األمة.
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فوائد احلديث:
 .1استحباب تأخري صالة العشاء إىل اعمة الليل ،واملراد به آخر اثللث األول.
ّ
ّ
 .2أنه لم يكن من شأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تأخريها مرااعة للصحابة.
 .3استحباب مرااعة حالة املأمومني ،وعدم املشقة عليهم يف االنتظار ،وتطويل الصالة.
ً
 .4جواز عمل العمل املفضول أحيانا؛ بليان حكمه للناس.
ً
ً
 .5رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وطلبه أيرس األمرين؛ ختفيفا ىلع األمة ،وتسهيال يف أعماهلم.
 .6فيه ديلل ىلع القاعدة الْشعية  " :درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح " ،فدفع مشقتهم قدمت ىلع مصلحة فضيلة الوقت املختار هلا.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ.

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1427 ، 1ه2006/م.

الرقم املوحد)10600( :
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«Это вещий сон, если пожелает Аллах!
Встань вместе с Билялем, перескажи ему
то, что ты видел, и пусть он призовёт на
молитву, поскольку его голос сильнее
твоего»…

 فقم مع بالل فألق،إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل
 فإنه أندى صوتا، فليؤذن به،عليه ما رأيت
منك

**

605. Текст хадиса:

‘Абдуллах ибн Зайд передаёт: «Когда Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел
использовать колокол, чтобы собирать людей на
молитву, во сне ко мне пришёл человек, который
нёс колокол. Я сказал ему: “О раб Аллаха, не
продашь ли ты мне колокол?” Он сказал: “А что ты
будешь с ним делать?” Я сказал: “Мы будем
призывать на молитву с помощью него”. Он сказал:
“Не указать ли тебе на нечто лучшее, чем это?” Я
сказал: “Конечно”. Тогда он сказал: “Говори: ‹Аллах
Велик, Аллах Велик, Аллах Велик, Аллах Велик.
Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха.
Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха.
Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник
Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад —
Посланник Аллаха. Спешите на молитву! Спешите
на молитву! Спешите к спасению! Спешите к
спасению! Аллах Велик, Аллах Велик, нет
божества, кроме Аллаха›”. Потом он отошёл от
меня немного и сказал: “Когда приготовишься
совершать молитву, говори: ‹Аллах Велик, Аллах
Велик. Свидетельствую, что нет божества, кроме
Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад —
Посланник Аллаха. Спешите на молитву! Спешите
к спасению! Молитва началась, молитва началась!
Аллах Велик, Аллах Велик, нет божества, кроме
Аллаха›”. Утром я пришёл к Посланнику Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) и рассказал ему
о том, что видел. Он сказал: “Это вещий сон, если
пожелает Аллах! Встань вместе с Билялем,
перескажи ему то, что ты видел, и пусть он призовёт
на молитву, поскольку его голос сильнее твоего”. И
я встал вместе с Билялем и стал пересказывать
ему, а он произносил азан. Услышав это, ‘Умар ибн
аль-Хаттаб поспешно вышел из своего дома,
волоча свою накидку, и сказал: “О Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)! Клянусь
Тем, Кто послал тебя с Истиной! Я видел во сне то
же, что и он!” Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: “Хвала Аллаху.»”!

 ندعو به إىل: وما تصنع به؟ فقلت:انلاقوس؟ قال
َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ
َ َ
ٌ ْ ىلع َما ُه َو َخ
ري ِم ْن ذلِك؟
 أفال أدلك: قال،الصالة
، اهلل أكَّب، اهلل أكَّب: تقول: فقال: قال، بىل:فقلت هل
 أشهد أن، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، اهلل أكَّب،اهلل أكَّب

 أشهد أن، أشهد أن حممدا رسول اهلل،ال هلإ إال اهلل
 ر،يح ىلع الصالة
 ر،حممدا رسول اهلل
،يح ىلع الصالة
 ر،يح ىلع الفالح
ر
، اهلل أكَّب، اهلل أكَّب،يح ىلع الفالح
ْ
ْ  ُث رم: قال،ال هلإ إال اهلل
َ ْ استَأ َخ َر َع يِن َغ
: ثم قال،ري بعيد
َ َ َ ََ ْ َ ر
 أشهد، اهلل أكَّب اهلل أكَّب:الصالة
وتقول ِإذا أقمت
ً
 ر، أشهد أن حممدا رسول اهلل،أن ال هلإ إال اهلل
يح ىلع
َ ر
َ َ َْ
 ر،الصالة
قامت
 قد،الصال ُة
ت
ِ
ِ  قد قام،يح ىلع الفالح

 فلما، ال هلإ إال اهلل، اهلل أكَّب اهلل أكَّب،الصالة
ُ
،-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت رسول اهلل
،أصبحت
ر َ َ ُ ْ َ َ ٌّ ْ َ َ ر
ُ،اّلل
ُ
 «إِنها لرؤيا حق إِن شاء: بما رأيت فقال،فأخَّبته
ْ َ ُ ْ َ َ َ ََْ َ َْ َ ََْ َ َ ْ ي
 فإنه، فليُ َؤذن بِ ِه،ت
فقم مع بِال ٍل فأل ِق علي ِه ما رأي
ُْ ُ ْ َ َ َ
َْ
ُ
 فجعلت أل ِقي ِه،فقمت مع بالل
»أن َدى صوتا منك
َ َ َ َ َ َ َ
ُ َ َْ َُي
ُ ك ُع َم ُر
،بن اخل َ رطاب
ِ  فس ِمع ذل: قال، َويؤذن بِ ِه،علي ِه
ر
َ َ
َ وهو يف بيته فخرج َُيُ ُّر ر َد
اذلي َب َعثك
ِ  َو: ويقول،اء ُه
ِ
ي َ َُ َ ر
ُ
 فقال، لقد رأيت مثل ما رأى،اّلل
ِ بِاحلَق يا رسول
َ ر
.»لِلَف احل َ ْم ُد
ِ ِ « :-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل

**
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َ َ
 ل رما أ َم َر: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن زيد
ُ ُْ
ُ ر
وس يع َمل
ِ انلاق
ِ ب-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ر
ْ
َ َ ْ ُيل
اس ِجلَم ِع الصالة طاف يب وأنا نائم
ِ رضب بِ ِه لِلن
ِ
ُ يا عبد اهلل أَتَبيع: فقلت،رجل حيمل ناقوسا ً يف يده
ِ

 صحيح:درجة احلديث

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يبني هذا احلديث الْشيف قصة األذان ،وذلك أن В этом хадисе приводится история азана. В своё
ً )время Пророк (мир ему и благословение Аллаха
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن يتخذ ناقوسا хотел призывать на молитву с помощью колокола,
اكنلصارى يلجتمع انلاس ىلع صوته للصالة ،ثم لم как это делали христиане, но не стал этого делать,
потому что это обычай христиан. А потом
يفعل ألنه من خصائصهم ،فرأى أحد الصحابة -
сподвижник ‘Абдуллах ибн Зайд (да будет доволен
رضوان اهلل عليهم -وهو عبد اهلل بن زيد يف نومه им Аллах) увидел во сне человека, продававшего
أحدهم يبيع ناقوساً ،فأراد أن يشرتيه يلجمع به انلاس колокол, и хотел купить его, чтобы призывать
мусульман на молитву, но этот человек предложил
للصالة ،فقال هل الرجل :أال أدلك ىلع خري من ذلك؟ ему: «Не указать ли тебе на нечто лучшее?» И он
وقام بتعليمه مجل األذان ،فذهب إىل انليب -صىل اهلل научил его словам азана. Утром ‘Абдуллах пришёл
ً
к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и
عليه وسلم -صباحا وذكر هل املنام ،فأخَّبه -صىل اهلل
пересказал ему свой сон, и Пророк (мир ему и
عليه وسلم -أنها رؤيا صادقة وأمره أن يقرأ األذان благословение Аллаха) сказал, что это вещий сон,
ىلع بالل حىت يؤذن بها؛ ألنه أمجل منه صوتاً ،فلما и велел ему прочитать азан Билялю, чтобы тот
произнёс его, потому что у него был более
سمعه عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أىت وأخَّب красивый голос. Услышав его, пришёл ‘Умар ибн
ً
аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах), который
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه رأى ذلك أيضا.
сообщил, что видел во сне то же самое.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انلِه عن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرؤيا
راوي احلديث :عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري اخلزريج  -ريض اهلل عنه -
اتلخريج :رواه أبو داود
أمحد
ادلارِّم.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
َ
• طاف يب  :أي :ر
ألم يب وق ُرب حويل حالة كوين نائما.
ّ
ً
ّ
• إنها لرؤيا حق  :أي :صادقة ثابتة مطابقة للويح؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال ينطق عن اهلوى ،أو موافِقة لالجتهاد.
• لرؤيا  :ما رأيته يف منامك.
يح  :بمعىن ر
• ّ
هلم وأقبل.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية األذان ،إلظهار شعائر اإلسالم وإعالم انلاس بدخول وقت الصالة ،وداعئهم إىل املساجد ألداء فريضة اهلل تعاىل.
 .2أن األفضل يف األذان الرتبيع يف أوهل ،وهو اتلكبري أربع مرات ،وىلع هذا أكرث أهل العلم.
ُ
 .3أن اإلقامة تفرد ألفاظها ،فال تكرر ،ما عدا اتلكبري و(قد قامت الصالة) فإنها تكرر مرتني ،وإنما لم تكرر اإلقامة ألنها للحارضين يف
األصل ،فال حتتاج إىل تكرار اكألذان.

 .4استحباب 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 غريها من الصلوات.
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املصادر واملراجع:
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم – بريوت ،اثلانية .1985 – 1405-

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10615( :
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«Даже если бы она не была моей
падчерицей, мне нельзя было бы
жениться на ней, ибо она дочь моего
молочного брата. Меня и Абу Саляму
кормила своим молоком Сувайба… Так
что не предлагайте мне ни ваших
дочерей, ни ваших сестёр.»

 ما حلت يل؛،إنها لو لم تكن ربيبيت ِف حجري

 أرضعتين وأبا سلمة،إنها البنة أيخ من الرضاعة
ُ
ثويبة؛ فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن
**

606. Текст хадиса:

-ريض اهلل عنهما- عن أم حبيبة بنت أيب سفيان

Умм Хабиба бинт Абу Суфьян (да будет доволен
Аллах ею и её отцом) передаёт, что однажды она
сказала Пророку (мир ему и благословение
Аллаха): «О Посланник Аллаха, возьми в жёны мою
сестру, дочь Абу Суфьяна». Она сказала: «Он
спросил: “Ты хочешь этого?” Я сказала: “Да, ведь я
не единственная твоя жена, и больше всего я хочу,
чтобы моя сестра разделила со мной благо”. Тогда
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, мне не дозволено жениться на твоей
сестре”. Я сказала: “Ходят слухи, что ты хочешь
взять в жёны дочь Абу Салямы”. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) спросил: “Ты имеешь в
виду дочь Умм Салямы?” Я сказала: “Да”. Тогда
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
“Даже если бы она не была моей падчерицей, мне
нельзя было бы жениться на ней, ибо она дочь
моего молочного брата. Меня и Абу Саляму
кормила своим молоком Сувайба… Так что не
предлагайте мне ни ваших дочерей, ни ваших
сестёр”».
‘Урва
сказал:
«Сувайба
была
невольницей Абу Ляхаба, и он отпустил её на волю.
Она кормила своим молоком Пророка (мир ему и
благословение Аллаха), и когда Абу Ляхаб умер,
кто-то из его родственников увидел его во сне в
ужасном положении и спросил его: “Что случилось
с тобой?” Абу Ляхаб ответил: “Я не видел после
[того, как покинул вас] вас, блага, если не считать
того, что я был напоен здесь за то, что освободил
Сувайбу.»”

 انكح أخيت ابنة أيب، قلت يا رسول اهلل:قالت

 نعم؛ لست لك: أو حتبني ذلك؟ فقلت: قال.سفيان
ْ ُ
َ ،خليَة
ُّ وأح
 فقال.ب من شاركِن يف خري أخيت
ٍ ِ بم
 إن ذلك ال حيل:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ َُ ر
حندث أنك تريد أن تنكح بنت أيب
 إنا: قالت.يل

: قال، نعم: قلت: بنت أم سلمة؟! قالت: قال.سلمة
ْ
 ما حلت يل؛ إنها،إنها لو لم تكن ربيبيت يف َحج ِري
ُ
 أرضعتِن وأبا سلمة ثويبة؛،البنة أيخ من الرضاعة
: قال عروة.فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن

صىل-  فأرضعت انليب،وثويبة موالة أليب هلب أعتقها

 فلما مات أبو هلب رآه بعض أهله،-اهلل عليه وسلم
ي
 لم ألق: ماذا لقيت؟ قال أبو هلب: فقال هل،بْش ِحيبة
ً بعدكم
. غري أين سقيت يف هذه بعتاقيت ثويبة،خريا

**

Степень достоверности
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 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Умм Хабиба бинт Абу Суфьян (да будет доволен
Аллах ею и её отцом) — одна из матерей верующих
(да будет доволен Аллах ими всеми). Выйдя замуж
за Пророка (мир ему и благословение Аллаха), она
была счастлива, это было для неё великим благом,
и это неудивительно, поэтому она предложила
Посланнику Аллаха (мир ему и благословение
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**

أم حبيبة بنت أيب سفيان يه إحدى أمهات املؤمنات

 واكنت حظية وسعيدة بزواجها من-ريض اهلل عنهنُ ،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
،وح رق هلا ذلك
 أن يزتوج-صىل اهلل عليه وسلم- فاتلمست من انليب

.أختها

فعجب -صىل اهلل عليه وسلم ،-كيف سمحت أن Аллаха) жениться на её сестре. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) удивился, как
ينكح رضة هلا ،ملا عند النساء من الغرية الشديدة يف она побуждает его к тому, чтобы взять ещё одну
ً
ً
ذلك ،وذلا قال -مستفهما متعجبا :-أو حتبني ذلك؟ жену, ведь обычно в таком случае женщины
испытывают сильную ревность. Поэтому он и
فقالت :نعم أحب ذلك.
спросил, выражая своё удивление: «Ты желаешь
ثم رشحت هل السبب اذلي من أجله طابت نفسها этого?» Она же сказала: «Да, я желаю этого». А
потом она объяснила ему причину, по которой она
بزواجه من أختها ،وهو أنه البد هلا من مشارك فيه
спокойно воспринимает его возможную женитьбу на
من النساء ،ولن تنفرد به وحدها ،فليكن املشارك её сестре: у него всё равно несколько жён, и ей не
суждено быть его единственной женой, так пусть же
هلا يف هذا اخلري العظيم هو أختها.
соучастницей её в этом великом благе будет её
сестра.
وكأنها غري اعملة بتحريم اجلمع بني األختني ،وذلا فإنه
أخَّبها -صىل اهلل عليه وسلم -أن أختها ال حتل هلСудя по всему, она не знала о том, что мужчине .
запрещено жениться одновременно на двух
сёстрах. Поэтому Пророк (мир ему и благословение
فأخَّبته أنها حدثت أنه سيزتوج بنت أيب سلمة.
Аллаха) сообщил ей, что ему не дозволено
ً
فاستفهم منها متثبتا :تريدين بنت أم سلمة؟ قالتжениться на её сестре. Тогда она сообщила ему, :
что слышала, что он якобы собирается жениться на
نعم.
дочери Абу Салямы. Пророк (мир ему и
فقال مبينا كذب هذه الشائعة :إن بنت أم سلمة ال благословение Аллаха) уточнил: «Ты имеешь в
виду дочь Умм Салямы?» Она ответила: «Да».
حتل يل لسببني.
Тогда он сказал, показывая, что это ложный слух:
أحدهما :أنها ربيبيت اليت قمت ىلع مصاحلها يف «Мне не дозволено жениться на дочери Умм
Салямы по двум причинам. Во-первых, она моя
حجري ،فِه بنت زوجيت.
падчерица, которую я растил, ведь она дочь моей
واثلاين :أنها بنت أيخ من الرضاعة ،فقد أرضعتِنжены. А во-вторых, она дочь моего молочного ،
وأباها أبا سلمة ،ثويبة -ويه موالة أليب هلب -فأنا брата, поскольку и меня, и её отца Абу Саляму
кормила Сувайба, вольноотпущенница Абу Ляхаба,
ً
ْ َ
عمها أيضا ،فال تعرضن يلع بناتِكن وأخواتكنто есть я также прихожусь ей молочным дядей. Так ،
что не предлагайте мне ни ваших дочерей, ни
فأنا أدرى وأوىل منكن بتدبري شأين يف مثل هذا.
ваших сестёр. Я лучше знаю, как мне поступать в
подобных делах».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > املحرمات يف انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع
راوي احلديث :أم حبيبة بنت أيب سفيان -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• انكح  :تزوج.

• أخيت  :اسمها عزة ،كما يف رواية مسلم والنسايئ.

• أيب سفيان  :صخر بن حرب صحايب شهري أسلم اعم الفتح.

• أو حتبني ذلك  :استفهام تعجب من كونها تطلب أن يزتوج غريها مع ما طبع عليه النساء من الغرية.
• لست لك بمخلية  :لست بمنفردة بك وال خايلة من رضة.

• يف خري  :صحبتك املتضمنة لسعادة ادلارين  ،ويف رواية " :وأحب من رشكِن فيك أخيت".
• ال حيل يل  :ألن فيه اجلمع بني األختني.
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• بنت أيب سلمة  :درة -بضم املهملة وتشديد الراء.

• بنت أم سلمة  :استفهام إنكار أي أأنكح بنت أيب سلمة من أم سلمة  ،ويه حرام يلع من وجهني؟
• ربيبيت  :بنت زوجيت.
• يف حجري  :بفتح احلاء وكرسها والفتح أفصح -وهذا الوصف خرج ُمرج الغالب.
• ثويبة  :قال ابن منده :اختلف يف اسالمها.

• فال تعرضن  :ال تقدمن يل.
•ب َ ي
ْش ِحيْبة  :حيبة بكرس احلاء املهملة وسكون ايلاء اتلحتانية بعدها باء موحدة ،واملعىن :سوء حال.
ِ

فوائد احلديث:
 .1حتريم نكاح أخت الزوجة ،وأنه ال يصح.
 .2حتريم نكاح الربيبة ،وىه بنت زوجته اليت دخل بها ،وهذه ابلنت أتت به من زوج آخر قبله ،و املراد بادلخول -هنا -الوطء ،فال يكيف جمرد
اخللوة.

 .3حتريم بنت األخ من الرضاعة ،ألنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب.

 .4أنه ينبيغ للمفيت -إذا سئل عن مسألة خيتلف حكمها باختالف أوجهها -أن يستفصل عن ذلك.

 .5أنه ينبيغ توجيه السائل ببيان ما ينبيغ هل أن يعرض عنه وما يقبل عليه ،السيما إذا اكن ممن َتب تربيته وتعليمه ،اكلودل والزوجة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.-اإلملام بْشح 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)6077( :
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 إنها من الطوافني عليكم،إنها ليست بنجس

«Поистине, она не является нечистой.
Она из тех, кто постоянно приходит к
вам.»

والطوافات

**

607. Текст хадиса:

واكنت حتت ابن أيب- عن كبشة بنت كعب بن مالك
ْ ََ َ
ً ت هل َو ُض
 فجاءت،وءا
 أن أبا قتادة دخل فسكب:-قتادة

Кабша бинт Ка‘б ибн Малик (да будет доволен ею
Аллах), которая была замужем за сыном Абу
Катады, рассказывает, что однажды, когда Абу
Катада зашёл в дом, она налила ему воду для
омовения. А кошка подошла и стала пить эту воду.
Он наклонил к ней посуду, чтобы она пила. Кабша
сказала: «Он заметил, что я смотрю на него, и
сказал: “Ты удивляешься, дочь брата моего?” Я
ответила: “Да”. Тогда он сказал: “Поистине,
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал о [кошке]: ‹Поистине, она не
является нечистой. Она из тех, кто постоянно
приходит к вам.»”›

، فأصىغ هلا اإلناء حىت رشبت،هرة فْشبت منه
 أتعجبني يا ابنة: فقال، فرآين أنظر إيله:قالت كبشة

 إن رسول اهلل صىل اهلل عليه: فقال، نعم:أيخ؟ فقلت

 إنها من الطوافني، «إنها ليست بنجس:وسلم قال

.»عليكم والطوافات

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.607

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В хадисе говорится, что Абу Катада начал -  فدخلت هرة،يف احلديث أن أبا قتادة بدأ وضوءه
совершать омовение, а в дом зашла кошка,
поскольку кошки часто заходят в дом и находятся – واهلرة تدخل ابليوت وختالط انلاس وترتدد عليهم
среди людей. И Абу Катада наклонил к ней сосуд,  فتعجبت،فأصىغ هلا اإلناء لتْشب من ماء الوضوء
чтобы она попила. Кабша, дочь его брата,
وهو ماء معد للوضوء وال- كبشة ابنة أخيه من فعله
удивилась его поступку, ведь это была вода,
ً
ً
приготовленная для того, чтобы совершать ею  فأخَّبها باحلديث-بد من أن يكون طاهرا مطهرا
малое омовение, а такая вода должна быть чистой أن اهلرة ليست َنسة و ال تؤثر يف املاء ألنها من
и очищающей с точки зрения Шариата. Тогда Абу
ً
. املخالطني للناس دائما
Катада пересказал ей хадис, из которого следует,
что кошка не является нечистой и никак не влияет
на воду, потому что она относится к тем, кто почти
постоянно среди людей. Исключением является
моча и экскременты кошек, которые являются
нечистыми, потому что моча и экскременты любого
животного, мясо которого запрещено употреблять в
пищу, являются нечистыми, даже если само
животное является чистым.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
. الرفق بادلواب:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري:راوي احلديث
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلارِّم:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• هرة  :يه األنىث من القطط.
• ليست بنَ َ
ج ٍس  :وهو ضد الطاهر ،أي :ليست َنسة اذلات.
ِ
َ
ر
اف ،شبهها خبدم ابليت ،وهو من يطوف ىلع أهله ويدور حوهلم برفق وعناية.
• الطوافني  :مجع طو ٍ

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع طهارة فم اهلرة ،وطهارة فضلتها.
 .2فيه ديلل ىلع طهارة مجيع أعضائها وبدنها.
ً
ً
 .3وهذا احلديث فرد من أفراد القاعدة العظيمة املشقة َتلب اتليسري ،فكرثة طوافها وعموم ابللوى بها جعل ما تالمسه طاهرا وإن اكن رطبا.
 .4الصحيح من أقوال أهل العلم إحلاق احلمار وابلغل باهلرة يف طهارة سؤرهما وعرقهما.
 .5يفيد احلديث مْشوعية اجتناب األشياء انلجسة ،وإذا دعت احلاجة أو الرضورة إىل مالمستها ،فيجب اتلزنه منها؛ وذلك اكالستنجاء بايلد
اليرسى ،وإزالة األَناس واألقذار بها.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،َ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي – مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان  -مؤسسة الرسالة.سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث يالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
-سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.

-مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)8361( :
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Поистине, я вижу, ты любишь овец и
пустыню. Когда будешь рядом со своими
овцами

إين أراك حتب الغنم وابلادية فإذا كنت ِف غنمك
**

608. Текст хадиса:

 أن أبا:عن عبد اهلل بن عبد الرمحان بن أيب صعصعة
ي
َ أر
َ إين
اك
« : قال هل-ريض اهلل عنه- سعيد اخلدري
ُّ ُحت
َ ْب الغنم وابلادية فإذا ُكن
َ
-أو با ِدي ِتك- ت يف غنمك
َ ر
ْ  َف،ت للصالة
َ َ  فَإنر ُه ال ي،ِار َف ْع صوتك بانلي َداء
َ ْأذن
سم ُع
ف
ِ
ِ
ٌّ َ َ ْ ٌ َ َ َ ْ ٌ ر
ُ ي
َ
ْ
 إِال، وال يشء، وال إنس،مدى صو ِت المؤذ ِن ِجن
َ وم الق َي
َ ََشه َد َ ُهل ي
رسول
 سمعتُه من:ام ِة» قال أبو سعيد
ِ
ِ
ِ

‘Абдуллах ибн ‘Абду-р-Рахман ибн Абу Са‘са‘а
передаёт, что Абу Са‘ид аль-Худри (да будет
доволен им Аллах) сказал ‘Абду-р-Рахману ибн Абу
Са‘са‘а: «Поистине, я вижу, ты любишь овец и
пустыню. Когда будешь рядом со своими овцами
[или: у себя в пустыне] и станешь произносить
призыв на молитву, повысь голос, произнося
призыв, ибо, поистине, каждый джинн, человек и
вообще всё, что слышало голос муаззина, будет
свидетельствовать в его пользу в Судный день».
Абу Са‘ид сказал: «Я слышал это от Посланника
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)».

-.صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ ا

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.608

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ّ
‘Абдуллах ибн ‘Абду-р-Рахман ибн Абу Са‘са‘а اّلل بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة أن أبا
عن عبد
передаёт, что Абу Са‘ид аль-Худри (да будет
ّ
доволен им Аллах) сказал ‘Абду-р-Рахману ибн Абу  "إين أراك: قال هل-ريض اّلل عنه- سعيد اخلدري
Са‘са‘а: «Поистине, я вижу, ты любишь овец и  ومجعها، ويه خالف احلارضة،"حتب الغنم وابلادية
пустыню». Подразумевается пустынная местность,
،" "فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت للصالة،بَ َوا ٍد
в противоположность городам и селениям. «Когда
будешь рядом со своими овцами [или: у себя в : ،" "فارفع صوتك بانلداء، أردت األذان هلا:أي
пустыне] и станешь произносить призыв на  "صوت املؤذن" ونهايته، "فإنه "ال يسمع اغية،باألذان
молитву», то есть соберёшься произнести азан для
очередной молитвы, «повысь голос, произнося  املراد لك يشء:وأقصاه "جن وال إنس" وال يشء" قيل
призыв», то есть азан, «ибо, поистине, каждый  اعم يف لك ما يسمع: وقيل،يصح منه الشهادة كذلك
джинн, человек и вообще всё», то есть всё, что
 "إال،ولو غري اعقل من سائر احليوانات دون اجلماد
обладает способностью слышать, пусть даже
лишённое
разума
животное,
исключая  يشهد هل يوم القيامة بأنه: أي،"شهد هل يوم القيامة
ً
ً
неодушевлённые предметы, «что слышало голос
. وبيانا ثلوابه،من املؤذنني تنويها لفضله
муаззина, будет свидетельствовать в его пользу в
Судный день», то есть засвидетельствует в Судный
день, что он относился к числу произносивших азан.
Это указание на его достоинство и на ожидающую
его награду.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة:اتلصنيف
ْ ْ
-ريض اهلل عنه-  أبو سعيد اخلُد ِري:راوي احلديث
**

. رواه ابلخاري:اتلخريج

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. الصحراء اليت ال عمارة فيها: • ابلادية
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• بانلداء  :باألذان.

• مدى صوت املؤذن  :اغية صوته ،أي :املاكن اذلي ينتِه إيله الصوت.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع تعليم انلاس السنة.
 .2استحباب رفع الصوت باألذان يلكرث من يشهد هل.
 .3لك من سمع املؤذن يشهد هل يوم القيامة.
 .4أذان املنفرد مندوب إيله ،ولو اكن يف صحراء.
ً
 .5يستحسن أن يتخذ املسلمون مؤذنا قوي الصوت.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

2-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.4-رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

5-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

6-فتح ابلاري بْشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.

7-كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)5771( :
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«Поистине, я совершу с вами молитву, но
не потому, что просто хочу совершить ее.
Я совершу ее точно так, как совершал ее
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует), что я видел
собственными глазами.»

ُ َ ي
َُ َ ي
ُ ُ
 أصيل كيف، وما أ ِريد الصالة،إين ألصيل بكم
َ ي
 يصيل-صىل اهلل عليه وسلم- رأيت رسول اهلل
**

609. Текст хадиса:

Сообщается, что Абу Кыляба ‘Абдуллах ибн Зейд
аль-Джарми аль-Басри сказал: «Однажды к нам, в
эту нашу мечеть, явился Малик ибн аль-Хувайрис и
сказал: "Поистине, я совершу с вами молитву, но не
потому, что просто хочу совершить ее. Я совершу
ее точно так, как совершал ее Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует), что я
видел собственными глазами". Я спросил Абу
Кылябу: "И как же он совершил эту молитву?" Он
ответил: "Подобно молитве этого нашего шейха.
Совершив земные поклоны и выпрямившись после
них, он какое-то время сидел, прежде чем
подняться [на следующий ракят]"». Под их шейхом
Абу Кыляба имел в виду абу Бурайда ‘Амра ибн
Саляму аль-Джарми.

.اجلرِّم

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.609

ْ َ ْ َ َ َ ْ ر ْ َ ْ َْ ْ ي
:رص يي قال
ِ عن أيب ِقالبة عب ِد
ِ اّلل ب ِن زي ٍد اجلر ِِّم ابل
ْ
 إين: فقال،«جاءنا مالك بن احل ُ َويْ ِرث يف مسجدنا هذا
َُ
ُ ي
ُ  وما أُر،أل َص ييل بكم
 أ َصيل كيف رأيت،يد الصالة
ِ
ُ َ ي
 فقلت أليب، يصيل-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ َ
ي
، مثل صالة شيخنا هذا:قِالبَة كيف اكن يُ َصيل؟ فقال
َْ
واكن ُي ِل ُس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن
َ َْ
 عمرو بن سلمة، أبا بُ َريد: أراد بشيخهم.»ين َهض

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Кыляба рассказывал: «Однажды в эту нашу ريض اهلل-  جاءنا مالك بن احلويرث:يقول أبو قالبة
мечеть пришел Малик ибн аль-Хувайрис,
являвшийся одним из сподвижников Пророка (да  إين جئت: فقال، أحد الصحابة يف مسجدنا-عنه
ً
благословит его Аллах и приветствует), и сказал: إيلكم ألصيل بكم صالة قصدت بها تعليمكم
"Поистине, я пришел к вам для того, чтобы
 بطريقة عملية؛-صىل اهلل عليه وسلم- صالة انليب
совершить с вами молитву, дабы на практике
научить вас тому, как молился Пророк (да يلكون اتلعليم بصورة الفعل أقرب وأبَّق يف
благословит его Аллах и приветствует), ибо знания,
،أذهانكم
переданные таким путем, гораздо прочнее осядут в
вашей памяти и будут поняты вами намного  كيف اكن مالك بن:فقال الراوي عن أيب قالبة
правильнее"». Передатчик, рассказавший данный صىل اهلل عليه- احلويرث اذلي علمكم صالة انليب
хадис со слов Абу Кылябы, спросил у него тогда: «И
 يصىل؟-وسلم
как же Малик ибн аль-Хувайрис, обучавший вас
тому, как молился Пророк (да благословит его  مثل صالة شيخنا أيب يزيد عمرو بن سلمة:فقال
Аллах и приветствует), помолился тогда с вами?»
 واكن ُيلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من،اجلرِّم
На что Абу Кыляба ответил: «Он помолился так, как
ً
. قبل أن ينهض قائما،السجود للقيام
молится наш шейх Абу Язид ‘Амр ибн Саляма альДжарми.
Совершив
земные
поклоны
и
выпрямившись после них, он посидел немного,
прежде чем подняться на следующий ракят».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
**
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راوي احلديث :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• مسجدنا هذا  :مسجد بابلرصة واإلشارة إيله بليان اتلأكد من احلديث.

• املسجد  :املاكن املتخذ للصالة بصفة دائمة.
• وما أُر ُ
يد الصالة  :ما أقصد أن أصيل لوال أين أريد تعليمكم صالة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وذلك ألنه ليس وقت صالة.
ِ
• مثل صالة  :يصيل صالة تشبه صالة إمامكم.
• فقلت  :القائل هو أبو ايوب السختياين ،راوي احلديث عنه.

• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها :اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:
 .1جواز فعل العبادة؛ ألجل اتلعليم مع نية العبادة ،وأنه ليس من التْشيك يف العمل فإن األصل ابلاعث ىلع هذه الصالة هو إرادة اتلعليم ،وهو
قربة كما أن الصالة قربة.

 .2جواز اتلعليم بالفعل؛ يلكون أبَّق يف ذهن املتعلم.

 .3استعمال أقرب الطرق يف إيصال العلم إىل أفهام انلاس.

 .4حرص الصحابة ىلع نْش السنة.
 .5استحباب جلسة االسرتاحة.

 .6أن موضع جلسة االسرتاحة عند انلهوض من السجود إىل القيام.

 .7أن القصد منها االسرتاحة؛ بلعد السجود من القيام؛ ذلا لم يْشع هلا تكبري وال ذكر.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إ سماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)5391( :
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«Поистине, я знаю, кто из оказавшихся в
ً
Огне выйдет из него последним и кто из  وآخر أهل،خروجا منها
إين ألعلم آخر أهل انلار
обитателей Рая последним войдёт в Рай.
ً
ً  رجل خيرج من انلار.دخوال اجلنة
،حبوا
اجلنة
Этот человек выберется из Огня
ползком, и Великий и Всемогущий Аллах
، اذهب فادخل اجلنة: هل-عز وجل- فيقول اهلل
скажет ему: "Ступай и войди в Рай!" И он
придёт к Раю, но покажется ему, что он
: فيقول، فريجع، فيخيل إيله أنها مألى،فيأتيها
полон, и он вернётся и скажет: "О
يا رب وجدتها مألى
Господь мой, я нашёл его
заполненным»"!
**

610. Текст хадиса:

Аль-Мугира ибн Шу‘ба (да будет доволен им Аллах)
передал, что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Однажды Муса
(мир ему) спросил своего Господа: "Кто из
обитателей Рая будет занимать самое низкое
положение?" Он ответил: "Им будет человек,
который придёт уже после того, как все остальные
обитатели Рая будут введены в Рай, и ему будет
сказано: <Войди в Рай!> Он скажет: <О Господь
мой, как же я войду, когда все люди уже заняли свои
места и получили то, что им было уготовано?!> И
ему будет сказано: <Удовлетворишься ли ты тем,
что будет у тебя царство, подобное царству одного
из царей земли?>, — а он скажет: <Я буду доволен,
о Господь мой!> Тогда Аллах скажет: <Даруется
тебе это, и ещё столько же, и ещё столько же, и ещё
столько же, и ещё столько же>, — и на пятый раз
этот человек воскликнет: <Я доволен, о Господь
мой!> И Аллах скажет: <Даруется тебе это и ещё
десять раз столько, и даруется тебе то, чего желала
твоя душа и что радовало глаз твой>, — и этот
человек воскликнет: <Я доволен, о Господь мой!>
[Муса (мир ему) далее] спросил: <Господь мой, а
кто же из них займёт самое высокое положение?>
Он ответил: <Ими будут те, которых Я пожелаю
избрать и почту Своей собственной Рукой, и Я
скрыл это (ото всех), и не видело этого око, и не
слышало об этом ухо и не представлялось это
сердцу человека>"». Ибн Мас‘уд (да будет доволен
им Аллах) передал, что Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, я
знаю, кто из оказавшихся в Огне выйдет из него
последним и кто из обитателей Рая последним
войдёт в Рай. Этот человек выберется из Огня
ползком, и Великий и Всемогущий Аллах скажет
ему: "Ступай и войди в Рай!" И он придёт к Раю, но
покажется ему, что он полон, и он вернётся и
скажет: "О Господь мой, я нашёл его заполненным!"
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: احلديث.610

 قال رسول: قال-ريض اهلل عنه- عن املغرية بن شعبة
صىل اهلل-  « َسأل موىس:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ ْ َ َر
َْ
ر
 هو:زنلة؟ قال
ِ  ُما أدىن أهل اجلنة م: ربه-عليه وسلم
َ َ ر
ر
َ ُ َ
: فيُقال هل،دخل أهل اجلَنة اجلَنة
ِ رجل ي ِيج ُء بعد ما أ
ْ : فيقول.ادخل اجل َ رنة
 كيف وقد نَ َزل ر،أي رب
انلاس
َ ََ
َ ََ
َ َ َ ُ َ
َ َ
 أت ْرىض أن: وأخذوا أخذاتِ ِهم؟ فيُقال هل،ازل ُهم
ِ من
ْ ُ
ُ ُ
َ
ُّ
:وك ادلنيا؟ فيقول
ِ يكون لك مثل مل ِك م ِل ٍك من مل
ُْ
ُْ
ُ َْرضي
 لك ذلك ومثله و ِمثله و ِمثله: فيقول،ت َر يب
ِ
ُْ
ي
ْ
ُ
َ
َ
 هذا: فيقول، ر ِضيت رب. فيقول يف اخلا ِمسة،و ِمثله
ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َر
ََْ َ َ َ َ
 َوذلت،ت نف ُسك
 ولك ما اشته،ْش ُة أمث ِاهل
لك وع
َ ْ َ ْ َُ ْ ََ َ ي
َ ُْ َ
 َرض ُ َ ي: فيقول.ك
زنلة؟
عين
ِ
ِ  رب فأعالهم م: قال.يت رب
َ
ُ
ر
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ ين أ َرد
َ تك
ُ ت غ َر ْس
َ اذل
،رامتَ ُهم ِبيَ ِدي
ِ وئلك
ِ  أ:قال
ُ
ُْ َ
ٌ ُ
ٌْ َ َ
َ
ُ وختَ ْم
 ولم خيطر، ولم تسمع أذن، فلم تر عني،ت عليها
َْ
َ
-ريض اهلل عنه-  وعن ابن مسعود.»ىلع قلب بَْش
ي
 «إين:-صىل اهلل عليه وسلم-  قال رسول اهلل:قال
َ
ر
ً ُ انل
ُ َأل ْعل
آخر أَهل ر
وآخر أهل اجلنة
م
ِ ،ار خ ُروجا منها
ِ
ِ
ر
ْ
َ
ر
 فيقول اهلل، َر ُجل خيرج من انلار حبوا.دخوال اجلنة
َ َ
ر
 ف ُيخ ريل، فيَأ ِتيَها، اذهب فادخل اجلنة: هل-عز وجلَْ
َ ْ َ َر
َ  يا رب: فيقول، فريجع،ألى
!وج ُدتها َمألى
إيله أنها م
َر
، اذهب فادخل اجلنة: هل-عز وجل- فيقول اهلل
َ ْ َ َر
َ َ
 يا ي: فريجع فيقول،ألى
رب
 فيُخ ريل إيله أنها م،فيأتيها
َْ
َ
 اذهب: هل-عز وجل-  فيقول اهلل،وج ُدتها َمألى
ََْ ََ َ َ َ
ر
ْشة أمثال ِ َها؛ أو
 فإن لك مثل ادلنيا وع،فادخل اجلَنة
َ
َ
ْ ُّ
َ َ
َْ ََ َ َ
 أو، أت ْسخ ُر ِيب: فيقول،ادلن َيا
ال
ِ إن لك مثل عْشة أمث
ُ ْ
 فلقد رأيت رسول اهلل: قال.»!تضحك ِيب وأنت ال َم ِلك

َ
Тогда Великий и Всемогущий Аллах снова скажет حك حىت بَ َدت نَ َواج ُذه
ِ  ض-صىل اهلل عليه وسلمِ
ََْ
ему: "Ступай и войди в Рай!" И он придёт к Раю, но
ْ َ َر
.»
لة
زن
م
ة
ن
اجل
أهل
ىن
 «ذلك أد:فاكن يقول
ِ
опять покажется ему, что он полон, и он вернётся и
скажет: "О Господь мой, я нашёл его заполненным!"
И тогда Великий и Всемогущий Аллах скажет ему:
"Ступай и войди в Рай, и, поистине, там будет
даровано тебе подобное всему миру этому и ещё
десять его подобий (или: ... подобное десяти
мирам)". И этот человек воскликнет: "Ты
насмехаешься (или: ... смеёшься) надо мной, хотя и
являешься Царём?!"» (Ибн Мас‘уд, да будет
доволен им Аллах) сказал: «И я видел, что когда
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) произнёс: "И этот человек займёт среди
обитателей Рая самое низкое положение", — он
улыбнулся так широко, что показались его
коренные зубы.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом хадисе сообщается о великой щедрости,  وبيان مزنلة أهل، وسعة رمحته-تعاىل- بيان كرم اهلل
снисходительности и милости Всевышнего Аллаха.
В нём также разъясняется, что человек, занявший в  حيث إن أدناهم مزنلة يتنعم بأضعاف،اجلنة
Раю самое низкое положение, будет испытывать в
.أضعاف ما يملكه أي م ِلك يف ادلنيا
нём такие наслаждения, которые многократно
превосходят то, чем владеет любой царь в земной
жизни.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع:اتلصنيف
ْ َ َ َْ ر
َي
ُْ
َ
ْ
.آن
ِ ري القر
ِ  الرق- ان
ِ اإليم
ِ :موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ِ  تف ِس-  ِصف ِة اجلن ِة- اق
-ريض اهلل عنه-  واحلديث اثلاين عن ابن مسعود،-ريض اهلل عنه-  احلديث األول عن املغرية بن شعبة:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

.مسلم

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

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

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

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

:فوائد احلديث

. الكم يَليق بعظمته وكَّبيائه،-تعاىل-  إثبات صفة الالكم هلل.1
. يوم القيامة-عز وجل-  إثبات رؤية املؤمنني رلربِهم.2
َْ
ْ
ر
أض َعاف ما يف ر
ادلنيا من ر
.انل ِعيم
 أن ألدىن أهل اجلَنة َعْشة.3

319

َ
َ
َ
َ
 .4بيان عظيم ك َرم اهلل -تعاىل ،-وأن خ َز ِائنه َمألى ال تنفذ.
ََ
ر
 .5فيه تفاوت َمنَازل أهل اجلَنة.
ر ْ
َْ ُ
َ
ْ
ْ
وعد ي
رب العاملنيَ ،
كث يف ا َلوعد ،وذللك يَندهش هذا ر
ويظنه يَسخر منه أو ينكث وع َده وحاشاه؛ فإنه -سبحانه-
الر ُجل من
 .6من َاعدة ابن آدم انل
ُ
ال خيلف ال ِميعاد.
 .7إثبات الضحك هلل -تعاىل ،-ومثل هذه األفعال ر
الصادرة من اهلل -تعاىلُ -يب أن تثبت هل -تعاىل -ىلع ما يليق بعظمته وفق ما جاء انلص بها.
َْ
َ
َ
 .8أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بَْش يضحك َ
ويفرح وحيزن ،كسائر البَْش ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إنما أنا بَْش مثلكم ،أنىس كما
ي
َ
َْ
تن َسون ،فإذا نسيت فذكروين" .متفق عليه.
َ
ر
للمروءة ،إذا لم ُُياوز به احلرد ُ
الم َواطن ،وال ب ُمسقط ُ
الضحك ،وأنه ليس بمكروه يف بعض َ
المعتاد من أمثاهل يف مثل تلك احلال اليت ذك َرها
َ .9جواز
ِ
ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عْش 1407ه.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه (كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه) ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،انلارش:
دار اجليل ،بريوت ،بدون طبعة (نفس صفحات دار الفكر ،الطبعة :اثلانية).
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،عبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل  1405ه.

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.

الرقم املوحد)10405( :
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َ ْ ُ َّ
ُ َُي
َ َرثة
َ ْ وك
 فإنه ينفق ثم،احلل ِِف ِف ابليع
إياكم
ُ َ َْ
يمحق

«Остерегайтесь часто клясться [Аллахом]
в торговле, ибо это помогает сбыть
товар, но стирает благодать.»
**

611. Текст хадиса:

: احلديث.611

Абу Катада (да будет доволен им Аллах) передаёт, -  أنه سمع رسول اهلل:-ريض اهلل عنه- عن أيب قتادة
َ ْ ُ ر
что он слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и
َ ْ وك
َ رث َة احل
ف
ل
 «إياكم: يقول-صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
благословение Аллаха) сказал: «Остерегайтесь
َُي
َْ
.» فإنه ينف ُق ثم يم َح ُق،يف ابليع
часто клясться [Аллахом] в торговле, ибо это
помогает сбыть товар, но стирает благодать»
[Муслим].
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Смысл хадиса таков. Остерегайтесь часто معىن احلديث احذروا كرثة احللف يف ابليع والْشاء
произносить клятвы во время продажи и купли,
ً
،الكذب
يف
الوقوع
مظنة
احللف
كرثة
ألن
ا؛
ولو صدق
даже если вы правдивы в своих клятвах, потому что
ً
множество клятв повышает вероятность того, что  واهلل لقد اشرتيتها:فمثال ال ينبيغ لإلنسان أن يقول
ً
человек дойдёт до лжи. Например, человеку не
 واهلل لقد اشرتيتها: ولو قال، ولو اكن صادقا.بمائة
следует говорить: «Клянусь Аллахом, я купил это за
сотню», — даже если он говорит правду, а если он  ولم يشرتها إال بثمانني صار أشد؛ ألنه يكون.بمائة
ً
лжёт,
то
добавляет
несправедливость
к صىل اهلل-  وقد نىه انليب،حالفا يف ابليع
بذلك اكذبًا
несправедливости (да убережёт нас Аллах от
подобного!). Если же человек говорит: «Клянусь  وأخَّب بأن األيمان يف ابليع، عن ذلك-عليه وسلم
Аллахом, я купил это за сотню», — а на самом деле  يمحق-تعاىل-  ثم إن اهلل،سبب يف إنفاق السلع
َ
он купил это всего лишь за восемьдесят, то это ещё
بركتها؛ ألن هذا الكسب َمبْ ِِن ىلع معصية رسول اهلل
хуже, потому что это ложная клятва в торговле, а
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил عليه-  ومعصية رسول اهلل،-صىل اهلل عليه وسلمэто и сообщил, что клятвы, даваемые в процессе
.-تعاىل-  معصية هلل-الصالة والسالم
торговли, помогают сбыть товар, однако потом
Всевышний Аллах стирает благодать этой
торговли, потому что этот заработок зиждется на
ослушании Посланника (мир ему и благословение
Аллаха), а ослушание Посланника (мир ему и
благословение Аллаха) — это ослушание Аллаха.
Многие люди, увы, делают это. Такой человек,
например, говорит клиенту: «Клянусь Аллахом, этот
товар хороший, клянусь Аллахом, я купил его за
столько-то». Вне зависимости от того, правду он
говорит или лжёт, это запрещено, потому что в этом
— притеснение других.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع:اتلصنيف
. األيمان:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• ُينَ يف ُق ثم َي ْم َ
ح ُق  :يُ ي
روج ثم يَنقص وتذهب بركته.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع ترك احلَلف يف اتلعامل واتلحذير منه؛ ملا فيه من جعل اهلل تعاىل آلة لرتويج ابلضاعة َ
وجلب ي
الربْح واحلصول ىلع َع َرض من ادلنيا
ِ
قليل.
َ
ُ
 .2احللف يف اتلعامل مع الصدق مكروه ،وأما مع الكذب فحرام  ،وهو كبرية ويمني غموس.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عْش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنْش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8958( :
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«Остерегайтесь заходить к
[посторонним] женщинам!» Один
человек из числа ансаров спросил: «О
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха), а близкий
родственник мужа?» Он ответил:
«Близкий родственник мужа — смерть»!

 فقال رجل من،إياكم وادلخول ىلع النساء

 احلمو: أرأيت احلمو؟ قال، يا رسول اهلل:األنصار
املوت

**

612. Текст хадиса:

: احلديث.612

ً
 «إياكم: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن عقبة بن اعمر
َ
 يا: فقال رجل من األنصار،وادلخول ىلع النساء
ُ
َ
: وملسلم.» احل َ ُمو املوت:أرأيت احل َ ُمو؟ قال
،رسول اهلل

‘Укба ибн ‘Амир (да будет доволен им Аллах)
передает, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Остерегайтесь заходить к
[посторонним] женщинам!» Один человек из числа
ансаров спросил: «О Посланник Аллаха (мир ему и  سمعت الليث:عن أيب الطاهر عن ابن وهب قال
благословение Аллаха), а родственник мужа?» Он
ответил: «Близкий родственник мужа — смерть!» У ، أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: احلمو:يقول
Муслима приводится со слов Абу ат-Тахира от Ибн
.ابن عم وحنوه
Вахба: «Я слышал, как аль-Лейс говорил, что
подразумевается брат мужа и другие его
родственники, например двоюродные братья и так
далее.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
предостерегал мужчин от того, чтобы они заходили
к посторонним женщинам и оставались наедине с
ними, потому что когда посторонние мужчина и
женщина остаются наедине, третьим с ними
непременно будет шайтан. Души слабы, а позывы к
совершению греха сильны, и результатом может
стать совершение запретного. Поэтому им и было
запрещено оставаться наедине — ради отдаления
от зла и его причин. Тогда один человек спросил:
«О Посланник Аллаха, сообщи нам о родственниках
мужа: ведь кому-то из них может понадобиться
зайти в его дом, а там будет находиться его жена.
Разрешено ли это?» Тогда Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «Родственник
мужа — смерть!» Причина в том, что раньше люди
обычно небрежно относились к тому, что их
родственники заходят к их жёнам, и не видели в
этом ничего порицаемого, и мужчина оставался
наедине с посторонней женщиной, и между двумя
могла возникнуть запретная связь, которая могла
длиться долго, и о ней никто ничего не знал и даже
не подозревал. Подобная ситуация — это гибель с
точки зрения религии. И Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) как будто сказал: «Это не
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**

 من ادلخول ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- حيذر انليب
 فإنه ماخال رجل، واخللوة بهن،النساء األجنبيات

، إال اكن الشيطان ثاثلهما فإن انلفوس ضعيفة،بامرأة
 فنىه عن، فتقع املحرمات،وادلوافع إىل املعايص قوية

.اخللوة بهن ابتعادا عن الْش وأسبابه

 عن احلمو اذلي هو، أخَّبنا يا رسول اهلل:فقال رجل

 إىل دخول بيت قريبه، فربما احتاج،قريب الزوج

 أما هل من رخصة؟،الزوج وفيه زوجته

 ألن، احلمو املوت:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال
 وعدم استناكر،انلاس قد جروا ىلع التساهل بدخوهل
 فربما وقعت الفاحشة، فيخلو باملرأة األجنبية،ذلك

، فيكون اهلالك ادليِن،وطالت ىلع غري علم وال ريبة
 بل احذروا منه، فليس هل رخصة،وادلمار األبدي

.ومن خلواته بنسائكم

разрешено. Остерегайтесь же такого родственника
и того, чтобы он оставался наедине с вашими
»!жёнами, если в вас сохранилась ревность
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب السالم.
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• إياكم وادلخول ىلع النساء  :احذروا من أن تدخلوا ىلع النساء ،أو يدخل النساء عليكم ،واملراد بالنساء :غري املحارم.
• أرأيت احلمو  :يعىن أخَّبنا عن حكم خلوة احلمو.

• احلمو  :بفتح احلاء وضم امليم ،هو :قريب الزوج ،من أخ ،وابن عم ،وحنوهما ،قال انلووي :اتفق أهل اللغة ىلع أن األمحاء أقارب زوج املرأة،
كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه وحنوهم.

• احلمو املوت  :شبه (احلمو) باملوت ،ملا يرتتب ىلع دخوهل اذلي ال ينكر ،من اهلالك ادليِن ،قال يف فتح ابلاري :والعرب تصف اليشء املكروه
باملوت ،وجه الشبه أنه موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت املختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية
ىلع تطليقها.
ُ ْ
َ
• املوت  :موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت المختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية ىلع
تطليقها.

فوائد احلديث:

 .1انلِه عن ادلخول ىلع األجنبيات واخللوة بهنً ،
سدا ذلريعة وقوع الفاحشة.

 .2أن ذلك اعم يف األجانب من أيخ الزوج وأقاربه ،اذلين ليسوا حمارم للمرأة ،قال ابن دقيق العيد :وال بد من اعتبار أن يكون ادلخول مقتضيا
للخلوة ،أما إذا لم يقتض ذلك فال يمتنع.

 .3اتلحريم -هنا -من باب حتريم الوسائل ،والوسائل هلا أحاكم املقاصد.

 .4االبتعاد عن مواطن الزلل اعمة ،خشية الوقوع يف الْش.

 .5قال شيخ اإلسالم" :اكن عمر بن اخلطاب يأمر العزاب أال يسكنوا بني املتأهلني ،وأال يسكن املتأهل بني العزاب ،وهكذا فعل املهاجرون ملا
قدموا املدينة ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-".

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.-اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية1392 ،ه.

-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة.
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ََ
َْ
ْ
َّ َّأىت انل
 عني مِن-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ َ
ْ ُْ
ُ َ َ
َ
 وهو ِِف سف ِره،رشك ِني
ِ الم

«Однажды к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), находившемуся
в пути, явился шпион из числа
многобожников.»
**

613. Текст хадиса:

Саляма ибн аль-Аква (да будет доволен им Аллах)
передал: «Однажды к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), находившемуся в пути,
явился шпион из числа многобожников. Он подсел
к сподвижникам Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) и стал говорить с ними, а потом ушёл. Что
же касается Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), то он велел: "Догоните и убейте его!" И я
убил его, а Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) отдал мне имущество убитого"». В другой
версии этого хадиса передано: «Он (мир ему и
благословение Аллаха) спросил: "Кто убил того
человека?" Люди ответили: "Ибн аль-Аква". Тогда
он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Всё
имущество убитого принадлежит ему.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.613

َ
 «أ َىت ر: قال-ريض اهلل عنه- عن سلمة بن األكوع
انل ر
يب
ِ
ُ َ ْ ُْ ْ ٌَْ
 َوه َو ِيف،ني
ْش ِك
ِ  عني ِمن الم-َ صىل اهلل عليه وسلمَََْ ََ َ ر ُ ُر
َ جلَ َس عنْ َد أ ْص
َ  َف،َس َفره
، ثم انفتل،حابِ ِه يتحدث
ِ
ِِ
َ ََ
ْ َ ُ ُُ ُْ
ُاقتُلُوه
ر
ُّ
 اطلبوه و:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انل ِيب
َ ََ
َ ََ ْ ُ ََر
َ َ
ُ َ
 َم ْن قتَل: ِيف ِر َوايَ ٍة «فقال.» فنفل ِِن َسلبَه،فقتَلتُه
َ ُ ْ ُ ََ َُ ر
َ ْ َهل َسلَبُ ُه أ
ُ َ :األ ْك َو ِع َف َق َال
.»مج ُع
 ابن:الرجل؟ فقالوا

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом хадисе сообщается об установлении
Ислама относительно тех неверующих, которые
ведут против мусульман войну и шпионят за ними.
Так, Саляма ибн аль-Аква (да будет доволен им
Аллах) передал: «Однажды к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), находившемуся в пути,
явился шпион из числа многобожников». В этом
хадисе шпион («джасус») был назвал соглядатаем
(«айн», букв. «глаз») потому, что такой человек
тайно наблюдает за людьми и столь пристально
следит за ними, что всё его тело будто
превращается в одно око. Этот шпион подсел к
сподвижникам Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), завёл с ними беседу, а затем удалился.
Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Догоните и убейте его!» Саляма ибн альАква (да будет доволен им Аллах) догнал шпиона и
убил его. И Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) отдал ему имущество убитого, т. е. его
амуницию, доспехи, оружие, верховое животное и
прочие вещи.

**

هذا احلديث يف بيان حكم اإلسالم فيمن يتجسس
ىلع املسلمني من الكفار احلربيني؛ فقد أخَّب سلمة

صىل-  "أىت انليب: قال،-ريض اهلل عنه- بن األكوع
 عني من املْشكني" العني اجلاسوس-اهلل عليه وسلم
 أو لشدة اهتمامه بالرؤية،سيم به؛ ألن عمله بالعني
 أي:" "وهو.واستغراقه فيها كأن مجيع بدنه صار عينا

، "يف سفر-صىل اهلل عليه وسلم- واحلال أن انليب
 ثم، عند أصحابه يتحدث، اجلاسوس:فجلس أي
صىل اهلل عليه-  فقال انليب، انرصف:انفتل أي

 فطلبته فوجدته: أي، اطلبوه واقتلوه فقتلته:-وسلم
ً
َ ر
 وهو ما خيص به، أعطاين نفال: فنَفل ِِن أي،فقتلته
َ َ
 ما: أي:""سلبه
، ويزاد ىلع سهمه،الرجل من الغنيمة

اكن عليه من اثلياب والسالح سيم به؛ ألنه يسلب

 املركب وما عليه من الرسج: ويدخل يف السلب،عنه
 وما ىلع وسطه من، وما معه ىلع ادلابة من مال،واآللة

.ذهب وفضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد:اتلصنيف
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َ ْ
َ َ
راوي احلديثَ :سل َمة ب ْ ِن األك َو ِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.

الرواية اثلانية رواها مسلم.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• العني  :هو اجلاسوس اذلي يريد اكتشاف أخبار املسلمني؛ يلدل العدو ىلع ذلك.
• وهو يف سفر  :املراد به موقعة حنني.
• ثم انفتل  :أي حترك ،وخرج برسعة.
َ
َ ر َ
• فنَفل ِِن  :أعطاين زيادة ىلع ما أستحقه من الغنيمة.

فوائد احلديث:
 .1قتل العني اذلي يبعثه األعداء يلتعرف ىلع أحوال املسلمني؛ ألن يف تركه رضرا ىلع املسلمني باإلخبار عن حاهلم ،وماكن الضعف منهم،
ً

وادلاللة ىلع ثغراتهم ،خبالف الرسل ،فإنهم ال يُ ْ
ؤذون؛ ألنهم داعة سالم وصلة اتلئام ،وهذا من حماسن اإلسالم.
ً
َ ً
 .2فيه أن من قتل قتيال يف املعركة وأقام ىلع قتله إياه بينة؛ فله سلبه اذلي تقدم تعريفه.
 .3أن السلب للقاتل ،سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده.

 .4إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.-تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

-اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،

القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

كشف اللثام رشح عمدة األحاكم -حممد بن أمحد بن سالم السفاريِن -اعتىن به حتقيقا وضبطا وخترُيا :نور ادلين طالب-وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية  -الكويت ،دار انلوادر – سوريا-الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
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َ
َ َأ َىت َر ُجل م ِْن ال ْ ُم ْسلم
صىل اهلل- ني َرسول اهلل
ِِ
َ ُ َ َ ُ َ ََ
ْ َْ
َُ َ
 يا رسول: فناداه-ج ِد
ِ  وهو ِِف المس-عليه وسلم
ُ ََْ ي
 إين زنيت،اهلل

к Посланнику Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) пришёл один
человек из числа мусульман, когда он
был в мечети, и позвал его: «О
Посланник Аллаха, поистине, я
совершил прелюбодеяние»!
**

614. Текст хадиса:

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что к Посланнику Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) пришёл один человек из
числа мусульман, когда он был в мечети, и позвал
его: «О Посланник Аллаха, поистине, я совершил
прелюбодеяние!» Однако [Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха)] отвернулся от него.
Он снова встал напротив его лица и сказал: «О
Посланник Аллаха, поистине, я совершил
прелюбодеяние!», но [Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха)] опять отвернулся от него.
Так продолжалось до тех пор, пока он не
засвидетельствовал против себя четырежды. Тогда
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) позвал его и спросил: «Ты сумасшедший?»
Он ответил: «Нет». Он спросил: «Ты женат?» Он
ответил: «Да». Тогда Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Уведите его и
побейте его камнями». Ибн Шихаб сказал: «Абу
Саляма ибн Абду-р-Рахман сообщил мне, что он
слышал, как Джабир ибн ‘Абдуллах говорил: “Я был
среди тех, кто побивал его камнями. Мы начали
побивать его камнями в том месте, где обычно
совершалась [погребальная] молитва. Когда в него
полетели камни, он побежал. Однако мы настигли
его на лавовом поле и всё-таки побили его
камнями.»”
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.614

ََ
 «أىت رجل ِم َن: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
 وهو يف-صىل اهلل عليه وسلم- املسلمني رسول
َ ْ ََ ُ ََْ ي
َ ََ
 فأع َرض،ت
 إين زني، يا رسول اهلل:املسجد فناد ُاه
ي
َ ََ
ْ َ َْ
َ َر
 إين، يا رسول اهلل:اء َوج ِه ِه فقال
 فتَنَّح تِلق،عنه
ََْ
َ ر َر
َََْ َر
.ات
ٍ  حىت ثىن ذلك عليه أربع مر، فأعرض عنه،زنيت
َ َْ َ
ُ
َ ََ
َ
-  د َاع ُه َر ُسول اهلل:فل رما ش ِه َد َىلع نف ِس ِه أ ْربع شهادات
َ َ ٌ
َ َ َ ََ
، ال: أبِك ُجنُون؟ قال: فقال،-صىل اهلل عليه وسلم
َ ََ
ُ
َ َ َ
ْ ْ ُ ْ َ َ َ
: فقال َر ُسول اهلل، ن َع ْم: ف َهل أح ِصنت؟ قال:قال
َ ََ ْ ََ
َ َ
َ ُ ْ َ َ ُ ُُْ َ
َُْ
َّب ِين أبُو َسل َمة
 فأخ:اب
ٍ  قال ابن ِشه.»اذهبوا بِ ِه فارمجوه
ُْ ُ َُ
َ َ َ َ َ َ َْ ُ َْ ر
 «كنت:بن عبْ ِد اهلل يقول
 س ِمع جابر.بن عب ِد الرمحن
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ ْ َ ُ ُ ِ َ ر َ َ ر
ُارة
َ احل
َ ج
ِ  فلما أذلقته، فرمجناه بِالمصىل،ِفيمن رمجه
ْ ََْ
َ َ
َ
.» ف َرمجْنَ ُاه، فأد َركنَ ُاه بِاحل َ رر ِة،ه َر َب

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Маиз ибн Малик аль-Аслями (да будет доволен им
Аллах) пришёл к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха), когда тот находился в мечети, позвал его
и признался в прелюбодеянии. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) отвернулся от него в
надежде, что он уйдёт и раскается в душе своей
пред Всевышним Аллахом. Однако Маиз пришёл,
гневаясь на себя, с решительным намерением
очиститься через установленное Шариатом
наказание, и потому снова встал напротив лица
Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и
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َ َْ
ُ أَ َىت َما ِع ُز
ّ  إىل-ريض اهلل عنه- يم
ّ ِ بن َمالِك األ ْسل
انليب
 فناداه، وهو يف املسجد-صىل اهلل عليه وسلمَ َ
ْ
َ َ واع
رت َف ىلع َن ْفس ِه ي
صىل-  فأ َع َرض عنه انليب،بالزنا
ِ
َ  لَ َعلره يَ ْرجع فَيتُوب فيما بَيْنَه،-اهلل عليه وسلم
وبني
ِ
ً
ْ
،نفس ِه
 ولكن قد جاء،-تعاىل- هلل
ِ اغضبا ىلع
ِ ا
ِ
ً
َْ
َ
ي
ُ  فق،باحلد
َْ
صده من تِلقاء وجه ِه
ريها
ِ جاز ُما ىلع تط ِه
ِ
ً
َََْ
ْ ًَر
ي
َ
. فاعرتف بالزنا أيضا،مرة أخرى

َ

ً

َ ْ
ُّ
повторил своё признание. Пророк (мир ему и  حىت، أيْضا-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
فأع َرض
благословение Аллаха) опять отвернулся от него, и َ َ ْ َ ْ
َْ
َ
َ َ
ي
ِ ،ش ِهد ىلع نف ِسه بالزنا أربع مرات
так продолжалось до тех пор, пока Маиз не حينئِ ٍذ َ َ استثبت
ْ
َ ، عن َحاهل-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُّ
произнёс своё признание в прелюбодеянии  هل بِ ِه:فسأهل
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ
َُْ َ َ
четырежды.
Тогда
Пророк
(мир
ему
и
 فأثنوا،وسأل أهله عن عق ِله
، ال:ِم ْن ُجنُون؟ قال
благословение Аллаха) спросил о его положении:
ْ ْ ٌ َ ُْ ُ ْ ََُ َ َ َ َ ْ ً ُ ر
ُ
не безумен ли он? Он ответил, что нет. Тогда  هل هو حمصن أم بِكر ال ُيب: ثم سأهل،عل ِيه خريا
َْ َ ُ َ ََ َ َ ر
ْ ر
َ ُْ ُ ْ ََ َر
ُ
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил ت
ِ  لعله لم يأ: وسأهل،عليه الرجم؟ فأخَّبه أنه حمصن
его родных о его разуме, и они сказали о нём
َْ َْ
َ ر ر
َْ ْ ر
ُ ما يُوج
ة
حبقيق
ح
فرص
،يل
ب
ق
ت
و
أ
س
م
 ِمن ل،ب احلد
ِ
ٍ
ِ
ِ
благое. Затем он спросил его, вступал ли он в брак,
ي
или же не вступал, поскольку тот, кто ещё не
.الزنا
состоял в браке, не подвергается побиванию
ْ ُي
ْ ر
َ َاستَثَب
صىل اهلل عليه- ت
فلما
камнями. И Маиз сообщил ему, что он уже вступал ، ِمن َ لك ذلك-وسلم
َ
َ
ْ
َ
ر
ْ
َ
ُ ُ ْ َ ََ
َ  أ َم َر أ ْص،امة احل َ يد
в брак. И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) حابَه أن يَذ َهبُوا
ِ وب ِإق
ِ وحتقق ِمن وج
спросил его: быть может, он сделал то, за что не
ُ ُ ري
ْ َ َبه ف
.
وه
مج
ِِ
побивают камнями, то есть прикоснулся к женщине
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ وهو ُم- فَخ َر ُجوا به إىل بَقيع الغ ْرقد
или поцеловал её, но Маиз сказал, что это было -صىل اجلَنائِز
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
َ
именно прелюбодеяние.
َ َ َ َ َ َ َ ر
َ
َ
ر
ُ َ فَ َر
ِ  فلما أح رس ِحب ير ا،مجوه
Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ، طلب انلجاة،حلجار ِة
َ ورغ
َ
удостоверился во всём этом и убедился в том, что  ألن انلفس البْشية ال،املوت
ار ِم َن
ب يف ال ِف َر
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ ْ
َ
ْ
в случае Маиза побивание камнями обязательно, ْ َ َ
 فأج َه ُزوا عليه، فأدركوه باحل َ َّرة، ف َه َر َب،تتحمل ذلك
он велел своим сподвижникам увести Маиза и
َ َ َ
َ رمحه اهلل- ،ات
-.ور ِيض عنه
حىت م
побить его камнями. Они увели его к Бакы альгаркад, где обычно совершали погребальные
молитвы, и когда летящие камни причинили ему
боль, он захотел спастись и убежать от смерти,
потому что человеческая душа не способна
вынести это. И он побежал, но они настигли его на
лавовом поле, и побивали его камнями до смерти.
Да помилует его Аллах и да будет Он доволен им!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا:اتلصنيف
. كتاب اإلقرار:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. انتقل من انلاحية اليت اكن فيها: • فتنَّح

-.صىل اهلل عليه وسلم-  إىل انلاحية اليت يستقبل بها وجه انليب: • تلقاء وجهه
َ
َ
. ك رر َر: • ث رىن
. اعرتف: • شهد

. بلغت منه اجلهد واتلعب: • أذلقته
. تزوجت: • أحصنت

. أي مصىل العيد أو اجلنائز: • باملصىل

. أرض ذات حجارة سوداء معروفة باملدينة: • احلرة
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فوائد احلديث:

ر
 .1جواز ِإقامة احلدود يف ُم َصىل اجلَنَائِز.
َ َ ً
ََْ ًَ
ْ
ْ
َ
َ
ريا هلا من إثم املعصية.
هلل -تعاىل ،-وتط ِه
 .2هذه المنقبة العظيمة لِما ِعز -ريض اهلل عنه -إذ جاد بنف ِسه ،غضبا ِ
ُ
ر
ُّ
ر
 .3أن احلَد كفارة للمعصية اليت أ ِقيم احلَد هلا ،وهو إمجاع ودلت عليه السنة.
ر
 .4أن الزنا يثبت باإلقرار كما يثبت بالشهادة.
ر ْ
ُ
املعايص ي َ ْس ُق ُط باتلوبة ر
انل ُصوح ،وهو إمجاع املسلمني.
ِ
 .5أن إِثم
َر
 .6أن املجنون ال يُعتَّب إقراره ،وال يثبت عليه احلد ،ألن رشط احلد اتللكيف.
ْ
ْ
ر َ
َرُ َ
َُ
َُْ
رَُ ُ
َ
ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ر
احلكم ِيف ال َمسألة.
عما ُيب االس ِتفسار عنهِ ،م ّما يغ يري
فصيل
وامل
القايض
ىلع
ب
ُي
 . 7أن ه
فيت اتلثبت يف األحاكمِ  ،والسؤال باتل ِ
ِ
ِ
اإلمام يقيمها وال يهملها.
 .8أن احلدود إذا وصلت إىل ِ
َ ر َ
َُْ ُ َ ْ ر ْ
َُُْ
ر ر
َ
ُ
مجه بِاحلجارة حىت يموت ،وال ُيب أن حيفر هل ِعند الرجم.
املحصن الزاين ر
 .9أن حد
َ َ
ي
 .10أَنره ال ي ُ ْش َ َ
رت ُط يف ِإقامة احلَد ،حضور اإلمام أ ْو نائِ ِبه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،

اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

-اإلملام بْشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.

-اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل 1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)2933( :
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َ

َ ُ ُ َْ
ُ ْ َُ
«Я пришёл к Посланнику Аллаха (мир
: فقلت-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت َرسول اهلل
ему и благословение Аллаха) и сказал: “О ُ ُ ْ َ َ َ
َ ُ َ َ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
Посланник Аллаха! Поистине, мы в
 أفنأكل،اب
ٍ  إنا بِأر ِض قومٍ أه ِل ك ِت،يا رسول اهلل
земле людей Писания, так можно ли нам
َ
ِِف آن ِيتِ ِه ْم
есть из их сосудов»..?
**

615. Текст хадиса:

: احلديث.615

ُ ْ «أَ َتي: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب َث ْعلبة اخلُشِن
Абу Са‘ляба аль-Хушани (да будет доволен им ت
Аллах) передаёт: «Я пришёл к Посланнику Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) и сказал: “О
Посланник Аллаха! Поистине, мы в земле людей
Писания, так можно ли нам есть из их сосудов? И
мы в земле, где есть дичь, я охочусь с помощью
лука, а также своей необученной или обученной
собаки, так что из этого дозволено мне?”.
[Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха)] сказал: “Что касается упомянутых тобой
сосудов людей Писания, то если найдёте другие, то
не ешьте из них, а если не найдёте других, то мойте
их и ешьте из них. Что касается того, что ты
добываешь с помощью лука твоего, помянув имя
Аллаха, то ешь это, что же до того, что ты
добываешь с помощью обученной собаки, помянув
имя Аллаха, то ешь это. Что же касается того, что
ты добываешь с помощью необученной собаки, то
можешь есть это, если успеешь заколоть животное
согласно Шариату, прежде чем оно испустит дух.»”

 يا رسول: فقلت-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُُ َََْ
 أفنأكل يف آنِيَ ِت ِهم؟ ويف، إنا بأرض قوم أهل كتاب،اهلل
ْ َ
ُ  أَص،أرض صيد
ْ يد ب َق
وبكل ِيب اذلي ليس
يس
ِ
و
ِ
ِ
ِ
َُر
َ
 ر: فما يَصلح يل؟ قال،الم َعلرم
َأما ما
ُ كلْيب
وب
،
م
بِمعل
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َْ َ
ْوجد ُتم
فإن
ِ :- يعِن من آنية أهل الكتاب-ذكرت
َ ْ
َ
 وَّكوا،فاغسلوها
َت ُدوا
ِ
ِ وإن لم
ِ ،غريها فال تأكلوا فيها
ََ
َ
َ
َ َ َ
َ ْ
َ ف
َ ت
اسم اهلل عليه
 فذكر، وما صدت بِق ْو ِسك،يها
ِ
ُْ َ
َ َْ ََ َ ْ َ َُر
َ ْ
ْ
َ
 فذكرت اسم اهلل، وما ِصدت بِكل ِبك المعل ِم،فلك
ُْ َ
َ ْ َ
َ ْ
َ الم َعلرم فَأَ ْد َر ْك
ُ ك غري
ت
 وما ِصدت بِكل ِب،عليه فلك
ِ
ِ
ُْ َ َ َ َ
.»ذاكت ُه فلك

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Саляба (да будет доволен им Аллах) сообщил
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) о том,
что они живут по соседству с людьми Писания, то
есть иудеями или христианами, так разрешается ли
им есть из сосудов этих людей Писания притом,
что, как они полагают, на них может быть
нечистота? И Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал, что есть из них разрешается, а
использовать в других целях — тем более, однако
при соблюдении двух условий: это отсутствие
других сосудов и мытьё этих. Он также сообщил
Пророку (мир ему и благословение Аллаха), что в
их земле много дичи и что он охотится с помощью
своего лука, а также с помощью специально
обученной охотничьей собаки, а также с помощью
собаки, которую не обучали, желая узнать, какую из
добытых этими способами дичь разрешено есть. И
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил
ему, что он может есть добытое с помощью лука при

330

**

صىل اهلل عليه-  للنيب-ريض اهلل عنه- ذكر أبو ثعلبة
 واملراد، أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب-وسلم
 فهل حيل هلم أن يأكلوا يف،بهم ايلهود أو انلصارى

،أوانيهم مع الظن بنجاستها؟ فأفتاه جبواز األكل فيها

:ومن باب أوىل استعماهلا يف غري األكل بْشطني
. وأن يغسلوها-2 .أن ال ُيدوا غريها1-

 وأنه يصيد بقوسه وبكلبه،وذكر هل أنهم بأرض صيد
 فما، وبكلبه اذلي لم يتعلم،املعلم ىلع الصيد وآدابه
يصلح هل وحيل من صيد هذه اآلالت؟ فأفتاه بأن ما
-  بْشط أن يذكر اسم اهلل،صاده بقوسه فهو حالل

. عند إرسال السهم-تعاىل

ً
 فما اكن منها معلما وذكر اسم،وأما ما تصيده الالكب
ً
، وأما اذلي لم يتعلم،اهلل عند إرساهل فهو حالل أيضا

ً

فال حيل صيده إال أن ُيده اإلنسان حيا ويذكيه اذلاكة условии, что он помянул имя Всевышнего Аллаха,
когда пускал стрелу. Что же касается добытого
الْشعية.
собаками, то если собака обученная и, посылая её,
охотник упомянул имя Аллаха, то добытое ею также
дозволено употреблять в пищу. Что же касается
необученной собаки, то добытое ею не дозволено
употреблять в пищу за исключением тех случаев,
когда охотник застал дичь ещё живой и произвёл
заклание согласно Шариату.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
َ ََْ
َ
ُ َْ
اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو ثعلبَة اخلُش ِِن -ريض
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اخل ُ َش ّ
ِن  :منسوب إىل خشينه بطن من قضاعة ،قبيلة قحطانية.
ِ
َ
• بِق ْو ِيس  :آلة رِّم قديمة معروفة.
َْ
ُ ر
الم َعلم  :وهو املدرب ىلع الصيد.
• لكيب

فوائد احلديث:
 .1إباحة استعمال أواين الكفار ،ومثلها ثيابهم ،عند عدم غريها ،وذلك بعد غسلها.
 .2إباحة الصيد بالقوس :وباللكب املعلم بْشط ذكر اسم اهلل عند إرساهلما.
 .3أن صيد اللكب اذلي لم َ
يعلم ،ال حيل إال إن أدركه اإلنسان فذاكه قبل موته.
 .4فضل العلم ىلع اجلهل ،إذ أبيح صيد اللكب املعلم دون اللكب اذلي لم يعلم ،فقد آثر العلم حىت يف ابلهائم.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.ـ

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
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َ
َ ُ ي
ُّ َّأ ْج َرى انل
 ما ضم َر-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ
ْ َْ ْ
َ
َ
ِ  مِن احلفيا ِء إىل ثنِي ِة الود:مِن اخلي ِل
اع

Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) велел устроить скачки на
подготовленных лошадях от аль-Хафйи
до Санийят аль-вада‘

: احلديث.616

**

616. Текст хадиса:

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и
его отцом) передаёт, что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) велел устроить скачки на
подготовленных лошадях от аль-Хафйи до Санийят
аль-вада‘, а также на неподготовленных — от
Санийят аль-вада‘ до мечети бану Зурайк. Ибн
‘Умар сказал: «И я был среди участников». Суфьян
сказал: «От аль-Хафйи до Санийят аль-вада пять
или шесть миль, а от Санийят аль-вада до мечети
бану Зурайк — миля.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:
Общий смысл:

ْ َ
 «أج َرى: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ْْ
ر
ُّ انل
 ِم ْن: ما ُض يم َر ِمن اخلَيل-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ
َ َ ْ َْ
ْ
َ َ
َ إىل ثَن ري ِة
 ِم ْن: َوأج َرى ما ل ْم يُض رم ْر،الوداع
احلفيا ِء
ِ
َ
َ
ُ ْ َوكن: قال ابن عمر.اثلرن رية إىل مسجد بِن ُز َريْق
ت
ِ ِ
ٍ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ ف
: ِمن احلَفيَاء إىل ث ِن رية الوداع: قال سفيان.يمن أجرى
ِ
َ
ْ
ر
 ومن ثنِ رية الوداع إىل مسجد بِن، أو ِستة،مخسة أميال
ٌ
.» ِميل:ُز َريْ ٍق

ً

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ، مستعدا للجهاد-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
готовился к джихаду и использовал причины, َ
َ :-تعاىل-  عمال بقوهل،قائما ً بأسبابه
ا
م
هلم
دوا
ع
أ
{و
ِ
исполняя веление Всевышнего: «Приготовьте
َ
ُ َ
َ ْ
ْ
ْ اط اخلَيل
против них сколько можете силы и боевых коней, تر ِهبُون بِ ِه عدو
ِ استطعتم ِمن قو ٍة َو ِمن ِرب
ِ
ُ ُ
чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага»
وي َم يرن أصحابه ىلع
اهلل وعدوكم} فاكن يضمر اخليل
(8:60). И он велел готовить лошадей, а своим
َّ ّ
сподвижникам
велел
тренироваться,
дабы ، والكر والفر عليها،املسابقة عليها يلتعلموا ركوبها
َ الم
ُ ويقدر هلم الغايات اليت يبلغها َج ْر ُي َها
научиться хорошо ездить верхом, а также ض رم َرة ىلع
сражаться и маневрировать на лошадях. И он
ُ َ ر ُ َر
ر
велел им скакать до определённого места: для ، تلكون مدربة معلمة، وغري املضمرة ىلع حدة،حدة
подготовленных лошадей он определил одно  وذلا فإنه،ويلكون الصحابة ىلع استعداد للجهاد
расстояние, а для простых — другое, дабы
ُ ويه اليت أُطعمت- أجرى املضمرة
وج ي
باعتدال
عت
و
натренировать и обучить лошадей и дабы его
ر
сподвижники были готовы к джихаду. Поэтому он  وغري املضمرة، ما يقرب من ستة أميال-حىت قويت
ً
велел всадникам на подготовленных, то есть  أحد-ريض اهلل عنه-  واكن عبد اهلل بن عمر،ميال
откормленных особым образом с чередованием
.شباب الصحابة املشاركني يف ذلك
кормлений и голода с целью придать животному
сил, лошадях скакать около шести миль, а на
неподготовленных — милю. А ‘Абдуллах ибн ‘Умар
(да будет доволен им Аллах) принадлежал к числу
юных сподвижников, принимавших участие в этих
скачках.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد:اتلصنيف
. أحاكم املسابقات:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• ما ُض يم َر  :املضمرة يه اليت أعطيت العلف حىت سمنت وقويت ثم قلل هلا تدرُييا تلخف وتضمر فترسع يف العدو وتقوى ىلع احلركة.
ْ
• احلَفيَاء  :ماكن خارج املدينة.
• ثنية الوداع  :موضع سيم بذلك؛ ألن املسافر من املدينة خيرج معه املودعون ،واثلنية يه الطريق يف اجلبل.
• ُز َريق  :هم بطن من األنصار.
• مخسة أميال  :امليل حنو كيلو مرتين إال سدسا.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية اتلمرن للجهاد وتعلم الفنون العسكرية ،والعلوم احلربية ،استعدادا ملجابهة العدو ،وهو خيتلف باختالف األزمنة ،فللك زمن
سالحه وأدوات قتاهل وآالته.

 .2املسابقة ىلع اخليل مْشوعة ،وإذا اكنت لالستعداد للجهاد جاز أخذ العوض عليها ،وال يقال إنها قمار؛ وذلك لورود ديلل خاص( :ال سبق إال
يف خف أو نصل أو حافر) ،وللقاعدة الْشعية  :إذا ترجحت املصلحة ىلع املفسدة وغمرتها ،اغتفرت املفسدة ذللك.
َ
َ
َ
 .3ال يتقيد أخذ العوض بإجراء اخليل ،فلك ما أاعن ىلع قتال األعداء ،فاملغابلة عليه بِ َع َوض جائزة ،للحديث السابقَ( :ال سبق إال يف نصل أو
خف أو حافر) والسبق أخذ عوض.

 .4أن مثل هذه املسابقة مع انلية الصاحلة عبادة؛ ملا فيها من تنشيط اجلسم يلنهض بالعبادة ىلع أحسن وجه.
ُ
 .5أن ُيعل للمسابقة ىلع اخليل والرِّم بابلنادق وغريهما ،أمد مناسب هلا ،وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل للخيل املضمرة اخلفيفة
القوية حنو ستة أميال ،وللخيل السمان اثلقال ميال.
 .6جواز َتويع ابلهائم ىلع وجه الصالح عند احلاجة إىل ذلك ،وليس هو من باب تعذيبها ،بل من باب تدريبها للحرب.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط1422 .ه .

-صحيح مسلم ،ط .دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.

-تيسري العالم بْشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد اهلل البسام ،ت :صبيح احلالق ،مكتبة الصحابة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

-اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية

السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.
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َ ُ َّ َ
َ َ
َ ُ َ ُ
َ َ
 َولكِنه ل ْم، ال:أح َرام ه َو يا َرسول اهلل؟ قال
َ َ َ ُُ َ َ ُ ََ
ُ َ
ْ َك ْن بأَ ْرض ق
:ادل
ِ  قال خ،جد ِين أاعفه
أ
ف
،
يم
و
ي
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ اج
ُّ َّ َوانل، فأكل ُت ُه،رت ْرت ُه
صىل اهلل عليه- يب
ف
ِ
ُ َي ْن ُظر-وسلم

«Я спросил: “О Посланник Аллаха, разве
это запретно?” Он сказал: “Нет, но в
земле моего народа их нет, и я чувствую,
что мне это претит”. Халид сказал:
“Тогда я подвинул к себе [шипохвоста] и
съел его на глазах у Пророка (да
восхвалит его Аллах и приветствует)»”
**

617. Текст хадиса:

َ َ
َ ْ ْ َر
 «دخلت أنا: قال-ريض اهلل عنهما- اس
ٍ عن اب ِن عب

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его
отцом) передаёт: «Мы с Халидом ибн аль-Валид и
с Посланником Аллаха (да восхвалит его Аллах и
приветствует) зашли в дом Маймуны. Ему подали
жареную ящерицу-шипохвоста. Когда Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
протянул к нему руку, одна из находившихся в доме
Маймуны женщин сказала: “Скажите Посланнику
Аллаха (да восхвалит его Аллах и приветствует),
что он собирается съесть”. И Посланник Аллаха (да
восхвалит его Аллах и приветствует) убрал руку».
[Халид сказал]: «Я спросил: “О Посланник Аллаха,
разве это запретно?” Он сказал: “Нет, но в земле
моего народа их нет, и я чувствую, что мне это
претит”. Халид сказал: “Тогда я подвинул к себе
[шипохвоста] и съел его на глазах у Пророка (да
восхвалит его Аллах и приветствует).»”

-صىل اهلل عليه وسلم- وخادل بن الويلد مع رسول اهلل
َ
ُ
ْ َ َ ْ َ ٍّ َ َ ُ َ
ب حمنُو ٍذ فأه َوى إيلْ ِه َر ُسول اهلل
 فأ ِيت بِض،بيت ميمونة
ي
ْ
َ
َ
 فقال بعض النسو ِة يف، بِي ِد ِه-صىل اهلل عليه وسلم، أخَّبوا رسول اهلل بما يريد أن يأكل:بيت ميمونة
: فقلت، يده-صىل اهلل عليه وسلم- فرفع رسول اهلل
َ َُ َ َُ ٌ ََ َ
ُ َ َولَك رن ُه ل َ ْم ي، ال:ول اهلل؟ قَ َال
ك ْن
أحرام هو يا رس
ِ
ََ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ َ ْ
،رت ْرت ُه
 فاج: قال خادل، فأ ِج ُد ِين أ َاعف ُه،بِأ ْر ِض ق ْو ِِّم
َ
َْ
 َو ر،فَأ َكلْتُ ُه
ُّ انل
.» ين ُظ ُر-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.617

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Умм Хафид бинт аль-Харис, то есть Хузайля бинт
аль-Харис, навестила свою сестру Маймуну и
привезла ей подарки, среди которых была и эта
большая ящерица. На обед к ним пришли
племянники Маймуны: Халид ибн аль-Валид,
‘Абдуллах ибн ‘Аббас и Фадль ибн ‘Аббас были
сыновьями сестёр Маймуны. Когда подали еду,
Пророк (да восхвалит его Аллах и приветствует)
протянул руку к мясу, чтобы поесть его, но кто-то из
находившихся в доме женщин сказал: «Сообщите
Посланнику Аллаха (да восхвалит его Аллах и
приветствует), что он собирается съесть». И ему
сообщили, что это мясо ящерицы-шипохвоста, и он
убрал руку и не стал есть. Халид спросил его: «Есть
это запрещено, о Посланник Аллаха?» Он ответил:
«Нет, просто в земле моего народа их не было, и я
чувствую отвращение к ним». Халид сказал: «И я
подвинул это мясо к себе и съел его на глазах у
Пророка (да восхвалит его Аллах и приветствует)».
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**

َ
ُ اءت أُ ُّم َحفيد ب
َ َج
ويه ُه َزيلة بنت
،ث
احلار
نت
ِ
ُِ ِ
ِ
َ
ْ
َ خت َها َميْ ُمونَة َزائ َر ًة َهلا
َ احلارث
ومعها يش ٌء
ِ
ِ جاءت إىل أ
َ اهلدايا واكن من ض ْمن
َ من
ٌّ اهلدايا َض
َ َ  وقَ ْد َح،ب
رض
ِ
َ
َ
َ َ
َ اء أ
ُ َك الْ َغ َداء أ ْبن
 فخادل بن الويلد،خوات ميمونة
ِ ذل
ُ
َُ َ
ْ
ُ ُهو ابن أختها؛
 وعبداهلل بن عباس،ميمونة خاتله
ِ
ً
ُ
.خاتلهما أيضا
والفضل بن عباس يه
ُ َ َ َ ُ َ ر
-صىل اهلل عليه وسلم- ومد انليب
وملا و ِضع الغداء
ُ َْ ْ
ْ
ٌَ ْ
يَ َد ُه إىل اللح ِم ِيلأكل منه قالت نِسوة ممن يف ابليت
َ
ْ
ُ ْ
 بما يريد أن-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ أخ َِّبوا رسول ا
َ َ َ ر
ُْ
َ حل ُم ضب فرفع
يده ولم يأكل فقال
 إنه: ف ِقيل هل،يَأكل
َ
ٌ
 ال ولكنه لم:أحرام هو يا رسول اهلل؟ قال
:هل خادل
ََ َْ َْ ُ
ُ
ُ
ُ
 أتقذر منه قال: أي،يكن بِأر ِض قو ِِّم فأ ِجدين أاعفه
صىل اهلل عليه-  فاجرترته فأكلته وانليب:خادل
. ينظر-وسلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ ي َْ
َ ٌ
ٌ
ُ
ر
• َ
بض ٍّ
اب األ ْر ِض وه َو َحيَ َوان بَ يري.
ب  :الضب دابرة ِمن دو
ْ
ْ
• حمنُوذ َ :مش ِوي.
ْ
َ
َ
َ
ُ
َُ
ََ ْ
ر
• فأه َوى إيلْ ِه َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -بِيَ ِدهِ  :أي َمد يَ َد ُه إِيلْه ِيلَأكل منه.
َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُّ ً
أاعفه  :أك َرهه تقذرا.
•

فوائد احلديث:
 .1جواز أكل الضب.
 .2أن الكراهة الطبيعية من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لليشء ال حترمه؛ ألن هذا يشء ليس هل تعلق بالْشع ،ومرده انلفوس والطباع.
ُ ُ ُ ُ
سن خل ِق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ لم يعب الطعام ،وهذه اعدته الكريمة ،إن طاب هل الطعام أكل منه ،وإال تركه من غري عيبه.
 .3ح
َ
 .4أن انلفس وما اعتادته ،فال ينبيغ إكراهها ىلع أكل ما ال تشتهيه وما ال تستطيبه ،فإن اذلي ال ترغبه ال يكون مريئا ،فيخل بالصحة.
املصادر واملراجع:
اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر ،بدمشق الطبعة األوىل1381ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2974( :
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"«Как ты считаешь [о Посланник
Аллаха], если я буду убит на пути Аллаха,
искупит ли это [все] мои грехи?" На что
Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: "Да, если
при этом ты будешь стойким,
рассчитывающим [на награду Аллаха],
наступающим на врага, а не бегущим [с
поля боя]. [Тогда тебе будет прощено
все], за исключением невыплаченного
долга, ибо так мне сказал Джибриль, мир
ему.»"

َ
َ ُ َ َّ َ ي
ُ ْ ُ ْ َ ََ َ
 أتكف ُر عين،ِيل اهلل
ب
س
ِف
ت
أرأيت إن قتِل
ِ
ِ
َ َ َ
َ
خطاياي؟

**

618. Текст хадиса:

Со слов Абу Катады аль-Хариса ибн Риб‘и (да будет
доволен им Аллах) сообщается, что [однажды]
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) встал среди них и рассказал о том,
что борьба на пути Аллаха и вера в Аллаха — это
наилучшие из дел! [Тогда со своего места] поднялся
мужчина и сказал: «О Посланник Аллаха, как ты
считаешь, если я буду убит на пути Аллаха, искупит
ли это [все] мои грехи?» На что Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал
ему: «Да, если при этом ты будешь стойким,
рассчитывающим
[на
награду
Аллаха],
наступающим на врага, а не бегущим [с поля боя]».
Затем Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал [ему]: «Как-как ты
сказал?» И этот мужчина сказал: «Как ты считаешь,
если я буду убит на пути Аллаха, искупит ли это
[все] мои грехи?» На что Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Да,
если
при
этом
ты
будешь
стойким,
рассчитывающим
[на
награду
Аллаха],
наступающим на врага, а не бегущим [с поля боя].
[Тогда тебе будет прощено все], за исключением
невыплаченного долга, ибо так мне сказал
Джибриль, мир ему.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.618

عن أيب قتادة احلارث بن ربْ ي
 عن-ريض اهلل عنه- يع
ِ ِ
َ  أَنر ُه:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ فذكر،قام فيهم
ُ
َر
َ
َ
هلل أفضل
يف
اجلهاد
ن
هلم أ
ِ  واإليمان با،هلل
ِ سبيل ا
ِ
َ
ٌُ َ َ
َ
 أرأيت إن،هلل
ِ  يا رسول ا: فقال، فقام رجل،األعمال
ِ
َ
َ ُ َرُ َي
َ
ُ ْقُتل
َ
َ
 تكفر عِن خطاياي؟ فقال هل،هلل
يف
ت
ِ سبيل ا
ِ
ِ
ْ ُ ْ
ُ
َ
 إن ق ِتلت يف، «نعم:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ رسول ا
َ
ٌ
ْ
ْ
ْ ُْ
ٌ وأنت َصاب ٌر ُحمتَس
َ
 ثم.»ري ُمدبِ ٍر
 ُمق ِبل غ،ب
،هلل
ِ
ِ سبيل ا
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
» «كيف قلت؟:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ قال رسول ا
َ
ْ
ُ
ر
ْ
َ ُ
َ ت يف
َ َ أَ َرأ:قال
ُ يت إن قتل
 أتكف ُر َع يِن،هلل
ا
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
َ َ َ َ
:-صىل اهلل عليه وسلم- هلل
ِ خطاياي؟ فقال هل رسول ا
ْ َُْ ٌ ْ ُ ٌ َُْ ٌ َ َ
 إال،ري ُمدبِ ٍر
 مق ِبل غ، وأنت صابِر حمت ِسب،«نعم
َ
َ ْ رْ َ َ ر
َ َ
.» قال ِيل ذلِك-عليه السالم- َّبيل
ِ ادلين؛ فإن ِج

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Однажды Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) встал среди своих сподвижников и
произнес проповедь, в которой упомянул о том, что
борьба для возвеличивания Слова Аллаха и вера в
Аллаха являются наилучшими деяниями. Один из
присутствовавших
спросил
Пророка
(да
благословит его Аллах и приветствует): «Как ты
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ً
،خطيبا
 يف الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم- قام انليب
َ
فذكر هلم أن اجلهاد إلعالء لكمة اهلل واإليمان باهلل

صىل اهلل-  فقام رجل فسأل انليب،أفضل األعمال
ُ
قتلت إلعالء لكمة اهلل أتغفر
 أرأيت إن:-عليه وسلم
، نعم:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب،يل ذنويب

ولكن بْشط أن تكون قُت َ
لت صابرا ُمتحمال ما считаешь, если я буду убит в сражении для
ِ
возвеличивания Слова Аллаха, мне будут прощены
ٍّ
أصابكُ ،ملصا هلل -تعاىل ،-غري فار من ساحة мои грехи?» На что Пророк (да благословит его
اجلهاد ،ثم استدرك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا Аллах и приветствует) сказал: «Да, но с условием,
что ты будешь терпеливо переносить все, что будет
وهو ر
ادلين ،منبها ىلع أن اجلهاد والشهادة ال تكفر
постигать тебя в бою, сражаться исключительно
حقوق اآلدميني.
ради Всевышнего Аллаха, и что смерть не
застигнет тебя бегущим с поля брани». Затем
)Пророк (да благословит его Аллах и приветствует
сделал небольшое дополнение к своим словам о
невыплаченном
долге,
обратив
внимание
собравшихся на то, что джихад и смерть павшего за
веру не искупают грехи, связанные с попранием
прав людей.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املظالم.
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قام فيهم  :أي :خطيبًا.
ُ َ
• تكفر  :تغفر.

• خطاياي  :ذنويب.
ُ
• صابر  :متحمل ما أصابك من مكروه يف القتال من جرح وغريه.
• حمتسب ُ :ملص هلل -تعاىل -ترجو اثلواب منه.
ْ
• مقبل غري مدبر ُ :مق ِدم غري فار.
• ر
ادلين  :القرض املؤجل.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد إلعالء لكمة اهلل تعاىل ،وعظيم ثواب من يقتل وهو جمتهد يف مقاتلة أعداء اهلل -عز وجل-.
 .2الشهادة بْشوطها تكفر اذلنوب إال ر
ادلين وغريه من حقوق اآلدميني.
 .3اإلمام حيث أصحابه ويذكرهم بفضائل األعمال وأفضلها يلقبلوا عليها.
 .4حرص أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع طلب األعمال املكفرة لذلنوب.
 .5جواز االستفهام واالستدراك ىلع الالكم إذا اكن يف ذلك زيادة فائدة أو بيان.
 .6أن السنة انلبوية ويح من اهلل -تعاىل-.
ً
 .7تعظيم شأن ادليون وأهمية سدادها رسيعا.
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املصادر واملراجع:
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نْش دار الكتاب العريب.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عْش 1407 ،ـه1987 -م.

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نْش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه.

املعجم الوسيط ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلانية.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)4227( :
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َ
ْ َ َ َ
ُ َْ
،أ َرى ُرؤياك ْم قد ت َواطأت ِف السبعِ األواخر
َ َ َََْ ََ َ َُ
فمن اكن متح يريها فليتح َّرها ِف السبعِ األواخر

«Я вижу, что ваши сновидения сходятся
на семи последних ночах, так пусть же
тот, кто искал ее [Ночь
предопределения], ищет её среди семи
последних [ночей].»
**

619. Текст хадиса:

 أن رجاال:-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ُ -صىل اهلل عليه وسلم- من أصحاب انليب
أروا يللة

Передают со слов Ибн ‘Умара (да будет доволен
Аллах им и его отцом), что нескольким людям из
числа сподвижников Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) приснилось во сне, что
Ночью Предопределения будет одна из семи
последних ночей (Рамадана), и тогда Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я
вижу, что ваши сновидения сходятся на семи
последних ночах, так пусть же тот, кто искал ее
[Ночь предопределения], ищет её среди семи
последних [ночей].»

صىل-  فقال انليب.القدر يف املنام يف السبع األواخر

« أرى رؤياكم قد تواطأت يف:-اهلل عليه وسلم
ّ
 فمن اكن ُم ي،السبع األواخر
فليتحرها يف السبع
تحريها

.»األواخر

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.619

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Ночь Предопределения является самой великой и
благородной из всех ночей. В эту ночь награда за
благие деяния приумножается в разы, прегрешения
людей искупаются и предопределяются события
будущего года. Узнав о ее ценности и высоком
положении, сподвижники (да будет доволен ими
Аллах) загорелись сильным желанием узнать, на
какую ночь она приходится. Тем не менее,
Пречистый и Всевышний Аллах по Своей мудрости
и милости к Своим творениям пожелал скрыть
знание о ее точной дате, для того чтобы люди
продолжали искать ее в течение многих ночей,
выстаивая ночные молитвы и совершая как можно
больше дел поклонения, что в конечном итоге
принесет им лишь благо. Некоторым из
сподвижников
приснилось,
что
Ночь
Предопределения приходится на последние десять
дней Рамадана, и Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Я вижу, что ваши
сновидения сходятся на семи последних ночах, так
пусть же тот, кто искал ее [Ночь предопределения],
ищет её среди семи последних [ночей]», а особенно
— по нечетным числам, так как наиболее вероятно,
что она будет выпадать на нечетные ночи
последней декады. Принимая во внимание все это,
мусульманину следует быть бдительным в течение
всего Рамадана, в последние десять ночей —
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 فيها تضاعف،يللة القدر يللة رشيفة عظيمة

. وتقدر األمور،احلسنات وتكفر السيئات

 فضلها وكبري-ريض اهلل عنهم- وملا علم الصحابة
-  ولكن اهلل، أحبوا االطالع ىلع وقتها،مزنتلها

 حبكمته ورمحته خبلقه أخفاها عنهم-سبحانه وتعاىل
 فيكرثوا من العبادة،يلطول تلمسهم هلا يف الليايل

.اليت تعود عليهم بانلفع

 واتفقت رؤاهم ىلع،فاكن الصحابة يرونها يف املنام
-  فقال انليب،أنها يف السبع األواخر من شهر رمضان

 "أرى رؤياكم قد تواطأت يف:-صىل اهلل عليه وسلم
ً
ر
فليتحرها يف السبع
 فمن اكن متحريا،السبع
ً
 خصوصا يف،" "العْش األواخر: ويف رواية،"األواخر
ْ َْ
 فليُح َرص املسلم ىلع، فإنها أرىج،أوتار تلك العْش
 ويللة سبع وعْشين، وعْشه األخري أكرث،رمضان

.أبلغ

усилить свою активность, а в двадцать седьмую
ночь — быть максимально деятельным.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العْش األواخر من رمضان
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• أ ُروا  :أراهم اهلل -تعاىل -يف املنام.

• يللة القدر  :سميت يللة القدر لعظيم قدرها ورشفها.
• أَ َرى  :أعلم أو أبرص ً
جمازا.
َ َ َ ْ
اطأت  :اتفقت.
• تو
َ
َ
َ
ي
• ُمتحريها  :اتلحري هو :طلب اليشء بانلظر فيما يرجو به إصابة احلق.

فوائد احلديث:
 .1فضل يللة القدر ،ملا مزيها اهلل -تعاىل -من ابتداء نزول القرآن ،وتقدير األمور ،وتزنيل املالئكة الكرام فيها ،فصارت يف العبادة كعبادة ألف
شهر.

 .2العمل بالرؤيا الصاحلة ،إذا دلت القرينة ىلع صدقها ولم ختالف الْشع.
ر
 .3أن اهلل -تبارك وتعاىل من حكمته ورمحته -أخفاها ِيلَ ِجد انلاس يف العبادة ،طلبا هلا ،فيكرث ثوابهم.
 .4أن يللة القدر يف رمضان وأنها يف السبع األواخر.
ً

 .5استحباب طلبها ،واتلعرض فيها نلفحات اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

-تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم /حممد بن صالح العثيمني  -مكتبة الصحابة-الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة -الطبعة األوىل 1426ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه .-تأسيس األحاكم بْشح عمدة األحاكم ىلع ما صح عن خري األنام رشح وتعليق :الشيخ العالمة أمحد بن حيىي انلجيم ،نسخة الشاملة.

الرقم املوحد)4545( :
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«Несите покойного побыстрее, ибо если
он был праведным, то вы приблизите его
к благу, в противном же случае сможете
поскорее сложить зло со своих шей.»
**

620. Текст хадиса:

ُ ْ َ
َ َ ْ
ُ َ
 فخري:اجلنازة ِ فإنها إن تك صاحلة
ب
وا
ع
ِ ِ رس
ِ أ
َ
َ
َ ُ َُ ي
ُ
 فرش: وإن تك ِسوى ذلك،تقدمونها إيله
ُ َ
َُ ُ َ َ
تضعونه عن ِرقابِك ْم

: احلديث.620

Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب ُه َر ْي َر َة
ْ
сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах ُ َ
ُ  «أَ ْرس:-صىل اهلل عليه وسلم
َ َاجلن
ك
ت
إن
فإنها
ة
از
ب
وا
ع
ِ
ِ ِ ِ
и приветствует) сказал: «Несите покойного
ُ َ
ََ ُ َُ ي
побыстрее, ибо если он был праведным, то вы : وإن تك ِسوى ذلك. فخري تقدمونها إيله:صاحلة
ُ َ
َُ َ َ ٌ
приблизите его к благу, в противном же случае
.»فْش تض ُعونه عن ِرقابِك ْم
сможете поскорее сложить зло со своих шей.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Мудрый Аллах предписал в Своем Шариате как ،أمر الشارع احلكيم باإلرساع بدفن اجلنازة
можно быстрее предавать земле усопших.
Согласно еще одному возможному пониманию ،واالحتمال اآلخر أن املراد اإلرساع يف َتهزي امليت
данного хадиса, под поспешностью действий  وذلك ألنها إذا،من اتلغسيل والصالة واحلمل وادلفن
имеется в виду поспешность в делах подготовки
 وال، فإنها ستقدم إىل اخلري والفالح،اكنت صاحلة
умершего к захоронению, таких как омывание его
َي
тела, совершение погребальной молитвы по нему,  وإن، قدموين قدموين: ويه تقول،ينبيغ تعويقها عنه
перенос его тела и погребение. Данное веление  فينبيغ أن، فِه رش بينكم،اكنت سوى ذلك
объясняется тем, что, если усопший был
праведным человеком,
то поспешность в ، وترحيوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته،تفارقوه
упомянутых делах лишь приблизит его к благу и
.فتخففوا منه بوضعه يف قَّبه
успеху, а посему не следует медлить с ними. Если
же усопший напротив был неправедным, то
поспешность с подготовкой его к похоронам и
непосредственным
захоронением
вызвана
необходимостью как можно быстрее расстаться с
ним и его злом, вздохнув с облегчением и
избавившись от забот по преданию его земле.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه:اتلصنيف
. عذاب القَّب ونعيمه:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ
َ َواجلن
َ َ ْ • أَ ْرس ُعوا ب
.امليت: ازة
ِ ، أي بالسري بها وإيصاهلا للقَّب: اجلنازة
ِ ِ
ِ
. قائمة حبقوق اهلل وحقوق عباده: • صاحلة
. املراد باخلري نعيم القَّب: • خري

. غري صاحلة وعَّب عنه بسوى ذلك حتاشيا لبشاعة اللفظ: • ِسوى ذلك

:فوائد احلديث
. دون أن يرض اجلنازة أو املشيعني بتلك الرسعة، استحباب اإلرساع بتجهزي امليت ومحله.1

341

ً
يسريا ملصلحة،
 .2يقيد اإلرساع بما إذا لم يكن املوت فجأة خيىش أن يكون إغماء ،فينبيغ أن ال يدفن حىت يتحقق موته ،أو يكون يف تأخريه
ُ
من كرثة املصلني ،أو حضور أقاربه ،ولم خيش عليه الفساد.
 .3فيه طلب مصاحبة األخيار ،واالبتعاد عن األرشار.

 .4القَّب خري للميت الصالح من ادلنيا.

 .5حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم ببيان حكمته.

 .6مْشوعية اخلالص من الْش وأهله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه .

تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ملحمد بن صالح العثيمني -رمحه اهلل -مكتبة الصحابة ،الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل1426 ،ه.

الرقم املوحد)3109( :
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ُ ُ َ ََ
ْ َ
،بِسب ٍع-صىل اهلل عليه وسلم- أم َرنا َرسول اهلل
ْ َ ْ َ َ ََ
َونهانا عن سب ٍع

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) велел нам
совершать семь дел и запретил семь
других.
**

621. Текст хадиса:

Аль-Бара ибн ‘Азиб (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) велел нам совершать семь
дел и запретил семь других. Он велел нам
навещать больного, провожать погребальные
носилки, желать блага чихнувшему, помогать
исполнять
клятву
заклинающего,
помогать
притесняемому,
принимать
приглашения
и
распространять приветствия. И он запретил нам
носить золотые перстни, пить из серебряной
посуды, использовать шёлковые седельные
подушки, и носить [ткани] касси, истабрак, шёлк и
дибадж.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.621

َ
َ  «أ: قال-ريض اهلل عنهما- عن الَّباء بن اعزب
مرنا
ِ
َ َََ ْ َ
 ونهانا عن،بِسب ٍع-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ََْ َ َْ
َ َ َََْ ْ َ
َ َو ياتب،ادة ال ْ َمريض
ِ
يت
م
ش
ت
و
،
ة
از
ن
اجل
اع
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ  أمرنا بِ ِعي:سب ٍع
ُ ْ َْ ْ ََ
ْ ُْ َْ َ َْ َْ َ
َْ
،رص المظلوم
ِ الع
ِ  ون،)ار القس ِم (أو المق ِس ِم
ِ  و ِإبر،اط ِس
 َوإفْشا ِء ر،ادلايع
َوإجابة ر
َ  َو َن َهانَا عن َخ َوات. ِالسالم
-يم
ِ
ِ
َِ
ََ
ُّ ْ َ َ
ْ ر
َ ر
ُّ
 وعن، وعن الْشب بِال ِفضة، بِاذلهب-أو عن ختت ٍم
َ
َ ْ َ َواإل ْست، َوعن لُبْس احلرير،ِس
 وعن الْ َق ي ي،الميَاثِر
،َّب ِق
ِ
ِ
ِ ِ
َو ي
.»ادليباج
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был
послан для того, чтобы довести до совершенства
нравственные достоинства, поэтому он побуждал к
обладанию всяким благим качеством и к
совершению всякого достойного дела, и запрещал
всё скверное. К тому, что он побуждал делать,
относятся и упомянутые в хадисе действия:
навещать больного, обращаться с мольбой за
покойного, когда его провожают в последний путь, и
приветствовать покоящихся в могилах, делая
посещение кладбища назиданием для себя; желать
блага чихнувшему: в случае, если он скажет: «Альхамду ли-Ллях», следует сказать: «ЙархамукаЛлах»; исполнять клятву человека, который
призывает тебя сделать нечто посредством этой
клятвы, если в этом нет вреда для тебя — его
клятву следует исполнить, дабы ему не пришлось
искупать её; принимать приглашение другого
мусульманина, дабы порадовать его; помогать
притесняемому
против
притеснителя,
дабы
избавить его от несправедливости, а также
удерживать покушающегося от зла и запрещать
порицаемое. Нужно отвечать тому, кто позвал тебя,
поскольку это способствует сближению сердец и
чистоте душ и помогает избежать отдаления и
отвращения друг к другу.
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**

َ
 يلُتم ماكرم-صىل اهلل عليه وسلم- بُ ِعث انليب

، وذلا فإنه حيث ىلع لك خلق وعمل كريمني،األخالق
ْ ،وينىه عن لك قبيح
ومن ذلك ما يف هذا احلديث من

 عيادة املريض اليت فيها:األشياء اليت أمر بها ويه
ُ ، وتَرويح عنه،قيام حبق املسلم
 واتباع،وداعء هل
، ملا يف ذلك من األجر للتابع وادلاعء للمتبوع،اجلنازة

 وتشميت،والسالم ىلع أهل املقابر وال ِعظة واالعتبار

 وإبرار. يرمحك اهلل:العاطس إذا محد اهلل فيقال هل

قسم املقسم إذا داعك ليشء وليس عليك رضر فتَّب
ُ
 وتلجيب، ئلال حتوجه إىل اتلكفري عن يمينه،قسمه
 ونرص املظلوم من ظامله ملا فيه،خاط َر ُه
ِ دعوته وَتَّب
 وانلِه، ودفع املعتدي وكفه عن الْش،من رد الظلم
ر
 ألن يف ذلك تقريبا بني، وإجابة من داعك،عن املنكر

 ويف االمتناع الوحشة،القلوب وتصفية انلفوس
.واتلنافر

 وإن اكنت،فإن اكنت ادلعوة لزواج فاإلجابة واجبة

 وهو إعالنه، و إفشاء السالم،لغريه فمستحبة
 وداعء للمسلمني، وهو أداء للسنة،وإظهاره للك أحد

. وسبب جللب املودة،من بعضهم بلعض

أما األشياء اليت نىه عنها يف هذا احلديث فاتلختم Если это приглашение на свадьбу, то принять его
обязательно, а в других случаях — желательно. И
خبواتم اذلهب للرجال ،ملا فيه من اتلأنث وامليوعةещё — распространение приветствий, то есть ،
وانتفاء الرجولة ،وعن الْشب بآنية الفضة ،ملا فيه من обращение с явным приветствием к каждому
встречному, что является сунной и мольбой, с
ر َ
الرس ِف واتلكَّب ،وإذا منع الْشب مع احلاجة إيله
которой мусульмане обращаются к Аллаху друг за
فسائر االستعماالت أوىل باملنع واتلحريم ،وعن друга, а также способствует их взаимной любви.
املياثر ،والقِس ،واحلرير ،وادليباج ،واإلستَّبق ،ويه Что же касается того, что Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) запретил в этом
من أنواع احلرير ىلع الرجال؛ فإنها تدعو إىل اللني хадисе, то это ношение мужчинами золотых
ر ََ
عة ،والرجل перстней, поскольку это уподобление женщинам и
والرتف الذلين هما سبب العطالة وادل
ً отступление от мужественности; питьё из
يطلب منه النشاط والصالبة والفتوة ،يلكون دائما
серебряной посуды, которое является признаком
ً
расточительства
и
высокомерия,
и
مستعدا للقيام بواجب ادلفاع عن دينه وحرمه если
запрещается пить из таких сосудов, тогда как в
ووطنه.
питье есть потребность, то использовать эти
сосуды как-то иначе тем более запретно; а также
использование шёлковых седельных подушек и
тканей касси, шёлка, дибаджа и истабрака,
имеющих в своём составе шёлк — это запретно для
мужчин, ибо использование этих вещей побуждает
к изнеженности и роскошеству, которые являются
причиной бездействия и лени, а от мужчины
требуется активность, стойкость, мужество, дабы
он всегда готов был исполнить свои обязанности
защищать свою религию, семью и родину.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
الفضائل واآلداب > اآلداب الْشعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز  -انلاكح  -األرشبة  -األدب.
راوي احلديث :ال ْ َ َ
َّبا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
يت الْ َعاطس  :وهو َما ُي َق ُال بعد محده هلل بسبب عطاسه( :يرمحك َ
• ت َ ْشم ُ
اّلل) تشميتا.
ِ
ِ ِ
َ
ٌ
ُ
َ
قسم يف قسمه ,إذا اكن طاعة هلل أو مباحا وهو مستحب.
• إبرار القسم  :تنفيذ ما أقسم عليه الم ِ
• إفشاء السالم  :إشاعته.
ْ
• ال َميَاثِر  :مجع ميرثة ،ويه وطاء يوضع ىلع رسج الفرس ورحل ابلعري من األرجوان.
َ
ُ َ
الق ِ ّ
ثياب خ ٍّز (من أنواع احلرير) ،ويه نسبة إىل قس إحدى قرى مرص.
ِس :
•
ُ َ
ََُ
ْ
ْ
َ
ي
َ
َ
يباج (من أنواع احلرير) ،لكمة فارسية ن ِقلت إىل العربية.
• اإلستَّبق  :ما غلظ ِمن ادل ِ

فوائد احلديث:
 .1استحباب عيادة املريض.
 .2استحباب اتباع اجلنائز للصالة عليها ودفنها إذا قام بذلك من يكيف ،وإال فِه فرض كفاية.
 .3تشميت العاطس إذا محد اهلل بقوهل( :يرمحك اهلل) فيكون الرد واجبا.
 .4إبرار قسم املقسم ،وهو مستحب ،ملا فيه من جَّب القلب وإجابة طلبه يف غري إثم.
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 .5وجوب نرص املظلوم بقدر استطاعته ،ألنه من انلِه عن املنكر ،وفيه رد للْش وإاعنة املظلوم وكف الظالم.
َ
 .6إجابة ادلعوة ،فإن اكنت لعرس وجبت اإلجابة إن لم يكن ث رم منكر ال يقدر ىلع إزاتله ،وإن اكنت لغريه من ادلعوات املباحة استحبت،
وتتأكد بما يرتتب عليها من إزالة ضغينة أو دفع رش.

 .7إفشاء السالم بني املسلمني؛ ألنه داعء بالسالمة ،وعنوان ىلع املحبة واإلخاء.
 .8انلِه عن ختتم الرجال خبواتم اذلهب ،فهو حمرم.

 .9انلِه عن الْشب بآنية الفضة ،وأعظم منه اذلهب ،وأحلق به سائر االستعماالت إال ما ورد استثناء يف نصوص أخرى.
 .10انلِه عن لبس القِس واحلرير ،واإلستَّبق ،وادليباج للرجال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،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 ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)2944( :

345

َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ْ َ
أم ِسك عليك بعض مال ِك فه َو خري لك

«Оставь себе часть своего имущества, так
будет лучше для тебя»
**

622. Текст хадиса:

: احلديث.622
َ

ُ : قال-ريض اهلل عنه- عن ك ْعب بن مالك
Ка‘б ибн Малик (да будет доволен им Аллах)  يا:قلت
َ
ً
передаёт: «Я сказал: “О Посланник Аллаха, [в знак
َْ َ
َ
ْ َنل َع م
إىل
صدقة
مايل؛
ن
أ
أن
وبيت
ت
ن
م
إن
،اهلل
رسول
ِ
ِ
ِ
благодарности за] дарованное мне прощение я хочу
ُ
اهلل وإىل
раздать всё своё имущество в качестве милостыни صىل اهلل عليه-  فقال رسول اهلل،رسوهل
ِ
ْ
َ ٌ
َ
َ
ради Аллаха и Его Посланника”. Тогда Посланник
.""أمسك عليك بعض مالِك؛ فهو خري لك
ِ :-وسلم
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
“Оставь себе часть своего имущества, так будет
лучше для тебя.»”
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Ка‘б ибн Малик аль-Ансари (да будет доволен им  أحد-ريض اهلل عنه- اكن كعب بن مالك األنصاري
Аллах) — один из троих, которые уклонились от
ُُ ي
участия в походе на Табук, не будучи лицемерами اثلالثة اذلين خلفوا عن غزوة تبوك بال نفاق وال
и не имея оправданий. Когда Пророк (мир ему и  من-صىل اهلل عليه وسلم-  فلما رجع انليب،عذر
благословение Аллаха) вернулся из этого похода,
، وأمر أصحابه بهجرهم، هجرهم،تلك الغزوة
он не разговаривал с ними и велел своим
сподвижникам не разговаривать с ними. И они  حىت نزلت توبتهم وريض اهلل،ومازالوا مهجورين
оставались в таком положении до тех пор, пока  فاكن من شدة فرح، فريض الرسول والصحابة،عنهم
Всевышний Аллах не простил их. Аллах остался
доволен ими, и Посланник Аллаха (мир ему и كعب برضا اهلل عنه وقبول توبته أن أراد أن يتصدق
благословение Аллаха) и его сподвижники также صىل اهلل-  فأرشده انليب،-تعاىل- بكل ماهل لوجه اهلل
остались довольны ими. И Ка‘б ибн Малик так
، إىل غري ذلك بأن يمسك بعض ماهل-عليه وسلم
обрадовался тому, что Аллах доволен им и что Он
принял его покаяние, что захотел даже отдать всё  غفر، ملا علم صدق نيته وحسن توبته-تعاىل- فاهلل
своё имущество в качестве милостыни ради  فاهلل ال، ولو لم يفعل هذا، وَتاوز عنه،هل ذنبه
Всевышнего Аллаха. Однако Пророк (мир ему и
ً
благословение Аллаха) сказал ему, чтобы он  فرحا، وقد أنفق بعض ماهل،يكلف نفسا إال وسعها
ً
оставил себе часть своего имущества. Всевышний  ويلجد ثوابه ُم ردخرا عنده وأبَّق،-تعاىل- برضا اهلل
Аллах, зная об искренности его намерения, простил
ему грех его, и даже если он не станет отдавать всё  يلقوم بمصاحله ونفقاته الواجبة من مؤونة،بعضه
своё имущество, то ведь Всевышний Аллах не
. واهلل رؤوف بعباده، ومؤونة من يعول،نفسه
возлагает на человека ничего непосильного. И Ка‘б
отдал какую-то часть своего имущества, радуясь
тому, что Всевышний Аллах простил его, и в
надежде получить награду за это, и оставил себе
часть имущества, дабы иметь средства на
необходимые расходы и содержать себя и своих
домочадцев. А Аллах милостив к Своим рабам.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
-ريض اهلل عنه-  كعب بن مالك:راوي احلديث
**
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اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َْ
• أَن ِل َع ِمن مايل  :يعِن أخرجه لكه صدقة.

فوائد احلديث:
 .1أن من نذر الصدقة بماهل لكه ،أبَّق منه ما يكفيه ويكيف من يعول ،وأخرج ابلايق.
 .2أن األوىل واألحسن أن ال ينهك اإلنسان ماهل بالصدقات؛ ألن عليه نفقات واجبة ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :ابدأ بنفسك ثم بمن
تعول".

 .3أن انلفقة ىلع انلفس والزوجة والقريب ،عبادة جليلة ،وصدقة عظيمة مع انلية احلسنة ،فاألحسن أن يتصدق بنية اتلقرب ،وأن ال تطىغ نية
قضاء الشهوة والشفقة املجردة واملحبة ،ىلع نية العمل.
َْ
 .4أن الصدقة سبب يف حم ِو اذلنوب ،ملا فيها من رضا الرب -تبارك وتعاىل -واإلحسان إىل الفقراء واملساكني ،واستجالب داعئهم.
ً
شكرا للنعم املتجددة ال سيما ما عظم منها.
 .5استحباب الصدقة؛

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،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،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

-اإلملام بْشح عمدة األحاكم ,إسماعيل األنصاري ,الطبعة اثلانية 1392ه.

-الْشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1428 -1422 ،ه.

الرقم املوحد)2979( :
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َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ي َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ان فسىع الق ْوم فلغبوا
أنفجنا أرنبا بِمر الظهر ِ

 .623احلديث:

«Мы вспугнули зайца в Марр аз-Захране,
и люди побежали [чтобы схватить его],
»но выбились из сил.
**

623. Текст хадиса:

ََْ ْ َ َ َ ً
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :أنفجنا أ ْرنبا بِ َم ير
َْ ْ
َ
َْ
َََ
ََ َ ُْ
ر ْ
ان ،ف َس َىع الق ْو ُم فلغبُواَ ،وأد َركتُ َها فأخذت َها،
الظه َر
ِ
َََ ْ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ
إىل َر ُ
ول اهلل-
س
فأتيت بِها أبا طلحة ،فذحبها وبعث
ِ
َ َ ََ ََْ ََ َُ
صىل اهلل عليه وسلم -بِو ِر ِكها وف ِخذيها فق ِبله».
درجة احلديث :صحيح

Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Мы
вспугнули зайца в Марр аз-Захране, и люди
побежали [чтобы схватить его], но выбились из сил.
А я догнал его, поймал и принёс Абу Тальхе. Он
зарезал зайца и отослал Посланнику Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) заднюю часть, и он
»принял [этот подарок].
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه يف َس َفرПророк (мир ему и благословение Аллаха) и его ،
ٍ
ُ
сподвижники находились в пути и, вероятнее всего,
َ
رُ
ُ َ ر َْ
ولعلهم َقد نزلوا يف ذلك املاكن ُ اذلي هو مر الظهران؛ сделали привал в этом месте — Марр аз-Захране.
ْ
َ
َََ ْ ََ
هلل -صىل اهلل عليه Посланник Аллаха (мир ему и благословение
فلقد نزل يف هذا املو ِضع رسول ا ِ
َ
َْْ
َ َ ُ َ ْ َ ً َ َ َ Аллаха) останавливался в этом месте вместе со
وسلم -بأصحابه يف اعمِ الفت ِح ،فأثاروا أرنبا فسىع
своими сподвижниками в год покорения Мекки. Они
َ َ َ
َْ ُ ُ
َْ ُ
َْ ْ ُ
القوم خلفها ِيلأخذوها ،قال فتعبواوا وأدركتها ،واكن вспугнули там зайца, и люди побежали за ним,
أنس بن مالك يف ذلك الوقت يف ريْ َعان َش َباب ِهжелая поймать его, но выбились из сил. А Анас ибн ،
ِ
ِ
Малик, который тогда был юношей в самом
ََ َ َ َ َ
ب بها إىل َز ْوج أُ ي
وذ َه َ
طلحة
أبو
وهو
،
ه
م
فأخذها
ِ
ِ
ِ
расцвете сил, догнал зайца и принёс его своему
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
هلل отчиму, мужу своей матери, Абу Тальхе (да будет -
ريض اهلل عنه ،-فذحبَ َها وأه َدى ِمن َها ِإىل
رسول ا ِ
ِ
ُ ُ ْ َ َ доволен им Аллах), и тот зарезал зайца и подарил
صىل اهلل عليه وسلم -الفخذين والورك-وهو ملتَّق
Посланнику Аллаха (мир ему и благословение
ََ َ
ي ْ
ََر َْ َ ََ َْ
ر ْ َ َ ََْ
الظه ِر مع مرب ِط الرجل-؛ فق ِبلها ،ولعله قد أكل ِمنهاАллаха) заднюю часть. И Посланник Аллаха (мир .
ему и благословение Аллаха) принял этот подарок
и, возможно, ел это мясо.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
َُ ُ ْ
َ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قبول اله ِدية.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ ْ َ َ َ ً َ ََ
• أنفجنا أ ْرنبا  :أي :أث ْرناها من اإلثارة.
َََ
َ
• فلغبُوا  :ت ِعبُوا.
َْ ْ
ْ
• أد َركتُ َها  :حلقتُها.
ْ
َ َ ُْ
• أخذتها َ :م َسكتُ َها.
ي ْ
ُ ْ َ ر ْ
• َوركها َ :
الرجل.
الو ِرك :هو ُملتََّق الظه ِر َم َع َم ْر َب ِط
ِ

فوائد احلديث:

َْ
األ ْرنَب ،وأَنرها من ر
الطيبات ،باإلمجاع.
 .1جواز أكل
ِ
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 .2إهداء اليشء اليسري لكبري القدر؛ إذا علم من حاهل الرضا بذلك.
ْ
َ ُ
ً
ً
 .3قبُول انلريب -صىل اهلل عليه وسلم -لِل َه ِدي ِة؛ قليلة اكنت أو كثرية.
ْ َ ْ
ر َ ُ َ ََْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ
ُ
 .4أَ رن َ َ
ني املؤ ِم ِنني،
الق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه؛ ملا ِفي ِه ِم َن اتلَ َواد ِد واتلواص ِل؛ فينب ِيغ أن ي ِشيع هذا ب
اتله ْا َ ِدي وقبول ْ اهلدية ِمن أخ ِ
ُخ ُصوصا ً األقَارب واجل َ
ريان.
ِ
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.

تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
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َ
َْ ُ َ ُ
َّ َّأ َّن انل
يت ب ِ َرج ٍل قد
 ِأ-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ َ ُ ََ َ َ َ ْ َْ َ َ
َيدة َحن َو َأ ْر َبعني
ِ
ٍ  فجَله ِِب ِر،رشب اخلمر
ِ

К Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) привели человека, который пил
вино, и он велел нанести ему около
сорока ударов голой пальмовой ветвью.
**

624. Текст хадиса:

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) привели человека, который пил вино, и он
велел нанести ему около сорока ударов голой
пальмовой ветвью.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.624

َ
ّ  «أ َن-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
صىل- انليب
َ َ َ َ ْ َْ
َ َْ ُ َ ُ
ج َدل ُه
 ف،رشب اخلمر
ِ  أ ِيت بِرجل قد-اهلل عليه وسلم
»ِجبَريدة حنو أربعني
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Один человек выпил вина при жизни Пророка (мир صىل اهلل عليه- رشب رجل اخلمر ىلع عهد انليب
ему и благословение Аллаха), и Пророк (мир ему и
َ َ
благословение Аллаха) велел нанести ему сорок  فجدله جبريدة من سع ِف انلخل حنو أربعني،-وسلم
ударов голой пальмовой ветвью. А Абу Бакр в дни  شارب مخر يف-ريض اهلل عنه-  وجدل أبو بكر،جدلة
своего правления приказывал наносить пившему
 فلما،-صىل اهلل عليه وسلم- خالفته مثل جدل انليب
вино столько же ударов, сколько велел наносить
Пророк (мир ему и благословение Аллаха). А когда  واختلط، وكرثت الفتوحات،جاءت خالفة عمر
َ ُ  َك،املسلمون بغريهم
настала эпоха Умара и мусульмане открыли для  فاستشار علماء،رث رشبهم هلا
ислама много новых земель, мусульмане
смешались с немусульманами и пьющих вино стало الصحابة يف احلد اذلي يطبقه عليهم لريدعهم كعادته
больше.
Тогда
Умар
посоветовался
с  ألن انلاس، واملسائل االجتهادية،يف األمور اهلامة
обладающими
знанием
сподвижниками
 فقال عبد الرمحن بن،زادوا يف عهده من رشب اخلمر
относительно того, какому наказанию подвергать
таких людей, дабы отвратить их от этого греховного  وهو حد. ثمانني، اجعله مثل أخف احلدود:عوف
деяния. Так ‘Умар поступал обычно, когда дело  فهذه الزيادة، فجعله عمر ثمانني جدلة،القاذف
было важным или когда дело касалось ситуаций,
.تعزير راجع لإلمام
относительно которых ему приходилось выносить
самостоятельное решение на основе Корана и
Сунны. Таким образом, дело было в том, что в его
эпоху люди стали чаще пить вино. И Абду-р-Рахман
ибн Ауф сказал: «Сделай наказание таким же, как
самое лёгкое из установленных Шариатом
наказаний».
Это
наказание
за
клевету,
составляющее 80 ударов. Это добавление —
воспитательное наказание, которому правитель
вправе подвергать провинившегося.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر:اتلصنيف
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ • جبَر
 ويطلق أيضا ىلع َس َع ٍف من ر, سواء اكن أخرض أو يابسا, اجلريدة تطلق ىلع لك عود: يد ٍة
.انلخل
ِ ِ
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• اخلمر  :اخلمر ما خامر العقل أي غطاه.

فوائد احلديث:
 .1ثبوت حد اجلدل يف رشب اخلمر.
َ َْ َ
َ
 .2أَ رن َح رد ُ
بكر ىلع هذا.
أبو
ه
بع
وت
،
ة
دل
ج
أربعني
حنو
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
عهد
ىلع
ه
ٍ
ٍ
َ
ّ
ُْ
يد.
 .3اجلَدل ِيف حد اخلمر ُيوز أن يكون بِاجل َ ِر ِ
ر َ َ َ َُ
 .4أَ رن عمر-بعد ْ
ج َعله ثمانني ،وهذه الزيادة تعزير راجع نلظر اإلمام.
استشارة الصحابة-
َْ
 .5االجتهاد يف املسائل ومشاورة العلماء عليها ،وهذا دأ ُب أهل احلق وطاليب الصواب.
 .6جواز القياس والعمل به واالستحسان عند احلاجة إيله.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،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،

األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
اإلملام بْشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
-

اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح  -دار العاصمة للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية
الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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َ
َ
َ ََ
َّ َّأ َّن انل
 قطع ِِف ِِم ٍّن-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ

Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) велел отрубить руку укравшему
щит стоимостью в три дирхема.

قيمته ثالثة دراهم

**

625. Текст хадиса:

: احلديث.625

َ
ُ
ُ بن عمر ريض
ُ عبد اهلل
اهلل عنهما «أ رن ر
[‘Абдуллах] ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им صىل- انليب
ِ َ
ْ َ ُ ُ َ ٍّ َ
и его отцом) передаёт, что Пророк (мир ему и ُ ُ َ َ
َ  َق-اهلل عليه وسلم
ه
ن
م
ث
:
ظ
ف
ل
يف
و
ه
ت
يم
ق
ن
جم
يف
ع
ط
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
благословение Аллаха) велел отрубить руку
َ َُ َ
.»ثالثة د َرا ِه َم
укравшему щит стоимостью в три дирхема.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ر
Всемогущий
и
Великий
Аллах
сделал  دماء انلاس وأعراضهم-عز وجل- أم َن اهلل
неприкосновенными жизнь, честь и имущество
людей, установив законы, призванные остановить  بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين؛،وأمواهلم
покушающихся
нечестивцев.
Поэтому
Он ذللك جعل عقوبة السارق (اذلي أخذ املال من حرزه
установил наказание для вора, который тайно
ىلع وجه االختفاء) قطع العضو اذلي تناول به املال
выкрадывает
имущество,
хранящееся
в
предназначенном для него месте: это отсечение  يلكفر القطع ذنبه ولريتدع هو وغريه عن،املرسوق
кисти, которой вор берёт выкрадываемое им  وينرصفوا إىل اكتساب املال من،الطرق ادلنيئة
имущество, дабы это отсечение искупило его грех и
дабы отвратить других от подобных низких  وتستخرج، فيكرث العمل،الطرق الْشعية الكريمة
поступков и побудить их приобретать имущество
.اثلمار فيعمر الكون وتعز انلفوس
благородным, дозволенным путём. Ведь тогда
ومن حكمته تعاىل أن جعل انلصاب اذلي تقطع فيه
люди будут много трудиться, и труд этот будет
приносить плоды, и мир будет процветать, а души ، ما يعادل ثالثة دراهم أي ربع دينار من اذلهب،ايلد
будут благородными. К проявлениям мудрости
، ليستتب األمن، وصيانة للحياة،محاية لألموال
Всевышнего относится то, что Он установил
определённый размер имущества, за кражу  وينْش انلاس أمواهلم للكسب،وتطمنئ انلفوس
которого полагается отрубать кисть. Это три
.واالستثمار
дирхема или четверть золотого динара. Цель этого
— защита имущества, оберегание жизни, ويعادل ذلك جراما وربع الربع من اجلرامات؛ ألن
успокоение душ. Также благодаря этому люди
. جم4,25 ادلينار
активно используют своё имущество, чтобы
зарабатывать
и
приумножать
его.
Это
соответствует одному грамму и четверти четверти
грамма, потому что золотой динар весит 4, 25 г.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ر
َُ ُ
َ َ
.بنفس ِه
ارش القطع
ِ
ِ  لم يكن يب-صىل اهلل عليه وسلم-  أمر بالقط ِع ألن انليب: • قطع
 املجن بكرس امليم هو الرتس اذلي ُي رت ََّق به َوقع ر: • ِجمَ ّن
.السيف ويتخىف به
ِ
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فوائد احلديث:

ْ ُ ُ َ
ْ َ
َ ْ
َ ُ ر
َْ ُ َُ ر
ذلي يَأخذ املال من ِح ْر ِزه َىلع َوج ِه االخ ِتفاءِ].
ارق [ا ِ
ار ِق ،واملراد بالس ِ
َ .1قطع يد الس ِ
ر
ّ َ ّ
 .2أن نصاب القطع ربع دينار أو ما قيمته ثالثة د َرا ِهم ،وهو مذهب اجلمهور.

 .3هلذا احلكم الساِّم ،حكمته التْشيعية العظىم ،فاحلدود لكها -ىلع وجه العموم -رمحة ونعمة ،وكفارة للمعتدي.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
-تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه

-اإلملام بْشح 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،

األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)2947( :
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ْ ْ َ َ َ
َّ َ
، نىه عن انلَّذ ِر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ُ ْ َ ْ ُ َ َّ
ْ َ ْ َ َ ْ َّ َّ َ َ َ
 َوإِنما يستخ َرج ب ِ ِه،ري
ٍ  إن انلذر ال يأ ِيت ْ ِخب:وقال
َ ْ
ِيل
ِ مِن ابلخ

Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) запретил давать обеты,
сказав: «Поистине, обет не притягивает
благо. Все, чего можно добиться
посредством него, это выудить
имущество из кармана скупца.»
**

626. Текст хадиса:

: احلديث.626

Со слов Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и صىل اهلل-  عن انليب-ريض اهلل عنهما- عن ابن عمر
его отцом) сообщается, что Пророк (да благословит
ّ
َ انل ْذ
إن ر
ال
ر
: وقال، «أنه نىه عن انلذر-عليه وسلم
его Аллах и приветствует) запретил давать обеты,
ْ
.» وإنما ي ُ ْستَخ َر ُج به من ابلخيل،يأيت خبري
сказав: «Поистине, обет не притягивает благо. Все,
чего можно добиться посредством него, это
выудить имущество из кармана скупца.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
запретил давать обеты, мотивировав это тем, что
своими обетами человек обязывается деяниями,
которые
изначально
не
были
для
него
обязательными, а следовательно есть опасения
того, что он будет проявлять нерадивость в их
совершении, из-за чего впадет в грех. Также
данный запрет объясняется тем, что давая обет,
человек
словно
бы
желает
провести
взаимовыгодный обмен с Самим Всевышним
Аллахом, беря на себя обязанность совершить
определенный обряд поклонения Ему взамен на
обретение какой-либо выгоды для себя или
избавление от постигшей его напасти. Дело
доходит до того, что порой люди начинают думать,
что Аллах отвечает на их просьбы, нуждаясь в их
поклонении, да упасет нас Аллах от подобных
мыслей.
В силу данных, а также некоторых иных причин,
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
запретил давать обеты, дабы люди полагались
лишь на безграничную щедрость Аллаха без каких
бы то ни было условий и обменов, а просто
надеялись на Него и взывали к Нему со своими
нуждами.
Также в хадисе упоминается о том, что в обетах нет
никакой практической пользы кроме разве того, что
посредством них скупец начинает расходовать свое
имущество на благие дела, ибо не может
расстаться с ним по доброй воле и с легким
сердцем без того, чтобы не быть принужденным и
обязанным к этому, так как в сердце его нет
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**

 وعلل، عن انلذر-صىل اهلل عليه وسلم- نىه انليب

نهيه بأنه ال يأيت خبري؛ وذلك ملا يرتتب عليه من
،إُياب اإلنسان ىلع نفسه شيئًا هو يف سعة منه
 وملا فيه، فيتعرض لإلثم،فيخىش أن يقرص يف أدائه

 يف الزتام العبادة-تعاىل- من إرادة املعاوضة مع اهلل
. أو زوال املكروه،معلقة ىلع حصول املطلوب

 أجاب-تعاىل-  أن اهلل-والعياذ باهلل- وربما ظن
.طلبه؛ يلقوم بعبادته

صىل اهلل عليه-  نىه عنه انليب،هلذه األسباب وغريها
-تعاىل-  وطمعا يف جود اهلل،؛ إيثارا للسالمة-وسلم
. وإنما بالرجاء وادلاعء،بال مقابل وال رشط

 إال أنه يستخرج به من،وليس يف انلذر فائدة

 اذلي ال يقوم إال بما وجب عليه فعله وحتتم،ابلخيل
 فاراغ من أساس، متثاقال، فيأيت به مكرها،عليه أداؤه
-  والرغبة فيما عند اهلل، ويه انلية الصاحلة،العمل

-.تعاىل

праведного намерения и стремления к той награде,
что у Аллаха.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• انلذر  :إلزام امللكف نفسه عبادة لم تكن الزمة بأصل الْشع ،مثل أن يقول :هلل ىلع أن أتصدق بمائة.
• ال يأيت خبري  :ال يكون انلذر سببًا حلصول اخلري ،وانلاذر إذا اعتقد أن اهلل اليعطيه اليشء اذلي طلبه منه إالمقابل انلذر فهذا سوء ظن باهلل -
تعاىل-.
ُْ َ ُ
ُْ َ ْ
ُ
َ
• يستخرج به من ابلخيل  :يؤخذ به من ابلخيل اذلي ال يعطي طاعة إال بمقابل.

فوائد احلديث:
 .1ال يْشع انلذر للمسلم للحديث ،لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بانلذر؛ لقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-من نذر أن يطيع اهلل
فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فال يعصه» متفق عليه.

 .2العلة يف انلِه (أنه ال يأيت خبري)؛ ألنه ال يرد من قضاء اهلل شيئا؛ وئلال يظن انلاذر أن حصول طلبه اكن بسبب انلذر ،واهلل -تعاىل -غِن عن
ذلك.

 .3وجوب الوفاء بانلذر إلم يكن معصية.

 .4أن ما يبتدئه امللكف من وجوه الَّب أفضل مما يلزتمه بانلذر.
 .5احلث ىلع اإلخالص يف أعمال اخلري.

 .6ذم ابلخل ،وحتذير املسلم منه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية  1412ـه1992 -م.

تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
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َْ
ََ
َ َّ ْ َ َ ً ُ َ ْ
ازي انلَّ ي
يب -صىل
غ
م
ض
ع
ب
ِف
ت
ِ
جد ِ
أن امرأة و ِ
ِْ َ ً ِ
َ ُ
اهلل عليه وسلم -مقتولة

 .627احلديث:

В одном из военных походов Пророка (да
)благословит его Аллах и приветствует
среди убитых была обнаружена некая
женщина...
**

627. Текст хадиса:

َ ر ْ ًَ
َْ
عن عب ُد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« -أن ام َرأة
ََ
ُ َ ْ َْ
ر
انل ي
يب -صىل اهلل عليه وسلم-
و ِجدت ِيف َبع ِض مغ ِ
ازي ِ
ََْ
َُْ ًَ َ ْ َ
ك َر ر
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل
مقتولة ،فأن
ِ
َ ي َْ
ي َ
ان».
النساءِ ،والصبي ِ
درجة احلديث :صحيح

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен
Аллах им и его отцом) сообщается, что в одном из
военных походов Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) среди убитых [врагов] была
обнаружена некая женщина, и Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) высказал
свое порицание в отношении убийства женщин и
детей.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

إنكار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل النساء Порицание Пророком (да благословит его Аллах и
приветствует) убийства женщин и детей указывает
والصبيان يدل ىلع حتريم قتلهم ،وقوهل يف بعض на его запретность. А слова, сказанные им в
األحاديث الواردة يف هذا املعىن( :ما اكنت هذه отношении убитой на войне женщине: «Подобная
ей не может вести сражение...», о чем сообщается
تلقاتل) تنبيه ىلع علة انلِه عن قتل النساء؛ ألن
в некоторых хадисах, разъясняют мотив запрета на
الغالب فيهن عدم املقاتلة وإن اكن يف بعضهن رش убийство женщин, ибо в большинстве случаев
وشجاعة لكن احلكم ُ
عليق ىلع األغلب ،فمن женщины не принимают участие в военных
действиях. Да, отдельные женщины со стороны
قاتلت قوتلت.
врага способны на причинение ущерба войску
мусульман и обладают достаточной отвагой для
этого, однако постановление Шариата увязывается
с тем, что бывает в большинстве случаев. Другими
словами, если женщина возьмется за оружие и
станет сражаться против мусульман, то с ней тоже
будут вести сражение.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• النساء  :اإلناث من بِن آدم.
• الصبيان  :الصغار.

فوائد احلديث:

 .1أن اذلي يُقتل ُ
ويقاتل هم الرجال املقاتلون من الكفار.

 .2أن من لم يقاتل من النساء ،والصبيان ،والشيوخ الفانني ،والرهبان ،ال يقتلون ،ألن القتل والقتال دلفع أذى الكفار ووقوفهم يف وجه ادلعوة إىل
اإلسالم ،ما لم يكن هؤالء النساء والشيوخ أصحاب رأي ومساعدة ىلع قتال املسلمني فإذا اكنوا كذلك فإنهم يقتلون.وما لم يقتض الرأي َ
رِّم
ُ
ْ َ
فري َم ْون َولو قتل منهم هؤالء الضعفاء.
الكفار بما يهلكهم اعمة ،اكملدافع ،وفيهم نساؤهم وصبيانهم ،وال يمكن تميزيهم عنهم،
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 .3جواز اتلمسك بالعام حىت يرد اخلاص؛ ألن الصحابة تمسكوا بالعمومات ادلالة ىلع قتل أهل الْشك ثم نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن
ُ
قتل النساء والصبيان ،فخ رص ذلك العموم.

املصادر واملراجع:

-اإلملام بْشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه-تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،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 ،القاهرة 1426 ،ه.
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ْ َ َ َ ْ َ ً ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ً َ َ َّ َ
ني حج َري ِن
جد رأسها مرضوضا ب
ِ ارية و
ِ أن ج

..«одну девочку нашли после того, как
кто-то разбил ей голову между двумя
камнями»
**

628. Текст хадиса:

Анас [ибн Малик] (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что одну девочку нашли после того, как
кто-то разбил ей голову между двумя камнями. Её
стали спрашивать: «Кто сделал это с тобой? Такойто? Такой-то?» И когда они назвали одного иудея,
она кивнула головой. Этого иудея схватили, и он
признался [в своём преступлении], и Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) велел разбить ему
голову, [поместив её] между двумя камнями.
А в версии Муслима и ан-Насаи говорится, что один
иудей убил девочку из-за её серебряных
украшений, и Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) воздал ему равным [казнив
его за это убийство].
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.628

ً َ َر
ُ ُ َ عن أن
ار َية
ِ  «أن ج: قال-ريض اهلل عنه- س بن مالك
َ َ
َ َ
َ ْ َُوج َد َرأْ ُس َها َم ْر ُضوضا ً ب
 ف ِقيل من ف َعل،ني َح َج َريْ ِن
ِ
َ َ
ْ َ َ ْ َ َ ٌّ ُ َ َ ُ ُ ٌ ُ ٌ َ ر
 فأومأت، فالن؟ حىت ذ ِكر يهو ِدي، فالن:هذا بِك
َ
ْ َ ُّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
 فَأ َم َر ر،اعرتف
صىل- انل ِيب
 فأ ِخذ ايلهو ِدي ف،بِرأ ِسها
َْ َ ْ ُ ر
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
.» أن ي َرض رأسه بني حج َري ِن-اهلل عليه وسلم
َ َ َ ً ايئ «أَ رن َي ُهوديّاً َق َت َل َج
َول ِ ُم ْس ِل ٍم َوالنر َس ِ ر
،اح
ٍ ار َية َىلع أ ْوض
ِ
ِ
ُ
َ َََ
.»فأقاد ُه َر ُسول اهلل

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ٌ
При жизни Пророка (мир ему и благословение  جارية-صىل اهلل عليه وسلم- ُوجد ىلع عهد انليب
ِ
Аллаха) одна девочка была найдена умирающей
ُر
َ
َ
،قد دق رأسها بني حجرين و بها بقية من حياة
**

после того, как кто-то разбил ей голову между
ي
двумя камнями, и они спросили её, кто это сделал, فسألوها عن قاتلها يُعددون عليها من يظنون أنهم
َ
и стали перечислять ей имена тех, кого они
 حىت أتوا ىلع اسم يهودي فأومأت برأسها أي،قتلوها
подозревали в этом преступлении. И когда они
ً
ر
назвали имя этого иудея, она слегка кивнула, давая ، فصار متهما بقتلها، هو اذلي رض رأسها،نعم
ُ  من أجل،فأخذوه وقرروه حىت اعرتف بقتلها
понять, что это сделал он. Поскольку он был حيل
обвиняемым в убийстве, его задержали и
потребовали от него признания, и в конце концов он  أن-صىل اهلل عليه وسلم- فضة عليها فأمر انليب
ُ ر
َ ُُي
признался, что убил её из-за серебряных
.فرض رأسه بني حجرين
،ازى بمثل ما فعل
украшений, которые были на ней. И Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) велел воздать ему
тем же, что сделал он со своей жертвой, и его
голову разбили, поместив её между двух камней.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص:اتلصنيف
ُ
ُ
ي
. قتل الكبري بالصغري-  قتل اذلِّم باملسلم-  قتل الرجل باملرأة:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ً
ً
. مدقوقا: • َ َم ْر ُضوضا
ً
. وسميت أوضاحا بلياضها، يه قطع الفضة: اح
ٍ • أ ْو َض
ْ َ ََ
. أشارت إشارة يُفهم منها أن اجلواب نعم أي فاعل ذلك هو ايلهودي: • فأ ْو َمأت
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َ
َ ً
ار َية  :حيتمل أنها أ َمة ،وحيتمل أنها حرة دون ابللوغ.
•ج ِ
َ ْ َُ ر
ُ
• أن يرض  :أن يدق.
َ َ
اح  :بسبب أوضاح.
• َىلع أ ْو َض ٍ
َ
بالقود ،وهو املماثلة يف القصاص.
• فأقاده  :حكم عليه

فوائد احلديث:

 .1أن الرجل يُقتَل باملرأة.
َ َ
ُ ُ َ
بمثل ما قتَل به ،إال يف املحرم اكتلحريق والقتل بفعل الفاحشة.
 .2القاتل يقتل ِ
ْ ْ
 .3قبول قول ال َمج ِِن عليه يف اتهام أحد فيقرر وحيبس حىت يقر.
ي
 .4قتل اذلِّم باملسلم.
ْ َ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ْ َُ َ َ ٌْ ر
َ ْ َ َُْ ْ َ َ ُ
لصابر َ
ين).
 .5يشهد هلذا احلديث قوهل -تعاىل( :-وإِن اعقبتم فعاقِبوا بِ ِمث ِل ما عوقِبتم بِ ِه ول ِنئ صَّبتم لهو خري ل ِ ِ ِ
 .6ثبوت القصاص يف القتل باملثقل ،اكحلجر ،وأنه ال خيتص باملحدد ،اكلسيف ،وهو مذهب اجلمهور.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه
-اإلملام بْشح 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،

األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)2943( :
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Обычно Посланник Аллаха (да
)благословит его Аллах и приветствует
выделял из военной добычи
дополнительную долю для некоторых из
тех, кого отправлял в военные походы,
помимо общего раздела военной добычи
среди воинов.

َ َّ َ ُ َ
َ َ َُيُ
أن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل
َ َّ ً
َّ َ َ َ ْ ُ
َْ َ َ ْ ََْ ُ
الرسايا ألنف ِس ِه ْم خاصة
بعض من يبعث ِِف
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
اجلي ِش
ِسوى قس ِم اعم ِة

 .629احلديث:

**

629. Текст хадиса:

َ
َر
َْ
عن عب ُد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما« -أن َر ُسول
َْ ُ
َ َ َُيُ ْ َ
اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل َبعض َم ْن يب َعث
ر َ َ َُْ ْ َ ر ً
َ
ر ْْ
اصة ِس َوى ق ْس ِم َاعم ِة اجلَي ِش».
ِيف الرسايا ألنف ِس ِهم خ

درجة احلديث :صحيح

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен
Аллах им и его отцом) сообщается, что обычно
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) выделял из военной добычи
дополнительную долю для некоторых из тех, кого
отправлял в военные походы, помимо общего
раздела военной добычи среди воинов.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

خيَّب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول В данном предании ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет
доволен Аллах им и его отцом) сообщает, что
َُي
َ َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل بعض من обычно Посланник Аллаха (да благословит его
ً
يبعث يف الرسايا ألنفسهم خاصة ،أي :يعطيهم نسبة Аллах и приветствует) выделял для некоторых
воинов отдельную дополнительную долю из
مما غنموا خاصة بهم دون سائر اجليش؛ وذلك
захваченных войском трофеев для того, чтобы тем
ً
ً
تشجيعا وحفزا هلم ىلع اجلهاد.
самым пробудить в них большую смелость и
стремление участвовать в сражениях.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
ْ
يف ِء َوالْ َغن َ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فَ ْرض اخل ُ ُم ِس  -قَ ْسم ال َ ْ
يم ِة.
ِ
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• الرسية  :يه القطعة من اجليش يكون عددهم قليال يذهبون إىل ماكن ما ،وأما يف سرية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -فالرسية يه اليت لم
يذهب فيها الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-والغزوة :ما ذهب فيها.

فوائد احلديث:
 .1هذا اتلنفيل هو غري أسهم املجاهدين ،بل زيادة يعطونها نافلة هلم ىلع أسهمهم ،حسب ما يرى اإلمام والقائد من املصلحة.
 .2إعطاء بعض اجليش زيادة ىلع أسهمهم أو ختصيص بعض الرسايا بزيادة ىلع غريهم؛ لقصد املصلحة والرتغيب والتشجيع.
 .3أن هذا فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهو ديلل ىلع أنه ال خيل يف إخالصهم ،وال ينقص من أجرهم ،مادام أن املقصد األول من اجلهاد
واملخاطرة ،هو إعالء لكمة اهلل -تعاىل-.
ً
ً
ً
 .4أن نلظر اإلمام مدخال يف املصالح املتعلقة باملال أصال وتقديرا ىلع حسب املصلحة.
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املصادر واملراجع:
-صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.

-صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،

القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

-تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.

الرقم املوحد)2982( :
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َ ُ َّ َ
َ َ
 س ِمع-صىل اهلل عليه وسلم- أن َرسول اهلل
َ ْ َ َََ َ
ْ ُ
اب حج َرت ِ ِه
ِ جلبة خص ٍم بِب

«Однажды Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
услышал шум голосов спорящих друг с
другом людей, доносившийся из-за
двери его комнаты»...
**

630. Текст хадиса:

َ ُ
صىل-  أن رسول اهلل-ريض اهلل عنها- عن أ ُّم َسل َمة
ْ
ْ َ َََ َ َ َ
َ
،اب ُحج َرتِ ِه
ِ  س ِمع جلبة خص ٍم بِب-اهلل عليه وسلم
َ
َ َ
 وإنما يأتيِن، «أال إنما أنا بْش: فقال،فخ َر َج إيلْ ِه ْم
 فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛،اخلصم
َ
ََْ ٌ
ََ ْ ُ َر
 فمن قضيت هل حبق،ب أن ُه َصا ِدق؛ فأق ِيض ُهل
فأح ِس
َ ْ َ َ َْ َْ ْ ََْ
.» فليح ِملها أو يذرها،مسلم فإنما يه قطعة من نار

Со слов Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах)
сообщается, что однажды Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) услышал
шум голосов спорящих друг с другом людей,
доносившийся из-за двери его комнаты, а потому
вышел к ним и сказал: «Поистине, я — всего лишь
обычный человек, а вы приходите ко мне со своими
спорами, и может быть так, что один из вас будет
более убедителен в своих аргументах, чем другой,
и тогда я, посчитав, что он говорит правду, вынесу
решение в его пользу. А посему пусть знает тот,
кому я [ошибочно] присужу право другого
мусульманина, что это не что иное для него, как
кусок огня, и если он хочет, пусть взваливает его на
себя, в противном случае пусть оставит.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.630

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В данном хадисе повествуется о том, что однажды
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует),
услышав шум голосов спорящих о чем-то людей у
дверей своего дома, вышел, дабы рассудить между
ними, и сказал: «Поистине, я всего лишь обычный
человек! Мне неведомо сокровенное, и я не знаю о
скрытых сторонах дел, чтобы выявлять на
основании этого, кто из вас говорит правду, а кто
лжет. Вы приходите ко мне со своими спорами, а я
лишь сужу между вами, и решения мои опираются
на доводы, которые я заслушиваю от каждой из
сторон, будь то доказательства или клятвенные
заверения. Не исключено, что одна из сторон будет
более красноречива и убедительна, чем другая, и я
посчитаю ее правдивой и имеющей законное право
на предмет спора, а потому присужу его ей, хотя на
самом деле его будет заслуживать другая сторона.
А посему знайте, что я выношу решения лишь на
основании внешних обстоятельств, а не каких-то
скрытых знаний, и мое решение ни в коей мере не
делает запретное дозволенным. И пусть знает тот,
кому я присужу чужое право, и ему будет известно
об этом, что этим решением я отрезал ему кусок
адского пламени, и если он хочет, то пусть
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**

 أصوات خصوم-صىل اهلل عليه وسلم- سمع انليب
،ُمتلطة؛ ملا بينهم من املنازعة واملشاجرة عند بابه

: فقال،فخرج إيلهم؛ يلقيض بينهم

 وال أخَّب، ال أعلم الغيب،إنما أنا بْش مثلكم
،ببواطن األمور؛ ألعلم الصادق منكم من الاكذب

 وحكيم مبِن ىلع،وإنما يأتيِن اخلصم ألحكم بينهم
ْ
،ما أسمعه من حجج الطرفني وبييناتهم وأي َمانِ ِهم
َ
وأبني من بعض؛
فلعل بعضكم يكون أبلغ وأفصح
ُ
يف-  مع أن احلق،حمق؛ فأقيض هل
ِ فأحسب أنه صادق
 فاعلموا أن حكيم يف ظواهر، جبانب خصمه-ابلاطن
 فلن حيل حراما؛ وذلا فإن من،األمور ال بواطنها

 فإنما أقطع،قضيت هل حبق غريه وهو يعلم أنه مبطل

، أو يلرتكها، فليحملها ِإن شاء،هل قطعة من انلار
. واهلل باملرصاد للظاملني،فعقاب ذلك راجع عليه

взваливает его на себя, в противном случае пусть
оставит то, что ему не принадлежит, ибо наказание
за это непременно настигнет его, и Аллах
поджидает у Себя всякого несправедливого
угнетателя».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليينات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العقيدة :عدم علم الغيب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ََ
ْ ُ َْ ْ َ
ات.
• جلبة ِ :يه اخ ِتالط األصو ِ
َ َْ
ذرها  :يَرتكها.
•ي
َ
َ
ََ
ْ
ْ َ ْ َ ََ ْ
ََْ ْ َ ْ
ر
ُ
َ
َ
• أبلغ ِمن بع ٍض  :أفصح يف الك ِم ِه ِمنه ،وأقدر ىلع إِظهار حج ِت ِه.
َ ْ
ََ ْ َ ُ َُ
ب  :فأظ ّن َوأعتَ ِقد.
• فأحس

فوائد احلديث:
 .1أن الصحابة بْش ليسوا بمعصومني ،وأنه حيصل بينهم اخلصومة ،لكنهم أفضل البْش بعد األنبياء.
ُ
ُ َ
َر
ٌّ
الغيْ َ
ور ابلاطنَة إال بتَ ْعليم اهلل َ ُ
واأل ُم َ
هل ،ويف ذلك رد ىلع اذلين يغلون فيه.
ب
 .2أن انلريب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم
ِ
ِ ِ ِ ِ
َْ ٌَ َ ََ ٌ ُ ر
ُ
رُ َ َ َ
ُ
ْ ْ
ْ َُ َ َ ر َ
اب؛ لقو ِة ُح رج ِة اخلَصم فيَحكم هل ،فإن غريه من باب
ِ .3في ِه تسلية وعزاء لِلحاكم ،فإنه إِذا اكن انليب-صىل اهلل عليه وسلم -قد يظن غري الصو ِ
أوىل وأحرى.
ُْ
ُيَ
ر
 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إنما لكف بِاحلكم بِالظا ِهر.
ٌ
َ
َ ُ ُ
ٌ
 .5يُؤخذ منه العمل بالظ ين ،وبناء احلكم عليه ،حيث قال :فأحسب أنه صادق ،وهو أمر جممع عليه بالنسبة للحاكم واملفيت.
َ
ي
َ َ َ ََْ َ َْ
َ َ
َْ ُ
ْ
واملعاهد.
وإال فمثله اذل يِّم
 .6اتلقييد ِب (املس ِلم) يف قوهل( :حبق مسلم) خرج ُمرج الغا ِلبِ ،
ً
ُّ
ُ ُ
ر ُ ْ
يل َما يف ر
حيل َح َراما.
حي
اطن ،وال ِ
ابل ِ
 .7أن حك َم احلاكم ال ِ

 .8قوهل" :فليحملها أو يلذرها" فيه تهديد شديد ووعيد أكيد ىلع من أخذ أموال انلاس بادلاعوى الاكذبة ،واحليل املحرمة ،فهذا اتلعبري شبيه
بقوهل تعاىل {اعملوا ما شئتم}.
ُ
ْ ُ
ُ
 .9يُؤخذ منه َمو ِعظة القايض للخصوم.

املصادر واملراجع:

اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.

تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)2959( :
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َ ْ ْ َ ْ َ ُّ َ
َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َّ َ
- ري ب َن الع َّو ِام
 والزب،الرَح ِن ب َن ع ْو ٍف
أن عبد
ُ َ َ َْ َْ َ َ َ
- ول اهلل
ِ  شكوا القمل إىل رس،-ريض اهلل عنهما
-صىل اهلل عليه وسلم

«Однажды, в одном из военных походов,
‘Абдур-Рахман ибн ‘Ауф и аз-Зубайр ибн
аль-‘Аввам (да будет доволен ими Аллах)
пожаловались Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
на вшей»...
**

631. Текст хадиса:

Со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им
Аллах) сообщается, что однажды, в одном из
военных походов, ‘Абдур-Рахман ибн ‘Ауф и азЗубайр ибн аль-‘Аввам (да будет доволен ими
Аллах) пожаловались Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) на вшей, и
он дозволил им носить шелковые рубахи. Далее
Анас сказал: «И я лично видел эти рубахи на них.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.631

َ ْ الر
 أَ رن َعبْ َد ر-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
مح ِن
ْ
َ َ
َ ْ الز َب
ُّ  َو،ْب َن َع ْو ٍف
 شك َوا،-ريض اهلل عنهم- ِري ْب َن ال َع روام
َ َْ َْ
َ
 ِيف غ َزا ٍة-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
القمل إىل َر ُس
ِ
َ
َ
َ
َ َُ َ َُ َ ََ ر
َْ
.ير َو َرأيْته َعليْ ِه َما
ِ لهما فرخص لهما ِيف ق ِم
ِ يص احل ِر
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Одним из облегчений исламской религии является من يرس ادلين اإلسالِّم أنه يرخص يف اليشء املحرم
то, что она допускает послабления относительно
чего-либо запретного в случаях, когда ситуация صىل اهلل- لعلة توجب الرتخيص وقد رخص الشارع
действительно требует этого. Так, Пророк (да -ريض اهلل عنهما-  للزبري وعبدالرمحن-عليه وسلم
благословит его Аллах и приветствует) сделал
يف لبس قمص احلرير مع كونه ر
حمر ًما ىلع الرجال
исключение для аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама и
‘Абдур-Рахмана ибн ‘Ауфа (да будет доволен им -سبحانه وتعاىل- لكونه يدفع القمل بما جعل اهلل
Аллах) относительно запрета на ношение فيه من الطبيعة املنافية ذللك وكذلك فيه دواء
шелковой одежды и разрешил им это в виду
. وكذلك لك من اكن مثلهما،للحكة
природной особенности шелка, которую вложил в
него
Всевышний
Аллах,
препятствующей
задерживаться на нем вшам, а также потому, что
шелк является эффективным средством против
зуда. Следует отметить, что это послабление не
касается лишь аз-Зубайра и ‘Абдур-Рахмана
персонально, а распространяется на всех, кто
сталкивается с теми же проблемами, что и они.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة:اتلصنيف
الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الْشعية > أحاكم اتلداوي
 كتاب اللباس:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. حيوان يكون يف مالبس اإلنسان وقد تكون يف الرأس فتتاكثر وتؤذي من تكون فيه: • القمل
. أي يف غزوة: • يف غزاة
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فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من قوهل[ :فرخص] ما تقدم من حتريم احلرير ىلع اذلكور.
ر
 .2جواز لبسه للحاجة ،اكتلداوى به عن احلكة أو القمل ،وكذلك يف اجلهاد للتعاظم ىلع الكفار ،وإظهار الفخر والعزة والقوة أمامهم ،ملا فيه من
مصلحة توهينهم ،فيكون مستثىن مما تقدم من اتلحريم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة -الطبعة العارشة1426 ،ه .
تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج1427 ،ه.

الرقم املوحد)2970( :
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Фатыма бинт Абу Хубайш пришла к
Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) и сказал: «У меня не
прекращается кровотечение. Так может,
мне перестать совершать молитву?» Он
сказал: «Нет. Это кровь из сосуда, так что
оставляй молитву на те дни, в которые у
тебя обычно была менструация раньше,
а потом совершай полное омовение и
молись.»

ََ َ
ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
َّ َّت انل
صىل- يب
ل
أ
س
:
ش
ِ
ٍ أن فاطِمة بِنت أيب حبي
َ ُ ِ َ َ ْ ُ ِ ََ َ ْ ي
 إين أستحاض فال: فقالت-اهلل عليه وسلم
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ َ َّ
، إن ذل ِك ع ِْرق، ال: أفأدع الصالة؟ قال،أطه ُر
َ
ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ َ َّ
َ
ِ ك ْن د ِيع الصالة قدر األي
ت
ن
ِ ام ال ِيت ك
ِ َول
َ
َ ي
َْ ُ َ َ
 ث َّم اغت ِس ِيل َوصيل،ني فِيها
ِيض
ِ حت
**

632. Текст хадиса:

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что
Фатыма бинт Абу Хубайш пришла к Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) и сказал: «У меня не
прекращается кровотечение. Так может, мне
перестать совершать молитву?» Он сказал: «Нет.
Это кровь из сосуда, так что оставляй молитву на те
дни, в которые у тебя обычно была менструация
раньше, а потом совершай полное омовение и
молись.»
А в другой версии говорится: «…а не менструация,
и когда придёт менструация, оставляй молитву, а
когда менструация закончится, смывай с себя кровь
и молись».
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.632

َ َ ْ ََ َ َر
ت أ ِيب
اطمة بِن
ِ  ((أن ف:-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ََ َ
ْ
ْ: َف َقالَت-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ت ر
انل ر
 سأل:ُحبَي ٍش
ِ
ِ
َ َ َ ي ُ ْ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ََََ ُ ر
ر
 إن، ال:الصالة؟ قال
 أفأدع،إين أستحاض فال أطهر
ُْ ر َ َ ْ َ َر ر
َ ْ ََ ٌ ْ َ َ
ت
ِ كن د ِيع الصالة قدر األيامِ ال ِيت كن
ِ  ول،ذلِك ِعرق
ْ َ ُر
َ َحتيض
َ َويف ر َواية.))اغتَسيل َو َص ييل
 ثم،ني ِفيها
ٍ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
َ َ َ
ََ
َ
ْ
ْ َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
 فاتر ِِك: فإِذا أقبلت احلَيضة،((وليست بِاحلَيضة
ْ َ َُ َْ َ َ َ َ َ َ
ر
اغسيل َعنْك ر
ادل َم
 ف ِإذا ذهب قدرها ف،الصالة ِفيها
ِِ
ي
.))َو َصيل
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ُ ذكرت فاطمة بنت أيب
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел  للنيب-ريض اهلل عنها- حبَيْش
Умм Хабибе, когда она спросила его о том, что ей
следует делать в связи с маточным кровотечением, ، أن دم االستحاضة يصيبها-صىل اهلل عليه وسلمсовершать полное омовение, и она совершала
 وسأتله هل ترتك الصالة ذللك؟،فال ينقطع عنها
полное омовение для каждой молитвы — либо
 ال ترتيك الصالة؛:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال انليب
потому что она так поняла веление Пророка (мир
ُ
. هو دم احليض،ألن ادلم اذلي ترتك ألجله الصالة
ему и благословение Аллаха), либо она делала это
добровольно.
**

 إنما هو دم، ليس دم حيض،وهذا ادلم اذلي يصيبك

.عرق منفجر

وإذا اكن األمر كما ذكرت من استمرار خروج ادلم يف
 فاتريك الصالة أيام، ويف غريها،أيام حيضتك املعتادة

.حيضك املعتادة فقط

ّ
، ثم صيل، فاغتسيل واغسيل عنك ادلم،فإذا انقضت
.ولو اكن دم االستحاضة معك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة:اتلصنيف
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موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوضوء  -الصالة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أستحاض  :يأتيِن ادلم يف غري وقته املعتاد.
• فال أطهر  :ال ينقطع ادلم.

ذلك  :خطاب للمرأة السائلة.
• ِ
ْ
• عرق ِ :عرق من عروق ادلم انفجر.
• أقبلت احليضة  :جاء وقتها.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
 .2حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين.
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 ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3029( :
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ْ َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ً ْ َ ُ َّ َ
رسقت
أن قريشا أهمهم شأن المخزومِي ِة ال ِيت

В своё время курайшиты были
озабочены делом одной женщины из
бану Махзум, которая совершила кражу.
**

633. Текст хадиса:

‘Аиша передаёт, что в своё время курайшиты были
озабочены делом одной женщины из бану Махзум,
которая совершила кражу, и одни стали говорить:
«Кто поговорит о ней с Посланником Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха)?» — а другие
сказали: «Кто же осмелится заговорить с ним,
кроме Усамы ибн Зайда, любимца Посланника
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?!» И
Усама походатайствовал за неё, и Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал
ему: «Неужели ты ходатайствуешь об отмене
одного из наказаний, установленных Аллахом?!» А
потом он встал и обратился к людям с проповедью,
после чего сказал: «Поистине, живших до вас
погубило то, что, когда кражу совершал знатный,
они не трогали его. Когда же её совершал слабый,
они применяли к нему установленное наказание.
Клянусь Аллахом, даже если бы украла Фатыма,
дочь Мухаммада, то я непременно отрубил бы руку
и ей!» А в другой версии говорится, что одна
женщина брала напрокат вещи, а потом отрицала
это [и не возвращала их] и Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) велел отрубить ей руку.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.633

ُ َ
َ
ََ ْ ُ َر
 «أن ق َريشا أه رم ُهم شأن-ريض اهلل عنها- عن َاعئِشة
َ ي
ُ ََ ْ ََ َ
ْ َ
 َم ْن يُكل ُم فيها: فقالوا،رسقت
المخ ُزو ِم رية اليت
 َو َم ْن: فقالوا،؟-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ ََْ
ُّ ئ عليه إال أسامة بن زيد ح
صىل- ب رسول اهلل
رت
ِ
ِ ُي
َ ََْ َ ََ
ٍّ َ
ُ ََ َر
ُ
 أتشفع ِيف حد: فقال، فلكمه أسامة-اهلل عليه وسلم
َ ََْ ر
ْ َ َ َ ُر
َ اخ َت َط
 إن َما أهلك: فقال،ب
ِم ْن ُح ُدو ِد اهلل؟ ثم قام ف
ُ اذلين م ْن َقبْل
ك ْم أنهم اكنوا إذا رسق فيهم الْشيف
ِ
ِ
ََ
ُ
، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد،تركوه
ْ رس َق
ُ ت لَ َق َط ْع
َ َ  ل َ ْو أَ رن فاطمة بنت حممد:َوأَ ْي ُم اهلل
ت
َْ
َ ََ ُ َ َْ
َ
َ ْاع َو ََت
،ح ُد ُه
 َو ِيف لف ٍظ «اكنت امرأة تست ِعري المت.»يَ َدها
ََ
َ
َ
.» بِق ْط ِع يَ ِدها-صىل اهلل عليه وسلم- فأ َم َر انليب

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Одна женщина из бану Махзум одалживала у
людей вещи, а потом присваивала их, отрицая, что
они принадлежат другим. И однажды она одолжила
драгоценности, а потом отказалась признавать, что
сделала это. Об этом стало известно Пророку (мир
ему и благословение Аллаха), и он решительно
вознамерился подвергнуть её установленному
Всевышним наказанию, то есть отрубить ей руку. А
женщина
была
знатная,
из
благородной
курайшитской семьи. И курайшиты были озабочены
тем, что её подвергнут такому наказанию. Они
стали советоваться друг с другом, пытаясь решить,
кого лучше послать к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха), чтобы поговорить с ним о
её деле и попробовать спасти её от наказания. И
выбор их пал на Усаму ибн Зайда, который был
близок к Пророку (мир ему и благословение
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**

اكنت امرأة من بِن ُمزوم تستعري املتاع من انلاس
ً
. ثم َتحده،احتياال
ً
ُ ،مرة ُحليًا فجحدته
 وبلغ،فو ِج َد عندها
فاستعارت
ِ
 فعزم ىلع تنفيذ-صىل اهلل عليه وسلم- أمرها انليب

 ومن، واكنت ذات رشف، بقطع يدها-تعاىل- حد اهلل
.أرسة عريقة يف قريش

،فاهتمت قريش بها وبهذا احلكم اذلي سينفذ فيها
صىل اهلل- وتشاوروا فيمن ُيعلونه واسطة إىل انليب

 فلم يروا أوىل من، يللكمه يف خالصها-عليه وسلم
صىل اهلل-  فإنه املقرب املحبوب للنيب،أسامة بن زيد

. فلكمه أسامة،-عليه وسلم

ً

فغضب منه -صىل اهلل عليه وسلم -وقال هل  -منكرا Аллаха) и был его любимцем. И Усама поговорил с
ним.
ٍّ
اهلل"؟
حدود
من
حد
عليه" - :أتشفع يف
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
ثم قام خطيبا يف انلاس يلبني هلم خطورة مثل هذه Аллаха) разгневался и упрекнул Усаму: «Неужели
ты ходатайствуешь об отмене одного из
الشفاعة اليت تعطل بها حدود اهلل ،وألن املوضوع
установленных Аллахом наказаний?!» А потом
يهم الكثري منهم ،فأخَّبهم أن سبب هالك من قبلنا Посланник Аллаха (мир ему и благословение
يف دينهم ويف دنياهم :أنهم يقيمون احلدود ىلع Аллаха) обратился к людям с речью, чтобы
разъяснить опасность подобных ходатайств,
الضعفاء والفقراء ،ويرتكون األقوياء واألغنياء ،فتعم имеющих своей целью отмену установленных
فيهم الفوىض وينتْش الْش والفساد ،فيحق عليهم Аллахом наказаний. Это дело волновало многих из
них, и Посланник Аллаха (мир ему и благословение
غضب اهلل وعقابه.
Аллаха) сообщил, что жившие до нас погибли — это
ثم أقسم -صىل اهلل عليه وسلم -وهو الصادق касается и религии, и мирского — потому что
применяли установленные Всевышним наказания к
املصدوق -لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العاملني слабым и бедным, но не применяли их к сильным и
ابنته فاطمة -أاعذها اهلل من ذلك -نلفذ فيها حكم богатым, в результате чего воцарился хаос и
распространялось зло и нечестие, и этим они
اهلل تعاىل -صىل اهلل عليه وسلم-.
навлекли на себя гнев Аллаха и кару Его. Затем
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха), правдивый, которому говорили правду,
поклялся, что если бы госпожа женщин, его дочь
Фатыма, совершила подобное, то он подверг бы
установленному Всевышним наказанию и её.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ
ََ
• أه رم ُه ْم َ :جلب هلم ه ًّما.
ْ ْ
• ال َمخ ُزو ِم ري ِة  :يه فاطمة بنت األسود بن عبد األسد ،بنت أيخ أيب سلمة ،وبنو ُمزوم أحد أفخاذ قريش ،وهم من أرشاف تلك القبيلة الْشيفة
فيسمونهم رحيانة قريش.
َ ي
َ ْ َْ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ
• َم ْن يُكل ُم؟  :أي من يشفع ِفيها بِرت ِك قط ِع ي ِدها.
ُ
َ
ُ
َ َ ْ ََْ ُ َ َْ ر َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
كلمه إ رال أ َس َ
امة
• ومن ُي
رتئ علي ِه إال أسامة  :ومن يست ِطيع أن ي ِ ِ
ِ َْ
• ح ُّ
ُ
ب  :أي حمبوبِ ِه.
ِ
َ ََْ َ َ
َ
َ
ر
• فاختطب  :خطب انلاس.
• َوأَ ْي ُم اهلل  :هذا يَم ٌ
ني وقَ َسمٌ.
ِ

فوائد احلديث:

ُّ ْ
ي ْ ُ
َ ُ ر
الش َف َ
السلطان.
اع ِة يف احلَد َبع َد بُلو ِغ ِه
 .1ام ِتناع
َُْ
َر َ َ َْ َ ُ ْ ُ ُ ْ
ر
َ
ُ
ار ِق ،فيقطع.
 .2أن جا ِحد العارية حكم ِه حكم الس ِ
َ
َ
ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ
ْ
ر
ُ
وج ُ
ُ .3
وب الْ َع ْدل وال ْ ُم َس َ َ ْ َ
اسَ ،س َو ً
والْشيف أو ال َو ِضيع ،يف األحاكمِ واحلُدو ِد ،وفيما هم مشرتكون ِفي ِه.
اء ِمنهم ال ِغِن أو الفقري،
اوا ِة بني انلر ِ
ِ
ِ
َ ي َْ
َر َ ََ
َ ُّ َ
َ
َْ
اوة ر
األقْو َياء سبب اهلالك ر
ادل َ
وش َق َ
ار ْين.
وادل َمار
امة احل ُ ُدو ِد َىلع الض َعفاء وتع ِطي ِلها يف حق
 .4أن ِإق
ِ
َْ
ْ
َ
ر
َ
ي َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ َ ُ
ر
وضيح احلق وتبيينه وتأ ِكيده.
 .5جواز المبالغ ِة ِيف الالكم ،والتشبيه واتلمثيلَ ِ ،تل ِ
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َ ٌََْ َُْ َ
َ
َ
ر
َْ
للشفاعة عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم  -وقَ ْد َو َق َع ْ
ت احلَا ِدثة ِيف فت ِح َمكة.
َّبى ِأل َسامة ،إذ لم يروا أوىل منه
 .6منقبة ك

 .7عظيم مزنلة فاطمة -ريض اهلل عنها -عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8تعظيم أمر املحاباة لألرشاف يف حقوق اهلل تعاىل.

 .9االعتبار بأحوال من مىض من األمم وال سيما من خالف أمر الشارع.
 .10دخول النساء مع الرجال يف حد الرسقة.

املصادر واملراجع:

اإلملام بْشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381ه.

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 ،القاهرة1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)2955( :
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...«Какая милостыня приносит
наибольшую награду?» Он ответил: «Та,
которую ты подаёшь, будучи здоровым и
скупым, опасаясь бедности и стремясь
быть богатым. И не тяни до тех пор, пока
душа твоя не подступит к глотке, чтобы
тогда сказать: мол, [я отдаю] такому-то
столько-то, а такому-то столько-то, когда
это уже принадлежит такому-то.»

َ
ْ َ َ ْ َ َ َّ
َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
 أن تصدق َوأنت:أ ُّي الصدق ِة أعظ ُم أج ًرا؟ قال
ُ َ َْ َ ْ َ
َ
َ َْ
َ
َ
 وال، ُتَش الفقر وتأمل ال ِغىن،حيح
ِ حيح ش
ِ ص
َ َ
ُ ُْ
َََ
َ ُْ َ ُُْ
لفالن كذا
ت
ل
ق
وم
ق
ل
احل
ت
غ
تم ِهل حىت إذا بل
ِ
ٍ
َ َ
لفالن
 وقد اكن،ولفالن كذا
ٍ
ٍ
**

634. Текст хадиса:

 جاء رجل إىل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что один человек пришёл к Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) и сказал: «О
Посланник Аллаха, какая милостыня приносит
наибольшую награду?» Он ответил: «Та, которую
ты подаёшь, будучи здоровым и скупым, опасаясь
бедности и стремясь быть богатым. И не тяни до тех
пор, пока душа твоя не подступит к глотке, чтобы
тогда сказать: мол, [я отдаю] такому-то столько-то,
а такому-то столько-то, когда это уже принадлежит
такому-то.»

 أي، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َ َ ر
ٌ
ً الصدقة أعظم
صحيح
 «أن ت َصدق وأنت:أجرا؟ قال
َ
ْ ُ
ُ َ
ٌ َشح
 وال ت ْم ِهل حىت إذا، ختىش الفقر وتأ َمل ال ِغىن،يح
ِ
ُُْ
َ
 وقد، لفالن كذا ولفالن كذا:بلغت احللقوم قلت
ِ
.»اكن لفالن

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.634

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Один человек пришёл к Пророку (мир ему и  يسأهل-صىل اهلل عليه وسلم- جاء رجل إىل انليب
благословение Аллаха), чтобы спросить о том,
какая милостыня является наилучшей, и он ответил  أن تتصدق وأنت صحيح: فقال هل،أفضل الصدقة
ему: «Когда ты подаёшь милостыню и при этом ты  ختاف من الفقر إن طالت بك،ابلدن شحيح انلفس
здоров телом и скуп душою, боишься обеднеть,
 وتطمع يف ال ِغىن؛ وال تؤخر الصدقة حىت إذا،حياتك
если проживёшь долго, и стремишься быть
богатым. И не откладывай милостыню до тех пор, جاءك املوت وعلمت أنك خارج من ادلنيا قلت
когда придёт к тебе смерть, чтобы потом, зная, что  ولفالن كذا،لفالن كذا من املال صدقة أو وصية
ты покидаешь этот мир, сказать: «Такому-то —
столько-то имущества в качестве милостыни или по من املال صدقة أو وصية؛ وقد اكن املال لغريك اذلي
завещанию, такому-то — столько-то имущества в
.يرثك
качестве милостыни или по завещанию» — когда
имущество это уже принадлежит другим — тем, кто
наследует тебе.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع:اتلصنيف
. الفضائل:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ َ ر
. تتصدق: أصلها: • ت َصدق
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• الشح  :ابلخل مع شدة احلرص.
• ختىش  :ختاف.
ْ
َ
• تأ َمل  :ت ْط َمع.

• بلغت احللقوم  :أي :قاربت الروح بلوغ احللقوم.
• احللقوم  :جمرى انلفس.

• قلت لفالن كذا  :املراد :اإلقرار باحلقوق ،أو الوصية ،أو املرياث.
• وقد اكن لفالن  :قد صار هل ذلك.
ُ
• ت ْم ِهل  :تؤخر.

فوائد احلديث:
 .1صدقة الصحة أفضل من صدقة املرض؛ ألن الشح اغلب ىلع اإلنسان يف حال الصحة ،فإذا سمح بها وتصدق دل ذلك ىلع صدق نيته وعظيم
حمبته هلل -تعاىل-.

 .2الرتغيب يف املسارعة إىل اخلريات ،وأداء الصدقات قبل نزول بوادر املوت باإلنسان.

املصادر واملراجع:

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نْش دار الكتاب العريب.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عْش 1407 ،ـه1987 -م.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نْش :دار الوطن للنْش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نْش :دار ابن اجلوزي.

صحيح ابلخاري ،نْش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

-رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.

الرقم املوحد)4252( :

372

َ َ َ ُ ُّ َ
َ
ْ
َ َ
ارج ِف أهلِه وماهل خبري اكن هل
اخل
ف
أيكم خل
ِ
ْ َ َ
َ
ارج
ِ مِثل ن ِص ِف أجر اخل

«Любой из вас, кто станет благим
образом замещать выступившего [в
поход] в [заботах о] его семье и его
имуществе, получит [награду], равную
половине награды выступившего.»
**

635. Текст хадиса:

 أن رسول اهلل-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ
: فقال، َب َعث إىل بِن حلْيَان-صىل اهلل عليه وسلمُي
ْ َ
َ ُ
ُ َ َ
 ويف.»واألجر بَين ُه َما
،«يلَنبَ ِعث ِمن لك َر ُجلني أ َح ُدهما
َ
ُي
ْ َ
: «يلَخ ُر َج ِم ْن لك َر ُجلني َر ُجل» ثم قال للقاعد:رواية
ْ
َ
ُ ُّ«أَي
َ كم َخلَ َف اخل
ار َج يف أه ِله وماهل خبري اكن هل ِمثل
ِ
ْ َ
َ
َ
.»ارج
ِ نِص ِف أجر اخل

Сообщается, что Абу Са'ид аль-Худри (да будет
доволен им Аллах) сказал: «Отправляя [войско]
против рода Бану Ляхьян, Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал:
"Пусть из каждых двух мужчин [в поход] выступит
один, а награда будет [поделена] между ними
обоими». В другой версии этого хадиса
сообщается, что он сказал: «Любой из вас, кто
станет благим образом замещать выступившего [в
поход] в [заботах о] его семье и его имуществе,
получит [награду], равную половине награды
выступившего.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.635

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом хадисе от Абу Са'ида аль-Худри (да будет
доволен им Аллах) сообщается о желании
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) отправить войско против Бану
Ляхьян, одного из наиболее известных родов
племени Хузайль.
Ученые едины во мнении, что на тот момент люди
из Бану Ляхьян все еще были неверными.
Отправляя войско против них, Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Пусть из каждых двух мужчин [в поход] выступит
один...» — имея в виду, что каждое племя должно
выделить половину своих боеспособных мужчин,
«...а награда...» — т. е. общая награда, положенная
и выступившему в бой, и замещающему его,
«...будет [поделена] между ними обоими». Эти
слова сообразуются с другим хадисом, в котором
сказано: «Кто замещает сражающегося, тот [словно
бы] сам принимает участие в сражении».
В хадисе, который приводит имам Муслим, сказано:
«Любой из вас, кто станет благим образом
замещать выступившего [в поход] в [заботах о] его
семье и его имуществе, получит [награду], равную
половине награды выступившего». Его смысл
заключается в том, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) повелел, чтобы из каждых
двух мужчин в поход выступил один, а оставшийся,
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-ريض اهلل عنه- جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري

 أراد أن يبعث-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ً
. وهم من أشهر بطون هذيل،جيشا إىل بِن حليان

واتفق العلماء ىلع أن بِن حليان اكنوا يف ذلك الوقت
ً
ً
 فبعث إيلهم بعثا يغزوهم (فقال) ذللك،كفارا
 مراده من،) (يلنبعث من لك رجلني أحدهما:اجليش
 جمموع: (واألجر) أي،لك قبيلة نصف عددها

 فهو بمعىن،)احلاصل للغازي واخلالف هل خبري (بينهما
ً
،» «ومن خلف اغزيا فقد غزا:قوهل يف احلديث قبله
ر
 «أيكم خلف اخلارج يف أهله:ويف حديث مسلم
 بمعىن أن،»وماهل خبري اكن هل مثل نصف أجر اخلارج

 أمرهم أن خيرج منهم-صىل اهلل عليه وسلم- انليب

 ويبَّق واحد خيلف الغازي يف أهله ويكون،واحد
ر
.هل نصف أجره؛ ألن انلصف اثلاين للغازي

в свою очередь, взял на себя заботы о его семье и
имуществе, получив за это половину награды, так
как вторая половина причитается сражающемуся.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
ْ
َ
َ
اإلمار ِة.
موضواعت احلديث
الفرعية األخرى :اتلعاون ىلع الَّب واتلقوى ِ -
ُْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ
• يلَنبَ ِعث  :يلخرج.
َ ََ
ْ
َ
ار َج يف أه ِله  :قام فيهم بما اكن يفعله.
• خلف اخل ِ

فوائد احلديث:
 .1أنه إذا لم يكن حاجة للنفري العام اكن من الواجب أن ينفر بعض املسلمني للجهاد ،ويقيم يف األوطان بعضهم لإلنتاج وتقديم ما حيتاج إيله
الوطن ،من السالح وغريه ،وراعية أرس املجاهدين ،واألجر بينهم سواء.

 .2وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع َتهزي جيش املسلمني.

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

 .4القائم حبوائج أرس اجلنود اذلين يقاتلون يف سبيل اهلل هل مثلهم من األجر.
ر
 .5أن من خلف الغازي يف أهله وماهل خبري ،فله نصف أجر الغازي من غري أن ينقص من أجره يشء.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنْش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .

رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عْش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)6366( :
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َُ ْ
َ ُّ َ
ُ
ُ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ
 َواسألوا اهلل،اء العد يو
 ال تتمنوا ل ِق،أيها انلَّاس
ََ َْ
العافِية

«О люди, не желайте встречи с врагами и
просите Аллаха об избавлении»
**

636. Текст хадиса:

‘Абдуллах ибн Абу ‘Ауфа (да будет доволен им
Аллах) передаёт, что в день одной из битв с врагом
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) подождал, пока солнце не отклонилось от
точки зенита, а потом сказал: «О люди, не желайте
встречи с врагами и просите Аллаха об избавлении,
но если уж вы встретились с ними, то проявляйте
терпение и знайте, что Рай — под сенью мечей!»
Затем Пророк Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «О Аллах, ниспосылающий Книгу,
приводящий в движение облака, победивший
союзные племена в одиночку, разбей их и приведи
нас к победе над ними (Аллахумма, мунзиля-лькитаби, ва муджрийа-с-сахаби ва хазима-ль-ахзабихзим-хум ва-нсур-на ‘аляй-хим!)»!
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.636

َر
 أن رسول-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن أيب أوَّف
َ
َ
ْ
 ِيف َبعض أيرامه اليت ل ِيق-صىل اهلل عليه وسلم-اهلل
َ َ
،ت الشمس قام ِفيهم
ِ  حىت إذا مال،فيها العدو انتظر
َْ
َ
ْ َ َ ر
 َواسألوا اهلل، ال تتَ َمن ْوا ِلقاء ال َع ُد يو، «أيُّها انلاس:فقال
ْ
َ َ
َر ْر
ْ َ
ُ اص
 َواعلموا أن اجلَنة،َّبوا
ِ العافية فإِذا ل ِقيتموهم ف
ُّ حتت ظالل
السيوف ُث رم َقال ر
انل ِيب صىل اهلل عليه
ِ
ْ َ ُ
ُْ َ
ر
َ
َ
 وهازم، وجم ِري السحاب،زنل الكتاب
ِ  امهللر م:وسلم
َ
ْ
ْ َ
ُ  َو،اهزمهم
.»انرصنا عليهم
ِ :األحزاب

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Сподвижник ‘Абдуллах ибн Абу Ауфа (да будет
доволен им Аллах) передаёт, что в день одного из
сражений с врагом Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) подождал, не начиная
сражение, пока солнце не отклонилось от точки
зенита, а потом, судя по всему, после молитвы,
обратился к сподвижникам с проповедью и
запретил им желать встречи с врагом, потому что
это предполагает самолюбование, и велел им
просить избавления, после чего сказал: мол, когда
встретите врага, то проявляйте терпение.
То есть если это всё-таки случилось и Аллах
испытал вас встречей с врагом, то терпите и не
проявляйте нетерпения, и знайте, что вас ждёт
одно из двух благ: либо Аллах дарует вам победу
над врагом и вы одолеете его, и тогда Аллах дарует
вам и победу, и награду в мире вечном; либо вы
будете побеждены после всех приложенных в
борьбе с врагом усилий, и вам будет награда в мире
вечном. Что же касается его слов: «и знайте, что
Рай — под сенью мечей!», то они означают, что
джихад ведёт к Раю. Затем Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) обратился к своему
Господу с мольбой, упомянув о ниспосланном Им
Шариате и Его совершенном могуществе, чтобы Он

375

**

-ريض اهلل عنه- خيَّب عبد اهلل بن أيب أوَّف الصحايب

 ليق العدو يف بعض-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
أيامه فانتظر ولم يبدأ بالقتال إال بعد أن زالت

واملعتاد أن-  وملا زالت الشمس قام فيهم،الشمس
ً
 قام فيهم خطيبا فنهاهم-يكون ذلك بعد الصالة
،عن تمِن لقاء العدو ملا فيه من اإلعجاب بانلفس
 فإذا لقيتموهم: ثم قال،وأن يسألوا اهلل العافية

 أي إن حقق اهلل ذلك وابتليتم بلقاء العدو.فاصَّبوا

 واعلموا أن لكم،فاصَّبوا عند ذلك واتركوا اجلزع
إحدى احلسنيني إما أن ينرصكم اهلل ىلع عدوكم

 وُيمع اهلل لكم بني قهر،وتكون لكم الغلبة
ُ
 وإما أن تغلبوا بعد،العدو يف ادلنيا واثلواب يف اآلخرة
أن بذتلم املجهود يف اجلهاد فيكون لكم اثلواب

 واعلموا أن اجلنة حتت ظالل: أما قوهل،األخروي

 فمعناه أن اجلهاد يؤدي إىل اجلنة.السيوف

 ربه-صىل اهلل عليه وسلم- ن ثم داع رسول اهلل
بْشعه املزنل وقدرته الاكملة أن ينرص املسلمني ىلع

.عدوهم وباهلل اتلوفيق

— помог мусульманам против их врага. А Аллах
Тот, Кто дарует успех.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الفَت.
راوي احلديثَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوَّف -ريض اهلل عنهما-
ِ
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف بعض أيامه  :يف بعض غزواته.

• مالت الشمس  :زالت عن وسط السماء.

• ال تتمنوا لقاء العدو  :ال تتمنوا القتال؛ ألن املرء ال يعلم ما يؤول إيله األمر.

• حتت ظالل السيوف  :يف حضور املعركة وقتال الكفار وجهادهم يف سبيل اهلل.
• مزنل الكتاب  :مزنل القرآن.

• وجمري السحاب  :حمرك ومسري الغيوم ،بقدرته سبحانه وفيه إِشارة إىل رسعة جريه.
• هازم األحزاب  :املجتمعون من أهل الكفر.

فوائد احلديث:
 .1اختيار الوقت املناسب للقتال ،فإما أن يكون أول انلهار ،وإال بعد الزوال.
 .2كراهية تَ ي
مِن قتال األعداء؛ لعواقبه الوخيمة ،كـ :اجلهل بعاقبة األمر؛ ملا فيه من الغرور وقلة احلزم اجلالب للخذالن واهلزيمة.
 .3سؤال العافية ،ويه شاملة لعافية ادلين وادلنيا واألبدان.
 .4الصَّب عند لقاء العدو ،ألنه السبب األكَّب يف الظفر واالنتصار.
 .5فضيلة اجلهاد ،وأنه سبب قريب يف دخول اجلنة.
 .6ادلاعء بهذه ادلعوات املناسبات ،عند لقاء األعداء ،كما اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يفعله.
 .7ادلاعء بصفات اهلل اليت تناسب طلب ادلايع ،لقوهل" :وهازم األحزاب ،اهزمهم".
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

-عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر

األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
-تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه

-اإلملام بْشح 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 حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،

األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
-اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح دار العاصمة للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.

االستذاكر البن عبد الَّب ،حتقيق سالم حممد عطا ،حممد يلع معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل.2000 - 1421 ،-حتفة األحوذي للمباركفوري  -دار الكتب العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)2953( :
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ُ ْ َ
ُ ُ
َ
أم ِْرت أن أسجد ىلع سبع ِة أعظم

«Мне было приказано совершать земной
поклон, опираясь на семь костей»...
**

637. Текст хадиса:

: احلديث.637

َر
Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет  قال: قال-ريض اهلل عنهما- اس
ٍ عن عبد اهلل بن عب
доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Посланник َ ُ ْ َ
ُ ْ ُ
د
ج
س
أ
أن
ت
 «أ ِمر:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
ُ ْ َ َْ َ
َْْ
сказал: "Мне было приказано совершать земной -وأشار بيده إىل أنفه-  ىلع اجلَبه ِة:ىلع سبع ِة أعظ ٍم
ْ َ َ ْ ُّ
поклон, опираясь на семь костей: на лоб (и сказав
.» وأطراف القدمني، ني
 والركبت،وايلدين
ِ
это, он указал своей рукой на нос), на руки, на
колени и на кончики ступней.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ً
Всевышний Аллах повелел Своему пророку -صىل اهلل عليه وسلم- حممدا
 نبيه-تعاىل- أمر اهلل
Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует) совершать земные поклоны перед  يه أرشف أعضاء،أن يسجد هل ىلع سبعة أعضاء
Ним, опираясь на семь частей тела, являющиеся  وقد أمجلها،ابلدن وأفضلها؛ يلكون ذهل وعبادته هلل
наиболее благородными и достойными его
 ثم فصلها يلكون أبلغ،-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
частями, в знак своего уничижения перед Аллахом
:يف حفظها وأشوق يف تلقيها
и поклонения Ему. Для того, чтобы пробудить
интерес слушающих и готовность принять новое
. اجلبهة مع األنف:األوىل منها
знание, Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сначала поведал об этом в общем,  يبارش األرض منهما، ايلدان:واثلاين واثلالث
упомянув о семи частях тела, а затем детально
.بطونهما
разъяснил, о каких именно частях идет речь.
Следует отметить, что такой способ передачи
. الركبتان:والرابع واخلامس
знания является весьма эффективным с точки ً
зрения его фиксации и прочного оседания в памяти.  موجها، أطراف القدمني:والسادس والسابع
Итак, речь идет о лбе (включая переносицу и нос),
.أصابعهما حنو القبلة
ладонях (а именно — внутренних их частях,
которыми человек прикасается к полу во время
земного поклона), коленях и пальцах ног, которые
во время земного поклона должны быть
направлены в сторону киблы.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ ُ
. طلب الفعل ممن هو أىلع من املأمور: واألمر، أمرين اهلل: • أ ِم ْرت
ُ ْ َ
. مجع عظم: • أعظم
ْ
. أىلع الوجه: • اجلَبْ َهة

 ولكن ال بد من السجود، ولم يقل واألنف إشارة إىل أنه ليس عضوا مستقال بل تابع للجبهة؛ ألنهما عظم واحد: • وأشار بيده إىل أنفه
.عليهما
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• وايلدين  :الكفني.

• أطراف القدمني  :أصابع القدمني.

فوائد احلديث:
 .1وجوب السجود ىلع هذه األعضاء السبعة مجيعها ،ويف السجود ىلع هذه األعضاء أداء لواجب السجود ،وتعظيم هلل -تعاىل -وإظهار لذلل
واملسكنة بني يديه.

 .2أن األنف تابع للجبهة ،وهو متمم للسجود؛ وعليه فال تكيف اجلبهة بدونه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3230( :
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"Из всех дозволенных деяний самым
ненавистным для Аллаха является
"развод.

أبغض احلالل إىل اهلل -تعاىل -الطالق

 .638احلديث:

**

638. Текст хадиса:

عن ابن عمر ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, передал, что
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
عليه وسلم -قال« :أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل
сказал: "Из всех дозволенных деяний самым
الطالق».
"ненавистным для Аллаха является развод.

درجة احلديث :ضعيف

**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أفاد احلديث -إن صح -أن الطالق وإن اكن أصله из этого хадиса, если он достоверен, следует, что
развод ненавистен Всевышнему Аллаху, хотя в
ً
مباحا؛ الحتياج انلاس إيله عند تعذر العْشة ،إال أنه своей основе развод дозволен, поскольку люди
нуждаются
в
нём
при
مبغوض عند اهلل -تعاىل -وغري حمبوب ،ملا يرتتب возникновении
непреодолимых трудностей в супружеской жизни.
عليه من مفاسد وأرضار يف حق الزوجني واألوالد،
Аллах не любит развод, поскольку его последствия
ووصف الطالق باحلل ال ينيف عنه الكراهة ،فقد причиняют вред и ущерб как супругам, так и их
حيل اهلل -تعاىل -شيئا لكنه ال حيبه ملا فيه من детям. Несмотря на то, что развод охарактеризован
как
дозволенное
деяние,
он
всё
равно
األرضار املنافية ملقاصد الْشيعة ،فقصد الْشع من нежелателен. Иногда Всевышний Аллах может
انلاكح استدامته واحلفاظ ىلع األرس وإَناب اذلريةсделать дозволенным что-либо, но это вовсе не ،
означает, что Он любит то, что дозволил, поскольку
والطالق يؤدي إىل إعدام ذلك.
дозволенная вещь влечёт за собой последствия,
которые противоречат шариатским целям. Брак
преследует
такие
шариатские
цели,
как
постоянство супружеской жизни, сохранение семьи
и заведение потомства. Развод же приводит к
исчезновению всего этого.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > حكم الطالق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أحاكم األرسة  -األحاكم اتللكيفية.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبوداود وابن ماجه.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أبغض  :اسم تفضيل ،بمعىن أشد كراهة.

فوائد احلديث:
 .1الغرض من انلاكح ابلقاء وادلوام ،وبناء بيت الزوجية ،وتكوين األرسة اليت نواتها الزوجان.
 .2أن الطالق مباح وحالل لكن اهلل يبغضه وال حيبه لكنه أبيح للحاجة.
 .3الطالق هدم هلذا بيت الزوجية ،ونقض دلاعئمه ،وإزالة ملعامله.
 .4الطالق إبطال ملصالح انلاكح املتعددة؛ من تكوين األرسة ،وحصول األوالد ،وتكثري سواد املسلمني ،ويسبب العداوة وابلغضاء بني الزوجني
وأرسهما.
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 .5الطالق ال يكون حممودا ،وال تَّبز حكمة رشع اهلل فيه ،إال حينما تسوء العْشة الزوجية ،وتفقد املحبة واملودة ،ويكرث الشقاق واخلالف،
ويصعب اتلفاهم واتلالؤم ،وال يمكن االجتماع؛ فحينئذ يكون الطالق رمحة ،ويكون اتلفرق نعمة.
 .6إثبات صفة من صفات اهلل -تعاىل -ويه ابلغض ،وهو بغض يليق جبالهل -سبحانه ،-ودلت عليه أدلة أخرى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي – مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.

فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني  -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
.1427

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش  -املكتب اإلسالِّم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه
1985 -م.

الرقم املوحد)58136( :
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«Ты думаешь, я предложил тебе такую
скромную цену для того, чтобы потом
забрать у тебя верблюда? Возьми своего
верблюда и свои дирхемы — всё это
принадлежит тебе.»

أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك
 فهو لك،ودراهمك

: احلديث.639

**

639. Текст хадиса:

 «أنه اكن:-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
ُ ي
 فلحقِن انليب. فأراد أن ي ُ َسيبَه،يسري ىلع مجل فأعيا

Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передаёт, что он был с Пророком (мир
ему и благословение Аллаха) в пути, и его верблюд
ослаб настолько, что он хотел уже просто отпустить
его: «Но Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
догнал меня и обратился к Аллаху с мольбой за
него и ударил его. И он побежал так, как не бежал
никогда ранее. И Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: “Продай мне его за окию”. Я сказал:
“Нет”. Он опять сказал: “Продай мне его”. Я продал
верблюда с условием, что я доеду на нём до своей
семьи [в Медине]. А когда мы добрались [до
Медины], я привёл к нему верблюда, и он заплатил
за него, а потом я ушёл. Но он послал за мной и
сказал: “Ты думаешь, я предложил тебе такую
скромную цену для того, чтобы потом забрать у
тебя верблюда? Возьми своего верблюда и свои
дирхемы — всё это принадлежит тебе.»”

 فسار سريا، ورضبه، فداع يل-صىل اهلل عليه وسلمُ . ب ْعنيه بأُوقية: ثم قال.رس مثله
ْ َ لم ي
: ثم قال. ال:قلت
ِ ِ ِ
ِ
َ َُْ
ْ َ
ْ
ُ
ُ
ُ
 فلما. واستثنيت محالنه إىل أهيل، ف ِبعته بأوقية.بِع ِنيه
 فأرسل. ثم رجعت. فنقدين ثمنه. أتيته باجلمل:بلغت
َ ُ
َ
اكستك آلخذ مجلك؟ خذ
 أت َر ِاين َم: فقال.يف إثري
.» فهو لك،مجلك ودراهمك

 صحيح:درجة احلديث

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах им
и его отцом) сопровождал Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) в одном из его военных
походов. При этом он ехал на истощённом
верблюде, который был слишком изнурён и еле
шёл, не поспевая за войском. Джабир уже хотел
отпустить его на все четыре стороны, поскольку
пользы от него не было. А Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) в силу своего сочувствия по
отношению к сподвижникам и общине двигался в
арьергарде войска, проявляя мягкость к слабому,
бессильному и неспособному продолжать путь. И
он приблизился к Джабиру, который ехал на своём
истощённом верблюде, обратился к Аллаху с
мольбой за него и ударил его верблюда. И этот
благородный, милосердный удар стал силой и
помощью для обессилевшего животного. И
верблюд пошёл так, как не шёл никогда.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в силу
своего благонравия и доброты пожелал завести с
Джабиром беседу, скрашивающую трудный и
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**

ً

ّ
-  مع انليب-ريض اهلل عنهما- اكن جابر بن عبد اّلل

 واكن راكبا، يف إحدى غزواته-صىل اهلل عليه وسلم

ىلع مجل قد هزل فتعب عن السري ومسايرة اجليش
. لعدم نفعه،حىت إنه أراد أن يطلقه فيذهب لوجهه

 من رأفته بأصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- واكن انليب
ً ْ
، ِرفقا بالضعيف،وبأمته يميش يف مؤخرة اجليوش
ً
 فلحق جابرا وهو ىلع بعريه، واملنقطع،والعاجز

 فصار رضبه الكريم، فداع هل ورضب مجله،اهلزيل
ً
ً
ً
 فسار سريا لم يرس،الرحيم قوة وعونا للجمل العاجز
 من كرم خلقه-صىل اهلل عليه وسلم-  فأراد.مثله
ولطفه تطييب نفس جابر وجماذبته احلديث املعني

-  فطمع جابر. بعنيه بأوقية: فقال،ىلع قطع السفر
َ  بفضل اهلل- ريض اهلل عنه
وع ِل َم أن ال نقص ىلع دينه
-صىل اهلل عليه وسلم- من االمتناع من بيعه للنيب
 إذ لم يكن،ألن هذا لم يدخل يف الطاعة الواجبة

долгий путь. Он сказал: «Продай мне его за окию». صىل اهلل-  ومع هذا فإن انليب،األمر ىلع وجه اإللزام
Джабир (да будет доволен им Аллах) желал
обрести благоволение Аллаха. Он знал, что если  أاعد عليه الطلب فباعه إياه باألوقية-عليه وسلم
откажется продавать верблюда Пророку (мир ему и صىل اهلل-  فقبل،واشرتط أن يركبه إىل أهله يف املدينة
благословение Аллаха), то его исповедание
 وأعطاه، فلما وصلوا أتاه باجلمل، رشطه-عليه وسلم
религии не станет от этого неполноценным, потому
что данное действие не относится к обязательной  فلما رجع أرسل، اثلمن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
покорности, поскольку это не было обязательным  أتظنِن بايعتك طمعا يف:يف أثره فرجع إيله وقال هل
предписанием.
Вместе с тем, Пророк (мир ему и благословение .مجلك آلخذه منك؟ خذ مجلك ودراهمك فهما لك
Аллаха) повторил свою просьбу. Тогда Джабир всё-  فله،وليس هذا بغريب ىلع كرمه وخلقه ولطفه
таки продал Пророку (мир ему и благословение
.-صىل اهلل عليه وسلم- املواقف العظيمة
Аллаха) верблюда за окию с условием, что он
доедет на нём до своей семьи в Медине, и Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) принял его
условие. Когда же они добрались до Медины,
Джабир привёл к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) верблюда, и Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) отдал ему его стоимость.
Когда же он ушёл, Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) послал за ним, и тот снова
вернулся к нему. И Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал ему: «Ты думаешь,
я заключил с тобой эту сделку потому, что мне
нужен был твой верблюд и я хотел забрать его у
тебя? Возьми своего верблюда и свои дирхемы.
Всё это принадлежит тебе». И в этом нет ничего
удивительного,
учитывая
великодушие,
благонравие и доброту Пророка (мир ему и
благословение Аллаха). В его жизни было много
поистине великих благородных поступков.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > الْشوط يف ابليع:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
.-صىل اهلل عليه وسلم-  كرم انليب-  نكاح اثليب وابلكر:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. فتعب: • فأعيا

. كما اكن يفعل يف اجلاهلية؛ ألن ذلك ال ُيوز يف اإلسالم، وليس املراد أن ُيعله سائبة حيرم أن يركبه أحد، أن يطلقه: • أن يسيبه
ُ
ً
.درهما
 يف رواية أخرى أنها أوقية من ذهب ويه أربعون: • بأوقية
َ ُ
. محله إياي- بضم املهملة: • محْالنه
. أفرز ثمنه يل: • فنقدين ثمنه

. أتظنِن: بضم اتلاء الفوقية: • أتراين

. من املماكسة ويه املحاولة يف انلقص من اثلمن: • ماكستك
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فوائد احلديث:
 .1أن األحسن للقائد واألمري أن يكون يف مؤخرة اجليش والقافلة ،انتظارا للعاجزين واملنقطعني.
ً
َ
ْ
 .2رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ورأفته بأمته.فحني رأى جابرا ىلع هذه احلال ،أاعنه بادلاعء  ،ورض ِب اجلمل اذلي صار قوة هل ىلع السري

بإذن اهلل -تعاىل-.
ّ ًّ
 .3معجزة كَّبى من معجزاته -صىل اهلل عليه وسلم -ناطقة بأنه رسول اّلل حقا ،إذ يأيت ىلع هذا اجلمل العاجز املتخلف ،فيرضبه فيسري ىلع إثر
الرضب هذا السري احلسن ويلحق باجليش.
ً
ً
ُ
 .4أن امتناع جابر من بيع اجلمل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف مثل هذه القصة ،ال ي َعد ً
إثما وعقوقا وتراك لطاعته ،فإن هذا ليس ىلع
وجه اإللزام واتلحتيم ،وإنما ىلع وجه اتلخيري والرتغيب.
ً
 .5جواز ابليع واستثناء نفع املبيع ،إذا اكن انلفع املستثىن معلوما.

 .6جواز ابليع والْشاء من اإلمام لرعيته.

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

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

-

العارشة1426 -ه.

اإلملام بْشح 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

الرقم املوحد)6038( :
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Сахль ибн Абу Хасма (да будет доволен
им Аллах) передаёт: «Хабиба, дочь
Сахля, была женой Сабита ибн Кайса ибн
Шаммаса аль-Ансари, но питала к нему
отвращение, поскольку он был
некрасивым человеком маленького
роста. И она пришла к Пророку (мир ему
и благословение Аллаха) и сказала: “О
Посланник Аллаха, поистине, я не могу
، نعم:أتردين عليه حديقته اليت أصدقك؟ قالت
смотреть на него, и если бы не страх
перед Всемогущим и Великим Аллахом, я
، وفرق بينهما،فأرسل إيله فردت عليه حديقته
бы плюнула ему в лицо”. Тогда
Посланник Аллаха (мир ему и
. فاكن ذلك أول خلع اكن ِف اإلسالم:قال
благословение Аллаха) сказал: “Вернёшь
ли ты ему сад, который он дал тебе в
качестве брачного дара?” Она ответила:
“Да”. Тогда он послал к нему, и она
вернула ему его сад, и Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)
расторг их брак». Передатчик сказал: «И
это было первое расторжение брака по
инициативе женщины (хуль) в исламе.»
**

640. Текст хадиса:

 اكنت: قال-ريض اهلل عنه- عن سهل بن أيب حثمة

Сахль ибн Абу Хасма (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Хабиба, дочь Сахля, была женой
Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса аль-Ансари, но
питала к нему отвращение, поскольку он был
некрасивым человеком маленького роста. И она
пришла к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) и сказала: “О Посланник Аллаха, поистине,
я не могу смотреть на него, и если бы не страх
перед Всемогущим и Великим Аллахом, я бы
плюнула ему в лицо”. Тогда Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: “Вернёшь ли
ты ему сад, который он дал тебе в качестве
брачного дара?” Она ответила: “Да”. Тогда он
послал к нему, и она вернула ему его сад, и
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) расторг их брак». Передатчик сказал: «И
это было первое расторжение брака по инициативе
женщины (хуль) в исламе.»

حبيبة ابنة سهل حتت ثابت بن قيس بن شماس
ً
ً
 فجاءت إىل،دميما
 واكن رجال،األنصاري فكرهته
، يا رسول اهلل: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
ُ ْزبق
َ َ َ  ل-عز وجل- إين ال أراه فلوال ُمافة اهلل
ت يف

:-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،وجهه
َ
َ ْ
، نعم:قك؟" قالت
ِ "أت ُردين عليه حديقته اليت أصد
َ َ
: قال، وف ررق بينهما،فأرسل إيله فردت عليه حديقته
ْ ُ
.فاكن ذلك أول خل ٍع اكن يف اإلسالم

**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

: احلديث.640

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Сподвижница Хабиба бинт Сахль (да будет -ريض اهلل عنها- اكنت الصحابية حبيبة ابنة سهل
доволен Аллах ими обоими) была женой Сабита
ибн Кайса (да будет доволен им Аллах), однако она  لكنها كرهت،-ريض اهلل عنه- زوجة ثلابت بن قيس
питала к нему глубокое отвращение из-за его  لوال ُمافة اهلل: وقالت،مقامه من أجل قبح منظره
**
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تلفلت يف وجهه ،لكنها امتنعت من ذلك لعلمها внешнего вида. Она сказала: «Если бы не страх
перед Аллахом, я бы плюнула ему в лицо». Она,
باتلحريم ،وعرض عليها رسول اهلل -صىل اهلل عليه разумеется, этого не сделала, поскольку понимала,
وسلم -أن ترد عليه حديقته اليت اكنت مهرا هلا ،فتم что это запретно. Тогда Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) предложил ей вернуть
ذلك واختلعت منه ألنه ال مصلحة يف بقائها معه،
ему сад, который она получила в качестве брачного
فاكن أول خلع يف اإلسالم.
дара. Она так и сделала, после чего их брак был
расторгнут, поскольку ей не было пользы
оставаться с ним, и это был первый хуль в исламе.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اخللع
َ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلياك ِح  -الصداق.
راوي احلديث :سهل بن أيب حثمة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
دميما  :ادلمامة القبح.
•

ُ
لفظت ما يف فيم من الريق.
• بلصقت  :بصقت

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث أصل يف اخللع من جهة السنة انلبوية.
 .2أن طلب الزوجة للخلع مباح إذا كرهت الزوج ،إما لسوء عْشته معها ،أو دمامته ،أو حنو ذلك من األمور املنفرة ،اليت ال تعود إىل نقص يف
ادلين ،فإن اعدت إىل نقص يف ادلين ،وجب طلب الفراق.

 .3قيد بعض العلماء اإلباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها حيبها ،فإن اكن حيبها ،فيستحب هلا الصَّب عليه.

 .4أن املرأة إذا طابلت الفسخ من زوجها لسبب فللزوج أن يطالب باملهر اذلي أعطاها إياه.

املصادر واملراجع:

-سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن ،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
حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه /حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي  -دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة-سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428َ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م

-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل

-فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل

-1427

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلسالِّم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)58135( :
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«Ты хочешь вернуться к Рифа‘а? Нет — до
тех пор, пока не вкусишь ты сладость
[нового мужа] и пока не вкусит [новый
муж] сладость твою.»

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

: احلديث.641

**

641. Текст хадиса:

ً
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает:  «جاءت امرأة: مرفواع- ريض اهلل عنها-عن اعئشة
«Жена Рифа‘а аль-Куразы пришла к Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) и сказала: “О
Посланник Аллаха! Я была женой Рифа‘а альКуразы, и он дал мне окончательный развод, и
потом я вышла замуж за ‘Абду-р-Рахмана ибн азЗубайра, но то, что у него, подобно бахроме на
одежде…”. Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) улыбнулся и сказал: “Ты
хочешь вернуться к Рифа‘а? Нет — до тех пор, пока
не вкусишь ты сладость [нового мужа] и пока не
вкусит [новый муж] сладость твою”. В это время Абу
Бакр находился у него, а Халид ибн Са‘ид стоял у
двери, ожидая разрешения войти. И он воскликнул:
“О Абу Бакр! Разве ты не слышишь, что она открыто
говорит при Посланнике Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха).»”!?

-صىل اهلل عليه وسلم- رفاعة القريظ إىل انليب
 كنت عند رفاعة القريظ فطلقِن َف َب ر:فقالت
ت

 فزتوجت بعده عبد الرمحن بن ر،طاليق
 وإنما،الزبري
ْ ُ
صىل اهلل-  فتبسم رسول اهلل،معه مثل هدبَ ِة اثلر ْو ِب
، أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال: وقال-عليه وسلم
َ
َ
َُ
 وأبو: قالت، ويذوق ُع َسيْلتَ ِك،حىت تذويق ُع َسيْلتَ ُه
 وخادل بن سعيد بابلاب ينتظر أن يؤذن،بكر عنده
َْ
 ما َت َه ُر به: أال تسمع إىل هذه، يا أبا بكر: فنادى،هل
.»-صىل اهلل عليه وسلم- عند رسول اهلل

 صحيح:درجة احلديث

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Жена Рифа‘а аль-Куразы пришла к Пророку (мир
ему и благословение Аллаха), чтобы пожаловаться
на своё положение, и рассказала ему, что она была
женой Рифа‘а, и он дал ей окончательный, третий
развод, после чего она вышла замуж за ‘Абду-рРахмана ибн аз-Зубайра, однако он не смог
вступить с ней в супружескую близость, поскольку
его половой орган вял и бессилен. И Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) улыбнулся, потому
что эта женщина открыто говорила о том, о чём
обычно женщины говорить стесняются. Он понял,
чего она добивается: она хотела, чтобы он
разрешил ей вернуться к первому мужу — Рифа‘а.
Она решила, что, заключив брак с ‘Абду-рРахманом, она стала дозволенной для первого
мужа [и после развода с ним может снова выйти за
Рифа‘а]. Однако Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) отказался дать ей такое разрешение и
сообщил ей, что для того, чтобы получить
позволение вернуться к Рифа‘а, она должна
непременно вступить в супружескую близость с
новым мужем.
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ً

جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب

 فأخَّبته أنها اكنت زوجا،صىل اهلل عليه وسلم
 ر،لرفاعة
 ويه اثلاثلة،فبت طالقها باتلطليقة األخرية

 وأنها تزوجت بعده عبد الرمحن بن،من طلقاتها
ر
َ  فادعت أنه لم يستطع أن يمسها ألن،الزبري
ذكره
ِ
ْ
. ال ينتْش،ضعيف ِرخو
فتبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم من جهرها
 وفهم،وترصحيها بهذا اذلي تستيح منه النساء اعدة

 احلكم هلا بالرجوع ِإىل زوجها األول،أن مرادها
 حيث ظنت أنها بعقد انلاكح من عبد الرمحن.رفاعة

.قد حلت هل

،ولكن انليب صىل اهلل عليه وسلم أىب عليها ذلك

وأخَّبها بأنه البد حلل رجوعها إىل رفاعة من أن

.يطأها زوجها األخري

 وخادل،واكن عند انليب صىل اهلل عليه وسلم أبو بكر

 بابلاب ينتظر اإلذن بادلخول فنادى خادل،بن سعيد

أبا بكر ،متذمرا من هذه املرأة اليت َتهر بمثل هذا В это время Абу Бакр находился у него, а Халид ибн
Са‘ид стоял у двери, ожидая разрешения войти. И
الالكم عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،لك هذاон обратился к Абу Бакру, потому что его ،
ملا هل يف صدورهم من اهليبة واإلجالل هل صىل اهلل покоробило то, что эта женщина открыто говорит
َ
подобное при Посланнике Аллаха (мир ему и
عليه وسلم وريض اّلل عنهم وأرضاهم ،ورزقنا األدب
благословение Аллаха). Причиной же было крайне
معه ،واالتباع هل.
уважительное
и
почтительное
отношение
сподвижников (да будет доволен ими Аллах и да
сделает он их довольными) к Посланнику Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха). Они вели себя
благовоспитанно по отношению к нему и следовали
за ним.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق الرجيع وابلائن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب األدب  -كتاب اللباس  -كتاب الشهادات.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

• فبت طاليق  :بتشديد اتلاء املثناة ،أصله :القطع ،واملراد طلقها الطلقة األخرية من الطلقات اثلالث ،كما يف صحيح مسلم "فطلقها آخر ثالث
تطليقات.
ر
• عبد الرمحن بن الزبري  :بفتح الزاي ،بعدها باء مكسورة ،ثم ياء ،ثم راء صحايب.
َ
َ
• هدبة  :بضم اهلاء ،وإساكن ادلال .بعدها موحدة :يه طرف اثلوب اذلي لم ينسج ،شبهوها بهدب العني .أرادت أن ذكره ،يشبه اهلدبة يف
االسرتخاء وعدم االنتشار.
ً
ً
• فتبسم رسول اهلل  :تعجبًا منها إما ترصحيا بما يستيح النساء من اتلرصيح به اغبلا ،وإما لضعف عقل النساء لكون احلامل ىلع ذلك شدة بغضها
للزوج اثلاين وحمبتها للرجوع إىل الزوج األول.

• عسيلته  :بضم العني وفتح السني ،تصغري عسلة ،ويه كناية عن اجلماع ،شبه ذلته بذلة العسل وحالوته.
• وأبو بكر  :عند انليب صىل اهلل عليه وسلم.

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

• بابلاب  :خارج احلجرة ،فذللك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشاهدا لصورة احلال ،لكن أبو بكر ملا رأى تبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم لم
يزجرها.
• ما َتهر به  :ما ترفع به صوتها.

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

َ َ
كح زوجا َغ ْ َ
ري ُه } الوطء يف عقد نكاح ،ال جمرد العقد قال ابن املنذر :أمجع العلماء ىلع اشرتاط اجلماع تلحل لألول ،فال حتل
بقوهل تعاىل{ :حىت تن ِ
هل حىت ُيامعها اثلاين.
َ
 .2املراد بالعسيلة ،الذلة احلاصلة بتغيب احلشفة ولو لم حيصل إنزال مِن ،وعليه إمجاع العلماء ،فالبد من اإليالج ألنه مظنة الذلة.

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

 .4أنه ال بأس من اتلرصيح باألشياء اليت يستيح منها للحاجة ،فقد أقرها انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك ،وتبسم من الكمها.
 .5حسن خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وطيب نفسه ،امهلل ارزقنا اتباعه ،واالقتداء به ،آمني.
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ي
 .6قال عياض :اتفق اكفة العلماء ىلع أن للمرأة حقا يف اجلماع ،فيثبت اخليار هلا إذا تزوجت املجبوب واملمسوح جاهلة بهما ،ويرضب لل ِعنني
أجل سنة الحتمال زوال ما به.واملجبوب مقطوع اذلكر ،واملمسوح من ودل وليس هل ذكر ،و العنني العاجز عن اجلماع.

 .7ال بأس أن تسأل املرأة وعند املفيت من يسمع من الرجال ليستفيد اجلميع ،فإنها استفتت والصديق حارض يسمع ،وخادل بن سعيد يسمع.
 .8ويف احلديث ما اكن الصحابة عليه من سلوك األدب حبرضة انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وإنكارهم ىلع من خالف ذلك بفعله أو قوهل.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.-اإلملام بْشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.

-

العارشة1426 -ه .

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة

-خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.

-اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم  -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  -حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيع

مؤسسة اجلريِس.

الرقم املوحد)6089( :
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«Разрешается ли женщине молиться в
длинной рубахе и покрывале, но без
: قال،أتصيل املرأة ِف درع ومخار ليس عليها إزار
изара?» Он ответил: «Только если рубаха
إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها
плотная и закрывает внешнюю часть
ступней.»
**

642. Текст хадиса:

: احلديث.642
َ

Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах) спросила -  أنها سألت انليب-ريض اهلل عنها- عن أم َسلمة
Пророка (мир ему и благословение Аллаха):
َ ِ  أتُصيل املرأة يف د ْرع:-صىل اهلل عليه وسلم
ومخار
ِ
«Разрешается ли женщине молиться в длинной
ً َ ُ ْ ي
َ
ُ
рубахе и покрывале, но без изара?» Он ответил:  «إذا اكن ادلرع سابِغا يغطي: قال.ليس عليها إزار
َ
ُ
«Только если рубаха плотная и закрывает
.»ظهور قدميها
внешнюю часть ступней.»
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах) спросила  هل ُيوز للمرأة أن:-ريض اهلل عنها- تسأل أم سلمة
у Пророка (мир ему и благословение Аллаха):
َ
ُ
بثوب؟
ر
ز
ومخار من غري أن تأت
ِ تصيل يف ثوب واحد
ِ
«Разрешается ли женщине молиться в длинной
ُ ي
ً
рубахе и покрывале, не надевая под него изар?» Он ادل ْرع َسابِغا
 "إذا اكن:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال
َ
ответил: «Только если рубаха плотная и закрывает
 بْشط أن: ال بأس بذلك:يُغطي ُظهور قدميها" أي
внешнюю часть ступней». То есть это разрешено,
َ
َ
َ
ُ
ر
но при условии, что одежда её плотная и закрывает يكون اثلوب اذلي تلبسه ضا ِفيا يغطي مجيع بدنها
َ
всё тело, в том числе и ступни. Таким образом, если
.من أعاله إىل أسفله بما يف ذلك الق َد َمان
на женщине плотное платье или рубаха, достаточно
ََْ َ
ْ
ر
ر
длинная, чтобы закрыть её ступни, а на голове у неё ،ابغ قدميها
ِ  فإذا غط:وعليه
ِ ت املرأة بِ ِدرعها الس
ُ وغطت خبمارها رأسها وشعرها
платок или покрывало, закрывающее волосы и ْ َ َ َ
ر
 فقد سرتت،وعنقها
ِِ
шею, то получается, что она закрыла все части
ي
ر
ٌ
тела, которые предписано закрывать во время ، فتصيل ولو لم يكن عليها إزار،عورتها يف الصالة
ٌ
ْ
молитвы. И она может молиться в таком виде, даже  وإن اكن األكمل واألفضل أن،عها
ِ أو رسوال حتت ِدر
если под одеждой у неё нет изара или штанов, хотя
. درع ومخار وإزار،يكون عليها ثالثة أثواب
лучше, если на ней будет три одежды, то есть
платье, покрывало и изар. Что же касается лица, то أما الوجه فيباح كشفه يف الصالة حيث لم يأت ديلل
его разрешается оставлять открытым в молитве,
поскольку нет доказательств того, что его следует  فهذه عورتها، واملراد حيث ال يراها أجنيب،بتغطيته
закрывать. Имеется в виду, в отсутствие  وأما عورتها بانلظر إىل نظر األجنيب إيلها،يف الصالة
посторонних мужчин. Таков аурат женщины в
.فلكها عورة
молитве. Что же касается её аурата в присутствии
посторонних мужчин, то вся она подлежит -  ولكنه صح من الكم أم سلمة،واحلديث ضعيف
сокрытию. Хадис является слабым. Однако он
-.ريض اهلل عنها
достоверен как слова Умм Салямы (да будет
доволен ею Аллах).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة:اتلصنيف
َ
-ريض اهلل عنها-  أم َسلمة:راوي احلديث
. رواه أبو داود:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

389

معاين املفردات:

ر َ ُ
سرت جسمها من اعتقها ،ر
• د ْرع ُ :
حىت ي
يغطي قدميها.
المراد به هنا :قميص املرأة اذلي ي
ِ
َ
ر
ْ
ْ
َُ
ُ
َ
َ
َ
ي
ر
ر
• ِمخار  :من اتلخ ِمري ،وهو :اتلغ ِطية؛ ومنهِ :مخار املرأة ،اذلي تغطي به رأسها وعنقها.
ثوب ُحييط بانليصف ْ
اإلزارٌ :
إزار َ :
• َ
األسفل من َ
ابلدن.
ً
ً
ً
ساترا لظهور قدميها.
واسعا،
• َسابِغا  :أي:

فوائد احلديث:

 .1حرص أم سلمة -ريض اهلل عنها -ىلع اتلفقه يف ي
ادلين.
َ
 .2بيان ما تلبسه املرأة يف الصالة.
 .3عدم اشرتاط َ
اإلزار للمرأة إذا اكن اثلوب يُغطي مجيع بدنها.
 .4أن مجيع بَدن املرأة عورة يف الصالة غري وجهها ،إذا لم يكن حوهلا رجال أجانب ،فإن اكن حوهلا رجال أجانب وجب عليها تغطيته.
َ
َ
َ
َ
َ
 .5جواز نزول ثوب املرأة إىل أسفل من الكعبني؛ ألنه من رضورة تغطية القدم أن يزنل دون الكعب.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نْش :املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.

سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10640( :

390

К Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) пришёл слепой и сказал: «О
Посланник Аллаха, поистине, у меня нет
поводыря, который водил бы меня в
мечеть». И он попросил у Посланника
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) разрешения молиться дома, и он
разрешил ему. Но когда тот уже собрался
уходить, он позвал его и спросил:
«Слышишь ли ты призыв?» Тот ответил:
«Да». [Пророк (мир ему и благословение
Аллаха)] сказал: «Тогда внимай ему.»

، رجل أعىم-صىل اهلل عليه وسلم- أىت انليب

 إنه ليس يل قائد يقودين إىل، يا رسول اهلل:فقال
 فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،املسجد
 فلما، فرخص هل،أن يرخص هل فيصيل ِف بيته

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

**

643. Текст хадиса:

َ
-صىل اهلل عليه وسلم-  أىت انليب: قال،عن أيب هريرة
ْ ٌُ
 إنه ليس يل قائد، يا رسول اهلل: فقال،رجل أع َىم
َ
ُ َي ُق
صىل اهلل عليه-  ف َسأل رسول اهلل،ودين إىل املسجد
ي
ي
 ر،فر رخص هل
َ ،فيصيل يف بَيْ ِته
فلما
 أن يُ َرخص هل-وسلم
 «هل تسمع ي: فقال،وىل َد َاعه
ر
:انلداء بالصالة؟» قال

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) пришёл слепой и сказал: «О Посланник
Аллаха, поистине, у меня нет поводыря, который
водил бы меня в мечеть». И он попросил у
Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) разрешения молиться дома, и он разрешил
ему. Но когда тот уже собрался уходить, он позвал
его и спросил: «Слышишь ли ты призыв?» Тот
ответил: «Да». [Пророк (мир ему и благословение
Аллаха)] сказал: «Тогда внимай ему.»

.»فأجب
ِ « : قال،نعم

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.643

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

َ

ْ ٌُ
Слепой мужчина пришёл к Пророку (мир ему и  فقال,-صىل اهلل عليه وسلم- أع َىم إىل انليب
أىت رجل
благословение Аллаха) и сказал: «О Посланник
Аллаха, я слеп и у меня нет никого, кто мог бы يا رسول اهلل إنِن رجل أعىم ليس عندي من
помочь мне и, взяв за руку, довести до мечети,  يف الصلوات،يساعدين ويأخذ بيدي إىل املسجد
чтобы мне совершать там пятикратную молитву».
صىل اهلل عليه-  يريد أن يرخص هل انليب,اخلمس
Говоря это, он хотел получить от Пророка (мир ему
и благословение Аллаха) разрешение не приходить  فلما أدبر ناداه, يف ترك اجلماعة فرخص هل-وسلم
на коллективные молитвы. И Посланник Аллаха : قال. نعم: هل تسمع األذان بالصالة؟ قال:وقال
(мир ему и благословение Аллаха) разрешил ему.
ُ فأجب
.المنادي بالصالة
Но когда тот повернулся, чтобы уйти, Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) окликнул
его и спросил: «Слышишь ли ты призыв на
молитву?» Тот ответил: «Да». Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тогда
отвечай призывающему на молитву.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة الضَّح:اتلصنيف
ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانلِه عن املنكر > أحاكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانلِه عن املنكر
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:

 .1وجوب صالة اجلماعة؛ ألن ُّ
الرخصة ال تكون إال من يشء الزم وواجب ،ثم إن قوهل" :أجب" هذا أمر واألصل أن األمر للوجوب.
 .2وجوب صالة اجلماعة ىلع األعىم ولو لم يكن هل قائد يقوده للمسجد.
ُ
 .3تربية املفيت ىلع ترك االستعجال يف الفتيا وأنه ينبيغ عليه أن يستفصل من حال السائل قبل إصدار الفتوى.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

تسهيل اإلملام بفقه 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)11287( :

392

К Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) привели человека, который пил
вино, и Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Побейте
его.»

 برجل قد-صىل اهلل عليه وسلم- أيت انليب
ً رشب
.» «اُضبوه: قال،مخرا
**

644. Текст хадиса:

ُ

صىل-  أ ِيت انليب: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
: قال،رشب مخرا
ِ  برجل قد-اهلل عليه وسلم
، فمنا الضارب بيده: قال أبو هريرة.»«ارضبوه

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) привели человека, который пил вино, и
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Побейте его». Абу Хурайра
сказал: «И мы начали бить его — кто рукой, кто
сандалиями, кто одеждой. А когда он ушёл, кто-то
сказал [ему вслед]: “Да опозорит тебя Аллах!”
[Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха)] сказал: “Не говорите так. Не помогайте
шайтану против него.»”

 قال، فلما انرصف، والضارب بثوبه،والضارب بنعله

 ال، «ال تقولوا هكذا: قال، أخزاك اهلل:بعض القوم
ُ
.»ت ِعينُوا عليه الشيطان

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.644

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Смысл хадиса таков. Сподвижники (да будет -ريض اهلل تعاىل عنهم-  أن الصحابة:معىن احلديث
доволен ими Всевышний Аллах) привели к Пророку
(мир ему и благословение Аллаха) человека,  برجل قد-صىل اهلل عليه وسلم- جاءوا إىل انليب
который пил вино, и Пророк (мир ему и -صىل اهلل عليه وسلم-  فأمر انليب،رشب اخلمر
благословение Аллаха) велел побить его, не назвав
 فبعضهم رضبه بيده دون،برضبه فرضبه الصحابة
при этом определённое число ударов. И
сподвижники побили его, причём некоторые  ومنهم،استعمال أداة أخرى من أدوات الرضب
ударяли его рукой, не используя ничего из того, чем الضارب بنعله وهذا من اتلنكيل به ومنهم الضارب
обычно бьют. А некоторые ударяли его
сандалиями, что было более суровым наказанием.  ولم يستعملوا السوط اذلي هو أداة احلد يف،بثوبه
ً
А некоторые ударяли его одеждой. При этом они не  وجاء يف رواية أنه أمر عْشين رجال فرضبه،الرضب
использовали
плеть,
которой
обычно
 وهذا يفرس أن،لك رجل جدلتني باجلريد وانلعال
осуществляют
бичевание
в
установленном
Шариатом наказании. Когда же люди перестали  وما جاء عن اخللفاء الراشدين من،اجلدل أربعني
бить его, кто-то обратился к Аллаху с мольбой
.زيادة ىلع ذلك فهو تعزير راجع لإلمام
против того человека, сказав: «Да опозорит тебя
Аллах!» — то есть пожелал ему позора или, иными  داع عليه بعضهم بقوهل،ثم ملا فرغ انلاس من رضبه
словами, унижения, ничтожности и посрамления  وهو اذلل، " أخزاك اهلل" أي داع عليه باخلزي:
среди людей. И тогда Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Не говорите так. صىل اهلل-  فقال انليب،واملهانة والفضيحة بني انلاس
Не помогайте шайтану против него». Потому что  "ال تقولوا هل هكذا ال تعينوا عليه:-عليه وسلم
они пожелали ему позора и на их мольбу мог прийти
الشيطان"؛ ألنهم إذا دعوا عليه باخلزي ربما
ответ, и тогда шайтан достиг бы своей цели и
добился бы желаемого; причина ещё и в том, что не  ونال مقصده، فبلغ الشيطان مأربه،استجيب هلم
следует таким образом внушать согрешившему
. وحىت ال ينفر العايص وقد حد،ومطلبه
отвращение к религии, ведь его уже подвергли
предписанному наказанию.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احلدود.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أخزاك اهلل  :أهانك وأذلك.

فوائد احلديث:
 .1حصول حد شارب اخلمر بالرضب بايلد وأطراف اثلوب واجلريد وانلعال.
 .2احلدود زواجر جوابر فمن أقيم عليه احلد اكن كفارة هل.
 .3أسلوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف توجيه العصاة بعدم تعيريهم أو سبهم ،مما ُيعل ذلك أدىع إىل استجالبهم إىل ترك املعايص.
 .4ال ينبيغ للمسلم أن يكون عونا للشيطان ىلع أخيه املسلم إذا فرط يف حق من احلقوق.
 .5ىلع املسلمني أن حيرصوا ىلع رد العصاة إىل جانب احلق و الصواب.
 .6مرتكب الكبرية ال يكفر بها ثلبوت انلِه عن لعنه ،واألمر بادلاعء هل.
 .7فيه ديلل ىلع أن اإلنسان إذا فعل ذنبا وعوقب عليه يف ادلنيا ،فإنه ال ُيوز نلا أن ندعو عليه باخلزي والعار ،بل نسأل اهلل هل اهلداية ،ونسأل
اهلل هل املغفرة.

 .8فيه حتريم رشب اخلمر وأن من رشبها عوقب.

 .9فيه الرفع إىل ويل األمر إذا اقتىض األمر ذلك.

 .10ادلاعء للعايص بعد إقامة احلد علية باتلوفيق وانلجاة من اخلذالن.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.-كنوز رياض الصاحلني ،محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

-رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

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.

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عْشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3262( :
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«К ‘Абдуллаху ибн Мас‘уду, да будет
доволен им Аллах, пришли по поводу
мужчины, который женился на
женщине, не назначив ей никакого
брачного дара, и умер прежде, чем войти
к ней. ‘Абдуллах спросил:
“Поспрашивайте: знаете ли вы хадис,
связанный с таким случаем?” Люди
ответили: “О Абу ‘Абду-р-Рахман, мы не
знаем никакого хадиса о подобном
случае”. Тогда он сказал: “Я скажу вам
своё мнение, и если оно правильно, то
это от Аллаха»

 ِف-ريض اهلل عنه- أيت عبد اهلل بن مسعود

 فتويف قبل أن،رجل تزوج امرأة ولم يفرض هلا

 سلوا هل جتدون فيها: فقال عبد اهلل،يدخل بها
يعين-  ما جند فيها، يا أبا عبد الرَحن:أثرا؟ قالوا
ً
 أقول برأيي فإن اكن صوابا فمن اهلل: قال-أثرا

**

645. Текст хадиса:

‘Алькама и аль-Асвад передают: «К ‘Абдуллаху ибн
Мас‘уду, да будет доволен им Аллах, пришли по
поводу мужчины, который женился на женщине, не
назначив ей никакого брачного дара, и умер
прежде, чем войти к ней. ‘Абдуллах спросил:
“Поспрашивайте: знаете ли вы хадис, связанный с
таким случаем?” Люди ответили: “О Абу ‘Абду-рРахман, мы не знаем никакого хадиса о подобном
случае”. Тогда он сказал: “Я скажу вам своё мнение,
и если оно правильно, то это от Аллаха. Ей
полагается такой же брачный дар, какой обычно
получают подобные ей женщины, не больше и не
меньше, и ей полагается наследство. И она должна
соблюдать ‘идду”. Тогда поднялся один из
ашджаитов и сказал: “Подобное решение вынес
Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и
приветсвует, относительно женщины из нашего
числа — Барва‘ бинт Вашик. Она вышла замуж за
одного человека, и он умер до того, как вошёл к ней,
и Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и
приветсвует, назначил ей такой же брачный дар,
какой обычно получают подобные ей женщины, и
сказал, что ей полагается наследство, и она должна
соблюдать ‘идду”. И ‘Абдуллах поднял руки и
произнёс такбир.»

 أقول برأيي فإن: قال-  يعِن أثرا-  ما َند فيها،الرمحن
ْ
َْ
 ال َوك َس وال،كمه ِر نسائها
 «هلا،اكن صوابا فمن اهلل
َ
ر
 من، فقام رجل،» وعليها ال ِعدة، وهلا املرياث،ش َط َط

 يف مثل هذا قىض رسول اهلل صىل اهلل: فقال،أشجع
ْ
اش ٍق
ِ  يف امرأة يقال هلا بِر َوع بنت َو،عليه وسلم فينا
 «فقىض هلا، فمات قبل أن يَدخل بها،تزوجت رجال
،رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ب ِمثل َصداق نسائها
 وعليها الع ردة» فرفع عبد اهلل يَديْه ر،وهلا املرياث
.وكَّب
ِ
ِ

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.645

ُ
َ َيت عبد اهلل يف رجل ت
َ ِ  أ: قاال، واألسود،عن علقمة
زوج
 فقال، فتُويف قبل أن يَدخل بها،امرأة ولم يَفرض هلا
ُ
 يا أبا عبد: َسلوا هل َتدون فيها أثرا؟ قالوا:عبد اهلل

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Из хадиса следует, что если мужчина умер после
того, как заключил брачный договор с женщиной, но
до того, как дал ей брачный дар (махр) и до того, как
вступил с ней в половую близость или остался с ней
наедине, то женщина имеет право получить махр
полностью. И если брачный дар не был определён,
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**

دل احلديث ىلع أن املرأة تستحق بموت زوجها بعد

 وإن لم يقع منه،العقد قبل فرض الصداق مجيع املهر
 وإن اكنت لم ر,دخول وال خلوة
أي لم- يسم هلا مهر

 ودل احلديث أيضا, فلها مهر مثلها من قراباتها-حيدد

أن َعليها ال ِع ردة بما أنره قد حصل عقد انلاكح ،فإذا то она получает брачный дар, подобный брачным
дарам своих родственниц. Из хадиса следует
تويف زوجها ،فعليها عدة الوفاة واإلحداد ،ولو لم также, что в этом случае женщина должна
ر
حيصل دخول وال خلوة ,كما أنها ترث منه؛ ألنها соблюдать ‘идду, поскольку имело место
заключение брака. То есть в случае смерти мужа
زوجة بعصمة زوجها.
она должна соблюдать ‘идду вдовы, даже если муж
не вступал с ней в половые отношения и не
оставался с ней наедине. Также она наследует
мужу, поскольку она была его законной женой.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
َ
راوي احلديث :األ ْس َو ِد بن يزيد انلخيع -رمحه اهلل-
َْ َ
َعلق َمة بن قيس انلخيع -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َْ
ً ّ
ُ
مهرا معني املقدار.
لزم نفسه
• لم يف ِرض هلا  :لم ي ِ
• ال وكس  :بفتح الواو ،فسكون الاكف ،ثم سني مهملة ،أي :ال نقصان ،واملعىن :ال ينقص عن مهر نسائها.
• شطط  :الشطط :اجلَور والظلم ،أي :ال ُيار ىلع الزوج بزيادة مهرها ىلع نسائها.
• فمات قبل أن يدخل بها  :مات قبل أن ُيامعها.

• بمثل صداق نسائها  :أقاربها من النساء كأختها وعمتها ،وينظر إىل من هو مثلها يف دينها وعقلها وحنو ذلك.

فوائد احلديث:

 .1أن املرأة تستحق كمال املهر وإن لم ي ُ ر
سم ،وذلك يف حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها وال خال بها ،وإذا لم حيدد املهر فاذلي تستحقه مهر
املثل.
ُ ُّ
ر
ر
خيل بصحة انلاكح؛ فإنه يصح ولو لم يسم.
 .2أن عدم ذكر املهر يف العقد أو قبله ،ال ِ
ر
ر
 .3أنه البد من وجود الصداق يف انلاكح ،وأن عدم ذكره ال ُيعل عقد انلاكح عقد تَّبع ال عوض فيه.
ً
ّ
َ
فرض هلا صداقا فيجب هلا مهر املثل ،وَتب عليها العدة .وأنها ترث من زوجها ذلك.
 .4أن املرأة اليت مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم ي ِ
ر
اّلل عنه -من الورع ،حيث امتنع عن الفتوى بال ّ
نص.
 .5ما اكن عليه ابن مسعود -ريض
ر
ٌ
 .6أن إصابة ّ
ُ
توفيق من اّلل -تعاىل ،-فينبيغ الشكر عليه ،وأن خطأه من تلبيس الشيطان ،وال ينسب إىل الشارع.
احلق
 .7أن املجتهد إذا أخطأ ال لوم عليه ،بل يُعذر يف ذلك ،حيث إن هل ً
أجرا باجتهاده.
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املصادر واملراجع:
-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية

سنن الرتمذي ,ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية 1395 ،ه-سنن ابن ماجه ،ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية

-سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية1406 ،

-مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م

صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة غراس للنْش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،هّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م-رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل

نيل األوطار للشواكين  ,ت :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،هَ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل  1428ه
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58106( :
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«Однажды я пришел к Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует),
который в это время находился в
красном шатре из кожи, и увидел, как от
него вышел Биляль, неся воду,
оставшуюся после совершенного им
омовения. [Люди устремились к ней], и
некоторым досталось что-то из этой
воды, а некоторым удалось лишь
побрызгать на себя ею.»

َّ ُ
 وهو ِف قب ٍة-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت انليب
 فخرج بالل بوضوء فمن ناضح،هل َحراء من أدم
ونائل

**

646. Текст хадиса:

Сообщается, что Абу Джухайфа Уахб ибн
‘Абдуллах ас-Суваи (да будет доволен им Аллах)
рассказывал: «Однажды я пришел к Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует), который в
это время находился в красном шатре из кожи, и
увидел, как от него вышел Биляль, неся воду,
оставшуюся после совершенного им омовения.
[Люди устремились к ней], и некоторым досталось
что-то из этой воды, а некоторым удалось лишь
побрызгать на себя ею». Далее он рассказывал:
«Затем Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) вышел из шатра, будучи облаченным
в красное одеяние (хулля), и я словно сейчас вижу
перед собой белизну его голеней». Также Абу
Джухайфа сказал: «[Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует)] совершил омовение, а
Биляль провозгласил азан, и я специально
наблюдал за его ртом, и видел, как он поворачивал
свою голову направо и налево, произнося слова:
"Спешите на молитву! Спешите к спасению!" Затем
перед Пророком (да благословит его Аллах и
приветствует) было водружено небольшое копье, и
он, выступив вперед, провел с людьми
послеполуденную молитву в два ракята. И в
дальнейшем он продолжал совершать молитвы в
количестве двух ракятов вплоть до своего
возвращения в Медину.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.646

ُ َ َْ َ َ ْ ْ َ ْ ر
ُّ اّلل
الس َو ِ ي
ريض اهلل- ايئ
ِ ب ب ِن عب ِد
ِ عن أيب جحي َفة وه
ُ َ «أت: قال-عنه
يت انلَ ر
 وهو-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ
َ َ
ََ
َ يف ُق رب ٍة َ ُهل َمح َر
،ٍ فخ َرج بِالل بِ َو ُضوء: قال، ٍاء ِمن أدم
َ َ َ َ ف: قال،فمن نَاضح ونَائل
ر
صىل اهلل عليه- انليب
ِ
ٍ ِ
ِ َ خ َر يج
َ ُ َ َ ٌ ٍُ ر
َ َ
ُ
َ
َ
ُ
،اض ساقي ِه
ِ  كأين أنظر إىل بي، عليه حلة محراء-وسلم
َ
َََ ر َر
َت أتَتَ رب ُع فَ ُاه َه ُهنا
َ  َف: قال،الل
ُ َج َعل
ِ فتوضأ وأذن ب:قال
َ ر
ََُ
يح ىلع ر
 َ ر:وشماال
يح َىلع
الصالة؛
ِ  يقول ي ِمينا،وههنا
َ َ
ُ  َفتَ َق رد َم وصىل،زن ٌة
ُ َ  ُث رم َر َك َزت.الح
َ َ هل َع
َ الظ
هر
الف
َ
َ
ي
ُ
َ  ث رم لم يَزل يُصيل َر،كعتَني
َ َر
كعتَني َح رىت َر َج َع ِإىل
ِ
َ
.»الم ِدينَة

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ً
Однажды Пророк (да благословит его Аллах и  نازال يف األبطح يف-صىل اهلل عليه وسلم- اكن انليب
**

приветствует), приехав в Мекку, остановился в ее
верхней части, в местечке под названием альАбтах, и Абу Джухайфа, пришедший к нему, увидел,
как из его шатра вышел Биляль, неся воду,
оставшуюся после совершенного Пророком (да
благословит его Аллах и приветствует) омовения, а
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صىل اهلل-  فخرج بالل بفضل وضوء انليب،أىلع مكة

. وأذن بالل، وجعل انلاس يتَّبكون به،-عليه وسلم

 وهو يلتفت، فجعلت أتتبع فم بالل:قال أبو جحيفة
ً
 "يح ىلع الصالة يح ىلع:يمينًا وشماال عند قوهل

الفالح" ليسمع انلاس حيث إن اجلملتني حث ىلع присутствовавшие там люди стали разбирать ее, в
надежде обрести благодать от его прикосновения к
امليجء إىل الصالة ،ثم ُر ِ َ
كزت للنيب -صىل اهلل عليه ней. Затем Биляль провозгласил азан, и Абу
وسلم -رمح قصرية تلكون سرتة هل يف صالته ،فصىل Джухайфа, специально следивший за губами
Биляля во время азана, отметил, что при
الظهر ركعتني ،ثم لم يزل يصيل الرباعية ركعتني حىت
произнесении слов «Спешите на молитву! Спешите
ً
مسافرا.
رجع إىل املدينة ،لكونه
к спасению!» он поворачивался вправо и влево, для
того чтобы эти слова услышали люди, ибо эта часть
азана
представляет
собой
побуждение
к
отправлению на коллективную молитву. Затем
перед Пророком (да благословит его Аллах и
приветствует) было водружено копье, в качестве
преграды, препятствующей прохождению перед
ним людей и животных во время молитвы, и он
совершил с людьми полуденную молитву в два
ракята. В дальнейшем Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) продолжил совершать
четырех-ракятные молитвы по два ракята вплоть до
возвращения в Медину, поскольку все это время
являлся путником (мусафиром).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوضوء  -السرتة يف الصالة  -املناقب  -اللباس  -فضائل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ب بن عبد اهلل ُّ
السوايئ -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ
• ُق ربة َ ُ
هل َمح َر َ
اء ِمن أدمٍ  :األدم اجلدل املدبوغ ،والقبة يه اخليمة.
ُ
• بِ َوضو ٍء  :يعِن املاء.
رٌ
• ُحلة  :ال تكون إال من ثوبني ،إزار ورداء أو غريهما وتكون ثوبا هل بطانة.
َ
َ
اض ٍح ونائِ ٍل  :انلضح :الرش ،واملراد هنا األخذ من املاء اذلي توضأ به انليب صىل اهلل عليه وسلم للتَّبك.وانلائل :اآلخذ ممن أخذ من وضوئه
• فمن ن ِ
عليه الصالة والسالم.
َ
ََ َ َ
• أتت رب ُع ف ُاه ه ُهنَا وه ُهنَا  :ظرفا ماكن ،واملراد يلتفت جهة ايلمني وجهة الشمال يلبلغ من حوهل.
ٌَََ
زنة  :رمح قصري ،يف طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال هلا :زج.
•ع
ر
• يح  :أقبلوا.
َ َ
• الفالح  :الفوز باملطلوب وانلجاة من املرهوب.
ُر َ َ َ
زل يُص ييل َر َ
كعتَني  :استمر يصيل ركعتني ألجل السفر ،يعِن :يف الصالة الرباعية ،ويه :الظهر ،والعرص ،والعشاء.
• ثم لم ي
ِ

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية اتلفات املؤذن يمينا وشماال عند قوهل( :يح ىلع الصالة ،يح ىلع الفالح) واحلكمة يف هذا تبليغ انلاس يلأتوا إىل الصالة؛ ألن هاتني
اجلملتني نداء وُماطبة للناس ،وما عداهما ذكر هلل تعاىل؛ ذللك خصتا باالتلفات.

 .2مْشوعية قرص الرباعية إىل ركعتني يف السفر.
ً
 .3املسافر يقرص وإن اكن يف بدل تزوج فيه ،أو استوطنه سابقا.

 .4مْشوعية السرتة أمام املصيل ولو يف مكة.

 .5شدة حمبة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وتَّبكهم بآثاره ،وهذا اتلَّبك خاص به -صىل اهلل عليه وسلم-.
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 .6تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث اكن ُميمه تلك القبة الصغرية من اجللود.

 .7جواز لبس احللة احلمراء الغري اخلالصة يف احلمرة.

 .8جواز تشمري الرجل ثوبه عن ساقيه السيما يف السفر.

 .9الساقني ليسا من العورة.

 .10مْشوعية األذان يف السفر.

املصادر واملراجع:

اإلملام بْشح 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 ،القاهرة 1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3530( :
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«Однажды я пришёл к Пророку (да
благословит его Аллах и приветствует) и
 وهو يستاك-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت انليب
увидел, что он чистит зубы свежим
сиваком (зубочисткой), пытаясь достать
، وطرف السواك ىلع لسانه: قال،بسواك رطب
им до самого края своего языка и
издавая сдавленные звуки: "Уъ, уъ". При  كأنه يتهوع، والسواك ِف فيه، أع، أع:وهو يقول
этом зубочистка находилась у него во
рту, и казалось, что его вот-вот стошнит.»
**

647. Текст хадиса:

: احلديث.647

Сообщается, что Абу Муса аль-Аш‘ари (да будет : قال-ريض اهلل عنه- عن أيب موىس األشعري
доволен им Аллах) сказал: «Однажды я пришёл к ُ َ ْ َ
ُ َ((أت
اك
ت
س
ي
وهو
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
يت
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
َُ َ
َْ َ ب
َ ي
и увидел, что он чистит зубы свежим сиваком  وهو، وطرف السواك ىلع لسانه: قال،سواك رطب
ِِ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ر
َ
َ
 ي، أع، أع:يقول
(зубочисткой), пытаясь достать им до самого края
.)) كأنه يته روع،والس َواك يف ِفيه
своего языка и издавая сдавленные звуки: "Уъ, уъ".
При этом зубочистка находилась у него во рту, и
казалось, что его вот-вот стошнит.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Абу Муса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах)  أنه جاء:-ريض اهلل عنه- يذكر أبو موىس األشعرى
поведал о том, что однажды он пришел к Пророку
(да благословит его Аллах и приветствует) и  وهو يستاك بسواك،-صىل اهلل عليه وسلم- إىل انليب
увидел, как он чистит зубы свежим сиваком (а надо ،رطب؛ ألن إنقاءه أكمل؛ فال يتفتت يف الفم؛ فيؤذى
отметить, что свежий сивак гораздо лучше очищает
 حىت، وبالغ يف التسوك،وقد جعل السواك ىلع لسانه
полость рта, нежели сухой, и не крошится во рту,
.كأنه يتقيأ
доставляя неудобство и неприятные ощущения).
Также Абу Муса увидел, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) чистил
сиваком язык, и делал это настолько старательно,
что казалось, что его вот-вот стошнит.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة:اتلصنيف
. انلاكح-  الصالة-  الوضوء:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ر
َ
-ريض اهلل عنه-  أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. لفظه أخذ من اجلمع بني الصحيحني للحميدي:ملحوظة

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ ْ• َأتي
ر
. ولم يعلم مىت اكن هذا امليجء، جئت إيله: انليب
ت
. يدلك فمه بالسواك: • ي َ ْستَاك

. ىلع طرف لسانه من داخل: • ىلع لسانه
ْ ُ ْ ُ
. فأبدلت همزة، أصلها هع هع، حاكية صوت املتَّقء: • أع أع
. يف فمه: • يف فيه
ُّ
. اتلقيؤ بصوت: اتلهوع: • كأنه يتَ َه روع

401

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية السواك بالعود الرطب ،وأن السواك من العبادات والقربات.
 .2جواز التسوك يف حرضة انلاس.
 .3مْشوعية أن يستعمل السواك يف لسانه ،يف بعض األحيان ،كما يكون ىلع اللثة واألسنان.
 .4مْشوعية املبالغة يف التسوك؛ ألن يف املبالغة كمال اإلنقاء.
املصادر واملراجع:
اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3456( :
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ُ ْ
َ َّ َ َ َ ْ ُ ي
ارب وأعفوا اللح
ِ أحفوا الشو

«Укорачивайте усы и отпускайте
бороды.»
**

648. Текст хадиса:

: احلديث.648

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) صىل-  عن انليب-ريض اهلل عنهما- وعن ابن عمر
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
ُْ َ َ َ ر
ُْ
وا
ف
ارب وأع
ِ  «أحفوا الشو: قال-اهلل عليه وسلم
Аллаха) сказал: «Укорачивайте усы и отпускайте
ي
.»الل ََّح
бороды.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Смысл хадиса таков. Мусульманину велено
укорачивать усы и не оставлять эту процедуру на
срок дольше сорока дней — и то, если они не
отрастают за это время слишком сильно. Это
подтверждает хадис Анаса (да будет доволен им
Аллах): «Нам был определён срок, который мы не
должны превышать, в том, что касается
укорачивания усов, подстригания ногтей, удаления
волос под мышками и сбривания волос с лобка: мы
не должны оставлять всё это более чем на сорок
дней» [Муслим].
А в версии Абу Дауда говорится: «Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) назвал
нам срок, который мы не должны превышать, в том,
что касается сбривания волос с лобка,
подстригания ногтей и укорачивания усов».
А в хадисе, приводимом Ахмадом и ан-Насаи,
говорится: «Кто не укорачивает усы, тот не из нас».
Шейх аль-Альбани назвал этот хадис достоверным
[Сахих аль-джами‘ ас-сагыр ва зийадату-ху, 6533].
Таким образом, это утверждённая сунна —
укорачивать усы. При этом не важно, удаляет ли их
человек полностью, так что становится видна
белизна кожи, или просто подрезает так, чтобы они
не свешивались на верхнюю губу и к ним не
прилипала пища.
А предписание отпускать бороду распространяется
на
растительность
на
лице,
включая
растительность на щеках — она также считается
частью бороды.
Отпускать бороду — значит не мешать ей
отрастать, не сбривать её и не укорачивать, то есть
не отнимать от неё ни мало, ни много, потому что
само употреблённое слово несёт в себе значение
увеличения, приумножения. То есть отпускайте её,
и
пусть
она
становится
обильной.
Подразумевается, что её не трогают, дабы она
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**

َ
ُ
اربه
ِ  أن المسلم مأمور باألخذ من ش:معىن احلديث
َْ
وال يرتكه أكرث من أربعني يوما ما لم يفحش؛ ملا رواه
ُي
َ
"وقت نلا يف ق يص
:-ريض اهلل عنه- مسلم عن أنس

 وحلق، ونتف اإلبط، وتقليم األظفار،الشارب

" أن ال نرتك أكرث من أربعني يللة،العانة
َ "و رق
َ :ويف رواية أيب داود
ت نلا رسول اهلل صىل اهلل عليه
ّ
وقص الشارب
وسلم حلق العانة وتقليم األظفار
ً
ً أربعني
"يوما مرة
َ
اربه
ِ  "من لم يأخذ من ش:وقد وقع عند أمحد والنسايئ
ر
 وصححه الشيخ األبلاين يف صحيح،"فليس ِمنا
(6533).) برقم1113/2( اجلامع الصغري وزيادته
َ
ي
 سواء ِحبَفه حىت يبْ ُد َو،فيتأكد األخذ من الشارب
َْ
بياض اجلدل أو بأخذ ما زاد ىلع الشفه مما قد يعلق به
. الطعام

 إنها شعر: قال أهل اللغة: "وإعفاء اللحية "واللحية
َ
ر
َ :الوجه واللحيني يعِن
الع َوارض وش َعر اخلَديْ ِن فهذه
.لكها من اللحية
ٌ ر
 تركها ُم َوف َرة ال يتعرض هلا:واملقصود من إعفائها
 ال بقليل وال بكثري؛ ألن اإلعفاء،حبلق وال بتقصري
، فاعفوها وكرثوها،مأخوذ من الكرثة أو اتلوفري

 وقد جاءت، أنها ترتك وتوفر:فاملقصود بذلك
األحاديث الكثرية عن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم باألمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛ فقد جاء

".  " أعفوا: " أرخوا " وبلفظ: "وفروا" وبلفظ: بلفظ

وَّكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفريها وعدم َ
اتلعرض стала обильной. Во многих хадисах Посланника
)Аллаха (мир ему и благословение Аллаха
هلا.
содержится
по-разному
сформулированное
وقد اكن من اعدة الفرس قص اللحية ،فنىه الْشع веление отпускать бороду: «делайте обильной»,
«отращивайте»,
«отпускайте».
И
все
эти
عن ذلك ،كما يف ابلخاري من حديث ابن عمر بلفظ формулировки указывают на веление оставлять и
отращивать бороду и не мешать ей расти.
" خالفوا املْشكني..".
У персов существовал обычай укорачивать бороду,
وهذا األمر مع تعليله بمخالفة املْشكني يدل ىلع и Шариат запретил это, о чём упоминается в хадисе
Ибн
‘Умара:
«Поступайте
وجوب إعفائها ،واألصل يف التشبه اتلحريم ،وقد قال наперекор
многобожникам…» [Бухари].
صىل اهلل عليه وسلم( :من تشبه بقوم فهو منهم).
Это веление, обоснованное противоречием
многобожникам, указывает на обязательность
отращивания бороды. Основой в подражании
многобожникам является запретность. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Кто подражает каким-то людям, тот из них».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• أحفوا الشوارب  :قصوا ما طال من الشفتني.
ي
• أعفوا اللَّح  :ال تقصوا منها شيئا.

فوائد احلديث:
 .1حتريم حلق اللحية أو تقصريها ووجوب إعفائها ،خبالف الشارب ،فإنه يؤخذ منه.
ر
 .2وجوب األخذ من الشارب وعدم جواز تركه ،سواء باألخذ من أسفله مما ييل الشفة أو بتخفيفه لكه.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.-كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه
منار القاري رشح ُمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية،
مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)3279( :
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]«Вам дозволено [употреблять в пищу
]два [вида] мертвечины и два [вида
]крови. Что касается двух [видов
мертвечины, то это рыба и саранча, а два
»[вида] крови — это печень и селезёнка.

أحلت لكم ميتتان ودمان ،فأما امليتتان:

فاحلوت واجلراد ،وأما ادلمان :فالكبد والطحال

 .649احلديث:

**

649. Текст хадиса:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и
его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (мир
ُ ر ْ
لكم
ت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ِحل
ему и благословение Аллаха) сказал: «Вам
َ َْ َ ُ ُْ ُ
َميْتَتَ َ َ َ
ان ،فأما امليتتان :فاجلراد واحلوت ،وأما ]дозволено [употреблять в пищу] два [вида
ان ودم ِ
ِ
ر
мертвечины и два [вида] крови. Что касается двух
ان :فالكبد والطحال».
ادل َم
ِ
[видов] мертвечины, то это рыба и саранча, а два
»[вида] крови — это печень и селезёнка.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

خيَّب ابن عمر حبكم رشيع فقِه يتعلق حبل أكل

بعض األشياء األول :حتليل أكل ميتة اجلراد واحلوت،

واثلاين :حل أكل نوعني من ادلماء وهما :الكبد

والطحال ،وهذان احلكمان مستثنيان من حتريم أكل

امليتة وادلم.

Общий смысл:
**

Ибн ‘Умар сообщает о постановлении Шариата,
согласно
которому
дозволено
употреблять
следующие виды пищи. Первый: мёртвая рыба и
саранча. Второй: два вида крови — печень и
селезёнка. Это исключения из запрета на
употребление в пищу мертвечины и крови.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > احلكم الْشيع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة  -الصيد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ ُ
• اجل َ َراد  :حيوان صغري طائر معروف ،والواحدة جرادة ،اذلكر واألنىث سواء.
َ ُ
• احلوت  :هو السمك ،وقيل :ما عظ َم منه ،واجلمع حيتان.
• أُحلر ْ
ت لكم  :معناه أن الشارع أذن نلا وأباح نلا.
ِ
ََْ
َ
ان  :تثنية ميتة ،وامليتة  :ما فارقته احلياة بغري ذاكة رشعية.
• ميتت ِ
• الكبد  :عضو يف اجلانب األيمن من ابلطن حتت احلجاب احلاجز ،وهو ُمزن هام لدلم.

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

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع حتريم امليتة ،واستثِن منها اجلراد والسمك ،فلك منهما حالل.
 .2أن ميتة اجلراد واحلوت طاهرة وحالل.
 .3الكبد والطحال حالالن وطاهران.
 .4احلديث ديلل ىلع أن السمك واجلراد إذا ماتا يف ماء فإنه ال ينجس.
 .5يف احلديث ديلل ىلع حتريم ادلم ،وهذا جممع عليه.
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املصادر واملراجع:
1.توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُ 2.سبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.

3.تسهيل اإلملام ،للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.

4.رشح الشيخ ابن عثيمني للبلوغ ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
ر
5.منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.

الرقم املوحد)8362( :
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ً
 وهو أشده،أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس

«Иногда это похоже на звон
колокольчиков, и это для меня тяжелее
всего, и я усваиваю сказанное, и он
уходит. А иногда ангел приходит ко мне в
образе человека и говорит со мной, а я
усваиваю сказанное им»

، فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال،يلع
ً
وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيلكمين فأيع ما
يقول

**

650. Текст хадиса:

ُ
َ
ر
 أن احلارث-ريض اهلل عنها- عن اعئشة أ يم املؤمنني
َ
صىل اهلل-  سأل رسول اهلل-ريض اهلل عنه- بن هشام
َ
َ ْ
َ يك
ُ ْ الو
يح؟
 كيف يأ ِت، يا رسول اهلل: فقال-عليه وسلم
ً ْ
 «أحيانا:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال رسول اهلل
ْ
َ ْ
ْ ر
َْ
ُّ َ
 فيَف ِص ُم،يلع
 وهو أشده،يَأ ِتيِن ِمثل َصل َصلة اجل َ َرس
ُر
ُ ََ
ً
ي
ُ ْعِن وقد َو َعي
الملك
 وأحيانا يتمثل يل،ت عنه ما قال
َ
َي
ً
ريض-  قالت اعئشة.»َر ُجال فيُلك ُمِن فأ ِيع ما يقول
َ  ولقد رأيتُه يزنل عليه:-اهلل عنها
ُ ْ الو
ِيح يف ايلوم
ِ
ْ
ً َ َ ُ ر َ َ ََََ ر
ْ الشديد
. فيَف ِص ُم عنه وإن ج ِبينه يلتفصد عرقا،الَّب ِد
ِ

Мать верующих ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах)
передаёт, что однажды аль-Харис ибн Хишам (да
будет доволен им Аллах) спросил Посланника
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «О
Посланник Аллаха! Как к тебе приходит
Откровение?» Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) ответил: «Иногда это
похоже на звон колокольчиков, и это для меня
тяжелее всего, и я усваиваю сказанное, и он уходит.
А иногда ангел приходит ко мне в образе человека
и говорит со мной, а я усваиваю сказанное им».
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «И я
видела, как в холодный день ему ниспосылалось
Откровение и после того, как его ниспослание
заканчивалось, по его лбу стекал пот»!
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.650

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Аль-Харис ибн Хишам (да будет доволен им Аллах)
спросил Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха): «О Посланник Аллаха! Как
к тебе приходит Откровение?» Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сообщил ему,
что иногда ангел Джибриль (мир ему) приходит к
нему с Откровением, и при этом голос ангела схож
по своей силе со звоном колокольчиков, и это самое
трудное для него. Ему становится очень тяжко, а
потом это состояние проходит, и оказывается, что
он понял и запомнил сказанное ангелом.
Откровение приходило к нему с этим громким
звуком для того, чтобы отвлечь его от мирских дел
и освободить его чувства для этого громкого голоса.
И Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
воспринимал сказанное ему, потому что и его слух,
и его сердце было занято исключительно голосом
ангела.
И Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сообщил ему, что иногда Джибриль (мир ему)
приходит к нему в образе человека, например,
Дихьи, или кого-то иного, и передаёт ему
Откровение, и Пророк (мир ему и благословение
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**

-  رسول اهلل-ريض اهلل عنه- سأل احلارث بن هشام

 كيف، يا رسول اهلل: فقال-صىل اهلل عليه وسلم
ُ
صىل اهلل عليه- الويح؟ فأخَّبه رسول اهلل
يأتيك
ً
 بالويح-وهو جَّبيل-  أنه أحيانا يأتيه امللك-وسلم
ً
مشابها لصوت اجلرس يف
فيكون صوت امللك بالويح
صىل اهلل عليه-  وهو أشد يشء وأصعبه عليه،قوته

، وتغشاه شدة وكرب شديد ثم ينكشف عنه،-وسلم
 وإنما يأتيه الويح,وقد فهم وحفظ عن امللك ما قال

،بهذا الصوت الشديد؛ ليشغله عن أمور ادلنيا

صىل اهلل-  فاكن،ويفرغ حواسه للصوت الشديد

 يفهم عنه؛ ألنه لم يبق يف سمعه ماكن-عليه وسلم
.لغري صوت امللك وال يف قلبه

ً
 أنه أحيانا أخرى يأتيه-صىل اهلل عليه وسلم- وأخَّبه

 فيلكمه،جَّبيل يف صورة رجل مثل دحية أو غريه

.بالويح فيفهم ما يقوهل هل وحيفظه

وأخَّبت اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها اكنت ترى

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند نزول الويح عليه

يف ايلوم الشديد الَّبد فتنكشف عنه شدة الويح
ً
وجبينه يسيل عرقا من شدة ما يلقاه من الكرب

واملعاناة.

Аллаха) усваивает и запоминает сказанное им.
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сообщила, что
ей случалось видеть, как Пророку (мир ему и
благословение Аллаха) ниспосылалось порой
Откровение в очень холодный день, но когда
ниспослание Откровения заканчивалось, со лба его
лился пот — так тяжко ему приходилось.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة  -أنواع الويح  -حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :اعئشة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ْ َ
• َصل َصلة  :صوت.
• فيَ ْفص ُم ي
عِن  :يُقلع عِن وينجيل ما يغشاين منه.
ِ
َ
ُ
• َوعيْت  :حفظت اذلي ذكره
ر
ر
يتصور.
• يتمثل :
• َج ِبينه  :ما بني منبت الشعر واحلاجبني.
َ َ
• يتَف رص ُد  :يسيل.

• الويح  :يف اللغة اإلشارة والرسالة والكتابة ,ولك ما أليق إىل شخص يلعلمه ويح كيف اكن ,ثم غلب استعمال الويح فيما يلَّق إىل األنبياء من
عند اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1شدة الويح وصعوبته ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
 .2من الصفات اليت اكن يزنل بها الويح ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-أن يكون صوت امللك بالويح مشابها لصوت اجلرس يف قوته وهو أشد
ً
رجل أحيانا.
يشء وأصعبه عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-كما اكن جَّبيل يأتيه بالويح يف صورة ٍ

 .3أن السؤال عن الكيفية لطلب املعرفة أو الطمأنينة ال يقدح يف ايلقني.

 .4جواز السؤال عن أحوال األنبياء من الويح وغريه.

 .5أن أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكنوا يسألونه -صىل اهلل عليه وسلم -عن كثري من املعاين ،واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ّ
ّ
وسلمُ -ييبهم ،ويعلمهم ،واكنت طائفة منهم تسأل ،وطائفة حتفظ ،وَّكهم أدى ،وبلغ ما علم ،ولم يكتم حىت أكمل اهلل دينه.

408

املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،نْش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.

-عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

-إرشاد الساري لْشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكَّبى األمريية،

مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

-رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نْش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.

-إرشاد الساري لْشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكَّبى األمريية،

مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

-معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد ُمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.َر
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنْش  -دار
رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنْش واتلوزيع ,الطبعة األوىل.1424 -1416 ,
-املصباح املنري يف غريب الْشح الكبري ,أمحد بن حممد بن يلع الفيوِّم ثم احلموي ،أبو العباس ,املكتبة العلمية – بريوت.

الرقم املوحد)10840( :
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Сулейман ибн Ясар (да помилует его
Аллах) сказал: «Я застал более десяти
сподвижников Посланника Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха), и все они
оставляли поклявшегося не
приближаться к жене четыре месяца и
более до истечения четырёх месяцев,
[после чего предоставляли ему выбрать
между разводом и возвращением к
жене]» [Муснад аш-Шафии].

- أدركت بضعة عرش من أصحاب رسول اهلل
ُ
ُ
 َكهم يوق ِف المويل-صىل اهلل عليه وسلم

**

651. Текст хадиса:

Сулейман ибн Ясар (да помилует его Аллах)
сказал: «Я застал более десяти сподвижников
Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха), и все они оставляли поклявшегося не
приближаться к жене четыре месяца и более [до
истечения
четырёх
месяцев,
после
чего
предоставляли ему выбрать между разводом и
возвращением к жене].»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.651

 "أدركت: أنه قال-رمحه اهلل- عن سليمان بن ي َ َسار
َ ْ
بِض َعة عْش من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه
ُ ْ وسلم لكهم يُوق ُف ال
."ويل
م
ِ
ِ

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Из этого сообщения последователя сподвижников أفاد هذا األثر املقطوع عن اتلابيع سليمان بن يسار
Сулеймана ибн Ясара (да помилует его Аллах)
следует, что группа сподвижников оставляла ريض اهلل-  أن مجاعة من الصحابة-رمحه اهللُ
давшего клятву не вступать в близость с женой وهو من حلف- ويل
ِ  اكنوا يوقفون ويمهلون الم-عنهم
четыре месяца и более, а по прошествии этого
 عند،-ىلع ترك وطء زوجته أربعة اشهر فما فوق
срока они ставили его перед выбором: либо он даёт
жене развод, либо возвращается к жене, то есть ،ميض هذه املدة وخيريونه ىلع رأسها إما أن يطلق
ً وإما أن ييفء وهو أن يرجع ويطأ زوجته
начинает снова вступать с ней в близость, дабы منعا للرضر
отвести от неё вред, и при этом он должен был
искупить данную им клятву. И просто по  وال حيصل، مع تكفريه عن يمينه اليت حلفها،عنها
прошествии четырёх месяцев женщина не ،الطالق بمجرد انقضاء األربعة أشهر عند اجلمهور
считается разведённой по мнению большинства
 وهذه الصيغة تدل،بل ال بد من اتللفظ به حىت يتم
учёных, но мужчина должен сказать о нём вслух,
ً
ُ
чтобы это считалось разводом. Из сообщения ويل اكن حكما
ِ ىلع أن هذا اإليقاف والرتبص بالم
ً
следует, что оставлять давшего такую клятву
.-رضوان اهلل عليهم- مشهورا بني الصحابة
подобным
образом
было
постановлением,
известным среди сподвижников.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اإليالء:اتلصنيف
. األدلة-  أحاكم األرسة:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-رمحه اهلل-  سليمان بن يسار:راوي احلديث
. رواه الشافيع وادلارقطِن:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ْ
• بِضعة عْش  :ما بني اثلالث إىل التسع.
• يوقِف  :حيدد هل مدة اإليالء املباحة أربعة أشهر ،فإذا انتهت املدة فإما أن يطلق وإما أن يرجع.
• ُ
المويل  :وهو فاعل اإليالء ،واإليالء هو حلف الزوج ىلع ترك وطء زوجته أربعة أشهر؛ فإن اكن يف هذه املدة أو أقل منها فهو جائز للمصلحة
واتلأديب ،وإن زاد فهو حمرم ملا فيه من اإلرضار بالزوجة.

فوائد احلديث:
 .1املويل يمهل أربعة أشهر ،فال تطلبه زوجته بالفيئة ،وعند انقضاء مدة األربعة األشهر فلها مطابلته بالفيئة ،فإذا طابلته أمره احلاكم بالوطء،
فإن امتنع بال عذر يمنع الوطء أجَّبه احلاكم ىلع الطالق ،فإن لم يطلق طلق عليه احلاكم.

 .2اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات انلازشات ىلع أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر احلاجة وهو أربعة أشهر ،أما ما زاد ىلع ذلك فإنه ظلم وجور،
وربما محل املرأة ىلع ارتكاب املعصية ،إن لم حيمل الزوجني لكيهما؛ فألغته الْشيعة اإلسالمية.

 .3اعتبار اتلابعني واستدالهلم بفعل الصحابة -ريض اهلل عنهم-.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428َ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.

-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.

-فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل

.1427

-سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث.

-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلسالِّم – بريوت-الطبعة :اثلانية 1405

 ـه1985 -م.

-سنن ادلارقطِن/أبو احلسن ادلارقطِن  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد

برهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م.
-املسند -للشافيع :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان1400-ه.

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)58152( :
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“Дай ему своего молока, и ты станешь
запретной для него, и Абу Хузайфу
перестанет тяготить то, что тяготило его
прежде”

 ويذهب اذلي ِف نفس أيب،أرضعيه حتريم عليه
حذيفة

**

652. Текст хадиса:

 أن ساملا موىل أيب حذيفة-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что
Салим, вольноотпущенник Абу Хузайфы, жил
вместе с Абу Хузайфой и его семьёй в их доме.
Дочь Сухайля пришла к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха) и сказала: “Поистине,
Салим повзрослел и стал мужчиной и понимает то,
что понимают они, и он заходит к нам. И мне
кажется, Абу Хузайфе это не по душе”. Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: “Дай ему
своего молока, и ты станешь запретной для него, и
Абу Хузайфу перестанет тяготить то, что тяготило
его прежде”. И она вернулась и сказала: “Поистине,
я напоила его своим молоком”, и Абу Хузайфу
перестало тяготить то, что тяготило его прежде.»

تعِن ابنة-  فأتت،اكن مع أيب حذيفة وأهله يف بيتهم
 إن ساملا: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم-  انليب-ُسهيل
ََ
 وإنه يدخل. وعقل ما عقلوا.قد بلغ ما يبلغ الرجال
 وإين أظن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك.علينا
َ
، «أ ْر ِض ِعي ِه-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال هلا انليب.شيئا
َْ
» ويذهب اذلي يف نفس أيب حذيفة،حت ُر ِِّم عليه

 فذهب اذلي يف. إين قد أرضعته:فرجعت فقالت
.نفس أيب حذيفة

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.652

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Сахля бинт Сухайль, жена Абу Хузайфы (да будет
доволен им Аллах), пришла спросить о Салиме,
который принадлежал к числу наилучших
сподвижников. Абу Хузайфа усыновил его, когда
усыновление ещё было разрешённым, то есть до
того, как оно было отменено, и Абу Хузайфа и его
жена растили Салима как родного сына. А когда
Всевышний Аллах ниспослал: «Зовите их
[сыновьями] их [настоящих] отцов», усыновление
было отменено. Но Салим по-прежнему заходил к
Сахле, поскольку был маленьким. Так он заходил к
ней и видел её до тех пор, пока не достиг
совершеннолетия. А потом Абу Хузайфу стало
тяготить это. Однако при этом Абу Хузайфе и его
жене было неудобно запрещать Салиму заходить к
ней, поскольку он был им как родной сын. И тогда
они решили спросить Посланника Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха), как им быть. И Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал
ей: «Напои его своим молоком, и ты станешь
запретной для него, и Абу Хузайфу перестанет
тяготить то, что тяготило его прежде». И она
напоила его своим молоком, и всё случилось так,
как сказал Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха). Это особый случай, и если
ребёнок попил молока какой-то женщины в тот
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**

ريض اهلل- جاءت َسهلة بنت ُسهيل زوجة أيب حذيفة

واكن من أفاضل الصحابة-  تستفيت يف سالم-عنهما
ر
 واكن أبوحذيفة قد تبناه يوم أن اكن-ريض اهلل عنه
 واكن قد نشأ يف حجر أيب،اتلبِن جائزا قبل أن ينسخ
 ر،حذيفة وزوجته نشأة االبن
:-تعاىل- فلما أنزل اهلل
ي
 وبيق سالم ىلع،اتلبِن
{ادعوهم آلبائهم} بطل حكم

 وصار يدخل عليهم،دخوهل ىلع سهلة حبكم صغره
ََ
 فوجد أبو، إىل أن بَلغ مبلغ الرجال،وىلع سهلة ويراها
ََُ
 وثقل عليهما أن يمنعاه،حذيفة يف نفسه كراهة ذلك
ْ
 إىل أن سأال عن ذلك رسول،ادلخول؛ لإللف السابق
صىل-  فقال هلا رسول اهلل،-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
 وتذهب، أرضعيه حترِّم عليه:-اهلل عليه وسلم
َ
ْ
 فاكن، فأ ْرضعته،الكراهة اليت يف نفس أيب حذيفة

.ذلك

 فمن ارتضع بعد الفطام من،وهذا حكم خاص
 كما،امرأة فإنها ال تكون بذلك أمه من الرضاع

.أفتت به اللجنة ادلائمة

период, когда он уже отнят от груди, то она не
считается его молочной матерью, согласно фетве,
данной Постоянным комитетом по фетвам.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع > آثار الرضاع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أحاكم األرسة  -الغرية  -االستفتاء  -الرق.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• أرضعيه  :الرضاعة مص الصيب ثلدي املرأة ذات اللْب.
ً
• موىل أيب حذيفة  :حليف أيب حذيفة ،واكن قد تبناه ملا اكن اتلبِن جائزا يف أول اإلسالم.
ً
• ما يبلغ الرجال  :أدرك احللم وصار بالغا.

فوائد احلديث:
 .1أن رضاع الكبري يفيد ،وأن هل ً
أثرا ،وأنه يفيد من املحرمية واألحاكم ما يفيده رضاع الصغري؛ لكن احلديث ُمصوص بسالم ألدلة أخرى.
 .2أنه تقرر عند الصحابة أن رضاع الكبري ال أثر هل؛ ألنها جاءت تسأل.
 .3جواز ُماطبة الرجل للمرأة عند احلاجة إن لم تكن فتنة ،ولم ختضع بالقول.
 .4حرص الصحابة ىلع تعلم العلم؛ ألن الصحابية جاءت تسأل.
ر
ً
 .5أن صوت املرأة ليس بعورة إذا لم ختضع بالقول ولم تقل إال خريا.
 .6اتلكنية عن اليشء بالزمه؛ ألنها قالت "بلغ ما يبلغ الرجال".
 .7ذكر املستفيت مجيع أوصاف القضية للمفيت.
 .8أن من حرمت عليه امرأة جاز هل انلظر إيلها ،وأن إباحة انلظر وحتريم انلاكح متالزمان.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل.1427 ،
ُ
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 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام ،مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة.1423 ،

منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض -
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)58175( :

413

«Совершай малое омовение должным
образом, промывай между пальцами и
промывай нос поглубже, если только ты
не постишься»

 وبالغ ِف، وخلل بني األصابع،أسبغ الوضوء
االستنشاق إال أن تكون صائما

**

653. Текст хадиса:

ُ : قال-ريض اهلل عنه- عن لقيط بن صَّبة
كنت وافد

Лякыт ибн Сабра (да будет доволен им Аллах)
передаёт: «Я был представителем бану альМунтафик [или: сопровождал делегацию бану альМунтафик] к Посланнику Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха). Прибыв к Посланнику
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), мы не
застали его дома, однако застали ‘Аишу, мать
верующих. Она велела приготовить для нас хазиру,
и её веление было исполнено. Потом нам принесли
блюдо с финиками. Потом пришёл Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал:
“Вы уже получили что-нибудь или уже было отдано
веление дать вам что-нибудь?” Мы сказали: “Да, о
Посланник Аллаха”. Мы сидели вместе с
Посланником Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха), и в это время пастух начал загонять в хлев
своих овец и с ним была одна блеющая овца. Он
спросил: “Родился кто-то, о такой-то?” Тот ответил:
“Ягнёнок”. Он сказал: “Зарежь нам одну овцу вместо
него”. Затем он сказал: “Не думай, что мы режем её
ради тебя. У нас сто овец, и мы не хотим, чтобы их
число увеличивалось, и, когда пастух принимает
роды у какой-нибудь овцы и рождается ягнёнок, мы
режем вместо него одну овцу”. Я сказал: “О
Посланник Аллаха, у меня есть жена, у которой
очень злой язык”. Он сказал: “Так дай ей развод”. Я
сказал: “О Посланник Аллаха, мы давно вместе, и у
меня есть от неё дети”. Он сказал: “Увещевай её, и,
если в ней есть благо, она подчинится тебе. И не
бей сопровождающую тебя так, как бьют
невольников”. Я сказал: “О Посланник Аллаха,
расскажи мне о малом омовении”. Он сказал:
“Совершай малое омовение должным образом,
промывай между пальцами и промывай нос
поглубже, если только ты не постишься.»”

-  إىل رسول اهلل-أو يف وفد بِن املنت ِفق- بِن املنت ِفق
ْ
ر
قدمنا ىلع رسول اهلل
ِ  فلما: قال،-صىل اهلل عليه وسلم
ْ
ُ
، فلم نصادفه يف مزنهل،-صىل اهلل عليه وسلمْ َ
َ
َ خبز
ير ٍة
ِ  فأمرت نلا: قال،وصادفنا اعئشة أم املؤمنني
ُ
: وأتينا ب ِقنَاع (ولم يقل قتيبة: قال،فص ِنعت نلا

 ثم جاء رسول اهلل،) الطبق فيه تمر: والقناع.""القناع

أو-  «هل أصبتم شيئا؟: فقال-صىل اهلل عليه وسلمُ
: قال. يا رسول اهلل، نعم: قلنا:» قال-أ ِمر لكم بيشء؟
-صىل اهلل عليه وسلم- فبينا حنن مع رسول اهلل
ٌَ ْ
ُ  إذ َد َف َع الرايع َغنَ َم ُه إىل،جلوس
 ومعه َسخلة،الم َراح
َ
ْ
: قال، به َمة: قال،» «ما ودلت يا فالن؟: فقال،تيْ َعر
 "ال حتْ َس ر: ثم قال،»«فاذبح نلا ماكنها شاة
:ولم يقل- ،ْب
 نلا غنم مائة ال، أنا من أجلك ذحبناها-حتسْب
ِ ال
 ذحبنا ماكنها، فإذا ودل الرايع بهمة،نريد أن تزيد

 إن يل امرأة وإن يف، يا رسول اهلل: قلت: قال."شاة
ً َْ ي
ََ
: قال،» «ف َطلقها إذا:؟ قال-ابلذاء
يعِن- لسانها شيئا
ْ
: قال، ويل منها ودل، يا رسول اهلل إن هلا ُصحبَة:قلت

، فإن يك فيها خري فستفعل- عظها:يقول- "فمرها
َ ُ
َ َ
 يا: فقلت."وال ترضب ظ ِعيَنتَك كرضبك أ َم ّيتَك
َ
، « أ ْس ِبغ الوضوء: أخَّبين عن الوضوء؟ قال،رسول اهلل
َْ ي
ْ
َ ْ ْ
االس ِتنشاق إال أن
 َو َبالغ يف،َوخلل بني األصابع
.»تكون صائما

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Благородный сподвижник
будет доволен им Аллах)
прибыл к Пророку (мир
Аллаха)
в
качестве
соплеменников. А обычно

: احلديث.653

Лякыт ибн Сабра (да ريض اهلل- يبني نلا الصحايب اجلليل لقيط بن صَّبة
передаёт, что он был
ему и благословение صىل اهلل عليه-  أنه اكن وافد قومه إىل انليب-عنه
делегата
от
своих صىل اهلل-  ومن اعدة الوفود أن يسألوا انليب,-وسلم
члены прибывавших к
**
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Пророку (мир ему и благословение Аллаха)  وقدمت هلم، عما يهمهم ويشلك عليهم-عليه وسلم
делегаций спрашивали его о том, что было важно
ً
ً
для них и казалось им неясным. ‘Аиша подала им صىل اهلل-  ورأوا راعيا للنيب،اعئشة حساء وتمرا
похлёбку и финики, и они увидели пастуха, который -  فأمره انليب، ومعه شاة مولودة صغرية-عليه وسلم
держал новорождённого ягнёнка. И Пророк (мир
 وأخَّب الوفد أنه، أن يذبح شاة-صىل اهلل عليه وسلم
ему и благословение Аллаха) велел пастуху
зарезать одну овцу и сообщил, что он режет её не لم يذحبها من أجله حىت ال يظن أنه تكلف يف
ради них, дабы они не подумали, что он старается -ريض اهلل عنه-  واكن من أسئلته،الضيافة فريفض
сделать угощение как можно щедрее, и,
постеснявшись, не отвергли его. Этот сподвижник أنه سأل عن كيفية اتلعامل مع الزوجة يف حال اكن
ً
спрашивал Пророка (мир ему и благословение  أن-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخَّب انليب،لسانها بذيئا
Аллаха) о том, как следует поступать с женой, у
،العالج يف وعظها إن اكن فيها خري وإال فالطالق
которой злой язык, и Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал, что её надлежит  بأن ال يرضب زوجته رضب-عليه السالم- كما أمره
наставлять, и если в ней есть благо, то она
،األمة
прислушается, а в противном случае ей надлежит
дать развод. Также Посланник Аллаха (мир ему и صىل اهلل عليه- كذلك سأل عن الوضوء فبني هل انليب
благословение Аллаха) велел ему не ударять жену,  وجوب اإلسباغ بمعىن إكمال غسل لك عضو-وسلم
как ударяют рабыню.
Также этот сподвижник спросил Посланника Аллаха ،يغسل من أعضاء الوضوء وإكمال مسح ما يمسح
(мир ему и благословение Аллаха) о малом  وذلك لضمان وصول املاء ألعضاء،وسنية اتلخليل
омовении, и он разъяснил, что необходимо
 أما إذا اكن املاء ال يصل ملا بني األصابع إال،الوضوء
омывать должным образом каждый орган,
подлежащий омовению, и протирать должным  ثم بني سنية،باتلخليل فهذا من اإلسباغ الواجب
образом то, что подлежит протиранию, и что املبالغة يف االستنشاق لغري الصائم خشية أن يصل
желательно при этом промывать область между
пальцами. Всё это нужно для того, чтобы  وما يدل ىلع سنيته وعدم وجوبه أنه،املاء جلوفه
обеспечить попадание воды на органы, которые
.مرغب فيه حال الفطر فقط
надлежит омыть при совершении малого омовения.
Если же вода не попадает в пространство между
пальцами, если его специально не промыть, то это
обязательная составляющая совершения малого
омовения должным образом. Затем он разъяснил,
что сунной является глубокое промывание носа для
того, кто не постится, потому что иначе существует
риск того, что вода попадёт внутрь тела. На то, что
данное действие является желательным, но не
обязательным, указывает тот факт, что это
требуется, только если человек не постится.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء:اتلصنيف
. كتاب الصيام:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
- ريض اهلل عنه- لقيط بن صَّبة:راوي احلديث
ً
. رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ ُمترصا وابن ماجه وأمحد وادلارِّم:اتلخريج

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ي ي
ْ َ• أ
.عضو حقه يف الغسل؛ فهو اإلتمام واستكمال األعضاء
لك
وف
:
أي
،واإلتمام
االتساع
وهو
اإلسباغ
من
:
غ
ب
س
ِ
ٍ
َْ ي
. وإسالة املاء بينها، اتلفريج بينها: ختليل األصابع: • َوخلل
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ْ
• َو َبالغ يف االستنشاق  :ابذل اجلهد واستقص بإيصال املاء إىل أقىص األنف.

• إال أن تكون صائما  :هذا االستثناء يعود إىل االستنشاق ,ال إىل ختليل األصابع.
َ
َ
• خ ِزيْرة  :حساء من د ِقيق ودسم.

فوائد احلديث:
 .1اإلسباغ نواعن .1 :إسباغ واجب ،وهو ما ال يتم الوضوء إال به ،ويراد به غسل املحل واستيعابه .2 .إسباغ مستحب ،وهو ما يتم الوضوء بدونه،
ويراد به ما زاد ىلع الواجب من الغسلة اثلانية واثلاثلة ،فهذا مندوب إيله.

 .2استحباب ختليل أصابع ايلدين والرجلني عند غسلهما ،وختليلهما جعل املاء يتخلل بينهما.

 .3احلديث ديلل ىلع وجوب املضمضة يف الوضوء.

 .4احلديث ديلل ىلع استحباب املبالغة يف االستنشاق إال للصائم فليست مستحبة ،ئلال تؤدي املبالغة يف االستنشاق إىل دخول املاء من األنف
إىل احللق فيفسد الصوم.
َ ي
 .5استدل العلماء بهذا احلديث ىلع قاعدة (سد اذلرائع) ويه مجع ذريعة ،ويه الفعل اذلي ظاهره مباح ،لكنه وسيلة إىل فعل حمرم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.

تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.

رشح الشيخ ابن عثيمني للبلوغ ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
ر
منحة العالم ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.

سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.

السنن الكَّبى ،للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ه.
صحيح أيب داود ،لألبلاين  ،ط ،1مؤسسة غراس للنْش واتلوزيع ،الكويت1423 ،ه.

صحيح األدب املفرد ،لألبلاين ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،4دار الصديق للنْش واتلوزيع 1418 ،ه.

صحيح الرتغيب والرتهيب ،لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف ،الرياض.

صحيح وضعيف الرتمذي ،لألبلاين ،ط ،1مكتبة املعارف ،الرياض1420 ،ه.

الرقم املوحد)8378( :
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Я видел Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, и ел вместе с ним
хлеб и мясо (или он сказал: сарид)".
['Асим] сказал: "Я спросил ['Абдуллаха
ибн Сарджиса]: "Просил ли Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, о
прощении для тебя?" Он ответил: "Да, и
для тебя тоже", а потом прочитал
следующий аят: "И проси прощения за
свой грех и за верующих мужчин и
верующих женщин" (сура 47 "Мухаммад
= Мухаммад", аят 19). ['Абдуллах] сказал:
"А потом я зашёл ему за спину и
посмотрел на печать пророчества,
которая была у него между лопаток
[ближе к] левой лопатке и выше неё и
представляла собой нечто вроде
скопления родимых пятен, казавшихся
бородавками.

:؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم- أستغفر لك انليب
 ثم تال هذه اآلية {واستغفر ذلنبك، ولك،نعم
}وللمؤمنني واملؤمنات

**

654. Текст хадиса:

ُ
ْ َ عن عبد اهلل بن
صىل اهلل- رأيت انليب
: قال،رسجس
ً  أو قال ثَر،وأكلت معه ُخ ْزبا وحل ْ ًما
ُ
،يدا
-عليه وسلم
ِ
َََْْ
ُ
َ
صىل اهلل عليه-  أستغفر لك انليب:فقلت هل
قال
ْ ْ َ
َ
استَغ ِف ْر
 ثم تال هذه اآلية {و، ولك، نعم:؟ قال-وسلم
َ ْ ُْ َ ْ ُْ َ َْ
 ثم:] قال19 :ات} [حممد
ِ ِذلن ِبك َولِلمؤ ِم ِنني َوالمؤ ِمن
َ َ
ُ ت َخلْ َفه فنَ َظ ْر
ُ ُد ْر
ُّ ت إىل خاتَم
 عند،انلبوة بني ك ِتفيْه
َ
َ
ٌ
ْ
ُ
ْ
 َعليْه ِخيالن كأمثال، مجْ ًعا،نا ِغض ك ِت ِفه اليُرسى
ر
.آيل ِل
ِ اثل

Абдуллах ибн Сарджис передал: "Я видел Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, и ел
вместе с ним хлеб и мясо (или он сказал: сарид)".
['Асим] сказал: "Я спросил ['Абдуллаха ибн
Сарджиса]: "Просил ли Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, о прощении для тебя?" Он
ответил: "Да, и для тебя тоже", а потом прочитал
следующий аят: "И проси прощения за свой грех и
за верующих мужчин и верующих женщин" (сура 47
"Мухаммад = Мухаммад", аят 19). ['Абдуллах]
сказал: "А потом я зашёл ему за спину и посмотрел
на печать пророчества, которая была у него между
лопаток [ближе к] левой лопатке и выше неё и
представляла собой нечто вроде скопления
родимых пятен, казавшихся бородавками."
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.654

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

славный сподвижник по имени 'Абдуллах ибн
Сарджис рассказал в этом хадисе, что он видел
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
и ел вместе с ним хлеб и мясо. Его ученик спросил:
"Просил ли Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, о прощении для тебя?" Он ответил:
"Да, а также для тебя и всех верующих", поскольку
Всевышний Аллах приказал ему это, сказав: "И
проси прощения за свой грех и за верующих мужчин
и верующих женщин" (сура 47 "Мухаммад =
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-  أنه رأى انليب،يقول الصحايب عبد اهلل بن رسجس
ً
ً  وأكل معه-صىل اهلل عليه وسلم
 فسأهل،وحلما
خزبا

-صىل اهلل عليه وسلم-  هل استغفر لك انليب:تلميذه
ً  واستغفر لك أنت، نعم:؟ فقال
أيضا وجلميع املؤمنني؛
ْ ْ َ
َ َْ
استَغ ِف ْر ِذلن ِبك
 {و: أمره بذلك فقال-تعاىل- ألن اهلل
َ ْ ُْ َ ْ ُْ
] ثم أخَّبه عبد اهلل19 :ات} [حممد
ِ َولِلمؤ ِم ِنني َوالمؤ ِمن
صىل اهلل عليه- بن رسجس أنه دار خلف انليب

وسلم -فنظر إىل خاتم انلبوة بني كتفيه ،عند أىلع Мухаммад", аят 19). Затем 'Абдуллах ибн Сарджис
сообщил своему ученику, что он зашёл за спину
كتفه األيرس ،ىلع هيئة مجع الكف ،عليه عالمات Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
بارزات ختالف لونها لون سائر جسده -صىل اهلل и посмотрел на печать пророчества, которая была
у него между лопаток ближе к левой лопатке и выше
عليه وسلم.-
неё. Она представляла собой нечто вроде
وهذا ال خيالف رواية من وصف خاتم انلبوة скопления родимых пятен, цвет которых отличался
بالشعرات املجتمعة ومن شبهها ببيض احلمامة ،فلك от остального тела Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует. Это
ذلك يمكن اجتماعه.
описание вовсе не противоречит описанию печати
пророчества в других хадисах, где сообщается, что
она представляла собой пучок волос между его
лопаток и была похожа на яйцо куропатки. Все эти
описания можно совместить.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن رسجس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.

مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َ
• ث ِريد  :طعام من خزب مفتوت وحلم ومرق.

• انلا ِغض  :أىلع الكتف ،وقيل هو العظم الرقيق اذلي ىلع طرفه ،وقيل ما يظهر منه عند اتلحرك.
ُ
• مجْ ًعا  :كجمع الكف وهو صورته بعد أن َتمع األصابع وتضمها.
• ِخيالن  :مجع خال وهو الشامة يف اجلسد ،ويه عالمة يف ابلدن خيالف لونها لون سائره.
اثلآيلل  :مجع :ثؤلول ،وهو احلبة اليت تظهر يف اجلدل اكحلمصة فما دونها.
•
ِ

• خاتم انلبوة  :بكرس اتلاء أي :فاعل اخلتم ،وهو االتمام وابللوغ إىل اآلخر ،وبفتحها بمعىن الطابع ،ومعناه اليشء اذلي هو ديلل ىلع أنه ال نيب
بعده.

فوائد احلديث:
 .1خاتم انلبوة اكن أىلع الكتف األيرس للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هيئة مجع الكف ،عليه عالمات بارزات ختالف لونها لون سائر جسده -
صىل اهلل عليه وسلم-.

 .2عبد اهلل بن رسجس رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم وأكل معه واستغفر هل انليب صىل اهلل عليه وسلم
 .3انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استغفر جلميع املؤمنني.
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املصادر واملراجع:
-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

-املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.

-عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

-معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد ُمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

-مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد الرمحاين املباركفوري ,انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة

السلفية  -بنارس اهلند ,الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م
-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

-إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة

والنْش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ,أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت,دار إحياء الرتاث العريب ,الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)10965( :
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«Ты поступил в соответствии с Сунной, и
твоя молитва тебе засчиталась.»

 وأجزأتك صالتك،أصبت السنة
**

655. Текст хадиса:

 خرج: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب سعيد اخلدري
َ َ  فَ َح،َر ُج َالن يف سفر
رض ِت الصالة وليس معهما ماء؛
َ
َ َ ي َ َ رَ ر
،وجدا املاء يف الوقت
 ثم،فتَيَ رم َما َصعيدا طيبا فصليا
َ
ُ فأاعد أَ َح ُد ُه َما الصالة َو
َ الو ُض
 ثم أت َيا،وء ولم يُ ِع ِد اآلخر
َ
 فذك َرا ذلك هل فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ ُ َ
َ َْ ْ َ
َ ْ «أَ َصب:ل رذلي ل َ ْم يُع ْد
.» َوأج َزأتك َصالتك،ت السنة
ِ ِ
ِ
َر
.» «لك األجر مرتني:وقال لذلي توضأ وأاعد

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах)
передал: «Двое мужчин отправились в путь, а когда
наступило время молитвы, у них не оказалось с
собой воды. Они совершили очищение чистым
песком, а затем нашли воду до того, как истекло
время молитвы. Один из них совершил омовение и
повторил молитву, а другой не стал делать этого.
Затем они пришли к Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) и
рассказали ему об этом. Тому, кто не повторил
молитву, он сказал: "Ты поступил в соответствии с
Сунной, и твоя молитва тебе засчиталась". А
другому человеку, который совершил малое
омовение и повторил молитву, он сказал: "Ты
получил двойное вознаграждение.»"
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.655

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Этот хадис рассказал славный сподвижник Абу
Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах). В
частности он сообщил, что как-то раз двое мужчин
отправились в путь, а когда наступило время
молитвы, у них не оказалось с собой воды. Они оба
совершили очищение чистым песком, а затем
нашли воду до того, как истекло время молитвы.
Один из них совершил омовение водой и повторил
намаз, либо полагая, что первая молитва стала
недействительной, либо в качестве меры
предосторожности. Другой же человек не стал
делать этого, основываясь на том предположении,
что первый намаз действителен. Затем оба
мужчины пришли к Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) и
рассказали ему о случившемся. Тому, кто не
повторил молитву, он сказал: «Ты поступил в
соответствии с Сунной...», т. е. твой поступок
совпал с шариатским предписанием и Сунной, «...и
твоя молитва тебе засчиталась», т. е. твой первый
намаз действителен. Что касается второго
человека, который совершил малое омовение для
молитвы и повторил её в то время, когда оно ещё
не истекло, он сказал: «Ты получил двойное
вознаграждение».
То
есть
оба
поступка
действительны, и за них полагается награда, ибо
Аллах не теряет награды тех, кто совершил доброе
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ريض اهلل- يقص الصحايب اجلليل أبو سعيد اخلدري

: فيقول-عنه

 جاء:(خرج رجالن يف سفر فحرضت الصالة) أي

. وقتها

 قصداه:(وليس معهما ماء؛ فتيمما صعيدا طيبا) أي

. أوفتيمما بالصعيد،ىلع الوجه املخصوص

 فأاعد أحدهما، ثم وجدا املاء يف الوقت،(فصليا
 وإما،الصالة بوضوء) إما ظنا بأن األوىل باطلة

.احتياطا

َ
(ولم يعد اآلخر) بناء ىلع ظن أن تلك الصورة
.صحيحة

 فذكرا-صىل اهلل عليه وسلم- (ثم أتيا رسول اهلل
. ما وقع هلما:ذلك) أي

 (أصبت: لذلي لم يعد-صىل اهلل عليه وسلم- فقال

. صادفت الْشيعة اثلابتة بالسنة:السنة) أي

. وتوكيد هل،(وأجزأتك صالتك) تفسري ملا سبق

) للصالة (وأاعد: (وقال لذلي توضأ) أي:وأما اآلخر

 لك: «لك األجر مرتني» أي، الصالة يف الوقت:أي

أجر الصالة مرتني؛ فإن الك منهما صحيحة ترتتب деяние. В словах Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) содержится указание на то,
ر
عليها مثوبة ،وإن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمالчто лучше повторить деяние в качестве меры ،
ر
وفيه إشارة إىل أن العمل باألحوط أفضل ،كما قال предосторожности, тем более, что в другом хадисе -
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
صىل اهلل عليه وسلم« :-دع ما يريبك إىل ما ال
приветствует) сказал: «Оставь то, что внушает тебе
يريبك».
сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя
не вызывает».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وادلارِّم.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فحرضت الصالة  :دخل وقتها.
ً
• صعيدا  :الصعيد وجه األرض.
ً
ً
• طيبًا  :طهورا مباحا.

• أصبت السنة  :الطريقة الْشعية ،أي :فعلك صحيح ،موافق للطريقة الْشعية اليت سنها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• أجزأتك  :كفتك صالتك.
ًّ
• لك األجر مرتني  :أجر للصالة األوىل باتليمم ،وأجر للصالة اثلانية بالوضوء؛ ألن الك منهما صالة صحيحة ،ولكن إصابة السنة أفضل من
ذلك.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية اتليمم ،واستقرار أمره دلى املسلمني يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2فقد املاء هو العذر األول للطهارة باتليمم ،واثلاين تعذر استعماهل ملرض وحنوه.
 .3جواز اتليمم ىلع ما تصاعد ىلع وجه األرض من أي تربة اكنت ،وىلع أي يشء طاهر ىلع ظهر األرض؛ لعموم احلديث.
َ
 .4ال بد من طهارة ما يُتيَ رمم به من تراب أو متاع ،فال يصح اتليمم بنجس.
ً
 .5من تيمم لفقد املاء ثم وجده ،فال خيلو من ثالث حاالت:األوىل :أن ُيده بعد الصالة وبعد خروج الوقت ،فهذا ال إاعدة عليه إمجااع.اثلانية:
ً
أن ُيد املاء بعد الصالة وقبل خروج الوقت ،فهذا ال إاعدة عليه ،بل وال تْشع هل اإلاعدة.اثلاثلة :أن ُيد املاء وهو يصيل ،كأن يبعث أحدا يف
طلب املاء فيأيت وهو يف الصالة ،فهذه احلالة يبطل اتليمم وتبطل الصالة ،وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصالة.
 .6وقوع االجتهاد يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ممن اكن ً
بعيدا عنه ،فإن هذين الصحابيني اجتهدا ،أحدهما لم يعد الصالة ،واثلاين أاعدها
وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ر
أقرهما ىلع ذلك.

 .7ال ُيب االنتظار آلخر الوقت؛ ألجل حتصيل املاء ،بل مىت دخل وقت الصالة وليس عند اإلنسان ماء؛ فله أن يصيل ،وال يلزمه اتلأخري ،إال إن
اكن غلب ىلع ظنه احلصول ىلع املاء.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.

املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م.
سنن ادلارِّم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغِن للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10022( :

421

«Совершайте рассветную молитву, когда
начнет светать, и ваше вознаграждение
будет ещё большим (или: "ибо это более
»велико по вознаграждению").

أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم ،أو أعظم
لألجر

 .656احلديث:

**

656. Текст хадиса:

عن رافع بن خديج -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول )Рафи‘ ибн Хадидж (да будет доволен им Аллах
передал, что Посланник Аллаха (да благословит
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ ْصب ُ
فإنه
بالصبح؛
وا
ح
ِ
его Аллах и приветствует) сказал: «Совершайте
ُ ُ ُ
وركم ،أو أعظم لألجر».
рассветную молитву, когда начнет светать, и ваше
أعظم ِألج ِ
вознаграждение будет ещё большим (или: "ибо это
»более велико по вознаграждению").

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نصيل صالة )Пророк (да благословит его Аллах и приветствует
велел нам совершать рассветную молитву, когда
الصبح إذا دخل الصبح ،ثم علل -صىل اهلل عليه займётся заря, обосновав это тем, что награда за
وسلم -ذلك بأنه أعظم يف األجر؛ تليقن دخول وقت такую молитву наиболее велика, поскольку с
появлением зари не остаётся никаких сомнений в
الصبح.
наступлении времени рассветной молитвы.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رافع بن خديج -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أصبحوا بالصبح  :واملراد بالصبح :الصالة ،واإلصباح :ادلخول يف الصبح ،يقال :أصبح الرجل :إذا دخل يف الصبح ،واملعىن :أدخلوا الصالة يف
وقت الصبح يقينا ،وال تكتفوا بمجرد ظن الصبح.
• فإنه أعظم ألجوركم  :تعليل ملا قبله ،وهو أن اتليقن من اإلسفار أعظم لألجر.

فوائد احلديث:
 .1صالة الفجر يف أول وقتها ،وإطالة القراءة فيها هو مذهب مجهور العلماء ،ومنهم األئمة اثلالثة سوى احلنفية.
املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10601( :
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«Са‘да ранили в битве у Рва. В него
пустил стрелу курайшит Хиббан ибн аль‘Арика. Это был Хиббан ибн Кайс из бану
Муис ибн ‘Амир ибн Лю`ай, и стрела
попала в сосуд на его руке. Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) велел
поставить палатку в мечети, чтобы
находиться поблизости и навещать его.»

، رماه رجل من قريش،أصيب سعد يوم اخلندق
، رماه ِف األكحل،يقال هل حبان بن العرقة

 خيمة ِف-صىل اهلل عليه وسلم- فرضب انليب
املسجد يلعوده من قريب

**

657. Текст хадиса:

: احلديث.657

ُ
‘Аиша передаёт: «Са‘да ранили в битве у Рва. В صيب سعد يوم
ِ  أ: قالت،-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
него пустил стрелу курайшит Хиббан ибн аль‘Арика. Это был Хиббан ибн Кайс из бану Муис ибн
‘Амир ибн Лю`ай. И стрела попала в сосуд на его
руке. Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
велел поставить палатку в мечети, чтобы
находиться поблизости и навещать его. Когда
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) вернулся после битвы у Рва, сложил
оружие и вымылся, к нему явился Джибриль (мир
ему), голова которого была покрыта пылью, и
сказал: "Ты сложил оружие, я же, клянусь Аллахом,
не складывал его… Иди к ним". Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) спросил: "Куда?" И он
показал в сторону бану Курайза. И Посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
предпринял поход против них, и они сдались с
условием, что он вынесет решение о них. Он же
поручил сделать это Са‘ду. Са‘д сказал: "Я выношу
о них следующее решение: сражавшиеся должны
быть казнены, женщины и дети взяты в плен, а их
имущество разделено"». Хишам сказал: «Отец
передал мне со слов ‘Аиши, что Са‘д сказал: "О
Аллах, если битвы между нами и Курайшем ещё не
окончены, то продли мне жизнь, чтобы я мог
сражаться с ними за Тебя, ибо, поистине, нет такого
народа, с которым я бы хотел сражаться больше,
чем с народом, который обвинил во лжи и изгнал
Твоего Посланника. Однако я думаю, что по воле
Твоей наша с ними битва уже окончена, и если это
так, то пусть из этой раны брызнет кровь и я умру
от неё!" И рана открылась, а в мечети стояла
палатка бану Гифар, и кровь [из палатки Са‘да]
потекла к ним, и они сказали: "О обитатели палатки!
Что это течёт от вас к нам?" И оказалось, что это из
раны Са‘да побежала кровь, и он умер от этой
раны.»

 يقال هل حبان بن، رماه رجل من قريش،اخلندق
َ ْ
 من بِن معيص بن اعمر،ال َع ِرق ِة وهو حبان بن قيس
َ
َ األ ْك
صىل اهلل-  فرضب انليب، ح ِل
بن لؤي رماه يف
َ
 فلما،خيمة يف املسجد يلعوده من قريب-عليه وسلم
 من اخلندق-صىل اهلل عليه وسلم- رجع رسول اهلل

-عليه السالم-  فأتاه جَّبيل،وضع السالح واغتسل
ُ
َ
وضعت
 " قد: فقال،وهو ينفض رأسه من الغبار
-  قال انليب، اخرج إيلهم، واهلل ما وضعتُه،السالح
ُ
"  فأين فأشار إىل بِن ق َريظة:-صىل اهلل عليه وسلم

 فزنلوا ىلع-صىل اهلل عليه وسلم- فأتاهم رسول اهلل
ر
َ ُ فرد احل
: فإين أحكم فيهم: قال،كم إىل سعد
،ُحكمه
ُ
ُّ
ُ
 وأن، وأن تسىب النساء واذل يرية،أن تقتل املقاتِلة
ُ
 أن: عن اعئشة، فأخَّبين أيب،تقسم أمواهلم قال هشام
 امهلل إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إيل أن:سعدا قال
ُ
ر
صىل اهلل-  من قوم كذبوا رسولك،أجاهدهم فيك

 امهلل فإين أظن أنك قد، وأخرجوه-عليه وسلم
َ
 فإن اكن بيق من حرب،وضعت احلرب بيننا وبينهم
َ
 وإن، حىت أجاهدهم فيك،قريش يشء فأبْ ِقِن هل
ْ
َ
َ
،وضعت احلرب فاف ُجرها واجعل موتيت فيها
كنت
َ
 ويف املسجد خيمة من،فانفجرت من ربلته فلم يَ ْر َعهم
َ
، يا أهل اخليمة: فقالوا، إال ادلم يسيل إيلهم،بِن ِغفار
َْ
ما هذا اذلي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو
.-ريض اهلل عنه-  فمات منها،جرحه دما

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:
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 صحيح:درجة احلديث

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يبني احلديث الْشيف فضيلة الصحايب اجلليل سعد В хадисе разъясняется достоинство благородного
сподвижника Са‘да ибн Му‘аза. Ему поставили
ُ
بن معاذ؛ حيث عمل هل خيمة يف املسجد يك يزوره палатку в мечети, чтобы Пророк (мир ему и
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مما أصابه يف جهاده ،وأنه благословение Аллаха) мог навещать его, после
того, как Са‘д получил ранение в сражении на пути
ريض اهلل عنه -حكم حبكم ىلع بِن قريظة يوافقАллаха. И Са‘д (да будет доволен им Аллах) вынес
حكم اهلل -تعاىل -عليهم من فوق سبع سموات وهو по делу бану Курайза решение, соответствующее
أن يقتل رجاهلم وتُسىب نساؤهم وذراريهم وتؤخذ решению Всевышнего Аллаха из-за семи небес:
мужчины должны быть казнены, женщины и дети
أمواهلم وذلك بسبب خيانتهم للمسلمني ونقضهم взяты в плен, а их имущество передано
ُّ
وَتمع мусульманам. Причиной стало их предательство и
امليثاق واستغالهلم ظروف حرب اخلندق
нарушение связывающего их с мусульманами
قريش وغريها ىلع أطراف املدينة آنذاك ،كذلك
договора. Они воспользовались обстоятельствами
تتجىل فضيلة أخرى لسعد -ريض اهلل عنه -وذلك يف во время битвы у Рва, когда собрались курайшиты,
داعئه أن يبقيه اهلل -تعاىل -إن اكن بيق حرب بني желая напасть на Медину. Достоинство Са‘да
проявилось ещё и в мольбе, с которой он обратился
قريش وبني املسلمني أو أن يستشهده اهلل -تعاىل -إن к Аллаху, чтобы Аллах оставил его в живых, если
اكن قد انتهت حرب املسلمني مع قريش باستشهاده война курайшитов с мусульманами ещё не
ً
завершена, и упокоил его, если эта война
اخلندق.
يوم
جرحه
اذلي
جبرحه
متأثرا
завершилась. И Аллах даровал ему мученическую
смерть от раны, которую он получил во время
битвы у Рва.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب املغازي  -املالئكة  -عيادة املريض  -مناقب الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سعد  :هو سعد بن معاذ ،سيد قبيلة األوس من األنصار ،من فضالء الصحابة -ريض اهلل عنه.-
• اخلندق  :أخدود أحاطه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع شمال املدينة ،ملا حارصها املْشكون ،اعم مخسة من اهلجرة؛ يلمنع العدو من اهلجوم
املباغت ىلع املدينة وأهلها.
َ
األ ْك َ
ح ِل  :عرق أسفل اإلبهام ،والغالب أنه يزنف منه ادلم ،ويموت اإلنسان.
•
بيت يقام من أعواد الشجر ،أو يتخذ من الصوف ،أو القطن ،ويشد بأطناب ،مجعه :خيمات وخيام.
• خيمة  :هو لك ٍ
• يلعوده " :الالم" للتعليل ،والفعل منصوب بها ،وزيارة املريض تسىم :عيادة.
• من قريب  :ماكن قريب.
• يغذو  :أي :يسيل.

فوائد احلديث:

ر
ُ
ُ
ُ
َ
اإلسالم ،وأنه ليس للصالة فقط ،وإنما تلَّق فيه العلوم ،وتعقد فيه الرايات ،وتفىض فيه اخلصومات ،وتعقد فيه
 .1بيان دور
املسجد يف صدر ِ
ُ
املشاورات ،وحتكم فيه مجيع األمور.
ً
 .2جواز انلوم يف املسجد ،وبقاء املريض فيه ،وإن اكن جرحيا.
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ً
مجيعا ،وهم بنو عبد األشهل ،وهل الكم
اإلسالم ،فقد أسلم بإسالمه قبيلته
 .3هذه الفضيلة لسعد بن معاذ -ريض اهلل عنه -ملواقفه الكريمة يف ِ
ومقام كريم يوم بدر ،حينما استشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة يف القتال ،وهل حكم فاصل يف بِن قريظة ،وذلا جاء يف فضله أحاديث
كثرية- ،ريض اهلل عنه-.
اإلسالم ،وتزنيلهم منازهلم ،من الشفقة والعناية واتلكرمة.
 .4تقدير أهل الفضل ،والسابقة يف ِ

 .5حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعاملته ألمته ،حيث اكن يعود مرضاهم ،ويزور أصحاءهم ،ويتواضع حىت للعجوز والطفل الصغري.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.

فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،تأيلف حممد بن صالح العثيمني ،املكتبة اإلسالمية للنْش واتلوزيع ،مرص ،ط1427 ،1ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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ْ
َ َ ُ ُ َ ْ
َ ْ  فإن َخ،أع ُطوه
ريكم أحسنكم قضاء

«Отдайте ему [такого], ибо, поистине,
лучший из вас тот, кто наилучшим
образом возвращает долги.»
**

658. Текст хадиса:

: احلديث.658

ً
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) -  أن رجال أىت انليب:-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
َ
передаёт, что некий человек пришёл к Пророку (мир
ََْ َ َ َ َ
 ف َه رم به، ي َتقاض ُاه فأغلظ هل-صىل اهلل عليه وسلم

ему и благословение Аллаха) и стал требовать
возвращения долга, нагрубив ему при этом. :-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال رسول اهلل،أصحابه
ََ ي
ُ َ
َ
ُ ُ ْ
Сподвижники хотели преподать ему урок, однако وه س ًّنا
ِ  «أعط: فإن لِصاحب احلَق مقاال» ثم قال،«دعوه
Посланник Аллаха (мир ему и благословение ْ
ََْ
ُ  ال ََن، يا رسول اهلل:مثْل سنيه» قالوا
ن
م
ل
ث
أم
إال
د
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
Аллаха) сказал: «Оставьте его, ибо, поистине,
َ
ْ
ْ
َ
ي
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
обладатель права имеет право и говорить [о нём]».
.» فإن خريكم أحسنكم قضاء، «أعطوه: قال،ِسن ِه
Затем он сказал: «Дайте ему [верблюда] такого же
возраста, каким был возраст [верблюда, которого
он дал нам]». Они сказали: «О Посланник Аллаха,
мы смогли найти только лучшего по возрасту». Он
сказал: «Отдайте ему [такого], ибо, поистине,
лучший из вас тот, кто наилучшим образом
возвращает долги.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) взял у
одного человека в долг молодую верблюдицу, и тот
человек пришёл к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха) и стал требовать
возвращения долга. При этом он был груб с ним.
Сподвижники Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) хотели побить его за его грубое поведение
с Пророком (мир ему и благословение Аллаха) и
невоспитанность по отношению к нему. Но
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Оставьте его, пусть говорит, что
хочет, и никоим образом не мешайте ему, поскольку
обладатель права имеет право требовать его
соблюдения, будь то долг или что-то иное». Однако
делать это нужно вежливо и деликатно, что же
касается брани, криков и очернения, то всё это не
относится
к
проявлениям
исламской
нравственности. Затем он велел кому-то из
сподвижников отдать заимодавцу верблюда из
числа собранных в качестве закята, равного по
возрасту тому, которого он взял у этого человека в
долг, но они сказали, что есть только верблюды
старше. Тогда он сказал: мол, дайте ему верблюда
старше, ибо, поистине, лучшим из вас в отношениях
с людьми и обладателем самой большой награды
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،-صىل اهلل عليه وسلم- اكن لرجل دين ىلع انليب

 قد استقرض من-صىل اهلل عليه وسلم- واكن انليب

صىل اهلل-  فجاء إىل انليب،ذلك الرجل ناقة صغرية
َ
 يطلب منه قضاء ديْ ِنه وأغلظ عليه يف-عليه وسلم
-صىل اهلل عليه وسلم-  فأراد أصحاب انليب،طلبه

صىل اهلل عليه- أن يرضبوه بسبب غلظته للنيب

صىل اهلل-  فقال رسول اهلل، وسوء أدبه معه-وسلم

 اتركوه يقول ما يشاء وال تتعرضوا هل:-عليه وسلم
بيشء؛ فإن صاحب احلق هل حق يف مطابلة غريمه

 أما، لكن مع الزتام أدب املطابلة،بقضاء ادلين وحنوه
ر
ر
 فليس من أخالق،السب والشتم واتلجريح

.املسلمني
َ ثم
 بعض الصحابة-صىل اهلل عليه وسلم- أمر انليب
بعريا مساويا بلعريه يف ي
ً أن يُعطيه
.السن
ً  ال َند إال:فقالوا
 أعطوه: فقال.بعريا أكَّب من بعريه
ً
بعريا أكَّب من بعريه؛ فإن أفضلكم يف معاملة
ً
قضاء للحقوق اليت
 وأكرثكم ثوابًا أحسنكم،انلاس
.عليه دينًا أو غريه

является тот, кто наилучшим образом соблюдает
чужие права, будь то долг или что-то иное.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتقاضاه  :يطلب منه قضاء دينه.
ً
• فهم به أصحابه  :أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل لكن لم يفعلوا أدبا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
• مقاال  :صولة الطلب وقوة احلجة ،لكن مع مرااعة األدب املْشوع.
ً
ًّ
• سنا  :مجال ذا سن.
• أمثل  :أىلع.

فوائد احلديث:

ْ
 .1حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعظم حلمه وتواضعه وإن َصافه.
 .2من عليه دين ال ينبيغ هل جمافاة صاحب احلق.

 .3جواز توكيل احلارض يف ابلدل بغري عذر.
ُ ُّ
 .4جواز اتلوكيل يف قضاء ادليون ،وال ي َعد ذلك من املماطلة.
ُ
 .5االقرتاض يف الَّب والطااعت وكذا يف األمور املباحة ال ي َعاب.
 .6جواز االقرتاض للحاجة.

 .7جواز استقراض اإلبل ويلتحق بها مجيع احليوانات.

 .8احلث ىلع حسن املعاملة ،واللطف يف القول ولو اكن اإلنسان صاحب حق.
ر
 .9جواز املطابلة ر
بادلين إذا َحل أجله.

 .10يستحب ملن اكن عليه دين أن يعطي ادلائن زيادة ىلع حقه عند وفائه ،دون اشرتاط الزيادة؛ ألن اشرتاطها ربا.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عْش 1407 ،ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نْش :دار الوطن للنْش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نْش :دار ابن اجلوزي.

صحيح ابلخاري ،نْش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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«Однажды Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) оттянул
совершение ночной молитвы (аль-‘иша)
до наступления глубокой ночи
настолько, что к нему вышел ‘Умар и
сказал: "Время молитвы, о Посланник
Аллаха! Женщины и дети уже заснули!"
— после чего Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) вышел к людям, а
с головы его капала вода, и сказал: "Если
бы не было это слишком тяжело для
членов моей общины, я обязательно
повелел бы им совершать эту молитву
именно в этот час времени.»"

، بالعشاء-صىل اهلل عليه وسلم- أعتم انليب

 رقد، يا رسول اهلل,  الصالة: فقال,فخرج عمر
: فخرج ورأسه يقطر يقول،النساء والصبيان

لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة هذه
الساعة

**

659. Текст хадиса:

عن َعبْد ر ْ َ ر
: قال-ريض اهلل عنهما- اس
ٍ اّلل ب ِن عب
ِ
ّ
ر
ر
َ َ َ
َ
ُّ َ«أ ْعتَ َم انل
 فخرج، بِال ِعشاء-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
َ ر
ُ  َرقَد ال ِن َس،الة يا رسول اهلل
اء
 الص:ُع َمر فقال
َ َ
َ َ
َُ
ي
ُ ور
َ خ َر َج
ُ َأس ُه ي
 لوال أن أش رق:قطر يقول
 ف.والصبيَان
َ
ُ
ََ
ُ َ َ
رت ُهم بهذه ر
أو ىلع ر- ىلع أ رميت
الصالة هذه
 ألم-انلاس
ِ
َ الس
ر
.»اعة

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса (да будет доволен
Аллах им и его отцом) сообщается, что однажды
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
оттянул совершение ночной молитвы (аль-‘иша) до
наступления глубокой ночи настолько, что к нему
вышел ‘Умар и сказал: «Время молитвы, о
Посланник Аллаха! Женщины и дети уже заснули!»
— после чего Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) вышел к людям, а с головы его
капала вода, и сказал: «Если бы не было это
слишком тяжело для членов моей общины, я
обязательно повелел бы им совершать эту молитву
именно в этот час времени.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.659

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В данном хадисе повествуется о том, что однажды
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
оттянул совершение ночной молитвы (аль-‘иша)
настолько сильно, что миновала солидная часть
ночи, и женщины и дети, которые были не в
состоянии долго ждать, уснули. Тогда ‘Умар ибн
аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) пришел к
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
и сказал: «Пора молиться! Женщины и дети
уснули!» После чего Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) вышел из своего дома в
мечеть, при этом с головы его капала вода после
купания, и разъяснил людям, что предпочтительно
откладывать совершение ночной молитвы (аль‘иша) на более позднее время, сказав: «Если бы не
было это слишком тяжело для членов моей
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، بصالة العشاء-صىل اهلل عليه وسلم- تأخر انليب
، ورقد النساء والصبيان،حىت ذهب كثري من الليل

،ممن ليس هلم طاقة وال احتمال ىلع طول االنتظار

: وقال-ريض اهلل عنه- فجاء إيله عمر بن اخلطاب
صىل اهلل-  فخرج. فقد رقد النساء والصبيان،الصالة

 من بيته إىل املسجد ورأسه يقطر ماء-عليه وسلم
من االغتسال وقال مبينًا أن األفضل يف العشاء
 لوال: لوال املشقة اليت تنال منتظري الصالة،اتلأخري

أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة يف هذه

.الساعة املتأخرة

общины, я обязательно повелел бы им совершать
»эту молитву именно в этот час времени.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ
• أعتَ َم  :دخل يف العتمة ،وىه ظلمة الليل ،املراد أنه أخر صالة العشاء بعد ذهاب الشفق ،فصالها يف ظلمة الليل.
َ َ
ُ
• فخ َر َج ع َمر  :أي :من املسجد ،أو من ماكنه يف الصف.
َ
• َرقد  :نام.
ُّ
• الصالة  :بالرفع ىلع تقدير :حرضت الصالة.وبانلصب ىلع تقدير :صل الصالة.
• ي
الصبْيَان  :صغار األوالد حىت يبلغوا.

• ورأسه يقطر : .أي من املاء.
َ
َ َ ْ
• ل ْوال أن أشق َىلع  :لوال :حرف امتناع لوجود ،أي :أنها تدل ىلع امتناع يشء لوجود يشء آخر ،فيف هذه احلديث تدل ىلع امتناع إلزام انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -أمته بتأخري صالة العشاء إىل ثلث الليل اآلخر لوجود املشقة عليهم بذلك.
ُ
• أ رم ِيت  :مجاعيت ،واملراد بهم :من آمن به واتبعه.
َُ
• أش رق  :أتعب وأثقل.
َ ُ
• أل َم ْرت ُهم  :أللزمتهم.
• هذه الساعة  :هذا الوقت ،وهو ثلث الليل اآلخر.

فوائد احلديث:
 .1األمر للوجوب وحمل ذلك إذا لم يرصفه صارف؛ إلخباره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يف املر مشقة ،واملستحب ال مشقة فيه ألنه باخليار.
 .2األفضل يف العشاء اتلأخري ،ويمنع من ذلك املشقة.
ر
 .3املشقة تسبب اليرس والسهولة يف هذه الْشيعة السمحة.
ر
 .4أنه قد يكون ارتكاب العمل املفضول أوىل من الفاضل ،إذا اقرتن به أحوال ومالبسات.
ً
كبريا إذا تأخر.
 .5جواز اسستداعء اإلمام إىل الصالة ،وإن اكن
 .6كمال شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته بأمته.
ر
 .7رصاحة عمر ريض اهلل عنه مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ملاكنته عنده وثلقته حبسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8ديلل ىلع تنبيه األكابر الحتمال غفلة أو حتصيل فائدة.
املصادر واملراجع:
اإلملام بْشح 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 ،القاهرة 1426 ،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3537( :
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َّ َ َ
َ
ُّ ُ ْ َ
اط ِف سبِيل اهلل
أفضل الصدقات ظِل فسط ٍ
َ َ ُ َ
َ َُ َ ْ
َ
ومنِيحة خادِم ِف سبِيل اهلل ،أو ط ُروقة فح ٍل ِف
َ
سبِيل اهلل

 .660احلديث:

«Лучшая милостыня — тень шатра на
пути Аллаха, предоставление слуги на
пути Аллаха или предоставление
»взрослой верблюдицы на пути Аллаха.
**

660. Текст хадиса:

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل Абу Умама (да будет доволен им Аллах) передаёт, -
ر َ َ
ُّ что Посланник Аллаха (мир ему и благословение
ل
ظ
ات
ق
صىل اهلل عليه وسلم« :-أفضل الصد
ِ
Аллаха) сказал: «Лучшая милостыня — тень шатра
َ َ ُ َ
َ
َ
ُ ْ َ
اط يف س ِبيل اهلل وم ِنيحة خا ِدم يف س ِبيل اهلل ،أو на пути Аллаха, предоставление слуги на пути
فسط ٍ
َُ َ ْ
Аллаха или предоставление взрослой верблюдицы
َط ُروقة فح ٍل يف َس ِبيل اهلل».
на пути Аллаха». Хадис приводит ат-Тирмизи,
сказавший о нём: «Хороший достоверный (хасан
»сахих).

درجة احلديث :حسن

**

Степень достоверности
Хороший хадис
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن أفضل ما يتصدق به املرء هذه
َ
ُّ ُ ْ َ
اط أو عطية خادما أو ناقة
األشياء اثلالثةِ ،ظل فسط ٍ

Общий смысл:
**

!!!Нет перевода комментария

استحقت طرق الفحل ،وسواء اكنت الصدقة ىلع
املجاهدين يف سبيل اهلل تعاىل أو غريهم من

املحتاجني ،فإن ذلك من سبيل اهلل تعاىل.

ولعل أفضلية هذه األشياء حلاجة انلاس إيلها يف ذلك
ي
الزمان ،فأراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يُ َرغبهم
فيها ،أما اآلن فحاجة انلاس إيلها قد تكون

معدومة أو أنها موجودة يف بعض انلوايح ىلع وجه

القلة ،واحلكم للغالب.

وهذا احلديث يشبه حديث اعئشة ريض اهلل عنها

قالت :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :يا اعئشة،
بَيت ال تمر فيه ِجياع أهله" رواه مسلم.
قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل" :وهو حممول عند أهل
العلم ىلع من اكن من طعامه اتلمر كأهل املدينة يف

وقته _ صىل اهلل عليه وسلم _ وأشباههم ممن يقتاتون
اتلمر".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العرية.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فسطاط  :بيت من الشعر يستظل به الغازي.
• منيحة  :هبة أو إاعرة.

• طروقة فحل  :أي منح الغازي ناقة بلغت سنا يطرقها به الفحل ،ليستعني بها يف اجلهاد.
• الفحل  :اجلمل القوي.

فوائد احلديث:

 .1الرتغيب فيما يُ ِعني الغازي ىلع القتال يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل.
ُ
تعد.
 .2أفضل الصدقات ما اكن يف اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن نفعه م ٍ

 .3وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع َتهزي جيوش املسلمني للقتال يف سبيل اهلل؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.

املصادر واملراجع:

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

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418ه
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه
مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.

الرقم املوحد)3568( :
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«После Рамадана лучшим для поста
является месяц Аллаха мухаррам, а
наилучшей молитвой после
обязательной является ночная молитва.»

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

**

661. Текст хадиса:

: احلديث.661

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, -  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
 «أفضل ي:-صىل اهلل عليه وسلم
، بعد رمضان،الصيام
приветствует) сказал: «После Рамадана лучшим
َ
َ
ُ ر
для поста является месяц Аллаха мухаррам, а ، بعد الفريضة، وأفضل الصالة،شهر اهلل المحرم
наилучшей молитвой после обязательной является
.»صالة الليل
ночная молитва.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пост в месяце мухаррам, который является первым  وهو أول شهور السنة اهلجرية،أن صوم شهر ُحمرم
месяцем в мусульманском календаре, назван
ر
наилучшим постом после поста в рамадане потому, أفضل الصيام بعد صوم رمضان؛ ألنه أول السنة
что новый год открывается с соблюдения этого املستأنفة فافتتاحها بالصوم اذلي هو ضياء أفضل
поста. А пост, как известно из хадисов, является
األعمال؛ فينبيغ للمسلم أن حيرص عليه وال يَدعه
светом и одним из лучших деяний. Поэтому
ُ إال
.لعذر
мусульманину следует стремиться соблюдать пост
َ
َ "شهر اهلل" هذا مما يدل ىلع تعظيمه
в месяце мухаррам и не оставлять его без ومزيته ىلع
:وقوهل
уважительной причины.
ر
. غريه من الشهور
Мухаррам был назван «месяцем Аллаха», что
وأن صالة الليل أفضل ر
указывает на величие этого месяца и его особое اتلطواعت بعد الفريضة؛ ألن
положение по сравнению с другими месяцами.
ر
اخلشوع فيه أوفر الجتماع القلب
Далее в хадисе сказано, что наилучшей молитвой واخللو بالرب قال
ً ُ َ ْ َ َ ً ْ َ ُّ َ َ َ ْ ر َ َ َ ر
после обязательной молитвы является ночная [ ،}اشئة الليل ِيه أشد وطئا وأقوم ِقيال
ِ { ِإن ن:تعاىل
ِ
молитва. Это объясняется тем, что во время ночной
ُّ  وألن الليل وقت،] 6 : سورة املزمل
السكون ر
والراحة
молитвы проявляется большее смирение, ибо
ْر
ُ
ночью объединяются сердце человека и его فإذا رصف إىل ال ِعبادة اكنت ىلع انلفس أشد وأشق
َ ْوللبدن أتَعب وأن
уединение с Господом. Всевышний сказал: صب فاكنت أدخل يف معىن
«Воистину, молитвы после пробуждения среди
.اتللكيف وأفضل عند اهلل
ночи тяжелее и яснее по изложению» (сура 73, аят
6). Кроме того, ночь — время спокойствия и отдыха,
и если человек в этот период приступает к
поклонению, то это тяжелее для души и
утомительнее
для
тела.
В
результате
совершающий ночную молитву обременяет себя
этим поклонением, и оно является угодным Аллаху.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل:اتلصنيف
 صوم اتلطوع:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو هريرة:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**

. صحيح مسلم:مصدر منت احلديث
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فوائد احلديث:
ر
 .1الرتغيب يف صيام اتلطوع.
ر
 .2الرتغيب يف صالة اتلطوع.
ر
 .3الرتغيب يف قيام الليل.
 .4أن صالة الليل أفضل من غريها من ر
اتلطواعت يف ر
انلهار؛ لظاهر انلرص.
 .5أن أفضل الصيام املستحب ما اكن يف حمرم كصيام اعشوراء وغريه.
املصادر واملراجع:
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكَّبى – مرص ،الطبعة األوىل،
1356ه.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.

الرقم املوحد)11261( :
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ََ َ َ َ ُ
أفطر عندكم الصائمون َوأكل طعامك ُم
َ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
األبرار ،وصلت عليكم المالئ ِكة

 .662احلديث:

«Пусть у вас совершают разговение
…»постящиеся
**

662. Текст хадиса:

ر
انليب -صىل اهلل عليه
عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن
َ
َ
جاء إىل سعد بن عبادة -ريض اهلل عنه -فج َ
وسلمَ -
اء
ِ
َ
ُ
خب ْ َ ْ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه
ت ،فأكل ،ثم قال
زب َوزي ٍ
ِ ٍ
َْ َ َْ ُ ُ ر ُ َ َ ََ َ َ َ ُ
امك ُم
وسلم« :-أفطر ِعندكم الصائِمون؛ وأكل طع
َ َ ُ َ َ ر ْ َ َْ ُ ُ َ َ َ ُ
المالئِكة».
األبرار ،وصلت عليكم

درجة احلديث :سنده صحيح

)Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) пришёл к Са‘ду ибн ‘Убаде, и тот подал ему
хлеб и масло. Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) поел, а потом сказал: «Пусть у вас
совершают разговение постящиеся, и пусть едят
еду вашу благочестивые, и пусть ангелы призывают
на вас благословение (Афтара ‘инда-куму-ссаимуна ва акаля та‘амакуму-ль-абрару ва саллят
»аляйкуму-ль-маляикя).
**

Степень достоверности
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

عن أنس أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جاء إىل )Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
سعد بن عبادة" ،سيد اخلزرج ،قوهل" :فجاء خبزب Аллаха) пришёл к Са‘ду ибн ‘Убаде, предводителю
وزيت" ،فيه إحضار ما سهل ،وإنه ال ينايف اجلودхазраджитов, и тот подал ему хлеб и масло. То есть ،
он подал Пророку (мир ему и благословение
"فأكل" أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قوهل" :ثم
Аллаха) то, что было у них в то время, и это вовсе
قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،"-أي :بعد إتمام не противоречит щедрости. И Пророк (мир ему и
األكل ،قوهل" :أفطر عندكم الصائمون" ،أيблагословение Аллаха) поел. А завершив трапезу, :
он обратился к Аллаху с этой мольбой за
ً
أثابكم اهلل إثابة من ّ
بمعىن
واجلملة
،
فطر صائما
угостивших его. «Пусть у вас совершают
ادلاعء ،وقوهل" :وأكل طعامكم األبرار" ،مجع بر وهو разговение постящиеся», то есть пусть Аллах
дарует вам награду, которую дарует Он тем, кто
اتليق ،وقوهل" :وصلت عليكم املالئكة" ،أي:
кормит постящихся. «...И пусть едят еду вашу
استغفرت لكم.
благочестивые...», то есть богобоязненные, «...и
пусть ангелы призывают на вас благословение», то
انظر :ديلل الفاحلني(7/75-76).
есть просят у Аллаха прощения для вас.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلارِّم
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني
**

معاين املفردات:

• األبرار  :مجع بر ،وهو اتليق.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء من الضيف عند الفراغ من األكل.
 .2استحباب داعء الصائم بهذا ادلاعء ملن أفطر عنده.
 .3تقديم ما تيرس للضيوف ،وأن ذلك ال ينايف اجلود.
 .4املالئكة تستغفر ألهل اإليمان لفعلهم الصالح من العمل.
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املصادر واملراجع:
1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

2تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.3-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

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

5سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.6سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويِن ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.7-املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نْش املكتب اإلسالِّم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.

8مسند ادلارِّم –املعروف بـ :سنن ادلارِّم-؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلارِّم ،حتقيق حسني سليم ،دار املغِن-الرياض ،األوىل1421 ،ه.9مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلَّبيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه.10-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10110( :
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«Разве не боишься ты Аллаха в
отношении этого бессловесного
животного, которое Аллах дал тебе во
владение? Он пожаловался на то, что ты
моришь его голодом и изнуряешь его
работой»

َ َّ َ
أفال تتيق اهلل ِف هذه ابلهيمة اليت ملكك اهلل
ُ
ُ َْ
ُْ
جتيعه وتدئ ِبه
أنك
إيل
و
ك
إياها؟ فإنه يش
ِ
**

663. Текст хадиса:

-ريض اهلل عنهما- عن أيب جعفر عبد اهلل بن جعفر
ََْ
 ذات-صىل اهلل عليه وسلم- أردف ِِن رسول اهلل
: قال،
َ
ُ
ي
ً
 وأ َ ر،يوم خلفه
رس ر
إيل حديثا ال أ َحدث به أحدا من
ْ ب ما
 واكن أَ َح ر،انلاس
َ َ َاست
صىل اهلل- رت به رسول اهلل
ٌ َ
َْ ُ
: يعِن. حلاجته ه َدف أو حائش َنل-عليه وسلم

Абу Джа‘фар ‘Абдуллах ибн Джа‘фар (да будет
доволен Аллах им и его отцом) передаёт:
«Однажды Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) посадил меня в седло
позади себя. Тогда он поведал мне о том, о чём я
никому не стану рассказывать. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха), собираясь
справить нужду, больше всего любил укрываться за
чем-то возвышающимся или в пальмовой роще.
Однажды он зашёл в рощу, принадлежавшую
одному из ансаров, а там был верблюд. Увидев
Пророка, этот верблюд жалобно заревел, и в глазах
его появились слезы. Тогда Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) подошёл к нему, погладил
его по спине и затылку, и он успокоился, после чего
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил:
“Кто хозяин этого верблюда? Кому принадлежит
этот верблюд?” Тогда к нему подошёл юноша из
числа ансаров и сказал: “Это мой верблюд, о
Посланник Аллаха!” Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал ему: “Разве не
боишься ты Аллаха в отношении этого
бессловесного животного, которое Аллах дал тебе
во владение? Он пожаловался на то, что ты моришь
его голодом и изнуряешь его работой.»”

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

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.663

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

‘Абдуллах ибн Джа‘фар (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передаёт, что однажды вечером
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) посадил
его в седло позади себя и по секрету сказал ему
что-то, что он не пожелал пересказывать людям,
потому что это была тайна Пророка (мир ему и
благословение Аллаха). И он сообщил, что Пророк
(мир ему и благословение Аллаха), желая справить
нужду, Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
любил укрываться либо за чем-то возвышающимся
над землёй, либо в пальмовой роще, где его не
могли увидеть люди. Этот сад представлял собой
место, где были высокие посевы, однако место это
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**

عن عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنه أن انليب صىل
،اهلل عليه وسلم أركبه خلفه ذات يللة ىلع ادلابة

وكتم إيله بيشء من القول ال حيب ريض اهلل عنه أن

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

 أو،أراد قضاء حاجته أن يسترت إما بيشء مرتفع

 وهذا،ببستان ُيتمع فيه انلخل حىت ال يراه أحد
البستان ماكن فيه زرع مرتفع لكنه ال يصلح جللوس

 وأن انليب صىل اهلل عليه وسلم دخل،انلاس فيه

بستانا لرجل من األنصار فوجد مجال ،فلما رأى не годилось для того, чтобы люди сидели там. И
َ
)однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха
ُ
اجلمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بكى؛ فمسح зашёл в сад одного из ансаров и обнаружил там
انليب صىل اهلل عليه وسلم سنامه وخلف أذنه ،ثم верблюда. Увидев Посланника Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха), верблюд заплакал, и
سأل عن صاحب اجلمل ،فجاء فىت من األنصار
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
وأخَّب أنه صاحبه ،فقال هل انليب صىل اهلل عليه Аллаха) погладил его по горбу и затылку, а потом
وسلم :أفال تتيق اهلل اذلي جعلك مالاك هلذا اجلملспросил о хозяине этого верблюда. Тогда пришёл ،
юноша из числа ансаров и сообщил, что он и есть
فإنه شىك يل أنك َتيعه وتتعبه.
хозяин верблюда. Тогда Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Разве не боишься
ты Аллаха в отношении этого бессловесного
?животного, которое Аллах дал тебе во владение
Он пожаловался на то, что ты моришь его голодом
»и изнуряешь его работой.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :حفظ الرس.
راوي احلديث :عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم ُمترصا ،وأبو داود وأمحد بتمامه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َأردفِن  :أركبِن خلفه.
•أ َ ّ
رس  :كتَم وأخىف.

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

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

فوائد احلديث:
 .1جواز اإلرداف ىلع ادلابة إن اكنت ادلابة قوية وتستطيع ذلك.
 .2كتمان رس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،واملحافظة عليه ،يف يشء ال ينبِن عليه حكم رشيع.
 .3املبالغة يف سرت العورة عند قضاء احلاجة.
 .4بيان آية من آيات رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث اشتىك إيله اجلمل.
 .5مْشوعية األمر باملعرف وانلِه عن املنكر.
 .6حتريم ظلم ادلواب :بإتعابها وَتويعها وحنو ذلك.
 .7قيام الْشع ىلع العدل واإلنصاف.

437

املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،حتقيق /حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت.
صحيح مسلم ،حتقيق /حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
نزهة املتقني ،ملصطىف ُ
ابلغا وجمموعة ،مؤسسة الرسالة.

بهجة انلاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

ديلل الفاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،اجلمعية األزهرية.

كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا.

رشح رياض الصاحلني ،ملحمد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن -الرياض.

معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد ُمتار عمر بمساعدة فريق عمل ،اعلم الكتب.

الرقم املوحد)8842( :
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«Я приехал на ослице, а я тогда был
близок к совершеннолетию. В это время
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) молился с
людьми в Мине, и перед ним не было
никакой стены. Я проехал перед частью
ряда, после чего спешился и пустил
ослицу пастись, а потом встал в ряд, и
никто не осудил меня за то, что я
сделал.»

ََ
 وأنا يومئذ قد،ان
ٍ أقبلت راكبا ىلع َِحار أت
ُ َ َ
َ ْ
صىل اهلل عليه-  ورسول اهلل،ناه ْزت االحتِالم
ي
ً
جدار
ِ  يصيل بانلاس ب ِ ِمىن إىل غري-وسلم

**

664. Текст хадиса:

‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передаёт: «Я приехал на ослице, а я
тогда был близок к совершеннолетию. В это время
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) молился с людьми в Мине, и перед ним не
было никакой стены. Я проехал перед частью ряда,
после чего спешился и пустил ослицу пастись, а
потом встал в ряд, и никто не осудил меня за то, что
я сделал.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.664

َ
: قال-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن ع رباس
ََ
َ َ
ُ اه ْز
ُ ْ
ت
 وأنا يومئذ قد ن،ان
ٍ أقبلت راكبا ىلع ِمحار أت
ي
ْ
َ االحت
 يصيل-صىل اهلل عليه وسلم-  ورسول اهلل،الم
ِ
ُ
مررت بني يدي بعض
،بانلاس بِ ِم ًىن إىل غري ِجدار
ّ
َ َ َ ََ ُ
ُ
ودخلت يف
،فأرسلت األتان ت ْرت ُع
، فزنلت،الصف
ّ
ُْ
ك ْر ذلك ر
.يلع أحد
ِ  فلم ين،الصف
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им  أنه ملا-ريض اهلل عنهما- أخَّب عبد اهلل بن عباس
и его отцом) сообщил, что, когда он был с
صىل اهلل- اكن مع انليب
Посланником Аллаха (мир ему и благословение  يف ِمىن يف حجة-عليه وسلم
َ
ً
َ
ّ
Аллаха) в Мине во время прощального хаджа, он  فمر ىلع-محار أنىث-  أقبل راكبا ىلع أتان،الوداع
приехал на ослице и проехал перед частью ряда
 يصىل-صىل اهلل عليه وسلم-  وانليب،بعض الصف
молящихся, когда Пророк (мир ему и благословение
ََ
Аллаха) руководил молитвой своих сподвижников и  فزنل عن األتان،جدار
ِ بأصحابه ليس بني يديه
перед ним не было стены. И он слез с ослицы и
. ودخل هو يف الصف،وتركها ترىع
оставил её пастись, а сам встал в ряд. И он
сообщил, что в то время он был близок к  أنه يف ذلك الوقت قد قارب-رىض اهلل عنه- وأخَّب
совершеннолетию, то есть находился уже в том  يعىن يف السن اليت ينكر عليه فيها لو اكن قد،ابللوغ
ً
возрасте, когда человека порицают, если он
فلم
هذا
ومع
،صالتهم
املصلني
ىلع
يفسد
أىت ُمنكرا
совершит нечто предосудительное с точки зрения
религии и нарушающее молитву совершающих её,  وال،-صىل اهلل عليه وسلم-  ال انليب،ينكر عليه أحد
и вместе с тем никто не подверг его порицанию —
.أحد من أصحابه
ни Пророк (мир ему и благословение Аллаха), ни
кто-то из сподвижников.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم:اتلصنيف
. صالة اجلماعة-  الرفق باألطفال:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

ُ
أقبلت  :أي من ماكن رحله إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
•
ََ
• األتان  :أنىث احلمري ،وىه نعت للحمار.
َ َ ُ
• ناه ْزت  :قاربت.
ْ
االحت َ
الم  :أي سن االحتالم ،وهو اخلامسة عْش تقريبا واملراد بهذه اجلملة بيان أنه أهل لإلنكار لو أخطأ.
•
ِ
• ِمىن  :اسم ماكن من مشاعر احلج.
ُ ْ
ْ
• إىل غري ِجدار  :إىل غري ُسرتة ،وقيل إىل سرتة غري ِجدار.
ّ
ّ
• بني يدي بعض الصف  :أمامه قريبا منه ،واملراد به الصف األول.
َ َ
• ت ْرت ُع  :ترىع وتأكل ما شاءت.
ّ
ُْ
ك ْر ذلك  :أي مروري بني يدي بعض الصف ،وإرسايل األتان.
• فلم ين ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز املرور باحلمار بني يدي صفوف املصلني ،ألن سرتة اإلمام سرتة للمأمومني.
ي
 .2أن عبد اهلل بن ر
عباس حني تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-اكن قد بلغ أو قارب ابللوغ ،ألن هذه القضية وقعت يف حجة الوداع قبل
ً
وفاته -صىل اهلل عليه وسلم -بنحو ثمانني يوما.

 .3أن إقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من سنته ،ألنه ال يقر أحدا ىلع باطل ،فعدم اإلنكار ىلع ابن ر
عباس يدل ىلع أمرين ،صحة الصالة،
وعدم إتيانه بما ينكر عليه.
ُْ
ُ ْ
ََْ َ
 .4استدل باحلديث ىلع أن سرتة اإلمام يه سرتة للمأموم ،وقد عنون هل اإلمام ابلخاري بقوهل " :باب سرتة اإلمام سرتة من خلفه".
ر
ٌْ
 .5أن من قارب ابللوغ فهو أهل لإلنكار إذا فعل ما يستحق اإلنكار عليه ،وإن اكن غري ُملكف.
 .6جواز ُّ
الركوب يف اذلهاب إىل املسجد.
ْ
 .7جواز إرسال ابلهيمة لرتىع حول املصلني مع أم ِن رضرها ،وإخالهلا بالصالة.
ََ
 .8إطالق لفظ احلِمار ىلع األتان.

املصادر واملراجع:

اإلملام بْشح 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 ،القاهرة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3090( :
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ي
ْ َْ ُ
رثت عليكم ِف الس َواك
أك

 .665احلديث:

»«Я много говорил вам о сиваке.
**

665. Текст хадиса:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт, что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
َْْ ُ
ت عليكم يف ي
الس َ
».
اك
و
اهلل عليه وسلم« :-أكرث
»Аллаха) сказал: «Я много говорил вам о сиваке.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكرث Смысл хадиса таков. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) много говорил членам
ىلع أمته يف شأن استعمال
السواك واملواظبة عليه يف своей общины об использовании сивака и о
ً
ً
مجيع األحوال ،استحبابا ال إُيابا؛ وذلك ملا فيه من постоянстве в его использовании в любых
обстоятельствах — в качестве желательного
املنافع والفضائل العظيمة ،ومن أجلها وأعظمها أنه
действия, а не обязанности. Ведь в этом действии
َم ْر َضاة ر
للرب -سبحانه وتعاىل.-
заключается много пользы, и оно обладает
великими достоинствами, к величайшим из которых
относится то, что использование сивака помогает
снискать довольство Всевышнего Господа.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع االلزتام بالتسوك يف مجيع األحوال الوارد فيها ندبه.
 .2شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

الرقم املوحد)3572( :
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 يصوم-صىل اهلل عليه وسلم- أكان رسول اهلل

«Постился ли Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) по три дня
ежемесячно»?

 نعم:من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت

**

666. Текст хадиса:

Му‘аза аль-‘Адавийя передаёт, что она спросила
‘Аишу (да будет доволен ею Аллах): «Постился ли
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) по три дня ежемесячно?» Она сказала:
«Да». [Она передаёт]: «Я спросила: “В какие же дни
месяца?” Она сказала: “Он не придавал значения
тому, в какие дни месяца поститься.»”
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.666

َ
ْ
ريض اهلل-  أنها سألت اعئشة:عن معاذة العدوية
ُ
َ
ُ  يَ ُص-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
وم
 أكان:-عنها
ِ
َ َ ْ َ ُي
َ
ُ
 م ْن ي:فقلت
أي
. نعم:قالت
ِم ْن لك شه ٍر ثالثة أيرامٍ ؟
ِ
َ َ ْ ر
ُ َ َْ َ
ك ْن ُيبَايل م ْن ي
أي
 لم ي:الشه ِر اكن يَ ُصوم؟ قالت
ِ ِ
ر
ُ الش ْهر يَ ُص
.وم
ِ
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Му‘аза аль-‘Адавийя передаёт, что она спросила  أكان رسول اهلل:عن معاذة العدوية أنها سألت اعئشة
‘Аишу (да будет доволен ею Аллах): «Постился ли
Посланник Аллаха (мир ему и благословение  يصوم من لك شهر ثالثة-–صىل اهلل عليه وسلم
Аллаха) по три дня ежемесячно?» Она сказала: ، وهذا أقل ما اكن يقترص عليه: أي، نعم:أيام؟ قالت
«Да». Она имела в виду, что это был его
، احرتاز من أيام األسبوع،" من أي أيام الشهر:"فقلت
минимальный ежемесячный пост. «Я спросила: “В
какие же дни месяца?”» То есть были ли это какие- فأجابتها أنه اكن يصوم هذه اثلالثة من أوهلا أو
то определённые дни недели? Он постился эти три  لم: قالت اعئشة،أوسطها وآخرها متصلة أو منفصلة
дня в начале месяца, в середине или в конце,
подряд или нет? «Она сказала: “Он не придавал يكن يهتم للتعيني من أي أيام الشهر يصوم دون
значения тому, в какие дни месяца поститься”». То  فاكن،ختصيص؛ ألن اثلواب حاصل بأي ثالث اكنت
есть он постился эти три дня в любое время месяца,
не выделяя особо какие-то конкретные дни для يصومها حبسب ما يقتيض رأيه –صىل اهلل عليه
этого поста, поскольку награду человек получает  أو، فاكن يعرض هل ما يشغله عن مرااعة ذلك،-وسلم
вне зависимости от того, в какие три дня постится.
. ولك ذلك يف حقه أفضل،اكن يفعل ذلك بليان اجلواز
Иными словами, он постился в те дни, в которые
сам считал нужным, и иногда что-то мешало ему
соблюдать пост в выбранные дни. Возможно так же,
что он поступал так, чтобы разъяснить, что это
дозволено. И лучше всего — следовать его
примеру.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. يهتم: • يبايل

:فوائد احلديث
. استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر دون ختصيص.1
. حصول اثلواب بصيام أي ثالث.2
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املصادر واملراجع:
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

فتح ابلاري بْشح 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 ،ه.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10111( :
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َ ُ
صيد لم يصد ألجله وال أاعن
أكل املحرم من
ٍ

Принятие в пищу паломником в
состоянии ихрама мяса дичи, которая
была добыта не им самим и без его
содействия.

ىلع صيده

**

667. Текст хадиса:

ََ َ
 «أن رسول-ريض اهلل عنه- عن أيب قتَادة األنصاري
ًّ
 فخرجوا، خرج حاجا-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
ََ َ
: وقال-فيهم أبو قتَادة-  فرصف طائفة منهم،معه
ْ
َ ِ َساحل ابلحر حىت نَلت
 فأخذوا ساحل.يق
خذوا
ِ
َ
ََ
 إال أبا ق َتادة فلم، فلما انرصفوا أحرموا لكهم،ابلحر
ُ
ْ ُُ
 فحمل،مح َر َوح ٍش
 فبينما هم يسريون إذ رأوا،حيرم
ْ
ًَ ََ ْ َ َ
ََ َ
 فزننلا فأكلنا من، ف َعق َر منها أتانا،أبو قتَادة ىلع احل ُ ُم ِر
 وحنن حمرمون؟، أنأكل حلم صيد: ثم قلنا،حلمها

Со слов Абу Катады аль-Ансари (да будет доволен
им Аллах) сообщается, что [в год Худайбийского
договора] Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) отправился в путь для
совершения паломничества, и его сподвижники
отправились вместе с ним. В пути он направил
группу своих спутников, среди которых был и Абу
Катада, по другому маршруту, сказав: «Ступайте
вдоль побережья до тех пор, пока не повстречаете
нас!» Так они отправились вдоль побережья и,
снявшись со стоянки, все, за исключением Абу
Катады, вошли в состояние ихрам. Далее, двигаясь
по намеченному пути, они увидели стадо диких
ослов, и Абу Катада напал на них, убив одну ослицу
из их числа, после чего все они сделали привал и
поели ее мяса. Затем они задались вопросом: «А
можем ли мы вообще есть мясо, добытое на охоте,
находясь в состоянии ихрама?!» Тогда они взяли
оставшееся мясо этой ослицы с собой и
продолжили свой путь. Когда же они догнали
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), то спросили его об этом. Он сказал
им: «Велел ли кто-нибудь из вас напасть ему на
стадо или указал ему на него?» Они сказали: «Нет».
После чего он сказал: «Тогда съешьте оставшееся
мясо». В другой версии этого хадиса сообщается,
что он спросил их: «Осталось ли у вас что-нибудь
из этого мяса?» И один из них сказал: «Да», —
после чего дал Пророку (да благословит его Аллах
и приветствует) одну лопатку, и он отведал ее.

صىل اهلل- فحملنا ما بيق من حلمها فأدركنا رسول اهلل

 منكم أحد: فسأنلاه عن ذلك؟ فقال،-عليه وسلم
: قال، ال: أو أشار إيلها؟ قالوا،أمره أن حيمل عليها

 هل معكم: «قال: ويف رواية،»فلكوا ما بيق من حلمها
ْ
.» فأكل منها،  فناوتله ال َع ُض َد، نعم:منه يشء؟ فقلت

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.667

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ْ
В год заключения Худайбийского договора Пророк ، اعم احل ُ َديْبيَة-صىل اهلل عليه وسلم- خرج انليب
ِ
(да благословит его Аллах и приветствует)
ُ يريد
.الع ْمرة
**

отправился в Мекку для совершения ‘умры (что
вызвало инцидент с мекканскими язычниками,
воспротивившимися этому его желанию, и стало
поводом для заключения перемирия, известного в
истории Ислама как «Худайбийский договор»).
До того как Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) достиг места облачения в ихрам,
установленного для паломников, пребывающих в
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 وهو، القريب منها،وقبل أن يصل إىل حمرم املدينة
ً
ر
"ذو احلليفة" بلغه أن َع ُد ُّوا أىت من ِقبَل ساحل ابلحر
 أن-فيهم أبو قتادة-  فأمر طائفة من أصحابه،يريده
ُّ
، يلصدوه، ىلع طريق الساحل،يأخذوا ذات ايلمني
صىل اهلل-  فلما انرصفوا ملقابلة انليب.فساروا حنوه

Мекку со стороны Медины, под названием Зуль-  أحرموا إال أبا قتادة فلم، يف ميعاده-عليه وسلم
Хуляйфа, до него дошло известие о том, что со
ْ َ ُُ
стороны морского побережья на них двинулся  وتمنوا، أبرصوا محر وحش، ويف أثناء سريهم،حيرم
отряд врага, и для того, чтобы отразить возможную  فلما رآها،بأنفسهم لو أبرصها أبو قتادة ألنه حالل
ْ
ً َ
атаку, он принял решение отправить по данному
. فأكلوا من حلمها،محل عليها فعقر منها أتانا
маршруту группу своих сподвижников, в составе
ٌّ
которой находился и Абу Катада. В пути, незадолго ثم وقع عندهم شك يف جواز أكلهم منها وهم
ِ
до встречи с Пророком (да благословит его Аллах и
 فحملوا ما بيق من حلمها حىت حلقوا بانليب،حمرمون
приветствует) в условленное время, все члены этой
группы, кроме Абу Катады, облачились в ихрам.  فسألوه عن ذلك فاستفرس،-صىل اهلل عليه وسلمДалее, продолжая свой путь, они завидели стадо  أو إشارة؟، أو أاعنه بداللة، هل أمره أحد منهم:منهم
диких ослов и пожелали, чтобы их заметил и Абу
. لم حيصل يشء من ذلك:قالوا
Катада, ибо он не был скован обязательствами
َ َ
ихрама и имел право вести охоту на животных.
 إذ أمرهم بأكل ما بيق،ف َط ْمأن قلوبهم بأنها حالل
Когда Абу Катада увидел диких ослов, то бросился
ً
на них и сумел добыть одну ослицу из их числа,  منها تطييبا-صىل اهلل عليه وسلم-  وأكل هو،منها
после чего вся группа сделал привал и отведала ее
.لقلوبهم
мяса. Далее им в душу закралось сомнение о
дозволенности употребления в пищу мяса
животного,
добытого
на
охоте,
людьми,
находящимся в состоянии ихрам, и они приняли
решение взять оставшееся мясо с собой, дабы,
встретившись с Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует), спросить его об этом.
Далее, когда они встретились с ним и рассказали
ему о случившемся, он стал выяснять подробности
этого происшествия, а именно, помогали ли они
каким-либо образом Абу Катаде в охоте, указывали
ли ему на стадо, дабы он заметил его, или подавали
ему какие-то знаки. Они ответили, что ничего из
этого не было, и он развеял их сомнения, повелев
им есть оставшееся мясо, дав понять тем самым,
что в таком случае оно является дозволенным для
них, и для пущей уверенности сам отведал его.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > الفدية وجزاء الصيد:اتلصنيف
. املناقب-  األداب-  جواز أكل حلم محار الوحش:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ
ً
ُ
ًّ
 واملعتمر قاصد بيت اهلل،القصد
 لغة-  فإن احلج، وهو جائز، فأطلق ىلع العمرة اسم احلج، اكن ذلك اخلروج يف عمرة احل ُ َدي ْ ِبيَة: حاجا
• خرج
. (دخلت العمرة يف احلج) رواه مسلم:-صىل اهلل عليه وسلم-  وقد قال،بمكة ألداء أعمال ُمصوصة
. أي أصحابه: • فخرجوا
. اسلكوا: • خذوا

. أو من املاكن اذلي انتهوا ايله يف الساحل-صىل اهلل عليه وسلم-  أي الطائفة إما من عند انليب: • فلما انرصفوا
. اإلحرام هو نية ادلخول يف النسك: • أحرموا
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ُُ ْ
محر َوحش  :نوع من الصيد ىلع صفة احلمار األهيل ،ومفردها محار.ونسبت إىل الوحش ،تلوحشها ،وعدم استئناسها.
•
ً
• فحمل أبو قتادة ىلع احلمر  :أقبل عليها قاصدا قتلها.
• فعقر  :قتل.
َ ً
• أتانا  :يه األنىث من احلمر.
• قالوا  :قال بعضهم بلعض.

• عن ذلك  :عن أكلنا من حلم الصيد.
ُُ ْ
محر َوحش.
• عليها  :ىلع
ْ
• ال َع ُضد  :ما بني ركبة احليوان وكتفه.

فوائد احلديث:
 .1قبوهل -صىل اهلل عليه وسلم -اهلدية ،تطييبا لقلوب أصحابها.
 .2حتريم صيد احلالل ىلع املحرم ،إذا اكن قد ص َ
يد من أجله.
ِ
 .3أن العمرة حج وتسىم احلج األصغر.
 .4مْشوعية اتلحرز من العدو وأخذ احلذر وأن ذلك ال ينايف اتلولك.
ُّ ُ
َ ْ
الوحش ،وأنها من الصيد.
ِ .5حل محر
 .6حل الصيد بقتله يف أي موضع يف بدنه.
 .7مْشوعية اتلورع عما يشك يف أنه حالل.
 .8كمال ورع الصحابة واحتياطهم حيث لم يأكلوا من اللحم حني شكوا ولم يرموه.
 .9حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته ىلع أمته.
ً
 .10جواز االجتهاد يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ملن اكن بعيدا عنه.
املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة ،العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.

تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل .1426

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

حياة احليوان الكَّبى ،لكمال ادلين حممد ادلمريي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان   1424 -ـه 2003 -م ،الطبعة :اثلانية ،حتقيق :أمحد حسن بسج.

املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت-الطبعة( :من  1427- 1404ه).

الرقم املوحد)3099( :
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ً
ً
أكمل املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا ،وخياركم

«Самой совершенной верой обладают
наиболее благонравные верующие, а
лучшие из вас — те, кто лучше всех
»относится к своим женщинам.

خياركم لنسائهم

 .668احلديث:

**

668. Текст хадиса:

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أكمل )Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах

передает, что Пророк (мир ему и благословение
املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا ،وخياركم خياركم
Аллаха) сказал: «Самой совершенной верой
لنسائهم».
обладают наиболее благонравные верующие, а
лучшие из вас — те, кто лучше всех относится к
»своим женщинам.

درجة احلديث :حسن

**

Степень достоверности
Хороший хадис
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

ُ
Высшая
категория
верующих
—
خلقه ،ومن أحق самые
أىلع درجات املؤمنني هو من حسن
благонравные из них, а к людям, которые больше
انلاس حبسن اخللق يه الزوجة؛ بل أحسن انلاس всего заслуживают благонравия в отношении к ним,
ً
относится жена. Более того, наилучший нрав у тех,
خلقا من حسن خلقه مع زوجه.
кто наиболее благонравен по отношению к жене.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العْشة بني الزوجني
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وادلارِّم وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

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

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث يالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صيدا – بريوت.

-سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم 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 القزويِن ،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.
َ
-مسند ادلارِّم املعروف بـ (سنن ادلارِّم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد ادلارِّم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد

ادلاراين  -دار املغِن للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.

-سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها/حممد نارص ادلين ،األبلاين مكتبة املعارف للنْش واتلوزيع ،الرياض-الطبعة :األوىل( ،ملكتبة

املعارف).

-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 األوىل1418ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.-كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)5792( :
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أال إن القوة الريم ،أال إن القوة الريم ،أال إن

 .669احلديث:

Поистине, сила — в стрельбе, поистине,
сила — в стрельбе, поистине, сила — в
стрельбе.

القوة الريم

**

669. Текст хадиса:

عن عقبة بن اعمر قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل Укба ибн 'Амир сказал: "Я слышал, как Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
عليه وسلم -وهو ىلع املنَّب ،يقول{" :وأعدوا هلم ما
стоявший на минбаре, сказал: "И приготовьте для
ُ
الق رو َة ر
الر ُ
استطعتم من قوة} [األنفال ،]60 :أال إن
ِّمних столько [военной] силы, сколько сможете" (сура ،
— 8 "аль-Анфаль=Трофеи", аят 60). Поистине, сила
أال إن القوة الرِّم ،أال إن القوة الرِّم".
в стрельбе, поистине, сила — в стрельбе, поистине,
"сила — в стрельбе.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أفاد احلديث تفسري انليب -صىل اهلل عليه وسلمэтот хадис содержит в себе толкование Пророком, -
да благословит его Аллах и приветствует, слова
للقوة املأمور باختاذها يف جمابهة األعداء والكفرة"сила", которую приказано приготовить для ،
ويه الرِّم؛ ألنه أنكى ،وأبعد عن خطر العدو ،واكن противостояния врагам и неверующим. Эта сила
заключается в стрельбе, ибо она наносит урон
الرِّم وقت نزول اآلية الكريمة بالسهام ،ولكن
противнику и помогает устранить вражескую угрозу.
اآلية بإعجازها أطلقت القوة؛ تلكون قوة لك زمان Во время ниспослания этого аята под стрельбой
وماكن ،وكذلك احلديث الْشيف جاء إعجازه подразумевалась стрельба из лука. Однако
неподражаемость данного аята состоит в том, что в
العليم بإطالق الرِّم ،اذلي يشتمل الرِّم بأنواعهнём использовано слово "сила", имеющее общий ،
смысл, дабы это значение было актуально во всех
وأن يفرس بكل رِّم يتجدد وبأي سالح حيدث.
местах и в любую эпоху. Кроме того, и благородный
хадис является неподражаемым с точки зрения
знания, ибо в нём использовано слово "стрельба",
которое охватывает любые новоизобретённые
виды оружия.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم أهل ابليغ
ْ
ر ْ َ ر
َ
َ
َ
اإلمار ِة  -الصيد واذلبائِح.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -اجلهاد ِ -
راوي احلديث :عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أعدوا  :أمر من :اإلعداد ،وهو تهيئة اليشء للمستقبل.
• ما استطعتم  :لفظ اعم يشمل مجيع إماكنات اإلنسان حسب الظروف واألوضاع.

• رباط اخليل  :بكرس الراء ،هو يف األصل :حبسها ،واقتناؤها ،ثم سيم اإلقامة يف ثغور ابلالد ،وحدودها :رباطا.

• أال إن القوة الرِّم  :يعِن :أن اآلية الكريمة تشري إىل أن القوة يه يف الرِّم؛ ألنه أنكى ،وأبعد عن خطر العدو ،واكن الرِّم وقت نزول اآلية
الكريمة بالسهام ،ولكن اآلية بإعجازها أطلقت القوة؛ تلكون قوة لك زمان وماكن ،وكذلك احلديث الْشيف جاء إعجازه العليم بإطالق الرِّم،
اذلي يشتمل الرِّم بأنواعه ،وأن يفرس بكل رِّم يتجدد وبأي سالح حيدث.
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فوائد احلديث:
 .1قال اهلل -تعاىل{ :-وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة} [األنفال ]60 :يف هذه اآلية الكريمة يأمر -تعاىل -عباده املؤمنني أن يقوموا باجلهاد يف

سبيل اهلل تعاىل ،وأن يستعدوا هل بكل ما يقدرون عليه من أسباب القوة يف وجه أعداء اإلسالم ،والقوة ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة،
فاكنت اآلية مطلقة اتلفسري يف لك زمان بما يناسبها.
 .2لك ما يقدر عليه املسلمون من القوة العقلية وابلدنية والعلمية داخل يف ذلك لكه ،فيدخل يف هذه القوة أنواع األسلحة من املدافع
والرشاشات والطائرات املقاتلة واملدراعت وادلبابات ومجيع آالت القتال املناسبة.

 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفرس القرآن ،ومن ذلك تفسريه هلذه اآلية يف سورة األنفال.

 .4يستفاد من احلديث طلب تعلم الرِّم ،ألنه داخل يف األمر بإعداد العدة.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428َ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م

-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل

-فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل

-1427

-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)64642( :
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«Не расскажешь ли ты мне о болезни
Посланника Аллаха (да восхвалит его
Аллах и приветствует)?» Она ответила:
«Конечно… Когда во время болезни
Посланника Аллаха (да восхвалит его
Аллах и приветствует) его состояние
ухудшилось, он спросил: “Совершили ли
люди молитву?” Мы ответили: “Нет, они
ждут тебя»”

صىل اهلل- أال حتدثيين عن مرض رسول اهلل

صىل اهلل-  ثقل انليب، بىل:؟ قالت-عليه وسلم
 هم، ال: أصىل انلاس؟ قلنا: فقال-عليه وسلم
ينتظرونك

**

670. Текст хадиса:

‘Убайдаллах ибн ‘Абдуллах ибн Утба передаёт: както я зашёл к ‘Аише и спросил её: «Не расскажешь
ли ты мне о болезни Посланника Аллаха (да
восхвалит его Аллах и приветствует)?» Она
ответила: «Конечно… Когда во время болезни
Посланника Аллаха (да восхвалит его Аллах и
приветствует) его состояние ухудшилось, он
спросил: “Совершили ли люди молитву?” Мы
ответили: “Нет, они ждут тебя”. Он велел: “Налейте
для меня воды в корыто”». ‘Аиша сказала: «Мы
сделали это, после чего он совершил полное
омовение и попытался подняться, но потерял
сознание. Очнувшись, Посланник Аллаха (да
восхвалит его Аллах и приветствует) снова
спросил: “Совершили ли люди молитву?” Мы
ответили: “Нет, они ждут тебя, о Посланник
Аллаха”. Тогда он опять велел: “Налейте для меня
воды в корыто”». ‘Аиша сказала: «И он сел в это
корыто, совершил полное омовение и попытался
подняться, но снова лишился сознания. Очнувшись,
он снова спросил: “Совершили ли люди молитву?”
Мы ответили: “Нет, они ждут тебя, о Посланник
Аллаха”. Тогда он опять велел: “Налейте для меня
воды в корыто”. И он сел в него, совершил полное
омовение и попытался подняться, но снова
лишился сознания. Очнувшись, он снова спросил:
“Совершили ли люди молитву?” Мы ответили: “Нет,
они ждут тебя, о Посланник Аллаха”. Между тем
люди оставались в мечети, ожидая Посланника
Аллаха (да восхвалит его Аллах и приветствует),
для совершения ночной молитвы, и тогда
Посланник Аллаха (да восхвалит его Аллах и
приветствует) велел передать Абу Бакру, чтобы
молитву с людьми провёл он. Посланный им
человек сказал Абу Бакру: “Посланник Аллаха (да
восхвалит его Аллах и приветствует) велит тебе
провести молитву с людьми”. Тогда Абу Бакр,
который был мягкосердечным человеком, сказал:
“О ‘Умар, помолись с людьми ты”, но ‘Умар ответил

451

: احلديث.670

 دخلت ىلع: قال،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة

-  أال حتدثيِن عن مرض رسول اهلل:اعئشة فقلت
ََُ
صىل-  ثقل انليب، بىل:؟ قالت-صىل اهلل عليه وسلم

 هم، ال: «أصىل انلاس؟» قلنا: فقال-اهلل عليه وسلم
َ ْ ْ
: قالت.» ب
ِ  «ضعوا يل ماء يف ال ِمخض: قال،ينتظرونك
َ ُ فذهب ِيلَن، فاغتسل،ففعلنا
، ثم أفاق،وء فأغيم عليه

: «أصىل انلاس؟» قلنا:-صىل اهلل عليه وسلم- فقال
 «ضعوا يل ماء يف: قال، هم ينتظرونك يا رسول اهلل،ال
َ ْ ْ
 ثم ذهب يلنوء، فقعد فاغتسل:ب » قالت
ِ ال ِمخض
، ال: «أصىل انلاس؟» قلنا: فقال، ثم أفاق،فأغيم عليه

 «ضعوا يل ماء يف: فقال،هم ينتظرونك يا رسول اهلل
ْ ْ
َ ُ ثم ذهب ِيلَن، فاغتسل، فقعد،» خ َضب
وء فأغيم
ال ِم
ِ
 هم، ال: «أصىل انلاس؟» فقلنا: ثم أفاق فقال،عليه
ٌ ُ
، وانلاس ُعكوف يف املسجد،ينتظرونك يا رسول اهلل
،ينتظرون انليب عليه السالم لصالة العشاء اآلخرة

 إىل أيب بكر بأن-صىل اهلل عليه وسلم- فأرسل انليب
صىل-  إن رسول اهلل: فأتاه الرسول فقال،يصيل بانلاس

 فقال أبو، يأمرك أن تصيل بانلاس-اهلل عليه وسلم

 فقال، يا عمر صل بانلاس:-  واكن رجال رقيقا- بكر
، فصىل أبو بكر تلك األيام، أنت أحق بذلك:هل عمر

 وجد من نفسه-صىل اهلل عليه وسلم- ثم إن انليب
ًر
 فخرج بني رجلني أحدهما العباس لصالة، ِخفة
 فلما رآه أبو بكر،الظهر وأبو بكر يصيل بانلاس
َ ََ
صىل اهلل عليه-  فأ ْو َمأ إيله انليب،ذهب يلتأخر
، أجلساين إىل جنبه: قال، بأن ال يتأخر-وسلم
 فجعل أبو بكر: قال،فأجلساه إىل جنب أيب بكر

،-صىل اهلل عليه وسلم- يصيل وهو يأتم بصالة انليب

صىل اهلل عليه-  وانليب،وانلاس بصالة أيب بكر

ему: “Ты имеешь больше прав на это!” И в эти дни
молитвой людей руководил Абу Бакр. А через
некоторое время Посланнику Аллаха (да восхвалит
его Аллах и приветствует) немного полегчало, и он
вышел из дома на полуденную молитву (зухр), в
которой имамом был Абу Бакр, передвигаясь с
помощью двух человек, одним из которых был аль‘Аббас. Увидев его, Абу Бакр хотел отойти назад,
однако Посланник Аллаха (да восхвалит его Аллах
и приветствует) знаком показал ему, чтобы он не
делал этого, и сказал: “Посадите меня рядом с
ним”, и они усадили его рядом с Абу Бакром. После
этого Абу Бакр стал молиться, повторяя действия
за сидевшим Посланником Аллаха (да восхвалит
его Аллах и приветствует), а люди повторяли их за
Абу Бакром». ‘Убайдуллах сказал: «Я зашёл к
‘Абдуллаху ибн ‘Аббасу и сказал ему: “Хочешь, я
расскажу тебе то, что рассказала мне ‘Аиша о
болезни Посланника Аллаха (да восхвалит его
Аллах и приветствует)?” Он ответил: “Давай”. Я
передал ему сказанное ею, и он ничего не отрицал,
только в конце сказал: “Она назвала тебе имя
человека, который был с аль-‘Аббасом?” Я ответил:
“Нет”. Он сказал: “Это был ‘Али ибн Абу Талиб»”

 فدخلت ىلع عبد اهلل: قال عبيد اهلل، قاعد-وسلم

 أال أعرض عليك ما حدثتِن:بن عباس فقلت هل
: قال،-صىل اهلل عليه وسلم- اعئشة عن مرض انليب
 فما أنكر منه شيئا، فعرضت عليه حديثها،هات

 أسمت لك الرجل اذلي اكن مع العباس:غري أنه قال

-ريض اهلل عنه-  هو يلع بن أيب طالب: قال، ال:قلت

.

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом хадисе упоминается о некоторых событиях,
происходивших во время предсмертной болезни
Посланника Аллаха (да восхвалит его Аллах и
приветствует). Когда его болезнь усилилась, он
спросил, совершили ли люди молитву, и ему
ответили, что ещё нет. Тогда он велел принести
корыто и омылся в нём, но лишился сознания.
Придя в себя, он повторил свой вопрос и снова
омылся, но опять лишился сознания. Это
повторилось трижды, а потом он велел Абу Бакру
руководить молитвой людей. Когда же посланец
пришёл к Абу Бакру с этим велением, Абу Бакр
поручил ‘Умару помолиться с людьми, но ‘Умар не
стал этого делать, настояв на том, чтобы имамом
был Абу Бакр, потому что тот имел больше прав на
это. Затем состояние Пророка (да восхвалит его
Аллах и приветствует) немного улучшилось и он
нашёл в себе силы выйти, поддерживаемый альАббасом и ‘Али (да будет доволен Аллах ими
обоими). А Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) в
это время совершал полуденную молитву (зухр) с
людьми. Увидев Пророка (да восхвалит его Аллах и
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**

يبني احلديث الْشيف بعض ما حدث يف مرض

، اذلي سبق وفاته-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
:ومن ذلك أنه اشتد عليه املرض فسأل من عنده
 فداع بإناء واغتسل فيه لكنه، ال: أصىل انلاس؟ فقيل

 وأاعد االغتسال، فلما أفاق أاعد السؤال،أغيم عليه
ً
ً
 ثم أمر، وتكرر ذلك ثالثا،لكنه أغيم عليه أيضا
 فلما جاءه الرسول أمر أبو،أن يصيل أبو بكر بانلاس
بكر عمر أن يصيل فلم يصل بهم بل قدم أبا بكر؛

صىل اهلل عليه-  ووجد انليب،ألنه أحق بذلك منه

 يف نفسه نشاطا وخفة فخرج بني العباس ويلع-وسلم

 وأبو بكر يصيل بانلاس صالة-ريض اهلل عنهما أراد أن-صىل اهلل عليه وسلم- الظهر فلما رأى انليب
 أمره أن-صىل اهلل عليه وسلم- يتأخر لكن انليب

يثبت ماكنه وجلس جبنبه وأصبح أبو بكر يأتم

بصالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانلاس يأتمون приветствует), он хотел отступить назад, однако
)Пророк (да восхвалит его Аллах и приветствует
بصالة أيب بكر -ريض اهلل عنه.-
велел ему оставаться на месте, а сам сел рядом с
ним, и получилось, что Абу Бакр совершал молитву
под руководством Пророка (да восхвалит его Аллах
и приветствует), а люди совершали молитву под
руководством Абу Бакра (да будет доволен им
Аллах).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > سنن وآداب الغسل
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السرية  -فضائل الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال ِمخضب  :واعء يُغسل فيه اثلياب.
• يلنوء  :يلقوم.

فوائد احلديث:

 .1جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه ،وهذا خاص باإلمام الراتب؛ ً
قرصا للحديث ىلع أضيق مدلوالته.
ي
ر
 .2جواز تبليغ املبلغ عن اإلمام يف الصالة ،إذا اكن هناك حاجة من سعة يف املاكن وكرثة املصلني ،فيف رواية مسلم" :أن أبا بكر اكن ي ُ ْس ِم ُعهم
اتلكبري".
ر
 .3أن املأموم يكون عن يمني اإلمام؛ حيث جلس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن يسار أيب بكر- ،ريض اهلل عنه-.
ً
مأموما أثناء الصالة ،كفعل أيب بكر.
 .4جواز نية اإلمامة يف الصالة ولو يف أثنائها ،كما ُيوز أن ينتقل اإلمام
ي
 .5جواز كون املبلغ عن اإلمام عن يمينه ،ال يف الصف ،إذا اكن فيه مصلحة ،لرياه انلاس ،أو ألنه أبلغ لصوته ،أو لفوائد أخرى ،واهلل تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.

-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتَّبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،سنة النْش 2001 - 1422 :ط .1

الرقم املوحد)11294( :
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«Пусть мужчина ни за что не ночует у
побывавшей замужем женщины, если
только он не муж ей и не близкий
родственник, не имеющий права
вступать с ней в брак (махрам)»

 إال أن يكون،أال ال يبينت رجل عند امرأة ثيب
ً
ناكحا أو ذا حمرم
**

671. Текст хадиса:

: احلديث.671

Джабир (да будет доволен Аллах им и его отцом) صىل-  قال رسول اهلل: قال-ريض اهلل عنه- عن جابر
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
 «ال يَب َ ر:-اهلل عليه وسلم
 إال،يَت رجل عند امرأة ثييب
ِ
благословение Аллаха) сказал: «Пусть мужчина ни
َْ
ْ
ً أن يكون ناك
َ
.»حا أو ذا حمرم
за что не ночует у побывавшей замужем женщины,
ِ
если только он не муж ей и не близкий родственник,
не имеющий права вступать с ней в брак (махрам)»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Посланник Аллаха (мир ему и благословение  الرجل عن ابليات-صىل اهلل عليه وسلم- ينىه
ً
Аллаха) запретил мужчине оставаться на ночь у
وخص
،عنه
أجنبية
امرأة
أي
عند
يلال
واملكوث
посторонней
женщины.
Упомянута
именно
ً اثليب؛ ألنها اليت يدخل عليها
побывавшая замужем женщина, потому что обычно  وأما ابلكر فِه،اغبلا
заходят к ней, тогда как девственница обычно
 وألنه،متصونة يف العادة جمانبة للرجال أشد جمانبة
оберегаема и всячески избегает мужчин. К тому же
очевидно, что если он запретил заходить к يعلم باألوىل أنه إذا نىه عن ادلخول ىلع اثليب اليت
побывавшим замужем женщинам, что обычно
.يتساهل انلاس يف ادلخول عليها فباألوىل ابلكر
воспринимается людьми снисходительно, то
заходить к девственнице запрещено тем более. واستثىن الزوج ومن حرمت عليه بالنسب اكألم
Исключением является муж и родственник  أو، كأمه من الرضاع، أو بالرضاعة،وابلنت واألخت
категории махрам, который не имеет права
.باملصاهرة كأم زوجته
вступать с ней в брак по причине кровного родства
ومفهوم قوهل (ال يَب َ ر
(мать, дочь, сестра и т. д.) или по причине  وهو أنه ُيوز هل،يَت) غري مراد
ِ
молочного родства (молочная мать и т. д.) или
родства по браку (мать жены и т. д.). Не имеется в  أو غريها؛ ألنه،ابلقاء عند األجنبية يف انلهار خلوة
виду именно ночёвка и из хадиса не следует, что .جاء يف صحيح ابلخاري نِه اعم دون تقييد بالليل
мужчине разрешается оставаться наедине с
посторонней женщиной, например, днём или в иное لكن إن اكن املحرم اليؤمن فال بد من وجود نساء
время. Так, в «Сахихе» аль-Бухари упоминается
.مع املرأة
запрет, не ограниченный ночным временем. Однако
если этот близкий родственник ненадёжен, то с
женщиной непременно должны быть другие
женщины.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء:اتلصنيف
ُ :موضواعت احلديث الفرعية األخرى
. أحاكم املحرم-  اإلحداد- العدد
-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:راوي احلديث
. رواه مسلم:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

454

معاين املفردات:

• يَب َ ر
يَت  :ال يمكث عندها بالليل خايلًا بها.
ِ
ر
ي
• ثيب  :يطلق ىلع من تزوج من ذكر وأنىث ،وهو ضد ابلكر.
ناكحا ً :
ً
زوجا هلا.
•
َْ
َ
• حمرم  :هو اذلي ال ُيوز هل الزواج باملرأة؛ ألنها حرمت عليه بالنسب اكألم وابلنت واألخت ،أو حرمت عليه بالرضاعة ،كأمه من الرضاع ،أو
حرمت عليه باملصاهرة كأم زوجته.

فوائد احلديث:
 .1حتريم اخللوة باألجنبية باإلمجاع.
َ ْ
بالمحرم باإلمجاع.
 .2يباح خلوة املرأة
 .3خطورة اخللوة باملرأة األجنبية؛ وإن اكن الرجل صاحلاً.
ر
ً
 .4املرأة مظنة الشهوة والطمع ،ويه ال تكاد تيق نفسها؛ لضعفها ونقصها ،وال يغار عليها مثل حمارمها ،اذلين يرون انليل منها نيال من كرامتهم
ورشفهم؛ ذلا حتتم وجود املحرم عند حضور األجنيب.

 .5األصل يف املرأة هنا ابلالغة؛ لكن تشمل املرأة اليت تشتىه وإن لم تبلغ.

 .6عناية الْشع باألخالق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423،

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،لصالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان  ،الرياض ،الطبعة األوىل1427 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.

الرقم املوحد)58172( :

455

«Отдавайте соответствующие части
наследства тем, кому они полагаются, а
всё оставшееся после распределения
имущество должно достаться мужчине,
который является ближайшим
родственником покойного.»

 فما بيق فهو ألوىل رجل،أحلقوا الفرائض بأهلها
ذكر

**

672. Текст хадиса:

 عن رسول-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عباس
ُْ َ
َ َ
،حلقوا الف َرائِض بأهلها
ِ  «أ:-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ َ
َ َ
ْ
َ ِ َفما ب
 «اق ِس ُموا: ويف رواية.»يق فهو أل ْوىل رجل ذك ٍر
َ
َ
ْ َ َ
 فما ت َركت؛،املال بني أهل الف َرائِ ِض ىلع كتاب اهلل
َ َ
َ َ
.»فأل ْوىل رجل ذك ٍر

‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передал, что Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал: «Отдавайте
соответствующие части наследства тем, кому они
полагаются,
а
всё
оставшееся
после
распределения имущество должно достаться
мужчине,
который
является
ближайшим
родственником покойного». В другой версии хадиса
передано: «Распределяйте имущество между теми,
кому полагается наследство, согласно Книге
Аллаха! А всё оставшееся после распределения
имущество должно достаться мужчине, который
является ближайшим родственником покойного.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.672

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  القائمني ىلع قسمة-صىل اهلل عليه وسلم- يأمر انليب
приказывает
людям,
занимающимся
распределением наследства, отдавать его тем, الرتكة أن يوزعوها ىلع مستحقيها بالقسمة العادلة
кому оно полагается согласно справедливым  فيعطى أصحاب،-تعاىل- الْشعية كما أراد اهلل
шариатским предписаниям, ибо так пожелал
 ويه اثللثان،الفروض املقدرة فروضهم يف كتاب اهلل
Всевышний Аллах. Прежде всего, имущество
следует отдать тем наследникам, которым  فما بَّق،واثللث والسدس وانلصف والربع واثلمن
полагается фиксированная доля наследства,  فإنه يعطى إىل من هو أقرب إىل امليت من،بعدها
установленная в Писании Аллаха: две трети, одна
. ويسمون العصبة،الرجال
треть, одна шестая, половина, четверть и одна
восьмая часть имущества. Если же после
распределения фиксированной доли наследства
осталось какое-либо имущество, то оно отдаётся
мужчинам,
которые
являются
ближайшими
родственниками покойного. Эти люди называются
«остаточными наследниками» (‘асаба).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > الفرائض > العـصبة:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عباس:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

456

معاين املفردات:

• الفرائض  :األنصباء املقررة يف كتاب اهلل :ويه انلصف ونصفه وهو الربع ،ونصف نصفه وهو اثلمن ،واثللثان ونصفهما وهو اثللث ،ونصف
نصفهما وهو السدس.
• بأهلها  :من يستحقها بنص القرآن.
• فما بيق  :بعد أخذ لك ذي فرض فرضه.

• فألوىل رجل  :فألقرب رجل يف النسب إىل املورث.

• ذكر  :هذا الوصف للتنبيه ىلع سبب االستحقاق ،وهو اذلكورة اليت يه سبب العصوبة ،وسبب الرتجيح يف اإلرث.

فوائد احلديث:
 .1أن قسمة الفرائض تكون بابلداءة بأهل الفرائض.
 .2أن ما بيق بعد الفروض للعصبة.
 .3تقديم األقرب فاألقرب فال يرث اعصب بعيد اكلعم ،مع وجود اعصب قريب اكألب.
 .4فيه ديلل ىلع أن ابن االبن حيوز املال إذا لم يكن دونه ابن.
 .5اجلد يرث مجيع املال إذا لم يكن دونه أب.
ً
ً
 .6أنه ال يشء للعاصب إذا استغرقت الفروض الرتكة ،فلو ماتت وتركت بنتا هلا انلصف ،وأختا هلا انلصف ،وابن عم؛فليس لألخري يشء من
الرتكة.

املصادر واملراجع:
-اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.

-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،

القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

-خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

-صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5887( :

457

«Однажды Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) зашёл ко мне
радостный и сказал: “Знаешь ли ты, что
Муджаззиз увидел сейчас Зейда ибн
Харису и Усаму ибн Зейда и сказал: ‹Это
ступни родственников!›”». А в другой
версии говорится: «Муджаззиз был
человеком, умеющим определять
родство по внешнему виду.»

ألم تري أن ِمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة

 إن بعض هذه األقدام ملن: فقال،وأسامة بن زيد
بعض

**

673. Текст хадиса:

صىل اهلل-  أن رسول اهلل:-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ً
ُ مرسورا
ُ تَّب ُق أسار
 دخل ر-عليه وسلم
.ير وجهه
يلع
ِ
ً
َُ
َ
 ألم ت َر ْي أن جم يز ًزا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة:فقال

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт:
«Однажды Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) зашёл ко мне радостный и
сказал: “Знаешь ли ты, что Муджаззиз увидел
сейчас Зейда ибн Харису и Усаму ибн Зейда и
сказал: ‹Это ступни родственников!›”». А в другой
версии говорится: «Муджаззиз был человеком,
умеющим определять родство по внешнему виду.»

 إن بعض هذه األقدام ملن: فقال،وأسامة بن زيد
ً
 «اكن ي: ويف لفظ.»بعض
.»جمز ٌز قائفا
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.673

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Зейд ибн Хариса был светлокожим, а его сын Усама
— темнокожим, и из-за различного оттенка кожи
люди сомневались в их родстве, и пошли разговоры
на тему: действительно ли Усама был сыном
Зейда? Посланнику Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) неприятно было слышать
это. И вот однажды Муджаззиз аль-Мудлиджи,
который умел определять родство по внешнему
виду, проходил мимо Зейда и Усамы, когда их
головы были укрыты одеялом, а ступни торчали, и
он сказал: «Это ступни родственников!» Он
заметил, что они очень похожи. Этот человек,
умевший определять родство по внешнему виду,
произнёс эти слова в присутствии Пророка (мир ему
и благословение Аллаха), и Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) очень обрадовался. Он
зашёл к ‘Аише, сияя от радости из-за полученного
доказательства того, что Зейд и Усама — отец и
сын, которое опровергло утверждение тех, кто
задевает честь людей без всякого знания.

**

، وابنه أسامة أسمر،اكن زيد بن حارثة أبيض اللون
ْ َ
من أج ِل اختالف- واكن انلاس يرتابون فيهما
 بما، ويتلكمون يف صحة نسبة أسامة إىل أبيه،-لونيهما

.يؤذى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ وهما قد َغ رطيا،(جمزز املدليج) القائف
ي
ر
فمر عليهما
. وبدت أرجلهما،-أي رداء- َرأسيْهما يف قطيفة
َ
 ملا رأى بينهن،فقال إن بعض هذه األقدام مل ْن بعض
.من الشبه

واكن الكم هذا القائف ىلع سمع من انليب صىل اهلل
 ُ ر،عليه وسلم
 حىت دخل ىلع،فرس بذلك رسورا كثريا
َ
ً
ً
واستبشارا
فرحا
،اعئشة وأسارير وجهه ت َّْبق
ْ
ودلحض
ِ ،لالطمئنان إىل صحة نسبة أسامة إىل أبيه
الكم اذلين يطلقون ألسنتهم يف أعراض انلاس بغري

.علم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان:اتلصنيف
. الفراسة-  القيافة-  فضائل الصحابة:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• تَّبق  :بضم الراء تيضء وتستنري من الفرح والرسور.
• أسارير وجهه  :اخلطوط اليت يف اجلبهة.

• ألم تري  :ألم تعليم.
ً
جمززا  :بضم امليم وكرس الزاي املشددة وبعدها زاي معجمة ،صحايب جليل ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مرص ،وسيم جمزرا ،ألنه اكن إذا
•
أخذ أسريا يف اجلاهلية جز ناصيته وأطلقه.
ً
• آنفا  :قريبًا.
ً
• قائفا  :القائف :هو اذلي يعرف الشبه بني انلاس ويمزي أثر األقدام ،واكنت القيافة من علوم العرب.

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

ْ َُ
 .2يكيف قائف واحد ،ولكن اشرتط العلماء فيه أن يكون َعدال جم رربًا يف اإلصابة؛ ألنه ال يقبل اخلَّب ،وال ينفذ احلكم إال ممن اتصف بهذين
الوصفني.
َ ُّ
 .3ت َطلع الشارع احلكيم إىل صحة األنساب ،وإحلاقها بأصوهلا.
 .4الفرح واتلبشري باألخبار السارة ،وإشاعتها.

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

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

 .7ويف احلديث جواز الشهادة ىلع املنتقبة ،واالكتفاء بمعرفتها من غري رؤية الوجه
 .8قبول شهادة من شهد دون أن يستشهد عند عدم اتلهمة.
 .9جواز االستفادة من اتلقنيات احلديثة اليت ُعر ْ
 (DNبالْشوط اليت ذكرتها املجامع الفقهية
فت بدقتها يف ادلاللة ىلع املراد ،كتحليل ادلي إن إيه )A
ِ
املعارصة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

-

العارشة1426 -ه.

اإلملام بْشح 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

الرقم املوحد)5916( :
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«Поистине, если бы ты отдала её своим
родственникам со стороны матери, то
твоя награда была бы больше.»

أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك
**

674. Текст хадиса:

ريض اهلل- عن أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث
ًَ
صىل-  أنها أعتقت َويلدة ولم تستأذن انليب:-عنها
ُ َ فلما اكن ي-اهلل عليه وسلم
ُ َومها اذلي ي
دور عليها
َ َ
 أين أعتقت ويلديت؟، أش َع ْرت يا رسول اهلل: قالت،فيه

Мать верующих Маймуна бинт аль-Харис (да будет
доволен ею Аллах) передаёт, что она освободила
свою маленькую рабыню, не спросив у Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) разрешения, а
когда настал день, который он проводил у неё, она
сказала: «Знаешь ли ты, о Посланник Аллаха, что я
освободила свою маленькую рабыню?» Он
спросил: «Ты действительно это сделала?» Она
ответила: «Да». Он сказал: «Поистине, если бы ты
отдала её своим родственникам со стороны
матери, то твоя награда была бы больше.»

 «أما إنك لو: قال. نعم: «أو فعلت؟» قالت:قال
.»أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.674

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Смысл хадиса таков. Мать верующих Маймуна (да  جارية-ريض اهلل عنها- أعتقت أم املؤمنني ميمونة
будет доволен ею Аллах) освободила свою
рабыню, зная о достоинстве освобождения рабов هلا؛ ملا عندها من ُالعلم بفضل العتق يف سبيل اهلل
ради Аллаха. Она сделала это, не сообщив об этом -صىل اهلل عليه وسلم- واكن ذلك دون أن ختَّب انليب
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и не
 فلما اكن يوم نوبتها أخَّبت،أو تستأذنه يف عتقها
спрашивая у него разрешения. И когда пришёл тот
день, который Посланник Аллаха (мир ему и  أو: فقال، بما صنعت-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
благословение Аллаха) должен был провести у неё,  فلم ينكر عليها ما صنعته دون. نعم: فعلت ؟ قالت
она сообщила Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) о том, что сделала, и он спросил: «Ты  أما إنك لو أعطيتها:أن تأخذ برأيه إال أنه قال هلا
действительно сделала это?» Она ответила: «Да». ، حسنا ما فعلت: ومعناه.أخوالك اكن أعظم ألجرك
Он не стал порицать её за то, что она сделала, не
إال أنك لو وهبتها ألخوالك من بِن هالل لاكن ذلك
спросив его мнения. Он только сказал ей: «Если бы
ً
ты отдала её твоим родственникам с материнской أفضل وأكرث ثوابا ملا فيه من الصدقة ىلع القريب
стороны, то твоя награда была бы больше». Это
.وصلته
означает: ты поступила хорошо, однако если бы ты
подарила её своим родственникам по матери бану
Хиляль, то это было бы лучше и принесло бы тебе
больше награды, поскольку это было бы и
милостыней, и поддержанием родственных связей.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية:اتلصنيف
ّ ي
والرق
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
-ريض اهلل عنها-  ميمونة بنت احلارث:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. رياض الصاحلني:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

. جارية: • ويلدة
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• أشعرت  :أعلمت.

فوائد احلديث:
 .1جواز ترصف الزوجة يف ملكها بغري إذن زوجها ،ما لم تكن سفيهة.
 .2الصدقة ىلع القريب املسكني اذلي حيتاج إىل اخلدمة أفضل من العتق ،ملا فيه من الصدقة والصلة.
 .3من وسائل تقوية روابط الزوجية  ،أن ختَّب الزوجة زوجها بما صنعت  ،أو ما ترغب يف عمله.
 .4ينبيغ للمسلم أن يسرتشد بآراء أهل العلم ،حىت يضع األمور يف مواضعها.
َ
 .5إثبات الق ْسم بني الزوجات.
َ
 .6عدل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني زوجاته يف الق ْسم.
 .7عدم صحة الرجوع يف العتق بعد اإلعتاق ،ولو ترتب ىلع ذلك مصلحة راجحة.
 .8حرص ّ
أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل عنها -ىلع فعل اخلري.
 .9أن األعمال تتفاضل يف اثلواب حبسب ما يرتتب عليها من املنفعة.
 .10فضيلة صلة األرحام واإلحسان إىل األقارب.
ً
 .11فيه االعتناء بأقارب األم إكراما حلقها ،وهو زيادة يف برها.
املصادر واملراجع:
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.-كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه

مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح  -أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري  -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند
الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه.1984 ،

الرقم املوحد)3600( :
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«Что касается этого, то его рука
наполнилась благом.»

أما هذا فقد مأل يده من اخلري
**

675. Текст хадиса:

 جاء: قال-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن أيب أوَّف

‘Абдуллах ибн Абу ‘Ауфа (да будет доволен Аллах
им и его отцом) передал: «Некий мужчина пришел к
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и
сказал: “Я не могу выучить наизусть даже малую
часть Корана. Научи меня тому, чем я смог бы
восполнить это”. Он сказал: “Говори: <Пречист
Аллах! Хвала Аллаху! Нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха! Аллах Превелик! Нет
силы и могущества, кроме как у Превысокого и
Превеликого Аллаха!> (Субхана-Ллах! Ва альхамду ли-Ллях! Ва ля иляха илля-Ллах! Ва Аллаху
Акбар! Ва ля хауля ва ля куввата илля би-Лляхи-ль
‘алиййи-ль ‘азым)”. Мужчина сказал: “О Посланник
Аллаха! Эти слова – для Великого и Всемогущего
Аллаха. А что для меня?” Он сказал: “Говори: <О
Аллах, помилуй меня, надели средствами к
существованию, даруй благополучие и веди меня
по прямому пути!> (Аллахумма, рхамни ва рзукни ва
‘афини ва хдини)”. Когда мужчина поднялся, то
сделал рукой вот так. На что Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Что
касается этого, то его рука наполнилась благом.»”

 إين ال: فقال-صىل اهلل عليه وسلم- رجل إىل انليب
ُ ُْ
َْ ي
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ف َعلم ِِن ما ُي ِزئ ِِن
 وال هلإ إال، واحلمد هلل، سبحان اهلل: "قل: قال،منه
 وال حول وال قوة إال باهلل العيل، واهلل أكَّب،اهلل

 فما-عز وجل-  هذا هلل، يا رسول اهلل: قال،"العظيم
ْ ْ َ َْْ
ْ
.ار ُزق ِِن َو َاع ِف ِِن َواه ِد ِين
 امهلل ارمح ِِن و: قل: قال،يل
صىل اهلل-  هكذا بيده فقال رسول اهلل:فلما قام قال
.» «أما هذا فقد مأل يده من اخلري:-عليه وسلم

**

Степень достоверности
Хороший хадис
хадиса:

: احلديث.675

 حسن:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом благородном хадисе разъясняется
шариатское законоположение о человеке, который
ничего не может выучить из Корана. Как ему
следует
молиться?
Пророк
(мир
ему
и
благословение Аллаха) указал одному бедуину,
который ничего не смог выучить из Корана, на то,
что ему надлежит произносить следующие слова:
«Субхана-Ллах», т. е. мы свидетельствуем, что
Аллах лишён любых недостатков, «ва аль-хамду
ли-Ллях», «ва ля иляха илля-Ллах», т. е. нет никого,
достойного поклонения, кроме Аллаха, «ва Аллаху
Акбар», «ва ля хауля ва ля куввата илля би-Лляхиль-‘алиййи-ль-‘азым», т. е. никто не может изменить
одно состояние на другое, кроме как с помощью
Аллаха. Когда же этот бедуин попросил Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) сообщить ему
слова мольбы за себя, то он указал ему на
следующие слова, которые объединяют в себе
благо земной и последней жизни: «О Аллах,
помилуй
меня,
надели
средствами
к
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**

يبني احلديث الْشيف حكم من لم يستطع حفظ

- يشء من القرآن كيف يصيل؟ حيث أرشد انليب

 األعرايب اذلي لم يستطع حفظ-صىل اهلل عليه وسلم
 نزنهه عن لك: بقول سبحان اهلل أي،يشء من القرآن
 وال هلإ إال اهلل أي ال معبود حبق، واحلمد هلل،نقص

 وال حول وال قوة إال باهلل العيل، واهلل أكَّب،إال اهلل

 ال يستطيع أحد أن يتحول من حال إىل: أي،العظيم
ً
داعء
 وحينما طلب األعرايب،حال أخرى إال باهلل
يقوهل يف الصالة أرشده لقول هذه ادلعوات اجلامعة

 حيث يقول "امهلل ارمحِن،خلري ادلنيا واآلخرة
صىل اهلل-  وبني الرسول،"وارزقِن واعفِن واهدين

 عظم هذه األدعية واألذاكر بقوهل عن-عليه وسلم
 «أما هذا فقد مأل يده من:األعرايب اذلي أخذ بها

.اخلري» يعِن أصاب خريا عظيما

существованию, даруй благополучие и веди меня
по прямому пути!» («Аллахумма, рхамни ва рзукни
ва ‘афини ва хдини»). Причём Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) разъяснил величие этих
слов мольбы и поминания Аллаха, сказав о
бедуине, который принял их от него, следующее:
«Что касается этого, то его рука наполнилась
благом», т. е. он обрёл великое благо.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدعية واألذاكر  -اتلوحيد.
راوي احلديثَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوَّف -ريض اهلل عنهما-
ِ
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سبحان اهلل  :التسبيح يف اللغة :اتلزنيه ،ومعىن "سبحان اهلل" :تزنيه اهلل -تعاىل -من انلقائص.

• احلمدهلل  :احلمد :هو اثلناء ىلع املحمود جبميل صفاته وأفعاهل ،ونقيض احلمد اذلم.
ر
ر
إال اهلل " :ال" نافية للك معبود ٍّ
حبق" ،إال اهلل" ،إثبات حرص األلوهية.
• ال هلإ
ر
• اهلل اكَّب  :إطالقه يفيد العموم ،فإنه أكَّب من لك يشء.
ر
ُ
• والحول وال قوة اال باهلل  :معىن احلول :القدرة ىلع اتلرصف ،ومنه :ال حتول عن معصية اهلل إىل طاعته إال به.ومعىن القوة :الطاقة.

فوائد احلديث:

ي
 .1فضل هذا اذلكر اجلليل؛ حيث قام مقام فاحتة الكتاب ،اليت يه أعظم سورة يف القرآن ،فقد قدم ىلع سائر األذاكر يف هذا املقام العظيم.
 .2يرس الْشيعة وسماحتها ،فاملسلم ال يكلف أكرث مما يقدر عليه ،وإذا عجز عن باب خري فتح اهلل -تعاىل -هل بابًا آخر؛ يلكمل ثوابه ،ويصل إىل
ما قدر اهلل هل من مزنلة.

 .3أن الصالة ال تسقط حبال من األحوال ،وتصىل ىلع حسب االستطاعة.
ر
ر ر
 .4األصل أن قراءة الفاحتة ٌ
ركن يف لك ركعة من الصالة ،ال تصح الصالة بدونه ،إال أن القاعدة الْشعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها ،إما إىل
بدل ،أو غري بدل.
ً
ر
ً
 .5أن اذلي ال حيسن الفاحتة وال بعضها ،فإنه يأيت باذلكر الوارد يف احلديث ،ويكيف عنها؛ تيسريا وتسهيال ىلع العباد.
 .6هذه اجلمل الكريمة تشتمل ىلع تزنيه اهلل -تعاىل -عن انلقائص والعيوب ،وإثبات نقيضها من املحامد والكمال املطلق ،ونيف الْشيك هل يف
ذاته ،وصفاته ،وأفعاهل ،وألوهيته ،وربوبيته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.

مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلَّبيزي.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10915( :
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أما خيَش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن َيول

«Разве не боится тот, кто поднимает
голову свою раньше имама, что Аллах
превратит голову его в голову осла [или:
?!»]превратит в осла его самого

اهلل رأسه رأس َحار ,أو َيعل صورته صورة

 .676احلديث:

َحار؟

**

676. Текст хадиса:

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أما خيىش )Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах
ُ َ
передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и
اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيَ يول اهلل رأسه رأس
благословение Аллаха) сказал: «Разве не боится
тот, кто поднимает голову свою раньше имама, что
Аллах превратит голову его в голову осла [или:
?!»]превратит в осла его самого

محار ،أو ُيعل صورته ُصورة محار؟».
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

إنرما جعل اإلمام يف الصالة ُ
يلقتدى به ويؤتم بهИмам в молитве нужен как раз для того, чтобы ،
следовать за ним, то есть повторять за ним
حبيث تقع تنقالت املأموم بعد تنقالته ،وبهذا حتقق движения, совершая каждое из них уже после того,
املتابعة ،فإذا سابقه املأموم ،فاتت املقاصد املطلوبة как его совершит имам — ведь именно это и
предполагает следование за имамом. Если же
من اإلمامة ،ذلا جاء هذا الوعيد الشديد ىلع من يرفع
молящийся под руководством имама опережает
رأسه قبل إمامه ،بأن ُيعل اهلل رأسه رأس محار ،أو его, то теряется смысл следования за имамом.
ُيعل صورته صورة محار ،حبيث يمسخ رأسه من Поэтому в адрес того, кто поднимает голову раньше
имама, и была высказана подобная угроза — что
أحسن صورة إىل أقبح صورة ،جزاء هلذا العضو اذلي Аллах превратит его голову в голову осла либо
превратит в осла его самого, то есть после
حصل منه الرفع واإلخالل بالصالة.
наилучшего вида придаст его голове наихудший
вид, в качестве воздаяния этому органу за то, что
он поднимается раньше времени и нарушает
правильный ход молитвы.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الكبائر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• أ َما  :استفهام توبيخ.
ر
َْ َ
• خيىش  :خياف ،واملعىن :فليخف؛ ألن الغرض من االستفهام هنا اإلشعار بانلِه عن رفع الرأس قبل اإلمام.
ُّ
ر
َ َ ََ ُ ََُ
ر
لكه ،واألوىل خاصة يف جزء منه
• أو ُيعل صورته  :أو للشك من الراوي والفرق بني هذه اجلملة واجلملة األوىل السابقة :أن هذه اعمة يف اجلسد ِ
وهو الرأس.

فوائد احلديث:
 .1حتريم رفع الرأس يف السجود قبل اإلمام والوعيد فيه ديلل ىلع منعه ،إذ ال وعيد إال ىلع حمرم وقد أوعد عليه باملسخ وهو من أشد العقوبات.
 .2يلحق بذلك مسابقة اإلمام يف لك تنقالت الصالة وهذا من باب القياس.
 .3وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة.
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ُّ .4
توعد املسابق باملسخ إىل صورة احلمار ،ملا بينه وبني احلمار من املناسبة والشبه يف ابلالدة والغباء ،ألن املسابق إذا اكن يعلم أنه لن ينرصف من
الصالة قبل إمامه ،فليس هناك فائدة يف املسابقة ،فدل ىلع غبائه وضعف عقله.
 .5تدل مسابقة اإلمام ىلع الرغبة يف استعجال اخلروج من الصالة ،وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل اإلمام.

 .6الوعيد بتغيري صورة من يرفع رأسه قبل اإلمام إىل صورة محار أمر ممكن ،وهو من املسخ ،وحيتمل أن يرجع املعىن من حتويل الصورة إىل حتويل
الطبيعة وذلك بأن يصبح بليدا اكحلمار.

 .7كمال شفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ،وبيانه هلم األحاكم وما يرتتب عليها من اثلواب والعقاب.

املصادر واملراجع:

اإلملام بْشح 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،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3086( :
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«Билялю было велено повторять слова
азана чётное число раз, а слова икамы —
нечётное.»

 ويوتر اإلقامة,أمر بالل أن يشفع األذان
**

677. Текст хадиса:

: احلديث.677

ُ ً
Со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им  «أ ِمر: مرفواع-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
َ َ َ
َ
Аллах) сообщается, что Билялю было велено
َ َويوتر اإلق
ُ ،األ َذان
.»
ة
ام
ع
شف
ي
أن
ل
ال
ِ
ِ
ِب
повторять слова азана чётное число раз, а слова
икамы — нечётное.

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ريض-  مؤذنه بالال-صىل اهلل عليه وسلم- أمر انليب
повелел своему муаззину Билялю (да будет
доволен им Аллах) возвещать о призыве на  فيأيت، أن يشفع اآلذان ألنه إلعالم الغائبني-اهلل عنه
молитву, повторяя слова азана дважды, за  فقد ثبت، وهذا عدا (اتلكبري) يف أوهل،بألفاظه مثىن
исключением слов «Аллах Велик!» в начале, так как
 فقد ثبت،تربيعه و(لكمة اتلوحيد) يف آخره
установлено, что их нужно произносить четыре
раза, и слов «Нет божества (достойного  ألنها،كما أمر بالال أيضا أن يوتر اإلقامة،إفرادها
поклонения), кроме Аллаха» в конце, которые ، وذلك بأن يأيت جبملها مرة مرة،تلنبيه احلارضين
произносятся один раз. Многократное повторение
фраз азана объясняется
тем,
что азан  و"قد قامت الصالة" فقد ثبت،)وهذا عدا (اتلكبري
провозглашается
с
целью
оповестить
о
.تثنيتهما فيها
наступлении времени молитвы людей, которые
находятся вдали и могут не услышать его, если
муаазин станет произносить его слова лишь по
одному разу. Что же касается икамы, то Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) повелел
Билялю произносить ее слова по одному разу, так
как она произносится для того, чтобы объявить о
начале молитвы людям, которые уже собрались
для ее совершения, а потому в том, чтобы
произносить их по несколько раз, нет никакой
необходимости. Исключением в этом отношении
являются слова в икаме «Аллах Велик!» и
«Молитва начинается!», поскольку установлено,
что их нужно произносить дважды.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة:اتلصنيف
. فضائل بالل ريض اهلل عنه-  فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ُ
َ
. واألمر طلب الفعل ممن دون الطالب،-صىل اهلل عليه وسلم-  َأمره انليب: • أ ِمر بِالل
َ
َ
. أي مثىن واملثىن مرتان، يأيت بألفاظه شفعا: • أن يَشفع األذان
َ َويوتر اإلق
ُ •
. وهو عكس الشفع، يأيت بألفاظها وترا: امة
ِ ِ

466

• األذان  :يف اللغة :اإلعالم ،يف الْشع :اإلعالم حبضور وقت فعل الصالة بذكر ُمصوص.

فوائد احلديث:

ر
 .1األذان واإلقامة فرض كفاية ،دلاللة األمر الصادر من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإن الصيغة تقتيض رفع احلديث.
 .2استحباب شفع األذان وإيتار اإلقامة من غري وجوب لوجود أدلة أخرى ىلع غري هذه الصيغة.
ر
 .3شدة االهتمام باألذان ىلع اإلقامة؛ لكونه نداء للبعيد.

 .4املراد بشفع األذان ماعدا اتلكبريات األربع يف أوهل ،وَّكمة اتلوحيد يف آخره ،لوجود أدلة أخرى.

 .5املراد بوتر اإلقامة ماعدا اتلكبريتني يف أوهلا و [قد قامت الصالة] ،فإنهما مشفوعتان تلخصيصهما بأدلة أخر.

 .6حكمة شفع األذان؛ يلتحقق سماع ابلعيدين الغائبني.
 .7احلكمة من إِيتَار اإلقامة؛ ألنها للحارضين يف األصل ،ولغريهم باتلبعية.

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 ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3307( :
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«Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) велел строить
мечеть среди домов и содержать её в
…»чистоте

أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ببناء
املساجد ِف ادلور ،وأن تنظف

 .678احلديث:

**

678. Текст хадиса:

َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :أ َمر رسول اهلل -
ُّ
ور ،وأن
صىل اهلل عليه وسلم -بِبناء املساجد يف ادل ِ
ُ ر
نظف ،وتُ ر
طيب.
ت
درجة احلديث :صحيح

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт:
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) велел строить мечеть среди домов и
содержать её в чистоте, и использовать в ней
»благовония.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

َ
أ َمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تبىن
املساجد يف األحياء ،بمعىن أن لك َ ّ
يح يكون فيه
َ
ُ
َ
األوساخ والقذر،
مسجد ،وأن ت َط رهر فزيال عنها
ُ
ُ
وتصان وحتفظ ،وَتعل فيها الروائح الطيبة من
ابلخور وغريه مما هل راحئة طيبة.

Общий смысл:
**

Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) велел строить мечеть в жилых кварталах
таким образом, чтобы в каждом жилом квартале
была мечеть. И он велел содержать мечети в
чистоте, оберегать их и окуривать их благовониями,
и использовать иные средства для того, чтобы в
мечети был приятный запах.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ادلعوة واحلسبة > اثلقافة اإلسالمية > احلضارة اإلسالمية
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُّ
ور  :مجع دار ،واملراد به :اليح ،قال -تعاىل( :-سأريكم دار الفاسقني).
• ادل ِ

فوائد احلديث:

 .1مْشوعية بناء املساجد يف األحياء ،ما لم تقع ىلع وجه ُ
الم َضارة.
َ
ْ
ي
َ
ني َوال َعاكف َ
لطائف َ
الق َذارات واألوساخ واألتربة ،قال اهلل -تعاىل( :-أ ْن َط يه َرا َبيْ َ ر
ني
 .2مْشوعية تهيئة املساجد للمصلني ،وذلك بتنظيفها من
ِِ
يت ل ِ ِ ِ
ِ
الس ُ
الر ركع ُّ
ُّ
جو ِد).
َو ِ
 .3رضورة احرتام املساجد َ
وصونِها عن لك ما يُلَ يوثها ،ويؤيده نهيه -صىل اهلل عليه وسلم -عن ُ
ابلصاق يف املسجد.
ر
ْ
وأد َىع إلطالة َ
ابلقاء فيها ،واملداومة ىلع الرتدد عليها.
 .4مْشوعية تطييب املساجد وحتسني راحئتها؛ ألن يف ذلك انْشاح للصدر،
َُ
َُ
 .5فيه اإلشارة إىل استحباب إقامة شخص يقم ىلع املسجد ،بتنظيفه وتبخريه ،فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه( -أن امرأة سوداء اكنت تقم
املسجد) .متفق عليه ،لكن ال يعِن هذا أن تنظيفها يُقترص عليه ،بل لك من وجد قذرا أو وسخا أو حنو ذلك أزاهل وفيه أجرُ ،
(عرضت يلع أجور
أميت ،حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد) .رواه أبو داود من حديث أنس -ريض اهلل عنه-.
ُ
َ
 .6فيه حرص الْشيعة اإلسالمية ىلع االجتماع ونبذ الفرقة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر ببناء املساجد يف األحياء ،ومن مقاصده
اجتماع أهل ي
اليح لك يوم حتت سقف واحد ،ال شك أن هذا باعث جلمع القلوب ،ونْش األلفة واحلث ىلع اتلعاون ىلع الَّب واتلقوى.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ي
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.

مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نْش :املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1422 ،ه2002 ،م.

حتفة األحوذي بْشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10885( :
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Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) велел тому, кого
ранили, не воздавать обидчику равным
до тех пор, пока его собственная рана не
заживёт, а когда она заживёт, воздавать
ему равным.

 من اكن-صىل اهلل عليه وسلم- أمر رسول اهلل
 فإذا،به جرح أن ال يستقيد حىت تربأ جراحته
برئت جراحته استقاد

**

679. Текст хадиса:

 قىض: قال، عن جده، عن أبيه،عن عمرو بن شعيب
ً
 يف رجل طعن رجال-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ
ْ َ
ْ
 فقال هل، أ ِقد ِين، يا رسول اهلل: فقال،بِق ْر ٍن يف ِرج ِل ِه
 "ال تعجل حىت:-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ َََ َ َ ْ َ
 فأقاد ُه،يد
 فأىب الرجل إال أن يست ِق: قال،"يَّبأ جرحك
َ َف َع َرج: قال، منه-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
ُ
ُ المستَق
ُ َالمست
ُ  فأىت،ستقاد منه
ُ وبرأ
َ ،قيد
ُ
يد إىل
الم
ِ
 يا رسول: فقال هل،-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
َ َ ُ ْ ََ
صىل- وب َرأ صاحيب؟ فقال هل رسول اهلل
، عرجت،اهلل

Амр ибн Шуайб передаёт от своего отца от его деда
[Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен Аллах им
и его отцом)], что Посланнику Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) случилось выносить
решение по делу человека, который ткнул другого
человека рогом в ногу. Пострадавший сказал: «О
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха), дай мне возможность воздать ему
равным!» Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Не спеши, пока
твоя рана не заживёт». Но он стоял на своём, и
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) предоставил ему возможность воздать
обидчику равным. После этого воздавший равным
охромел, а рана того, кому он воздал равным,
благополучно зажила. Воздавший равным пришёл к
Посланнику Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) и сказал: «О Посланник Аллаха! Я стал
хромым, а мой товарищ благополучно исцелился».
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал ему: «Разве я не говорил тебе не
воздавать ему равным до тех пор, пока рана твоя
не заживёт? Ты ослушался меня, и Аллах отдалил
тебя, и тебе уже нельзя получить компенсацию за
то, что случилось с твоей раной». После этого
случая с человеком, который стал хромым,
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) велел тому, кого ранили, не воздавать
обидчику равным до тех пор, пока его собственная
рана не заживёт, а когда она заживёт, воздавать
ему равным.

 حىت يَّبأ، "ألم آمرك أال تستقيد:-اهلل عليه وسلم
 وبطل جرحك" ثم،جرحك؟ فعصيتِن فأبعدك اهلل

 بعد الرجل،صىل اهلل عليه وسلم- أمر رسول اهلل
ٌ
جرح أن ال يستقيد حىت تَّبأ
 من اكن به-اذلي عرج
. فإذا برئت جراحته استقاد،جراحته

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.679

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ً
Из хадиса следует, что один человек ударил أفاد هذا احلديث أن رجال رضب آخر بقرن وهو
**

второго рогом животного, и тот потребовал от
Пророка (мир ему и благословение Аллаха)
предоставить ему возможность воздать обидчику
равным. Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
велел ему подождать, пока его рана заживёт,
поскольку неизвестно было, заживёт ли эта рана
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 فطلب من انليب،العظم اذلي يكون يف رأس ادلواب

 إقامة القصاص ىلع من-عليه الصالة والسالم أن ينتظر-عليه الصالة والسالم-  فأمره انليب،رضبه
إىل أن يَّبأ؛ ألنه ال يُدرى هل تندمل هذه اجلراح أو

ترسي ىلع العضو أو ترسي ىلع انلفس ويموت без последствий или же воспаление перейдёт на
другие органы, в результате чего пострадавший
اإلنسان ،فأىب إال تعجيل القصاص ،فأقامه انليب может даже умереть. Однако тот отказался ждать, -
عليه الصالة والسالم -ىلع اجلاين ،ثم إن اجلاين بريء )и Пророк (мир ему и благословение Аллаха
предоставил ему возможность воздать преступнику
ُ
وطالب القصاص أصابه
بعد إقامة القصاص عليه
равным. Но потом тот, кому воздали равным,
العرج ،فجاء شاكيا إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلمблагополучно исцелился, а тот, кто воздавал -
َ
ترض باتلأخري فذهب равным, остался хромым, и он пришёл к Пророку
 ،فبني هل بأنك تعجلت ولم
(мир ему и благословение Аллаха), жалуясь. Но
حقك يف ادلية ،وداع عليه من باب الزجر هل ىلع Посланник Аллаха (мир ему и благословение
استعجاهل وعدم امتثاهل َ
أمر انليب -صىل اهلل عليه Аллаха) разъяснил ему: мол, ты поторопился и не
пожелал подождать, и теперь ты уже лишился
وسلم ،-وأمر -عليه الصالة والسالم -بتأخري إقامة
права на получение компенсации (дийа). И он
القصاص بعد ذلك يف اجلروح إىل الَّبء.
обратился к Аллаху с мольбой против него в
качестве воспитательной меры, дабы впредь он не
торопился и не отказывался исполнять веления
Пророка (мир ему и благословение Аллаха). И
Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) велел пострадавшим от ран воздавать
обидчикам равным лишь после того, как их
собственные раны заживут.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
ْ
ُُْ
ُ
َ
ي
َ
ُ
ات.
ول  -احلدو ِد وادلي ِ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القصاص  -العق ِ
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• أقدين  :يريد االقتصاص من اذلي جىن عليه.
• بقرن  :بفتح القاف ،وسكون الراء ،آخره نون :مادة صلبة ناتئة جبوار األذن ،تكون يف رؤوس ابلقر والغنم وحنوها ،ويف لك رأس قرنان ً
اغبلا.
ر
ْ َ
ْ ً
• عرجت  :عرج :أي مىش ِمشيَة غري ُمتساوية بسبب ِعل ٍة طارئة أصابت إحدى ِرجليه.
• بطل عرجك  :بطل ما اكن لك من دية جرحك بتعجلك بالقصاص.
• جرح  :شق يف ابلدن.

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

فوائد احلديث:
 .1جواز القصاص فيما دون انلفس.
 .2حيرم أن يقتص من عضو قبل برئه ،وهذا مذهب مجهور العلماء ،كما ال تطلب هل دية قبل برئه؛ وذلك الحتمال الرساية.
 .3أن ِرساية اجلناية إذا اكن القصاص قبل الَّبء غري مضمونة.
ً
 .4احلكمة يف هذا :أن اجلرح ما دام طريا لم يَّبأ؛ فإن فيه احتماال أن تكون هل رساية ومضاعفات ،فالواجب الصَّب حىت يتم شفاؤه ،ثم يقتص هل،
أو تؤخذ هل ادلية.

 .5بيان اآلثار السيئة اليت ترتتب ىلع معصية الْشع وىلع االستعجال.
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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
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل
فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
-1427

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين/أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت -
دار إحياء الرتاث العريب -الطبعة :اثلانية
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلسالِّم الطبعة :اثلانية  1405ه
معجم اللغة العربية املعارصة املؤلف :د أمحد ُمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ,انلارش :اعلم الكتب .الطبعة :األوىل 1429 ،ه.

الرقم املوحد)58200( :
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«Барире было велено соблюдать идду в
»течение трёх менструальных циклов

أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض

 .680احلديث:

**

680. Текст хадиса:

ُ َ ْ
ت بريرة أن ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт:
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت"أ ِمر
«Барире было велено соблюдать идду в течение
تعتد بثالث ِحيَ ٍض».
»трёх менструальных циклов.
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

بريرة موالة لعائشة -ريض اهلل عنها -عتقت من Барира, вольноотпущенница Аиши (да будет
доволен
ею
Аллах),
на
момент
своего
الرق ،ويه حتت زوجها الرقيق مغيث ،فاكن هلا اخليار освобождения была замужем за рабом по имени
بني بقائها معه ،وبني أن تفسخ نكاحها؛ ففسخت Мугис, и у неё был выбор: остаться с ним или
расторгнуть брак, и она выбрала расторжение
نكاحها ،فيف احلديث أنها اعتدت من زوجها
брака. В хадисе сказано, что её идда составила три
بثالث حيض ،مع أنه فسخ ،وليس بطالق ،وأنه فراق менструальных цикла, несмотря на то, что это было
يف احلياة ،ال يف املوت ،وأن زوجها اذلي اعتدت من расторжение брака, а не развод и не вдовство, и
несмотря на то, что муж её в это время оставался
ً
فراقه الزال رقيقا.
невольником.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرق.
راوي احلديث :اعئشة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ ْ
• أ ِم َرت  :بصيغة املبِن للمجهول ،أي :أمرت من جهة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ّ
• تعتد  :العدة يه تربص وانتظار يلزم املرأة عند زوال انلاكح املتأكد بادلخول.
ي
َ َ
ٌ
تق ْ
ت من الرق.
• بريرة  :موالة لعائشة -ريض اهلل عنها -ع

فوائد احلديث:
 .1قوهلا" :أمرت بريرة" هل حكم الرفع ،فاآلمر هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َ
 .2أن األمة إذا عتقت حتت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة احلرة ثالث ِحي ٍض ،وهذا مذهب اجلمهور.
 .3أن املبارش للقصة يكون أعلم بها من غريه؛ فإن اعئشة -ريض اهلل عنها -مبارشة للقصة؛ ألنها اشرتت بريرة وأعتقتها.
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املصادر واملراجع:
سنن ابن ماجه :حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.

فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
.1427

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلسالِّم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه
1985 -م.

الرقم املوحد)58161( :
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«Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) велел нам
выходить на молитву в два праздничных
дня, что касалось также молодых
девушек и девочек, сидящих в своих
домах за занавесками. Что же касается
женщин, у которых в то время были
месячные, то он велел им стоять поодаль
от места (праздничной) молитвы
мусульман.»

 أن-صىل اهلل عليه وسلم- أمرنا رسول اهلل
ُ ُْ
َ خنرج ِف العيدين الْ َع َوات َِق َو َذ
 وأمر،ور
د
اخل
ات
و
ِ
ِ
ََْ ْ ُ ى
َّ ُ
زتل َن مصىل املسلمني
ِ احليض أن يع

**

681. Текст хадиса:

Сообщается, что Умм ‘Атыйя Нусайба альАнсарийя (да будет доволен ею Аллах) сказала:
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) велел нам выходить на молитву в
два праздничных дня, что касалось также молодых
девушек и девочек, сидящих в своих домах за
занавесками. Что же касается женщин, у которых в
то время были месячные, то он велел им стоять
поодаль от места (праздничной) молитвы
мусульман». В другой версии этого хадиса
сообщается, что Умм ‘Атыйя сказала: «Нам было
приказано выходить на молитву в день праздника,
и это касалось даже девственниц, сидящих за
своими занавесками, и женщин, у которых были
месячные. Они, подобно остальным людям,
возвеличивали Аллаха праздничными такбирами и
взывали к Нему теми же мольбами, надеясь
снискать благодать этого дня и очиститься от
грехов.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.681

ْ ُ َ ر
-ريض اهلل عنها- طية ن َسيبة األنصارية
عن أم ع
َ
 أن-صىل اهلل عليه وسلم-  «أ َم َرنا رسول اهلل:قالت
َ
ْ
ُ ُ اخل
َ َُنْرج يف العيدين الْ َع َواتِ َق َو َذ
 وأ َمر،ور
د
ات
و
ِ
ِ
ِ
ّ ُ َْ ََْ
ر
ُ
 «كنا: ويف لفظ.»زتلن مصىل املسلمني
ِ احليض أن َ يع
َْ ْ َ ْ ُ
ُ
َ ُْ
ابلكر من
ِ  حىت َن ِرج،نؤمر أن َنرج يوم العيد
ْ َ
َ َُْ َي
َ ْ
َّبن بتكبريهم
 فيك،خترج احل ُ ري ُض
 َح رىت،ِخد ِرها
َ
َ ْ ُ
.»وطه َرت ُه
 يرجون بَ َركة ذلك ايلوم،ويدعون بداعئهم

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Дни праздников Разговения и Жертвоприношения
считаются одними из самых достойных и почетных
дней среди мусульман и являются величайшими
обрядовыми
символами
Ислама.
Большое
скопление мусульман на самом видном месте для
совершения праздничных молитв, во время
которых они выстраиваются в единые и ровные
ряды, символизирует собой их братство и единство,
близость их сердец, сплоченность в деле помощи
Исламу, возвеличивания Слова Аллаха на земле,
Его поминания и совершения обрядовых символов
Его религии. Именно поэтому Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) повелел
выходить на праздничные молитвы в эти дни и
женщинам, и даже молодым девушкам, которых
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**

يوم عيد الفطر ويوم عيد األضَّح من األيام

 اليت يظهر فيها شعار اإلسالم وتتجىل أخوة،املفضلة
ي
 لك أهل بدل يلتمون،وتراصهم
املسلمني باجتماعهم
ً
،وتآلف قلوبهم
،يف صعيد واحد إظهارا لوحدتهم
ِ
 وإعالء لكمة،واجتماع لكمتهم ىلع نرصة اإلسالم
.اهلل وإقامة ذكر اهلل وإظهار شعائره

 خبروج لك-صىل اهلل عليه وسلم- ذلا أمر انليب
، حىت ىلع الفتيات املستورات يف بيوتهن،النساء
 ىلع أن يكن يف ناحية بعيدة عن،والنساء احل ُ ريض
 ليشهدن اخلري ودعوة املسلمني فيحصل،املصلني

هلن ِمن خري ذلك املشهد ،ويصيبهن من بركته ،ومن обычно скрывают от посторонних взоров в своих
домах, и даже тем, у которых в эти дни были
رمحة اهلل ورضوانه ،وتلكون الرمحة والقبول أقرب месячные, при условии, что они должны были
держаться
поодаль
от места проведения
إيلهم.
праздничной молитвы. Но вместе с тем они могли
وصالة العيدين فرض كفاية.
быть свидетелями благого деяния и присутствовать
на проповеди мусульман, дабы снискать благодать
этого действа, милость Аллаха и Его довольство.
Праздничная молитва является коллективной
обязанностью всех мусульман.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة العيدين
ُ
راوي احلديث :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف العيدين  :يف صالة العيد أو يف يوم العيد للصالة ،والعيدان هما الفطر واألضَّح.
ْ
• ال َع َواتِق  :مجع "اعتق" املرأة الشابة أول ما تبلغ.
• ذوات  :صاحبات.
ْ
ُْ ُ
ور  :مجع ِخدر وهو السرت ،وهو جانب من ابليتُ ،يعل عليه سرتة ،يكون للجارية ابلكر.
• اخلد ِ
• احل ُ ريض  :مجع حائض ويه اليت أصابها احليض.
ََْ ْ
ّ
زتل َن ُمصىل املسلمني  :يتنحني عنه ،ومصىل املسلمني هنا ماكن صالتهم يف العيد.
• يع ِ
• كنا نؤمر  :يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ْ
ابلكر  :األنىث اليت لم يصبها أو يمسها الرجل.
• ِ
َُ َيْ َ
ر
ُ
• فيكَّبن  :أي احليض أي يقلن اهلل أكَّب.
• بتكبريهم  :أي بمثل تكبري انلاس.
• يدعون  :أي احل ُ ريض يسألن اهلل.

• بداعئهم  :بمثل داعء انلاس.
• يرجون  :أي احل ُ ريض أو مجيع املصلني.

• بركة  :خريه الكثري ادلائم.
ْ َُ
• ُطه َرته  :أي حصول تطهري اذلنوب فيه.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية صالة العيد للنساء ،ىلع رشط أال خيرجن متَّبجات متعطرات لورود انلِه عن ذلك.
 .2صالة العيدين فرض كفاية.
 .3وجوب اجتناب احلائض املسجد؛ ئلال تلوثه.
 .4أن مصىل العيد هل حكم املساجد وإن لم حيوط.
 .5أن احلائض غري ممنوعة من ادلاعء وذكر اهلل -تعاىل-.
ًّ
مرجوا إلجابة ادلاعء.
 .6فضل يوم العيد وكونه
 .7مْشوعية اتلكبري يف مصىل العيد واجلهر به.
 .8االهتمام بتكثري احلارضين يف العيد لدلاعء واذلكر.
 .9من طريقة نساء الصحابة تسرت األبكار وحنوهن يف ابليوت وعدم خروجهن.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،.حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)7200( :
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«Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) велел мне
присматривать за его жертвенными
верблюдами и раздать в качестве
милостыни их мясо, шкуры и попоны, но
ничего из этого не давать мяснику»...

أمرين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
أقوم ىلع بدنه ،وأن أتصدق بلحمها وجلودها
ً
وأجلتها ،وأن ال أعطي اجلزار منها شيئا

 .682احلديث:

**

682. Текст хадиса:

َ
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال« :أ َم َر ِين
ر
ر َ َُ َ َ ْ
ر
َُ
وم َىلع بُدنِ ِه،
اّلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أق
رسول ِ
َ ََ َ ر َ َ َ ُ ُ َ َ ر َ َ
ُْ
َوأن أتصدق بِلح ِمها َوجلو ِدها َوأ ِجل ِتهاَ ،وأن ال أع ِط َي
َر َ َ َ ْ
نها شي ًئا».
اجلزار ِم
درجة احلديث :صحيح

)‘Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах
передал: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) велел мне присматривать
за его жертвенными верблюдами и раздать в
качестве милостыни их мясо, шкуры и попоны, но
ничего из этого не давать мяснику, сказав: "Мы сами
"»рассчитаемся с ним.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

قَ ِد َم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مكة يف حجة Пророк (мир ему и благословение Аллаха) прибыл
в Мекку во время прощального паломничества,
الوداع ومعه هديه وقدم يلع بن أىب طالب -ريض اهلل пригнав с собой жертвенных животных. В это же
عنه -من ايلمن ،ومعه هدي ،وبما أنها صدقة время из Йемена вернулся ‘Али ибн Абу Талиб (да
будет доволен им Аллах), и он также пригнал
للفقراء واملساكني ،فليس ملهديها حق اتلرصف بها،
жертвенных животных. И поскольку жертвенные
أو بيشء منها ىلع طريقة املعاوضة ،فقد نهاه أن животные предназначены для бедняков и нищих, то
يعطي جازرها منها ،معاوضة هل ىلع عمله ،وإنما человек, от чьего имени приносится жертва, не
имеет права отдавать всё жертвенное животное
أعطاه أجرته من غري حلمها وجلودها وأجلتها.
или его часть в качестве оплаты. Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) запретил ‘Али отдавать
мяснику какую-либо часть животного в качестве
оплаты за труд. Мяснику можно заплатить за
работу, но не мясом, шкурой и попонами
жертвенного животного.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
ََ
الواكلة  -فضائل يلع -ريض اهلل عنه.-
موضواعت احلديث الفرعية األخرى:
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َبُدنِه  :إِبِ ِل ِه اليت أهداها واكنت مائة بعري.
َ ر َ َ
• أت َصدق بِلح ِم َها  :أدفعه للفقراء.
َ ر
• أ ِجلتها  :مجع ُجل هو ما يطرح ىلع ظهر ابلعري ،من كساء وحنوه.
ْ
ُ ْ
ار منْ َها َشيْئًا  :أي من حلمها ً
عوضا عن جزارته ،واجلزارة :أطراف ابلعري ،اكلرأس وايلدين والرجلني ثم نقلت إىل ما يأخذه
• أن ال أع ِط َي اجل َ رز َ ِ
اجلزار من األجرة؛ ألنه اكن يأخذ تلك األطراف عن أجرته.
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فوائد احلديث:
 .1مْشوعية اهلدي ،وأنه من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
كثريا ،عظيم انلفع ،فقد أهدى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مائة بدنة.
 .2األفضل كونه
 .3األفضل أن يتصدق بها ،وبما يتبعها ،من جلود وأجلة ،وهل أن يأكل من هدي اتلطوع وما أهداه يف احلج بأنواعه اثللث فأقل.
ً
 .4ال يعطى اجلزار من اهلدي شيئًا ىلع سبيل املعاوضة واألجرة ،أما إذا أعطي أجرته اكملة ،ثم تصدق عليه صاحبها -إذا اكن فقريا -فال بأس.
 .5جواز اتلوكيل يف ذحبها واتلصدق بها.
 .6منع بيع يشء من اهلدي كما يُمنع أن ُيعل يشء من حلمها أجرة للجزار.
 .7فضل يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.
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 ،القاهرة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3065( :
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«Убери отсюда эту твою занавеску, ибо,
поистине, её изображения всё время
стоят у меня перед глазами во время
!»молитвы

أميطي عنا قرامك هذا ،فإنه ال تزال تصاويره
تعرض ِف صاليت

 .683احلديث:

**

683. Текст хадиса:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن قِ َرام )Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах
передал: «У ‘Айши была тонкая занавеска с
لعائشة َسرتت به جانب بَيتها ،فقال انليب -صىل اهلل
узорами, которой она отгораживала часть своего
َ
َ
ر
عنا ق َر َ
زال
ت
ال
فإنه
هذا،
ك
ام
ي
يط
م
дома, и однажды Пророк (да благословит его Аллах
ِ ِ
عليه وسلم« :-أ ِ ِ
َْ
и приветствует) сказал: "Убери отсюда эту твою
تصاو ُيره تع ِرض يف صاليت».
ِ
занавеску, ибо, поистине, её изображения всё
время стоят у меня перед глазами во время
!"»молитвы

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

اكن لعائشة -ريض اهلل عنها -ثوب رقيق من ُ
صوف У ‘Айши (да будет доволен ею Аллах) был кусок
тонкой разноцветной ткани из шерсти, на которой
َ
ُ
ُ
ِذي ألوان ونقوش ,تسرت به فتحة اكنت يف حجرتهاбыли узоры. Она занавесила ею пространство в ,
ّ
فأمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بإزاتله ووضح своей комнате. И как-то раз Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) велел ей снять
هلا سبب ذلك وأن نقوشه وألوانه ال تزال تظهر أمام
занавеску, объяснив это тем, что её узоры либо
ُ
َ َ
عينيه يف الصالة فخاف أن تشغله عن كمال حضور цвета мелькают у него перед глазами во время
القلب يف الصالة ،وتَ َدبّر أذاكرها وتالوتها молитвы. Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) опасался, что это будет
ََ
اصدها من االنقياد واخلضوع هلل -تعاىل.-
ومق ِ
отвлекать его от полной сосредоточенности в
молитве и размышления над словами поминания
Аллаха и аятами Корана, а также испортит
состояние покорности и смирения, которое
надлежит
испытывать
молящемуся
пред
Всевышним Аллахом.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• َقِ َرام  :ثوب رقيق من ُصوف ِذي ألوان ونقوش.
أزييل.
• أ ِم ِ
يطي ِ :
ُ
َ
َ ُ
َ
ُ
ارفه ،ونقوشه.
صاويره  :ألوانه ،وزخ ِ
•ت ِ
َْ ُ َُ
َ
• تع ِرض  :تلوح وتظهر.

فوائد احلديث:

ُ ي
َ َ
وزخارف تكون يف قِبلته ,وغري ذلك مما يُشغل.
المصيل ويلهيه عن صالته ،من ألوان
 .1استحباب إزالة لك ما يُشغل
ُ ي
للمصيل أن يقصد األماكن اليت ال يكون بها ما يُلهيه ،أو يُشغله عن صالته ،وحضور قلبه فيها.
 .2األفضل
َ
ُ
 .3مْشوعية األمر باملعروف وانلِه عن المنكر ،بإزالة ما قدر ىلع إزاتله ،من األمور املنافية للْشع ،واملبادرة إىل ذلك.
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َ
ُ
ُ .4حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث لم يزل الق ِرام بنفسه؛ ألنه لو أزاهل بنفسه لاكن يف ذلك حتزينًا هلا.
ُ
الزكية ،فضال ر
وانلفوس ي
 .5أن للصور واألشياء الظاهرةً ،
القلوب ُّ
عما دونها.
تأثريا يف
َ ْ
وانلقوش فيها ،مما يلُِه ُ
المصليني ،ويشغلهم عن تَ َدبُّر صالتهم ،بتتبع هذه ُّ
خ َرفة املساجد وتَزويقها ،وجعل الكتابات ُّ
انلقوش
 .6كراهة ز
ِ
َ َ
ُ
َ
والزخارف ،وكذلك الصالة ىلع املفارش املنقوشة المزخرفة.
ر
ر ر
ر
َْ
َْ
أن انلر ر
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعرض هل ما يعرض لغريه من البَْش من اخلَواطر ،إال أنها ال تتمكن منه ،كما يه إال خطرات بَسيطة ،حىت
.7
يعود إىل ُمنَاجاة اهلل تعاىل ،واالتصال ب ي
ربه.
ِ
َ
ي
ر
َْ
َْ
 .8أن اخلواطر والوساوس اليت تع ِرض للمصيل ال تبطل صالته ولو كرثت؛ لقوهل( :ال تزال تع ِرض يل يف صاليت).
 .9إضافة ابليت اذلي تَسكنه اعئشة إيلها؛ لقوهلَ :
(جانب بيتها).

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه2006م.

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)10881( :
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«Однажды Пророку (да благословит его
Аллах и приветствует) принесли
маленького ребенка, и после того как он
взял его на руки, тот помочился на его
одежду. Тогда Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) попросил
принести ему воды, после чего
побрызгал ею на это место.»

ُ
َّ
َ ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلَّيب
 فبال,يت بصيب
َّ َ َ َ
 فأتبعه إِياه, فداع بماء,ىلع ثوبه
**

684. Текст хадиса:

Передают со слов Умм Кайс бинт Михсан альАсадийи (да будет доволен ею Аллах), что однажды
она пришла к Посланнику Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) со своим грудным сыном,
который еще питался только молоком и не ел
другой еды. Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) посадил ребёнка себе на
колени, а через некоторое время он помочился на
его одежду, и тогда Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) велел принести воды и
обрызгал ею это место, не став застирывать его. Со
слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) также
передается, что однажды Пророку (да благословит
его Аллах и приветствует) принесли маленького
ребенка, и после того как он взял его на руки, тот
помочился на его одежду. Тогда Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) попросил
принести ему воды, после чего побрызгал ею на это
место. Согласно другой версии этого хадиса ‘Аиша
сказала: «...После чего он обрызгал то место, где
была моча, и не стал застирывать его.»

.

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.684

َ
ْ
ْ
َْ ُي
-ريض اهلل عنها- ت ِحم َص ٍن األ َس ِديرة
ِ عن أم قي ِس بِن
َ ر
«أنها أتت بابن هلا صغري لم يأكل الطعام إىل رسول
ْ
 فبال, فأجلسه يف ِحج ِره-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َْ
َ  فداع بماء َف َن َض,ىلع ثوبه
.» ولم يغ ِسله,حه ىلع ثوبه
ر
ْ ْ ُ َ َ
أن ر
- انليب
« -ريض اهلل عنها- عن َاعئِشة أ يم ال ُمؤ ِم ِنني
ُ
َ ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم
 فداع, فبال ىلع ثوبه,يت بصيب
ََََْ
َ ََ ر
َ
»غسله
ِ  ولم ي, «فأتبعه بوهل: ويف رواية.» فأتبعه إِياه,بماء

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Среди сподвижников было принято приходить к
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)
вместе со своими малолетними детьми, для того,
чтобы снискать для них благодать как от него
самого, так и от его мольбы за них. И Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) с
присущими ему добротой и великодушием
принимал их у себя. Так однажды к нему пришла
Умм Кайс со своим грудным сыном, который на тот
момент еще не достиг возраста, при котором дети
начинают питаться чем-либо помимо молока
матери, и Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) усадил его к себе на колени. Когда
через некоторое время ребенок помочился на его
одежду, он велел принести ему воды, после чего
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**

صىل-  يأتون انليب-ريض اهلل عنهم- اكن الصحابة
 بأطفاهلم؛ يلنالوا من بركته وبركة-اهلل عليه وسلم

، من لطافته-صىل اهلل عليه وسلم-  واكن،داعئه هلم
وكرم أخالقه يستقبلهم بما جبله اهلل عليه من البْش

 بابن-ريض اهلل عنها-  فجاءت أم قيس،والسماحة
 ولم يصل إىل سن اتلغذي، يتغذى باللْب،هلا صغري

 فبال، فمن رمحته أجلسه يف حجره الكريم،بغري اللْب
 فطلب،-صىل اهلل عليه وسلم- الصيب ىلع ثوب انليب
ً
 ولم يغسله،ماء فرش ماكن ابلول من ثوبه رشا

ً

غسال ،وهذا احلكم خاص بالرضيع اذلكر دون обрызгал ею место, на которое попала моча
ребенка, и не стал застирывать его.

األنىث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -الطب  -اآلداب  -اخلصائص.
َ
ْ
ْ
َْ
ت ِحم َص ٍن األ َس ِدير ِة -ريض اهلل عنها-
راوي احلديث :أم قي ِس بِن ِ
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث أم قيس األسدية -ريض اهلل عنها :-متفق عليه.

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-الرواية األوىل متفق عليها ،الرواية اثلانية :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بابن هلا  :غري مسىم ،وقد مات صغريا.
ً
• لم يأكل الطعام  :لم يكن الطعام قوتا هل لصغره ،وإنما قوته اللْب
• ِحجره  :حضنه.
• ثوبه  :ثوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ًّ
• نضحه  :رشه رشا ماكن ابلول.
ُ
ي
• أ ِيت بصيب  :يجء إيله بطفل صغري ،وذلك من أجل أن حينكه.
• أتبعه إيراه  :ر
صبه ىلع بوهل

فوائد احلديث:
 .1انلدب إىل حسن املعارشة واتلواضع والرفق بالصغار.
 .2الغسل ال بد فيه من أمر زائد ىلع إيصال املاء.
َ .3ناسة بول الغالم وإن لم يأكل الطعام لشهوة.
 .4كفاية الرش ،اذلي ال يبلغ درجة اجلريان ،تلطهري بول الغالم.
 .5بول الغالم الصغري اذلي لم يتغذ بالطعام لصغره يطهر بنضح املاء عليه بدون غسل
ر
 .6عذرة الغالم اذلي ّ
يتقوت من لْب أمه ال بُد فيها من الغسل كسائر انلجاسات
ر
 .7األوىل املبادرة بتطهري حمل انلجاسة؛ للمبادرة إىل اتلطهر من اخلبث؛ وئلال ينىس
 .8أخالق انليب صىل اهلل عليه وسلم الكريمة ،وتواضعه اجلم.
املصادر واملراجع:
اإلملام بْشح 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 ،القاهرة 1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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َّ ُ َ
َ َ
أن َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قس َم ِِف
َّ َ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ً
ِلرج ِل سهما
ني ،ول
انلف ِل :ل ِلفر ِس سهم ِ

 .685احلديث:

«Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) выделял две доли
из военных трофеев на боевого коня и
»одну — на его всадника.
**

685. Текст хадиса:

َ
َر
عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما« -أن َر ُسول
َ
َْ
رَ
انلف ِل :لِلف َر ِس
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ق َس َم ِيف
ْ
َس ْه َم ْنيَ ،ول ِ ر
لر ُج ِل َسه ًما».
ِ
درجة احلديث :صحيح

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен
Аллах им и его отцом) сообщается, что Посланник
)Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует
выделял две доли из военных трофеев на боевого
коня и одну — на его всадника.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

خيَّب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب В данном хадисе ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет -
доволен Аллах им и его отцом) сообщает о том, что
صىل اهلل
عليه وسلم -قسم يف انلفل للفرس سهمني )Пророк (да благословит его Аллах и приветствует
ً
وللرجل سهما ،أي أن املجاهد اذلي يشارك يف احلرب делил военную добычу по следующему принципу:
две доли на боевого коня и одна на всадника или
بقرسه يأخذ ثالثة أضعاف من يشارك بال فرس،
пешего, что объясняется тем, что эффективность
ََ
ذلك بأن غناء وإخثان الفرس يف احلرب أكرث من коня и урон, который он наносит врагу, выше,
َ
غنَاء وإخثان الرجل وحده بدون فرس ،وقد أشار إىل нежели эффективность и урон пешего. На это среди
прочего указывают слова Всемогущего и Великого
ذلك القرآن الكريم َ حيث يقول اهلل -عز وجلАллаха, когда Он поклялся боевыми конями, :-
ً
ْ ً َ
ُ ً َ َ
َ ُْ َ
صبْحا فأث ْر َن بِ ِه َنقعا ف َو َس ْط َن بِ ِه َمجْعا) сказав: «Клянусь скачущими, запыхаясь! Клянусь
ات
(فالم ِغري ِ
высекающими искры! Клянусь нападающими на
[العاديات ،]5 -3 :يف هذا تنويه باخليل ،وإشارة إىل
заре, которые оставляют врага в пыли и врываются
غنائها يف احلرب ،وقد قال انليب -صىل اهلل عليه с всадником в гущу» (сура 100, аяты 3-5). В данных
وسلم( :-اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة) رواه словах Аллаха содержится намек и указание на
высокую эффективность коней в сражениях и
بلفظه :ابلخاري (ح )2849ومسلم (ح.)1871
военных походах. Не зря Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Не покинет
благо чёлок коней вплоть до самого Дня
»Воскресения.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ ُ َ َ
َ ْ َُ َ َ َ
نف ُال ّ َ ر ُ
ول)[ ،األنفال.]1 :
ال ق ِل األ
ِ ِ
ّلل والرس ِ
• انلفل  :املراد به :الغنيمة ،وقد جاء يف كتاب اهلل (يسألونك ع ِن األنف ِ
• للفرس سهمني  :أي جزءين من أجزاء الغنيمة ،غري سهم فارسه ،وهو صاحبه اذلي يركبه ،وذلك أن لكفة الفرس كثرية ونفعه يف احلرب أكرث؛
ذللك قسم هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سهمني ،ولصاحبه سهم واحد.
ً
• وللرجل سهما  :املراد بالرجل :املايش.

فوائد احلديث:
رَ
انلفل املراد به يف هذا احلديث :الغنيمة ،وقد يراد به ما يعطيه اإلمام بعض الغزاة زيادة ىلع سهمانهم.
.1
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 .2أن ُيعل للفارس من الغنيمة ثالثة أسهم :سهم هل ،وسهمان لفرسه ،وُيعل سهم واحد لغري الفارس ،وهو املايش.

 .3هذا اتلقسيم بعد إخراج ما يتعلق بالغنيمة من عطاء لغري ذوي األسهم ،وبعد إخراج اخلمس منها.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.

الرقم املوحد)2978( :
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َّ
َّ
َّ
 دخل-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل

«Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) вступил в Мекку
со стороны Када`, проехав через верхний
перевал, что в аль-Батха`, а покинул
через нижний перевал.»

، من اثلنية العليا اليت بابلطحاء،مكة من كداء
وخرج من اثلنية السفىل

**

686. Текст хадиса:

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и
его отцом) передал: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) вступил в Мекку со стороны
Када`, проехав через верхний перевал, что в альБатха`, а покинул через нижний перевал.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.686

ر
ُ أن
رسول
« -ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ر
ر
َ َ ر
َ َ
 ِمن، دخل مكة ِمن كد ٍاء-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
َ بابل
العليَا ي
ُ اثلَن رية
َ
 وخرج من اثلَنِ ّيَة،ِطحاء
اليت
ِ
َ ُ
.»السفىل
 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ر
Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  فبات، حجة الوداع-صىل اهلل عليه وسلم- حج انليب
отправился в прощальное паломничество, то перед
вступлением в Мекку он остановился на ночлег в ،يللة دخوهل بـ"ذي طوى" ألربع خلون من ذي احلجة
долине Зу Тува. Это произошло за четыре дня до ويف الصباح دخل مكة من اثلنية العليا؛ ألنه أسهل
наступления месяца зу-ль-хиджжа. Утром он
 فلما فرغ من مناسكه،دلخوهل؛ ألنه أىت من املدينة
въехал в Мекку через верхний перевал, поскольку
для тех, кто прибыл из Медины, это был  ويه،خرج من مكة إىل املدينة من أسفل مكة
наилегчайший проход в Мекку. Завершив обряды  ولعل يف ُمالفة،"الطريق اليت تأيت ىلع "جرول
хаджа, Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
выехал из Мекки в Медину через нижний перевал. صىل-  كما فعل،الطريقني تكثريا ملواضع العبادة
Это дорога, которая выходит к предместью Мекки ، يف اذلهاب إىل عرفة واإلياب منها-اهلل عليه وسلم
под названием Джарваль. Возможно, что Пророк
 يف غري موضع الصالة،ولصالة العيد وانلفل
(мир ему и благословение Аллаха) въехал в Мекку
и выехал из неё разными дорогами по той причине, املكتوبة؛ لتشهد األرض ىلع عمله عليها يوم حتدث
чтобы увеличить число мест, где он совершал  أو لكون مدخله وُمرجه مناسبني ملن جاء،أخبارها
поклонение. Посланник Аллаха (мир ему и
. واهلل أعلم. وذهب إيلها،من املدينة
благословение
Аллаха)
поступал
так
же,
отправляясь на ‘Арафат и возвращаясь оттуда.
Кроме того, он (мир ему и благословение Аллаха)
совершал праздничные и дополнительные молитвы
не в том же месте, где проводил обязательные
молитвы. Причина смены места поклонения
заключается
в
том,
чтобы
земля
засвидетельствовала о его благих деяниях в тот
День, когда она расскажет свои известия. Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) мог въехать в
Мекку и выехать из неё через разные перевалы и по
другой причине: верхний и нижний перевалы были
наиболее удобны для тех, кто прибывал в Мекку из
Медины или отправлялся из Мекки в Медину. А
Аллаху об этом ведомо лучше!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة:اتلصنيف
**
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السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > سفره صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ َ ر َ
• دخل َمكة  :اعم الفتح ،أو حجة الوداع ،ويف رواية :اكن يدخل ،لكما دخل.
َ
• ك َدا ٍء من اثلنية العليا  :اليت يف أىلع مكة ويه (ريع احلجون) ،واثلنية الطريق بني اجلبلني.
ابل َ
• َ
طحاء  :املسيل الواسع املفروش بصغار احلىص ،واملراد :بطحاء مكة ،املعروفة باسم األبطح.
ُ
ر ر ُّ ْ َ
السفىل  :وتسىم ك َدي ،اثلنية يه الطريق بني اجلبلني ،واملراد بها :الطريق اذلي خرج من املحلة املسماة (حارة ابلاب) ،وتسىم اثلنية
• اثلنِي ِة
اآلن (ريع الرسام).

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية دخول مكة من أعالها ،واخلروج من أسفلها.
 .2احلكمة يف التْشيع اإلسالِّم.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

الرقم املوحد)3022( :
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ي
ى
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كف َن ِف
َ
ََ َ
يض يمانِي ٍة ،ليس فيها ق ِميص َوال
أثواب ب ِ ٍ
َ َ
عِمامة

 .687احلديث:

Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, завернули в три
белых йеменских одеяния, среди
которых не было ни рубахи, ни чалмы.
**

687. Текст хадиса:

ّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل -صىل
َ
ُي َ
يض ي َما ِنيَ ٍة ،ليس
اهلل عليه وسلم -كفن يف أثواب ِب ٍ
فيها َقميص َوال ع َم َ
امة».
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح

Айша, да будет доволен ею Аллах, передала:
"Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, завернули в три белых йеменских
одеяния, среди которых не было ни рубахи, ни
"чалмы.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

َ
ختَّب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن ك َفن انليب -صىل Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказала о
**

саване Пророка, да благословит его Аллах и
اهلل عليه وسلم -ولونه وعدده ،فقد أدرج يف ثالث приветствует, его цвете и количестве одеяний.
لفائف بيض مصنوعة يف ايلمن ،ولم يكفن يف Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, завернули в три белых одеяния,
قميص وال عمامة ،وزيادة األثواب؛ ألن سرتة امليت
сотканных в Йемене. При этом его не завернули в
أعظم من سرتة ّ
اليح وأوىل بالعناية.
рубаху, и на него не надели чалму. Его обернули в
несколько одеяний потому, что для укрытия тела
покойного требуется больше ткани, чем живому
человеку,
и
этому
необходимо
уделить
первоочередное внимание.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُي
• كف َن  :ألبس الكفن اذلي يلف به امليت.
• أثواب  :مجع ثوب وهو ما يلبس من إزار ورداء أو غريهما ،والرداء أىلع اجلسم واإلزار أسفله.
• يَمانية  :نسجت يف ايلمن ،فنسبت إيله.
• قميص  :القميص ثوب ذو أكمام.

• عمامة  :ما يلبس ىلع الرأس دائرا عليه.

فوائد احلديث:

ُي
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كفن يف ثالثة أثواب ليس معها قميص وال عمامة.

 .2استحباب ابلياض وانلظافة يف الكفن.
ً
 .3أن هذه احلال يه أكمل حال تلكفني امليت؛ ألن اهلل -تعاىل -هدى أصحاب نبيه إىل أكمل حال يريدها هل ،وكما عرفوا ذلك من سنته أيضا.

 .4جواز الزيادة يف الكفن ىلع اللفافة الواحدة ،وإن لم يأذن بذلك أصحاب احلق يف تركة امليت.
 .5كرامة بِن آدم ىلع اهلل -تعاىل-.

 .6ال ُيوز اإلرساف يف الكفن نواع وكمية وثمنا.
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املصادر واملراجع:
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه.

اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه .

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5319( :
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Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах)
[перед совершением земного поклона в
молитве] сначала клал наземь руки, а
затем касался её коленями, говоря:
«Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) поступал так же.»

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

**

688. Текст хадиса:

: احلديث.688

ْ
Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) [перед  اكن رسول: وقال،اكن ابن عمر يَضع يديه قبل ُرك َبتَ ِيه
совершением земного поклона в молитве] сначала
. يَفعل ذلك-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
клал наземь руки, а затем касался её коленями,
говоря: «Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) поступал так же.»

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Данный хадис указывает на то, что, опускаясь в احلديث يدل ىلع أن املصيل يضع يديه قبل ركبتيه
земном поклоне, молящийся сначала должен
класть наземь руки, а затем колени. Однако этот  لكن يعارضه حديث وائل بن،عند الزنول للسجود
ر
хадис противоречит хадису Ваиля ибн Худжра (да  يف أن املصيل حني يهوي-ريض اهلل عنه- حجر
будет доволен им Аллах), который передал, что при
 واملسألة.للسجود فإنه يضع ركبتيه قبل يديه
склонении в земном поклоне молящийся сначала
должен опуститься на колени, а затем положить اجتهادية واألمر فيها واسع؛ وذلا خري بعض الفقهاء
наземь руки. Этот вопрос относится к иджтихаду, и  إما لضعف األحاديث من،املصيل بني األمرين
он поддаётся широкой трактовке. Поэтому
некоторые правоведы предоставили молящемуся اجلانبني وإما تلعارضها وعدم رجحان بعضهما ىلع
выбор в том, как поступить, либо из-за слабости  السعة واتلخيري بني:بعض يف نظره؛ ونتيجة هذا
хадисов обеих сторон, либо из-за их противоречия
.اهليئتني
друг другу и невозможности отдать предпочтение
какому-то одному из них. В результате у
молящегося есть свобода выбора между двумя
способами склонения в земном поклоне.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أنواع ادلاعء
-ريض اهلل عنه-  ابن عمر:راوي احلديث
. رواه ابن خزيمة:اتلخريج
**

. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:فوائد احلديث

ُّ الركبتني عند اهلوي إىل
ُّ  تقديم ايلَدين ىلع.1
.السجود
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املصادر واملراجع:
صحيح ابن خزيمة ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ،املحقق :حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلسالِّم ،بريوت.

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمِن ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م.

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10940( :
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«Когда при жизни Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и
приветствует) произошло солнечное
затмение, он отправил глашатая,
который возгласил: "Общая молитва!"
Люди собрались, он вышел вперёд,
произнёс слова: "Аллаху Акбар" и
совершил в двух ракятах четыре
поясных и четыре земных поклона.»

ْ َ َ َ
صىل- أن الشمس خسفت ىلع عهد رسول اهلل
ُ
 الصالة: فبعث مناديا ينادي-اهلل عليه وسلم
 فكرب وصىل أربع، وتقدم، فاجتمعوا،جامعة
 وأربع سجدات،ركعات ِف ركعتني

**

689. Текст хадиса:

ْ َ َ
 «أن الشمس خ َسفت-ريض اهلل عنها- عن اعئشة

‘Айша (да будет доволен ею Аллах) передала:
«Когда при жизни Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) произошло
солнечное затмение, он отправил глашатая,
который возгласил: "Общая молитва!" Люди
собрались, он вышел вперёд, произнёс слова:
"Аллаху Акбар" и совершил в двух ракятах четыре
поясных и четыре земных поклона.»

 فبعث-صىل اهلل عليه وسلم- ىلع عهد رسول اهلل
ْ
َ ر
، وتقدم، فاجتَ َمعوا، الصالة جامعة:ُمناديا ينادي
َ
ر
َ وأربع
َ
َ وصىل
.»سج َدات
،أربع ركعات يف ركعتني
فك ََّّب

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.689

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Когда во времена Посланника Аллаха (да صىل اهلل عليه- خسفت الشمس ىلع عهد رسول اهلل
ً ُ
благословит его Аллах и приветствует) произошло
ينادى
واألسواق
الشوارع
يف
 فبعث مناديا-وسلم
солнечное затмение, он отправил глашатая на
улицы и рынки Медины, который взывал к людям со تبارك- انلاس (الصالة جامعة) يلصلوا ويدعو اهلل
словами: «Общая молитва!» Люди должны были
 أن يغفر هلم ويرمحهم وأن يديم عليهم نعمه-وتعاىل
собраться для совершения молитвы и обращения к
.الظاهرة وابلاطنة
Благословенному и Всевышнему Аллаху с
мольбами о том, чтобы Он простил их, проявил  وتقدم-صىل اهلل عليه وسلم- واجتمعوا يف مسجده
милость и оказал явные и скрытые благодеяния.
Когда люди собрались в мечети Пророка (да  فصىل بهم صالة ال نظري،إىل ماكنه حيث يصيل بهم
благословит его Аллах и приветствует), он вышел هلا فيما اعتاده انلاس من صالتهم؛ آلية كونية
на то место, где совершал с ними обязательные
молитвы, и провёл такую молитву, которую они не  فكَّب وصىل، فِه بال إقامة،خرجت عن العادة
видели прежде, ибо она отличалась от привычной  وركعتني يف سجدتني يعِن يف،ركعتني يف سجدتني
им
молитвы.
Это
было
сопоставимо
с
.لك ركعة ركواعن وسجودان
необычностью природного явления, которое они
наблюдали. Необычность молитвы состояла в том,
что перед ней не была произнесена икама, а в
каждом из двух ракятов были совершены по два
земных и поясных поклона.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف:اتلصنيف
. األذان:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

َ َ
• خ َسفت  :ذهب ضوؤها لكيا أو جزئيا.

• عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي زمنه.

• فبعث  :أرسل.
ً
َ
• الصالة جامعة  :أحرضوا للصالة يف حال كونها جامعة.
• أربع ركعات يف ركعتني  :أي يصيل يف لك ركعة ركوعني.

• سجدات  :مجع سجدة :بمعىن أن يزنل إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني -يف الصالة-.
• ركعات  :مجع ركعة واملقصود به هنا الركوع بأن حيِن املصيل ظهره يف الصالة.

فوائد احلديث:
 .1وجود خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2استحباب الصالة عند اخلسوف ،ونقل انلووي اإلمجاع ىلع أنها سنة.
 .3مْشوعية االجتماع هلا ألجل اتلرضع وادلاعء ،واملبادرة باتلوبة واالستغفار ألن سبب ذلك اذلنوب.
 .4أنه ليس هلا أذان ،وإنما ينادى هلا بـ"الصالة جامعة"؛ ألن الكسوف واخلسوف يأتيان مفاجأة فْشع انلداء هلما خبالف العيد واالستسقاء
يأتيان ىلع موعد فلم يناد هلما.

 .5أن صالة الكسوف ركعتان يف لك ركعة ركواعن وسجودان.

 .6رسعة امتثال الصحابة وتركهم ألعماهلم ألجل صالة الكسوف داللة ىلع فضلهم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل .1426

اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل . 1381

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.

صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5214( :
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ُ ُ  َن َىه عن-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
َّ
ِ حل
وم
أن
َ
ْ
َّ ْ
ُُ
 وأذن ِف حلوم اخليل،ِاحلم ِر األهلِية

Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) запретил есть
мясо домашних ослов и разрешил есть
конину.
**

690. Текст хадиса:

 (أن انليب:-ريض اهلل عنهما- عن جابر بن عبد اهلل
َْ
، نىه عن حلوم احل ُ ُم ِر األه ِل ري ِة-صىل اهلل عليه وسلمَ َ
 (أكلنا زمن: وملسلم وحده قال.)وأ ِذن يف حلوم اخليل
ْ َ َُُ
صىل اهلل عليه-  ونىه انليب،الوح ِش
خيَّب اخليل ومحر
َْ
 عن احلمار األه ي-وسلم
 عن عبد اهلل بن أيب أوَّف.)يل
ِ
، (أصابتنا جماعة يلايل خيَّب: قال-ريض اهلل عنهَْ
 وقعنا يف احلُ ُم ِر األه ِل ري ِة:فلما اكن يوم خيَّب
ََ
ُ
َ َْ َ َْ
ُ الق ُد
 نادى ُمنَا ِدي:ور
ت بها
ِ  فلما غل،فانتحرناها
ُ ُ ْ َ
َ الق ُد
،ور
 أن أك ِفئوا-صىل اهلل عليه وسلم- رسول اهلل
 عن أيب.) وال تأكلوا من حلوم احل ُ ُم ِر شيئا:وربما قال
َ : قال-ريض اهلل عنه- ثعلبة
صىل- (ح رر َم رسول اهلل
َْ
.) حلوم احل ُ ُمر األه ِل ري ِة-اهلل عليه وسلم

Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах им
и его отцом) передал, что в день овладения
Хайбаром Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) запретил есть мясо
домашних ослов и разрешил есть конину. В той
версии хадиса, которую передал только Муслим,
сообщается, что он сказал: «Во время осады
Хайбара мы ели конину и мясо диких ослов. При
этом Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
запретил есть мясо домашних ослов». ‘Абдуллах
ибн Абу ‘Ауфа (да будет доволен Аллах им и его
отцом) передал: «По ночам во время осады
Хайбара мы испытывали сильный голод. А в день
овладения Хайбаром мы наткнулись на стадо
домашних ослов и зарезали их. Когда закипели
котлы с мясом, глашатай Посланника Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) объявил, чтобы люди
опрокинули котлы и, возможно, он сказал: “Не
ешьте ничего из мяса ослов!”». Абу Са‘ляба сказал:
«Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) запретил есть мясо домашних ослов.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.690

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ُ ُخي
ُ جابر
ُ
Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах им -  أن انليب-ريض اهلل عنهما- بن عبداهلل
َّب
и его отцом) сообщил, что Пророк (мир ему и
َ
ْ
ُُ
ُ نىه عن
-صىل اهلل عليه وسلم
благословение Аллаха) запретил мясо домашних ،حلومِ احلم ُ ِر األه ِْلي ِة
َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََر
َ
َ
ُ
ослов, т. е. он запретил употреблять его в пищу, и يل
ِ  وأنه أباح وأ ِذن يف حلومِ اخل،ْ نىه عن أك ِلها:أي
ُ
ْ َ
разрешил конину и мясо диких ослов. А ‘Абдуллах
ريض-  وخيَّب عبداهلل بن أيب أوَّف،الوح ِيش
ار
واحل َم
ِ
ِ
ибн Абу ‘Ауфа (да будет доволен Аллах им и его
ْ َ بأنرهم َح َصل-اهلل عنهما
َ َت هلم َجم
َاع ٌة يف َيلَايل َم ْوقعة
отцом) сообщил, что во время битвы за Хайбар ِ ِ
َ َ
َ حت ْان َت
َ  وملا فُت،َخيْ ََّب
ُ ُ ح ُروا م ْن
люди испытывали сильный голод. Когда же они خ ُذوا ِم ْن
 وأ،مح ِرها
ِ
ِ
َ ُ َ َ
овладели им, то зарезали домашних ослов, взяли
َ
ُ َ َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ حل
اهلل
صىل
انليب
م
ه
ر
م
أ
وه
خ
ب
ط
وملا
،
وه
خ
ب
وط
ها
م
ِ
их мясо и начали его варить. Однако не успели
َ
ْ
َ ،بكفئ ِالقدور أي قلبها
люди приготовить мясо, как Пророк (мир ему и وع َدمِ األكل
-عليه وسلم
ِ
благословение Аллаха) приказал им опрокинуть
.من ذلك اللحم
котлы, т. е. выбросить их содержимое и не
употреблять в пищу приготовленное мясо.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور:اتلصنيف
-ريض اهلل عنهما-  جابِر بن عبد اهلل:راوي احلديث
ُ َعبْ ُد اهلل
-ريض اهلل عنهما- بن أيب أوَّف
ِ
**
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َ ََْ
َ
ُ َْ
اهلل عنه-
أبو ثعلبَة اخلُش ِِن -ريض

اتلخريج :حديث جابر -ريض اهلل عنه -متفق عليه.

الرواية اثلانية حلديث جابر -ريض اهلل عنه -رواها مسلم.

حديث ابن أيب أوَّف -ريض اهلل عنهما -متفق عليه.

حديث أيب ثعلبة -ريض اهلل عنه -متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ ُ ْ َْ َ ٌ
ُ
ْ
انلاس.
مع
ة
• احل ُ ُمر األهلية  :ن ِسبَت إِىل األه ِل؛ ِلكونِها مستأنِس
َ
َ
َ
ر
َ
َْ ً
ً
ر َّ
ْ َ
ْ َ
ْ
ُُ َ ْ
َ ٌْ
ْ َ َُ َ ُ َْ َ ً َ
َ
ُ َّ
ار األه ِيل ،إال أنه أقل ِمنه ِخلقة ويسىم اآلن
• محر
الوحش  :س ِميت َوحشا؛ ِلكونِها مت َو ِحشة مبت ِعدة ع ِن انلَّاسِ ،
ويه صيد ،و ِفي ِه ِمن ِصف ِ
ات احلِم ِ
[الوضييح].
َ ْ
ُ
الق ُدور  :اقْلبُوا الْ ُق ُدورَ.
• أك ِفئُوا
ِ

فوائد احلديث:
 .1انلِه عن حلوم احلمر األهلية ،وحتريم أكلها.
 .2حل حلوم اخليل؛ ألنها مستطابة طيبة.
ُّ
ِ .3حل احلمر الوحشية؛ ألنها من الصيد الطيب ،وهن الوضيحيات.
 .4أن العلة يف حتريمها كونها رجسا َنسة مستخبثة ،وقد جاء يف احلديث "فإنها رجس" ،فيكون بوهلا وروثها ودمها َنسا.
املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

2-صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

3-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،

القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426ه.

4-تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)3003( :
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«Однажды Пророку (да благословит его
Аллах и приветствует) сделали
кровопускание, после чего он
помолился, не совершив омовения и не
помыв ничего из частей тела сверх тех
мест, из которых ему сделали
кровопускание.»

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

: احلديث.691

**

691. Текст хадиса:

Со слов Анаса (да будет доволен им Аллах) صىل اهلل عليه-  أن انليب: -ريض اهلل عنه- عن أنس
َ
ر
сообщается, что однажды Пророку (да благословит
ْ
ْ
َ َاحت
ج َم فصىل ولم يتوضأ ولم يَ ِزد عن غ ْسل
« -وسلم
его Аллах и приветствует) сделали кровопускание, ِ
ََ
.»امج ِه
после чего он помолился, не совершив омовения и
ِ ِ حم
не помыв ничего из частей тела сверх тех мест, из
которых ему сделали кровопускание.
**

 ليس لألبلاين:ضعيف للفائدة

 لكن قال،حكم ىلع احلديث

:احلافظ ابن حجر يف اتللخيص

يف إسناده صالح بن مقاتل وهو

 وادىع ابن العريب أن، ضعيف:درجة احلديث
 وليس،ادلارقطِن صححه

Степень достоверности
хадиса:

:كذلك بل قال عقبة يف السنن
صالح بن مقاتل ليس بالقوي

وذكره انلووي يف فصل الضعيف
Общий смысл:

В этом хадисе указывается на то, что
кровопускание (хиджама) не нарушает омовение
независимо от того, много или мало при этом
выделится крови. Несмотря на то, что данный хадис
слабый, его указание подтверждает тот факт, что
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) во многих достоверных хадисах
побуждал
членов
своей
общины
делать
кровопускание, практиковал его сам (как это
передается в обоих Сахихах и других сборниках
хадисов), а также его сподвижники (да будет
доволен ими Аллах), но вместе с тем, нет ни одного
достоверного хадиса о том, что необходимо
совершать омовение после этой процедуры.
Данное обстоятельство указывает на то, что в этом
вопросе необходимо руководствоваться основой,
согласно
которой омовение считается не
нарушенным, и которая теряет свою силу лишь при
наличии шариатского доказательства о том, что
выход крови из тела, за исключением каналов
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**

:املعىن اإلمجايل

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

صىل اهلل عليه-  أنه ثبت عنه-وإن اكن ضعيفا أنه أوىص أمته باحلجامة يف أحاديث كثرية-وسلم
 كما ثبت ذلك عنه-صىل اهلل عليه وسلم- واحتجم
ريض اهلل- يف الصحيحني وغريهما واحتجم الصحابة

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

 وال يرتفع هذا األصل إال بديلل رشيع يدل،الطهارة

ىلع أن خروج ادلم من ابلدن من غري السبيلني

.ناقض للوضوء

َ  لك ما خيرج من:ويلحق باحلجامة
ابلدن من غري

السبيلني بغري احلجامة كسحب ادلم باإلبر أو

испражнения,
нарушает
омовение.
Помимо ،خروجه بسبب عملية جراحية أو إخراجه للتنقية
кровопускания
данное
положение
.ثم إاعدته كأصحاب الفشل اللكوي وغري ذلك
распространяется на любые иные процедуры,
ْ َ
ََ ْ َ
связанные с выходом крови, за исключением صىل اهلل-  أن انليب:امج ِه" يعِن
ِ ِ "ولم ي ِزد عن غس ِل حم
случаев, когда кровь выходит из каналов
َ  اكتىف بعد ا-عليه وسلم
ِ
испражнения. К таким процедурам относятся: забор حلجامة بغسل موضع
крови для анализов при помощи шприца;
.احلجامة إلزالة ما بيق من آثار ادلم
гемодиализ, при котором кровь пациента,
страдающего
почечной
недостаточностью,  اخلارج من ابلدن من غري: أن يقال:واحلاصل
забирается
в
специальный
аппарат  سواء اكن دما أو غريه،السبيلني ال ينقض الوضوء
(«искусственная почка») и, пройдя необходимую
фильтрацию, возвращается обратно в организм; وسواء اكن كثريا أو قليال وسواء اكن عن طريق
выход крови во время проведения хирургической ،احلجامة أو بغريها وسواء خرج بقصد أو بغري قصد
ً
операции; и тому подобные частные ситуации.
.عمال بالَّباءة األصلية
Слова «...не помыв ничего из частей тела сверх тех
мест, из которых ему сделали кровопускание»
означают то, что Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) после кровопускания помыл лишь
места, откуда произошел непосредственный забор
крови, для того, чтобы избавиться от ее следов.
Подытожив, можно сказать, что согласно принципу
изначальной презумпции (аль-бараат аль-аслийя),
любые выделения из тела человека, за
исключением выделений из каналов испражнения,
не
нарушают
действительность
омовения,
независимо от того, будет ли это кровью или чем-то
иным, в результате кровопускания или другой
процедуры, намеренно или нет.
(См. «Таудых аль-ахкям» 1/316; «Тасхиль альильмам» 1/204; «Фатх Зи-ль-Джаляли ва-льИкрам»/276; «Минхат аль-‘аллям» 1/345).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء:اتلصنيف
ََ
-ريض اهلل عنه-  أنس بن مالك:راوي احلديث
. رواه ادلارقطِن:اتلخريج
. بلوغ املرام:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ْ
َ َاحت
. إخراج ادلم من اجلسم بصفة ُمصوصة:  االحتجام: ج َم
•

:فوائد احلديث

ُ
. وادلم اخلارج بسبب اجلراحة أو غسيل الىلك، ويلحق بها غريها كسحب ادلم، أن احلجامة ال تنقض الوضوء.1
ً
ً قليال أو
َ  خروج ادلم من.2
. ويلحق بادلم لك خارج اكلصديد والقيح،كثريا
ابلدن من غري الفرجني ال ينقض الوضوء سواء اكن
ً
". "تداووا ِعبَاد اهلل:-صىل اهلل عليه وسلم-  فيستحب اتلداوي بها ؛ لقوهل،عالجا
 إال أن تتعني، إباحة احلجامة.3
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املصادر واملراجع:
-سنن ادلارقطِن /أبو احلسن ادلارقطِن حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد

برهوم  -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل 1428َ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِمسة  1423،ـه 2003 -م.

-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان  -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.

-فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني  -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة

األوىل 1427ه.

-اتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري املؤلف :أمحد بن يلع حجر العسقالين  :-دار الكتب العلمية -الطبعة األوىل 1419ه 1989 -م.

الرقم املوحد)8403( :
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Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) оставил Ибн Умм Мактума
руководить молитвой людей во время
своего отсутствия, несмотря на то, что
тот был слепым.

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

**

692. Текст хадиса:

: احلديث.692

Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт, что صىل اهلل عليه-  أن انليب:-ريض اهلل عنه- عن أنس
ْ َ ُي
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) оставил
ََ ْ ْ
ُ َك ُت ي
وهو
انلاس
م
ؤ
 استَخلف ابن أم م-وسلم
ٍوم
Ибн Умм Мактума руководить молитвой людей во
ْ
.أع َىم
время своего отсутствия, несмотря на то, что тот
был слепым.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) -  ابن أم مكتوم-صىل اهلل عليه وسلم- جعل انليب
оставлял вместо себя в Медине Ибн Умм Мактума,
ً
отправляясь в военный поход, и тот руководил  فاكن يصيل، خلفا هل يف بعض أسفاره-ريض اهلل عنه
молитвой людей вместо Посланника Аллаха (мир  فرتة-صىل اهلل عليه وسلم- بانلاس إماما نيابة عنه
ему и благословение Аллаха) во время его
-صىل اهلل عليه وسلم- غيابه؛ وإنما اكن اختياره
отсутствия. Посланник Аллаха (мир ему и
ُي
благословение Аллаха) выбрал именно Ибн Умм  فهو،اإلسالم
ِ البن أم مكتوم دون غريه؛ لسابقته يف
ُ
Мактума, потому что тот рано принял ислам, ،الق رراء والعلماء
 وهو من،من املهاجرين األولني
относился к числу первых мухаджиров, был
فاستحق اإلمامة بهذه
искусным чтецом Корана и обладал большими  ووالية انليب،الفضائل وغريها
ُي
ُْ
знаниями. За эти и другие достоинства он  البن أم مكتوم ال تقترص ىلع-صىل اهلل عليه وسلمзаслуживал быть имамом. Причём Пророк (мир ему
 فله أن، بل يه والية اعمة يف الصالة وغريها،الصالة
и благословение Аллаха) поручал Ибн Умм
ُ
Мактуму не только руководить молитвой, но и быть  ويدير مجيع شؤون، وهل أن يقيض بني انلاس،يفيت
его заместителем в других делах, в том числе и صىل اهلل عليه- أهل املدينة يف حال غياب انليب
давать фетвы, исполнять обязанности судьи и
управлять делами людей во время отсутствия  ويدل هل ما رواه الطَّباين عن عطاء عن ابن،-وسلم
Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Это  استخلف:-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب،عباس
подтверждает
и
переданное
ат-Табарани
сообщение от ‘Ата от Ибн ‘Аббаса, в котором .ابن أم مكتوم ىلع الصالة وغريها من أمر املدينة
говорится, что Пророк (мир ему и благословение  ويف رواية أيب داود،حسنه األبلاين يف إرواء الغليل
Аллаха) поручил Ибн Умм Мактуму руководство
 استخلف-صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:األخرى
молитвой и совершение других дел в Медине. Альْ
.ابن أم َمكتُوم ىلع املدينة مرتني
Альбани назвал его хорошим (хасан) в «Ирва` альгалиль». А в версии Абу Дауда говорится, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) дважды
оставлял Ибн Умм Мактума в Медине в качестве
своего заместителя.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها:اتلصنيف
. اإلمارة، املناقب، القضاء:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنه-  أنس:راوي احلديث
 رواه أبو داود واللفظ هل:اتلخريج
**
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وأمحد.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يؤم  :يصىل بهم إماما يف الصالة.

فوائد احلديث:

 .1جواز استخالف األعىم يف إمامة انلاس ،ولو لم يكن أقرأ انلاس وأعلمهم ُّ
بالسنة؛ ألنه نائب يقوم مقام اإلمام الراتب.
ََ
ُي
ي
كبَار ،فِه ثقة مؤيدة بالعصمة
 .2فيه ثقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعبد اهلل ابن أم مكتوم -ريض اهلل عنه -وهذه اثلقة تعتَّب من منا ِق ِبه ال ِ
ر
ر
انلبوية ،فتكون اكلشهادة انلبوية ىلع صالحه.
ُْ
 .3صحة والية األعىم ىلع القضاء والفتيَا وغري ذلك.

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 :األوىل1421ه2001 ،م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.

سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)11308( :
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ْ
اش َ َ
رتى منه
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ََ َ َ َ ْ َ
أرجح
ب ِعريا ،فوزن هل ف

 .693احلديث:

«Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) купил у него верблюда, отвесив
ему [оговорённую цену] и добавив
»сверху.
**

693. Текст хадиса:

عن جابر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه Джабир (да будет доволен им Аллах) передал, что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) купил у
ْ
رتى منه بَعريا ،فَ َو َز َن هل فَ ْ
اش َ َ
أر َجح.
وسلم-
ِ
него верблюда, отвесив ему [оговорённую цену] и
добавив сверху.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

هذا احلديث هل قصة ،ويه هنا ُمترصة" ،أن انليب Эти слова являются частью рассказа, который -
приводится в «Сахихах» аль-Бухари и Муслима.
ْ
اش َ َ
رتى منه بَ ِعريا" أي :أن انليب
صىل اهلل عليه وسلم-
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) купил у
صىل اهلل عليه وسلم -اشرتى من جابر -ريض اهلل него верблюда» — т. е. Пророк (мир ему иблагословение Аллаха) купил у Джабира (да будет
عنه -بعريا.
доволен им Аллах) верблюда.
َََ َ
َ
َ
"فوزن هل" أي أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وزن هل «...Отвесив ему [оговорённую цену]...» — т. е.
ثَمن ابلعري ،وهذا من باب اتلجوز ،وإال فإن حقيقة Пророк (мир ему и благословение Аллаха) отвесил
ему плату за верблюда. Это образное выражение,
ر
الوزان يف هذا احلديث :بالل -ريض اهلل عنه -بأمر поскольку на самом деле весовщиком был Биляль
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كما هو يف أصل (да будет доволен им Аллах), о чём сказано в
основном тексте хадиса: «Затем он велел Билялю
َ
احلديث" :فأمر بالال أن ي ِزن يل أوقية ،فوزن يل باللотвесить мне окию, и Биляль отвесил мне даже ،
فأرجح يف املزيان" أي زاد يف َ
больше».
الو ْزن أكرث مما يستحقه
جابر -ريض اهلل عنه -من ثَمن ابلعري ،واكنوا فيما «...И добавив сверху» — т. е. он отвесил Джабиру
(да будет доволен им Аллах) больше той цены,
سبق يتعاملون بانلقود وزنا ال عددا وإن اكنوا которая ему полагалась за продажу верблюда.
Раньше люди расплачивались за товар, отвешивая
يتعاملون أيضا بها عددا لكن الكثري وزنا.
определённую меру золота или серебра, а не
отдавая какое-либо количество монет. Монетами
люди также расплачивались, но гораздо реже.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > أثاثه ومتاعه وسالحه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ابليوع.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ْ
أر َجح  :أعطاه أكرث من حقه.

فوائد احلديث:

ُّ ْ
والرجحان يف الوزن.
 .1جواز الزيادة ىلع اثلمن عند األداء
ُّ ْ
الرجحان يف الوزن.
 .2جواز
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 .3فضل الزيادة غري املْشوطة عند الوفاء بادلين.

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 ،ه.

رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.

رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنْش ،الرياض1426 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4231( :
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Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) привели человека, который пил
вино, и он велел нанести ему около
сорока ударов голой пальмовой ветвью.

 أيت برجل قد-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
 فجَله ِبريدتني حنو أربعني،رشب اخلمر

**

694. Текст хадиса:

صىل-  «أن انليب-ريض اهلل عنه- عن أنس بن مالك
ُ
َ ِ  أ-اهلل عليه وسلم
 فجدله،يت برجل قد رشب اخلمر
َْ َ َ
 فلما، وفعله أبو بكر: قال،»ني حنو أربعني
ِ ِجب ِريدت
َ
ُّ َ
 أخف: فقال عبد الرمحن،اكن عمر استشار انلاس

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах)
передаёт, что к Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) привели человека, который пил вино, и он
велел нанести ему около сорока ударов голой
пальмовой ветвью. Он сказал: «И Абу Бакр
поступал так, а когда к власти пришёл ‘Умар, он
посоветовался с людьми, и Абду-р-Рахман сказал:
“Самое лёгкое из установленных Шариатом
наказаний составляет восемьдесят ударов”. И
‘Умар велел наносить [пившим вино] восемьдесят
ударов.»

.» «فأمر به عمر،احلدود ثمانني

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.694

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Из хадиса следует, что Пророк (мир ему и  جدل يف-صىل اهلل عليه وسلم- أفاد احلديث أن انليب
благословение Аллаха) велел наносить за
ً
употребление вина около сорока ударов голой اخلمر بسعف انلخل شارب اخلمر قريبا من أربعني
пальмовой ветвью, и так же поступал в свою  فلما،-ريض اهلل عنه-  ومثله اخلليفة أبوبكر،جدلة
бытность халифом Абу Бакр (да будет доволен им
كرث رشبه يف انلاس بعد فتح الشام وغريها وكرثت
Аллах). А когда пьющих вино стало много после
открытия для ислама Шама и других областей и -ريض اهلل عنه-  استشار عمر،األعناب والبساتني
стало много виноградников и садов, ‘Умар (да будет  فأشار عليه عبد الرمحن بن عوف،الصحابة يف حده
доволен
им
Аллах)
посоветовался
со
сподвижниками
относительно
наказания
за  أن ُيعل حد شارب اخلمر أخف-ريض اهلل عنهупотребление вина, и Абду-р-Рахман ибн Ауф (да ، وهو ثمانني جدلة-غري حد رشب اخلمر- احلدود
будет доволен им Аллах) посоветовал приравнять
 وبه قال،فاستقر األمر ىلع ذلك عند أكرث الصحابة
это наказание к самому лёгкому из остальных
установленных
Шариатом
наказаний,  وحد رشب اخلمر ثابت يف،اجلمهور من الفقهاء
составляющему
восемьдесят
ударов,
и  وإنما اكن اجتهاد،األصل وليس حمال لالجتهاد
большинство сподвижников стали практиковать
это. Это мнение абсолютного большинства  يف الزيادة عليه ملا كرث-ريض اهلل عنهم- الصحابة
факыхов. Причём установленное Шариатом وفشا رشب اخلمر ولم يرتدع انلاس بما اكن عليه
наказание за употребление вина осталось прежним
.ذلك العدد
в своей основе, сподвижники же просто добавили к
нему дополнительные удары, когда число случаев
употребления вина резко увеличилось и обычное
наказание уже не удерживало людей от
употребления вина.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا:اتلصنيف
ادلعوة واحلسبة > السياسة الْشعية > واجبات اإلمام
. القياس-  االجتهاد-  اتفاق الصحابة:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
**
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راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه واللفظ ملسلم.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

عصري لك يش ٍء أو نقيعه ،سواء اكن من العنب أو اتلمر
• قد رشب اخلمر  :اخلمر يف اللغة السرت واتلغطية ،ويه يف الْشع لك ما أسكر العقل من
ِ
أو غريهما.
• جبَر َ
يدتَ ْني  :اجلريدة :سعفة انلخل ،سميت بذلك؛ ألنرها ر
جمردة من اخلوص :واخلوص ورق انلخل.
ِ
ِ ِ

فوائد احلديث:
 .1ثبوت احلد يف رشب اخلمر ،هو مذهب اعمة العلماء.
ر
 .2أن حده ىلع عهد انليب حنو أربعني جدلة ،وتبعه أبو بكر ىلع هذا.
ر
 .3أن عمر -ريض اهلل عنه -بعد استشارة الصحابة جعله ثمانني تعزيرا.
 .4االجتهاد يف املسائل ،ومشاورة العلماء عليها ،وهذا دأب أهل احلق ،وطاليب الصواب.
 .5أن وقوع مثل هذه املنكرات ال يستغرب ألنها وقعت يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه لكنها اكنت قليلة.
 .6مْشوعية االستشارة حىت وإن اكن اإلنسان ذا عقل.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،همنحة العالم يف رشح
بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل
فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِّم -الطبعة األوىل
.1427
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Однажды, совершая омовение, Пророк
(да благословит его Аллах и
приветствует) обтер свою чёлку вместе с
чалмой, а также обтер кожаные носки.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح
بناصيته ،وىلع العمامة واخلفني

 .695احلديث:

**

695. Текст хадиса:

عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل Со слов аль-Мугиры ибн Шу‘бы (да будет доволен
им Аллах) сообщается, что однажды, совершая
َ
اصيَ ِت ِه ،وىلع ال ِع َمامة
اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح بِن ِ
омовение, Пророк (да благословит его Аллах и
ر
واخلُفني.
приветствует) обтер свою чёлку вместе с чалмой, а
также обтер кожаные носки.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

خيَّب املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل В данном хадисе аль-Мугира ибн Шу‘ба сообщает,
что как-то раз Пророк (да благословит его Аллах и
ر
اهلل عليه وسلم -مسح ىلع ناصيته ويه :مقدم شعر приветствует) во время омовения обтер свою челку
الرأس ،ثم أكمل املسح ىلع العمامة ،ولم يقترص ىلع (волосы, находящиеся на лобной доле головы) и
далее завершил процедуру обтирания по чалме, т.
املسح ىلع بعض الرأس ،بل كمل املسح ىلع العمامة،
е. не ограничился лишь обтиранием части головы,
ومن هديه -صىل اهلل عليه وسلم -أيضا املسح ىلع но обтер ее вместе с чалмой. Также он сообщил о
том, что одной из пророческих практик являлось то,
اخلفني ،كما يف هذا احلديث وغريه.
что он обтирал кожаные носки во время омовения,
как на это указывает этот, а также другие хадисы.
(См. «Субуль ас-Салям» 1/72, 81; «Тасхиль альИльмам» 1/135).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
اصيَ ِت ِه  :انلراصية الشعر اذلي يكون يف مقدم الرأس.
• بِن ِ
َ
• الع َمامة ٌ :
ثوب يُلف ُ
وي َدار ىلع ر
الرأس.
ِ
ُ
• اخلف  :ما يلبس يف الرجلني ،ويكون من اجلدل.

فوائد احلديث:

 .1اجلمع بني املسح ىلع ر
انلاصية وىلع العمامة.

 .2جواز املسح ىلع اخلفني وحنوهما ،إذا لبسهما بعد كمال طهارة.
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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.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 1431 -ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
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Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) предписал отдавать бабушке
покойного шестую часть наследства,
если матери покойного нет в живых.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل للجدة
السدس ،إذا لم يكن دونها أم

 .696احلديث:

**

696. Текст хадиса:

عن ابن بريدة عن أبيه :أن انليب -صىل اهلل عليه Бурайда (да будет доволен им Аллах) передаёт, что
َ ُ ُ َ َ ُ ٌّ )Пророк (мир ему и благословение Аллаха
الس ُد َ
وسلمَ -ج َع َل َ
للج ردة ُّ
.
م
أ
ا
ه
ون
د
ن
ك
ي
لم
إذا
،
س
предписал отдавать бабушке покойного шестую
часть наследства, если матери покойного нет в
живых.

درجة احلديث :ضعيف

**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أفاد احلديث أن مرياث اجلدة السدس سواء اكنت أم Из хадиса следует, что доля наследства бабушки
(матери матери или матери отца) составляет одну
أم أو أم أب ،ويشرتك فيه اجلدتان فأكرث إذا استوين шестую часть. Если их две или более, они делят
فإن اختلفن سقطت ابلعدى من اجلهتني بالقرَبмежду собой эту шестую часть, если они равны по ،
положению. Если же их положение различно, то
فتسقط أم األم باألم ،وتسقط أم أم األب بأم األب.
наследует только та, чья степень родства ближе, а
та, чья степень родства дальше, не наследует. То
есть если есть, например, мать и мать матери, то
наследует только мать, а если есть мать отца и
мать матери отца, то мать матери отца не
наследует.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود > تربية األوالد
راوي احلديث :بريدة بن احلصيب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• إذا لم تكن دونها  :أي :قدامها (أم) يعِن إن لم تكن أم امليت موجودة ،فإن اكنت أم امليت حية ال ترث اجلدة ال أم األم وال أم األب ،وكذلك
إلم تكن جدة أقرب للميت موجودة.

فوائد احلديث:
 .1بيان أن اجلدة هلا السدس ،بْشط أن ال توجد أم حتجبها.
 .2قاعدة اإلرث :أن الورثة املتساوين يف اجلهة وادلرجة يتساوون يف املرياث ،فبناء عليه إذا اجتمع جدات وارثات ،يف درجة واحدة ،اشرتكن يف
السدس.

 .3أن قاعدة اتلوارث األخرى :أن األقرب من الورثة يسقط األبعد منه ،فاجلدة القريبة تسقط اليت يه أبعد منها ،من أي جهة جاءت ىلع
الراجح.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث يالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.

-

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م

-

فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء

-

سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ

بيوِّم -الطبعة األوىل -1427
-

ضعيف أيب داود – األم/حممد نارص ادلين األبلاين  -مؤسسة غراس للنْش و اتلوزيع  -الكويت -الطبعة  :األوىل  1423 -ه

-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتَّبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النْش 2001 - 1422 :ط 1

-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)64720( :
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َ َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سبق بني
ُ
َ َّ
اخليل ،وفضل الق َّرح ِف الغاية

 .697احلديث:

Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) устроил скачки на лошадях и
определил для четырёхлетних большее
расстояние.
**

697. Текст хадиса:

عن ابن عمر «أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -س رب َق )Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом
передаёт, что Пророк (мир ему и благословение
َ ر َ ُ
الق رر َ
».
الغاية
يف
ح
بني اخليل ،وفضل
Аллаха) устроил скачки на лошадях и определил
для четырёхлетних большее расстояние.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

أفاد احلديث مْشوعية سباق اخليل وتنويع مسافات Из хадиса следует, что скачки на лошадях
узаконены Шариатом и что расстояние может
السباق حبسب درجات اخليل يف قوتها وجالدتها ،ألن зависеть от силы и выносливости лошадей,
من اخليل ما هو أمتع وأصَّب ىلع اجلري والسباق поскольку одни лошади выносливее других в
состязании, и им определяют расстояние, которое
فيعطى املسافة اليت تناسبه
подходит для них.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سبق  :بتشديد ابلاء ،ومعناه :طلب أيها يكون مسبوقًا ،وهذا ً
أيضا موجود يف سابق ،فإن املسابقة إنما تراد يلعلم السابق من املسبوق ،وقيل:
ر
سبق أعطى السبق للسابق.
• القرح  :بضم القاف ،وتشديد الراء ،آخره حاء مهملة -مجع :قارح ،ويه اليت سقطت سنها ،اليت تيل الرباعية ،ونبت ماكنها نابها ،وذلك إذا
أتمت السنة اخلامسة.
• الغاية  :يه مدى اليشء وأقصاه.

فوائد احلديث:
 .1الْشع أجاز من املغابلات ما أاعن ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل ،فإنه أجاز السباق ىلع اخليل ،واإلبل ،كما أجاز الرِّم واملناضلة؛ ألن هذا لكه مما
يعني تعلمه واملهارة فيه ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل ،ونرصة دينه.

 .2جواز املسابقة ىلع اخليل؛ ألن اخليل يف ذلك الزمن يه العدة اليت يقاتل عليها أعداء اإلسالم.

 .3انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سابق بني اخليل ،وفضل القرح ،ويه ما كمل سنها مخس سنني؛ ألنها أقوى ىلع اجلري والسباق.

 .4جواز إعطاء اجلوائز يف سبق اخليل.
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املصادر واملراجع:
-

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ي
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.

-

مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك

-

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة

مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
صحيح أيب داود – األم -حممد نارص ادلين ،األبلاين (املتوَّف1420 :ه) مؤسسة غراس للنْش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م
الطبعة األوىل
-

فتح ذي اجلالل واإلكرام بْشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء

بيوِّم -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)64639( :
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«Пророк (да благословит его Аллах и
]приветствует) совершал [погребальную
молитву по негусу, и [в этот момент] я
находился во втором или третьем ряду
»[молящихся].

َ َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع
ى
انلَّ َج ِ ي
ايش ،فكنت ِف الصف اثلاين ،أو اثلالث

 .698احلديث:

**

698. Текст хадиса:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما« -أن انليب Сообщается, что Джабир ибн 'Абдуллах (да будет -
доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Пророк (да
انل َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ص رىل ىلع ر
ج ِ ي
ايش ،فكنت يف
благословит его Аллах и приветствует) совершал
ّ
الصف اثلاين ،أو اثلالث».
][погребальную] молитву по негусу, и [в этот момент
я находился во втором или третьем ряду
»[молящихся].

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

خيَّب جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب В данном хадисе Джабир (да будет доволен им -
Аллах) поведал о том, что Пророк (да благословит
صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع انلجايش صالة его Аллах и приветствует) совершил за негуса
الغائب ،وأنه اكن ممن صىل إال أنه ال يذكر هل اكن يف погребальную молитву по отсутствующему, и что он
(Джабир) был одним из тех, кто принимал участие в
الصف اثلاين أو اثلالث؟ هذا إذا اكن الشك منه ،ولم
этой молитве. Единственное, о чем подзабыл
يكن من الراوي.
Джабир, это то, в каком ряду молящихся он стоял в
тот день — во втором или третьем. Данное
сомнение является сомнением самого Джабира, а
не одного из передатчиков этого хадиса от него.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
َ ْ ََْ
ر َ ََ َْ ي
ت  -مناقب انلجايش.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :من أوىل بِالصال ِة ىلع المي ِ
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• انلجايش  :هو علم جنس للك من ملك احلبشة ،واملراد هنا "أصحمة" توَّف يف رجب ،سنة تسع- ،ريض اهلل عنه.-
• أو اثلالث  :الشك من الراوي.

فوائد احلديث:
 .1مْشوعية الصالة ىلع امليت،؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني.
 .2مْشوعية الصالة ىلع الغائب ،واحلديث ليس ىلع إطالقه ،بل خيص بمن لم يصل عليه.
 .3فضيلة كرثة املصلني ،وكونهم ثالثة صفوف.
 .4فضيلة انلجايش -ريض اهلل عنه-.

511

املصادر واملراجع:
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.

تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.

اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.

خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)4851( :
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َّ
 صىل بهم الظهر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ْ َْ
ََْ ُ
 ولم َيلِس فقام،ني
ِ فقام ِف الركعتني األويل
 حىت إذا قض الصالة وانتظر انلاس،انلاس معه
َ
تسليمه ك َّرب وهو جالس فسجد سجدتني قبل
َّ َ ُ ُ َ ي
أن يسل َم ث َّم سل َم

«Однажды Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) совершал с ними
полуденную молитву (зухр) и не сел
после двух ракятов. Люди встали вместе
с ним. В конце молитвы, когда люди
ожидали таслима, он сначала произнёс
такбир, совершил во время своего
сидения два земных поклона и лишь
потом произнёс таслим.»
**

699. Текст хадиса:

: احلديث.699

َ ُ
‘Абдуллах ибн Бухайна (да будет доволен им  واكن من-ريض اهلل عنه- عن عبد اهلل بن حبَيْنَة
Аллах) из числа сподвижников Пророка (мир ему и
благословение Аллаха) передаёт, что однажды
Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
совершал с ними полуденную молитву (зухр) и не
сел после двух ракятов. Люди встали вместе с ним.
В конце молитвы, когда люди ожидали таслима, он
сначала произнёс такбир, совершил во время
своего сидения два земных поклона и лишь потом
произнёс таслим.

-  «أن انليب-صىل اهلل عليه وسلم- أصحاب انليب
ر
 صىل بهم الظهر فقام يف-صىل اهلل عليه وسلم
َْ
ََْ ُ
 حىت، فقام انلاس معه، ولم ُي ِل ْس،ني
ِ الركعتني األويل
َ  َك ر:إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمه
َّب وهو
ي ُ ر
.»جالس فسجد سجدتني قبل أن ي ُ َسل َم ث رم َسل َم

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (мир ему и благословение Аллаха)  بأصحابه صالة-صىل اهلل عليه وسلم- صىل انليب
совершал со своими сподвижниками полуденную
ََْ ُ
ولم
،بعدهما
قام
ني
 فلما صىل الركعتني األويل،الظهر
молитву (зухр), и после первых двух ракятов он
встал, то есть не сидел для первого ташаххуда, и
. فتابعه املأمومون ىلع ذلك،ُيلس للتشهد األول
ُ
молящиеся встали вместе с ним. Совершив же
 وجلس للتشهد،حىت إذا صىل الركعتني األخريني
последние два ракята, Посланник Аллаха (мир ему
ر
и благословение Аллаха) сел для совершения  كَّب وهو، وانتظر انلاس تسليمه، وفرغ منه،األخري
последнего ташаххуда. Когда он завершил  فسجد بهم سجدتني قبل أن يسلم مثل،يف جلوسه
ташаххуд и люди ожидали таслима, он произнёс
ْ ُ
ِ سجود صل
такбир, оставаясь в сидячем положении, и ، ثم سلم، ويه سجديت السهو،ب الصالة
ً
совершил с людьми перед таслимом два земных
.واكن ذلك السجود جَّبا للتشهد املرتوك
поклона, таких же, как совершал он во время самой
молитвы, и лишь потом произнёс таслим. Эти
земные поклоны были искуплением пропущенного
им первого ташаххуда.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر:اتلصنيف
َ ُ
-ريض اهلل عنهم-  عبد اهلل بن مالك بن حبَيْنَة:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

َ ُ
، واملراد بهذه اجلملة اثلناء عليه بكونه من الصحابة،-ريض اهلل عنه-  أي عبد اهلل بن حبَيْنَة: -صىل اهلل عليه وسلم- • واكن من أصحاب انليب
ً
. مؤمنا به ومات ىلع ذلك-صىل اهلل عليه وسلم-  من اجتمع بانليب:والصحايب
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ّ
• صىل بهم الظهر  :صىل بهم صالة الظهر.
ُ
َ
َْ
ني  :أي قام منهما إىل اثلاثلة.
• فقام يف الركعتني األويل ِ
ْ
• ولم َُي ِل ْس  :أي للتشهد.
• قىض الصالة  :فرغ منها ما عدا التسليم.

• سجد  :هوى إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:

ر ْ
السهو ملن سها يف الصالة وترك التشهد األول.
 .1وجوب سجود
ً
يكف أن يسجد عنه سجود السهو ،وليس بسنة فلو اكن سنة لم يسجد للسهو ،وهو واجب.
 .2أن التشهد األول ،ليس بركن ،ولو اكن ركنا ،لم
ِ
ً
 .3أن تعدد السهو يكيف هل سجدتان ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ترك -هنا -اجللوس والتشهد معا.
 .4أهمية متابعة اإلمام ،حيث أقرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع متابعته وتركهم اجللوس مع علمهم بذلك.
 .5أن اإلمام إذا سها فاملأمومون تابعون هل ويسجدون معه.

 .6أن السجود يف مثل هذه احلال ،يكون قبل السالم.
ْ
 .7أن السالم يكون بعد َسج َديت السهو ،فال يفصل بينهما بتشهد أو داعء.

ٌ
حكم
 .8وقوع السهو يف الصالة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم؛ ألنه من النسيان ،والنسيان من طبيعة البْش ،وحلكمة أخرى ،ويه أن يْشع
يف مثل هذا ألمته.
 .9أنه يكَّب لسجود السهو كما يكَّب لغريهما من السجود.

املصادر واملراجع:

اإلملام بْشح 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 ،القاهرة1426،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

الرقم املوحد)3089( :
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‘Имран ибн Хусайн (да будет доволен
Аллах им и его отцом) передаёт, что
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) руководил их молитвой и сделал ، صىل بهم فسها-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
что-то не так по оплошности, после чего
 ثم سلم، ثم تشهد،فسجد سجدتني
совершил два дополнительных земных
поклона, потом прочитал ташаххуд, а
потом произнёс таслим.
**

700. Текст хадиса:

: احلديث.700

‘Имран ибн Хусайн (да будет доволен Аллах им и صىل اهلل عليه- عن عمران بن حصني أن انليب
его отцом) передаёт, что Пророк (мир ему и
ر
َ  « صىل بهم فَ َس:-وسلم
،د
تشه
ثم
،سجدتني
فسجد
،
ا
ه
ِِ
благословение Аллаха) руководил их молитвой и
َّ
.»ثم سلم
сделал что-то не так по оплошности, после чего
совершил два дополнительных земных поклона,
потом прочитал ташаххуд, а потом произнёс
таслим.
**

Степень достоверности
Слабый
хадиса:

 ضعيف:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В хадисе разъясняется, что в соответствии с صىل اهلل عليه- يبني احلديث الْشيف من فعل انليب
действиями Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), если человек допустил оплошность в  أن ىلع من سها يف الصالة أن يسجد سجدتني-وسلم
молитве,
он
должен
совершить
два  والسهو اذلي يكون،للسهو ثم يتشهد ويسلم
дополнительных земных поклона, затем совершить
 أن يشك:2  السالم عن نقص:1 :سجوده بعد السالم
ташаххуд и произнести таслим. В следующих
. يف الصالة فيبِن ىلع اغلب ظنه
случаях эти два земных поклона совершаются
после таслима: когда человек произнёс таслим,
وإثبات التشهد يف هذا احلديث شاذ؛ فإنه ال تشهد
совершив меньше ракятов, чем положено; когда
.بعد سجديت السهو ىلع الراجح
человек сомневается относительно количества
совершённых им ракятов и основывается на том
количестве, относительно которого он уверен. Что
же касается упоминания о ташаххуде, то здесь оно
противоречит достоверным хадисам, поскольку
согласно наиболее правильному мнению ташаххуд
после упомянутых двух ракятов не совершается.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر:اتلصنيف
ُ
-ريض اهلل عنه-  أبو َنَيد عمران بن حصني اخلزايع:راوي احلديث
. رواه أبو داود والرتمذي:اتلخريج
**

. بلوغ املرام من أدلة األحاكم:مصدر منت احلديث

:معاين املفردات

ر
ً  سها عن اليشء يسهو: يقال: • فسها
 ر:" قال يف "املصباح، غفل عنه:سهوا
 والسايه،وفرقوا بني السايه وانلايس؛ بأن انلايس إذا ذكرته تذكر
.خبالفه

:فوائد احلديث

ر
 أنه إذا سجد بعد السالم سلم بعد: والقول الراجح، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، احلديث رصيح بأنه أىت بالتشهد بعد سجديت السهو.1
.سجوده بدون تشهد
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املصادر واملراجع:
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.

جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِّم – بريوت ،اثلانية .1985 – 1405-

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)11230( :
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َ َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ط َرق عليا
ً
ُ َ يَ
ان
وفاطمة يلال ،فقال :أال تصلي ِ

 .701احلديث:

?»«Разве вы не молитесь
**

701. Текст хадиса:

عن يلع -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه ‘Али (да будет доволен им Аллах) передаёт, что
ً
َ ََ
)Пророк (мир ему и благословение Аллаха
ُ َ يَ
ان؟».
وسلم -طرقه وفاطمة يلال ،فقال« :أال تصلي ِ
постучался ночью к нему и Фатыме и сказал: «Разве
?»вы не молитесь

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

ُ
معىن احلديث :خيَّب يلع بن أيب طالب -ريض اهلل

عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أتاه وفاطمة
ً
َْ
يلال فوجدهما نَ َ
ائمني ،فأيقظهما ،وقال هلما" :أال
ُ َ يَ
ان؟".
تصلي ِ
فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حثهما ىلع صالة
الليل ،واختار هلما تلك الفضيلة ىلع الراحة
ْ
والسكون؛ ِل ِعلمه بفضلها ولوال ذلك ما اكن يزعج
ً
سكنا.
ابنته وابن عمه يف وقت جعله اهلل خللقه

Общий смысл:
**

Смысл хадиса таков. ‘Али ибн Абу Талиб (да будет
доволен им Аллах) сообщает нам, что Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) пришёл к нему и
Фатыме как-то ночью и обнаружил, что они спят. Он
»?разбудил их и сказал им: «Разве вы не молитесь
)Пророк (мир ему и благословение Аллаха
побуждал их к совершению добровольной ночной
молитвы, потому что он знал о её достоинствах, и
если бы не это, то он не стал бы беспокоить дочь и
двоюродного брата во время, которое Аллах
сделал для Своих творений временем покоя.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األمر باملعروف وانلِه عن املنكر.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تصليان  :صالة الليل.
ً
• طرقه  :أتاه يلال.

فوائد احلديث:

 .1مْشوعية إيقاظ انلائمني من األهل والقرابة؛ ملا فيه من َم ِزيد فضل.
 .2فضل صالة الليل والرتغيب فيها.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عْش1407 ،ه.

-صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه.

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)3577( :
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Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) оставил жителей Хайбара
трудиться на ранее принадлежавшей им
земле с условием, что они будут отдавать
[мусульманам] половину урожая.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعمل أهل
خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع

 .702احلديث:

**

702. Текст хадиса:

عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и -
его отцом) передаёт, что Пророк (мир ему и
َ
صىل اهلل عليه وسلم -اعمل أهل خيَّب بِش ْط ِر ما
благословение Аллаха) оставил жителей Хайбара
َ
خيرج منها من ث َم ٍر أو زرع.
трудиться на ранее принадлежавшей им земле с
]условием, что они будут отдавать [мусульманам
половину урожая.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

بدلة خيَّب بدلة زراعية ،اكن يسكنها طائفة من ايلهود.

فلما فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف السنة
السابعة من اهلجرة ،وقسم أراضيها ومزارعها بني

الغانمني ،واكنوا مشتغلني عن احلراثة والزراعة

باجلهاد يف سبيل اهلل وادلعوة إىل اهلل -تعاىل ،-واكن
ً
يهود "خيَّب" أبرص منهم بأمور الفالحة أيضا ،لطول
معاناتهم وخَّبتهم فيها ،هلذا أقر انليب -صىل اهلل
ْ
عليه وسلم -أهلها السابقني ىلع زراعة األرض وسيق
الشجر ،ويكون هلم انلصف ،مما خيرج من ثمرها

وزرعها ،مقابل عملهم ،وللمسلمني انلصف اآلخر،
لكونهم أصحاب األصل.

Общий смысл:
**

Хайбар — оазис, в котором процветало земледелие
и который был населён иудеями. Когда Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) завоевал Хайбар в
седьмом году от хиджры, он разделил Хайбар
между воинами, однако тем было не до занятия
земледелием, так как они были заняты сражениями
на пути Аллаха и призывом к Всевышнему Аллаху.
К тому же иудеи Хайбара были более опытными в
вопросах
земледелия,
поскольку
издавна
занимались им. Поэтому Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) оставил их жить там и
возделывать землю с условием, что половина
плодов и зерна будет оставаться им за их работу, а
вторую половину будут получать мусульмане как
владельцы земли.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > املساقاة واملزارعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :سماحة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  -معاملة غري املسلمني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• خيَّب  :بالد شمايل املدينة تبعد عنها 160كم ال تزال اعمرة باملزارع والساكن ،واكنت مسكنا لليهود ،حىت فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
اعم سبع ،فأقرهم ىلع فالحتها كما يف هذا احلديث حىت أجالهم عمر يف خالفته.
• بشطر ما خيرج منها  :الشطر ،يطلق ىلع معان ،منها انلصف ،وهو املراد هنا.
• من ثمر  :اعم ثلمر انلخل والكرم وغريهما.

• أو زرع  :أو هنا للتنويع ،أو بمعىن الواو كما يف الرواية األخرى.
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فوائد احلديث:
 .1جواز املزارعة واملساقاة ،جبزء مشاع مما خيرج من الزرع اثلمر ،واملزارعة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يزرعها هل ،مقابل نصف احلصاد
أو ربعه أو النسبة اليت يتفقان عليها ،واملساقاة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يسقيها هل ،مقابل نصف احلصاد أو ربعه أو النسبة اليت
يتفقان عليها.
 .2ظاهر احلديث ،أنه ال يشرتط أن يكون ابلذر من رب األرض.
 .3أنه إذا ُع ِل َم نصيب العامل ،أغىن عن ذكر نصيب صاحب األرض أو الشجر ،ألنه بينهما.

 .4جواز اجلمع بني املساقاة واملزارعة يف بستان واحد ،بأن يساقيه ىلع الشجر ،جبزء معلوم وزراعة األرض جبزء معلوم.
 .5جواز معاملة الكفار بالفالحة ،واتلجارة ،واملقاوالت ىلع ابلناء والصنائع ،وحنو ذلك من أنواع املعامالت.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

اإلملام بْشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه.

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)6023( :
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Имран ибн Хусайн (да будет доволен
Аллах им и его отцом) передаёт, что
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) освободил двух мужчин из числа
мусульман, обменяв на них одного
многобожника.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فدى رجلني
من املسلمني برجل من املرشكني

 .703احلديث:

**

703. Текст хадиса:

ّ
أن انليب -صىل اهلل عليه Имран ибн Хусайн (да будет доволен Аллах им и
عن عمران بن حصني «
его отцом) передаёт, что Пророк (мир ему и
بر ُ
وسلم -فَ َدى َر ُجلَ ْني ِمن املسلمني َ
ن
م
ل
ج
ِ
ِ
ٍ
благословение Аллаха) освободил двух мужчин из
املْشكني».
числа мусульман, обменяв на них одного
многобожника.
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يف هذا احلديث خيَّب عمران بن حصني -ريض اهلل В этом хадисе Имран ибн Хусайн (да будет доволен
Аллах им и его отцом) сообщает, что Пророк (мир
عنهما -أن
ему
и
благословение
)Аллаха
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطى отдал
ً
املْشكني رجال منهم وأخذ ماكنه رجلني من многобожникам мужчину из их числа в обмен на
освобождение двух мусульман. Факыхи сказали,
املسلمني.
что если мусульмане взяли в плен кого-то из
ً
وقد ذكر الفقهاء أن املسلمني إذا أرسوا أحدا من воинствующих многобожников, то правитель имеет
أهل احلرب فإن اإلمام خيري فيهم بني أربعة أمورправо выбрать одно из четырёх, причём выбор он ,
должен сделать, исходя из интересов общины, а не
ختيري مصلحة واجتهاد يف األصلح ال ختيري شهوة :إما из личных предпочтений: либо казнить их, либо
القتل ,وإما اسرتقاقهم ,وإما ُّ
املن عليهم بدون يشءпревратить в рабов, либо помиловать их и просто ,
отпустить, либо отпустить их после того, как за них
ُ
وإما الفداء بمال أو أسري مسلم بأن يطلق األسري заплатят выкуп: это может быть как имущество, так
и
освобождение
الاكفر مقابل إطالق رجل مسلم مأسور عند الكفارпленника-мусульманина. .
Например, мусульмане освобождают пленникамногобожника в обмен на освобождение пленникамусульманина, захваченного многобожниками.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ََ
ً
بمال وحنوه.
• فدى  :يقال :فداه من األرس ،يفديه فداء :استنقذه ٍ
• أسارى  :مجع" :أسري" ،وُيمع ً
أيضا ىلع" :أرسى" ،مثل :ساكرى وسكرى ،واألسري :هو من أخذه األعداء وحبسوه عندهم.

فوائد احلديث:
 .1جواز فداء أرسى املسلمني بأرسى املْشكني.
 .2جواز فداء األسري املْشك بمال أو بمنفعة كما فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أسارى بدر حيث أطلقهم ىلع أن يعلموا أهل املدينة.
 .3عناية اإلسالم باألسارى وحرصه ىلع ختليصهم.
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املصادر واملراجع:
سنن الرتمذي ,ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية 1395 ،ه-مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلسالِّم الطبعة :اثلانية  1405هّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه

-فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)64614( :
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«Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) в течение месяца
обращался к Аллаху с мольбой-кунут
после поясного поклона, призывая
проклятия на людей из племени Сулейм.
Он отправил сорок (или: "семьдесят" —
здесь передатчик хадиса сомневался)
чтецов Корана к людям из числа
многобожников, а они напали и убили
их, хотя между Посланником Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) и
теми многобожниками было заключено
перемирие. И я никогда не видел, чтобы
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) был столь сильно
разгневан на кого-либо, как он был
разгневан на убийц тех чтецов.»

 قنت شهرا بعد-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
 يدعو ىلع أحياء من بين سليم،الركوع

**

704. Текст хадиса:

ً

Асим сказал: «Однажды я спросил Анаса, когда
желательно обращаться к Аллаху с мольбой-кунут?
Он ответил: "До поясного поклона". Я сказал: "А
такой-то утверждает, что ты сказал: <После
поясного поклона>". Он ответил: "Тот человек
солгал". Затем Анас нам рассказал, что "Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) в течение
месяца обращался к Аллаху с мольбой-кунут после
поясного поклона, призывая проклятия на людей из
племени Сулейм". Он сказал: "Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) отправил
сорок (или: "семьдесят" — здесь передатчик хадиса
сомневался) чтецов Корана к людям из числа
многобожников, а они напали и убили их, хотя
между Посланником Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) и теми многобожниками
было заключено перемирие. И я никогда не видел,
чтобы Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) был столь сильно разгневан на коголибо, как он был разгневан на убийц тех чтецов.»"

-  «بعث أربعني: قال،»يدعو ىلع أحياء من بِن سليم

 من القراء إىل أناس من-أو سبعني يشك فيه

 واكن بينهم، فعرض هلم هؤالء فقتلوهم،»املْشكني

 «فما رأيته، عهد-صىل اهلل عليه وسلم- وبني انليب
.»وجد ىلع أحد ما وجد عليهم

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.704

ُ
 عن-ريض اهلل عنه- سألت أنسا
:عن اعصم قال
ً
ُ
 إن فالنا يزعم أنك: فقلت، قبل الركوع: قال،القنُوت
َ ر
َ َ
 عن انليب، ثم َحدثنَا، كذ َب:قلت بعد الركوع؟ فقال
ً
، «أنه قنت شهرا بعد الركوع:-صىل اهلل عليه وسلم-

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

В этом благородном хадисе разъяснено, что в
Шариате установлено обращение к Аллаху с
мольбой-кунут во время каких-либо бедствий.
Предписано взывать с такой мольбой после
поясного поклона, поскольку подобным образом
поступал Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует). Когда племя Сулейм нарушило
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**

،يبني احلديث الْشيف مْشوعية القنوت يف انلوازل

صىل- وأنه يكون بعد الرفع من الركوع لفعل انليب

 عندما نقض بنو سليم العهد بينهم-اهلل عليه وسلم
وبني املسلمني بقتلهم سبعني أو أربعني من القراء

اذلين أرسلهم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمдоговор с мусульманами, убив семьдесят или сорок -
ً
чтецов Корана, которых Посланник Аллаха (да
إيلهم ،فقنت شهرا يدعو عليهم بعد الركوع.
благословит его Аллах и приветствует) отправил к
ним по их просьбе, он (да благословит его Аллах и
приветствует) целый месяц обращался к Аллаху с
мольбой-кунут после поясных поклонов, призывая
проклятия на убийц.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أنواع ادلاعء
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلاعء ،وهو أشهرها.وعند الفقهاء :القنوت :ادلاعء يف
• قنت  :القنوت يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ً
الصالة قائما ،وهذا معىن (قنت) هنا.
• ىلع ( :قنت ىلع) تكون للرضر ،فيقال :داع عليه.
ْ َ ُ َ ر ََ ْ
َ
َ
ْ
• أحياء  :مجع ٍّ
"يح" ،وهو القبيلة من العرب ،واملراد بهم هناِ :رعل ،وعصية ،وذكوان ،وبنو ِحليان.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع مْشوعية القنوت يف انلوازل.
ْ
 .2ادلاعء للمستضعفني من املسلمني ،وادلاعء ىلع رؤوس الكفر اذلين وقع منهم الظلم ،ومن ذلك داعؤه -عليه السالم -ىلع قبائل ِرعل،

َ ْ
َو ُع َص ريةَ ،وذك َوان ،وبنو ِحلْيَان ،وىلع غريهم من صناديد قريش اذلين آذوا املستضعفني.
ر
ر
 .3أمجع العلماء ىلع أن فعله أو تركه ال يبطل الصالة ،وإنما اخلالف يف استحباب تركه ،أو اتلفصيل يف ذلك.
 .4ينبيغ للقانت أن يدعو عند لك نازلة بادلاعء املناسب تللك انلازلة ،وإذا َس رىم من يدعو هلم من املؤمنني ومن يدعو عليهم من الاكفرين
ً
املحاربني اكن ذلك حسنا.
 .5أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع ،وىلع هذا أكرث األحاديث ،وُيوز القنوت قبل الركوع ،دلاللة أحاديث أخرى ىلع ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

جمموع الفتاوى ,تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ,املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ,انلارش :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الْشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية ,اعم النْش 1416 :ـه1995 -م.

الرقم املوحد)10932( :
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«Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) выстаивал по ночам молитву
так, что ноги его опухали, и я спросила
его: “Зачем ты делаешь это, о Посланник
Аллаха, ведь Аллах даровал тебе
прощение всех прошлых и будущих
грехов?” Он ответил: “Разве я не желаю
?”»быть благодарным рабом.

َ َ َُ ُ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم من
َّ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
اللي ِل حىت تتفط َر قدماه

 .705احلديث:

**

705. Текст хадиса:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -واملغرية بن شعبة -ريض

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт:
)«Пророк (мир ему и благословение Аллаха
выстаивал по ночам молитву так, что ноги его
опухали, и я спросила его: “Зачем ты делаешь это,
о Посланник Аллаха, ведь Аллах даровал тебе
прощение всех прошлых и будущих грехов?” Он
ответил: “Разве я не желаю быть благодарным
?”»рабом.

اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم
َ
َ َ
َ ْ
من الليل حىت تتَف رط َر ق َد َم ُاه فقلت هل :لم تصنَ ُع هذا

يا رسول اهلل ،وقد غفر ُ
اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما
َََ
َ ُ
َ
ك ً
ورا».
تأخر؟ قال« :أفال أحب أن أكون عبدا ش
درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقوم باتلهجد من )Пророк (мир ему и благословение Аллаха
выстаивал ночную молитву (тахаджжуд) так, что
الليل حىت تتشقق قدماه ،فقالت هل اعئشة -ريض اهلل ноги его опухали, и ‘Аиша сказала, решив, что он
عنها- ،-ظنا منها أنه إنما يعبد اهلل خوفا من اذلنب поклоняется Аллаху, боясь греха и стремясь
обрести прощение и милость Аллаха, но ведь
وطلبا للمغفرة والرمحة ،وهو قد حتقق هل غفران اهلل
Аллах уже даровал ему прощение, а значит, в этом
َ
تعاىل فال حيتاج ذللك :-لِم تصنع هذا يا رسول اهلل нет нужды: «Зачем ты делаешь это, о Посланник
وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فقال Аллаха, ведь Аллах даровал тебе прощение всех
прошлых и будущих грехов?» Тогда Пророк (мир
هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أفال أكون عبدا ему и благословение Аллаха) сказал ей: «Разве не
следует мне быть благодарным рабом? Причиной
شكورا ،فهذه العبادة سببها الشكر ىلع املغفرة.
этого поклонения является благодарность за
»прощение.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
**

اتلخريج :حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-متفق عليه.

حديث املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يقوم  :أي :باتلهجد.
• ر
تتفطر  :تتشقق.

• شكورا  :الشكر :االعرتاف بانلعمة وفعل ما ُيب من الطااعت وترك املعصية ،وشكورا :كثري الشكر.

524

فوائد احلديث:
 .1كرثة اجتهاد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف عبادة اهلل -تعاىل-.
َ ُ
 .2من أنعم اهلل عليه بنعمة وخ رصه بفضيلة ُيب عليه شكرها.
ُ .3يب أن تكون انلعمة سببا لزيادة الشكر.
 .4أن من شكر اهلل -تعاىل -قيام الليل.
املصادر واملراجع:
-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نْش دار الكتاب العريب.

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نْش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عْش 1407 ،ـه1987 -م.-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.

صحيح ابلخاري ،نْش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نْش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4830( :
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 اكن إذا خرج-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب

«Выходя из уборной, Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)
говорил: "Прости меня" ("Гуфрана-кя").»

 غفرانك:من الغائط قال

: احلديث.706

**

706. Текст хадиса:

-صىل اهلل عليه وسلم-  اكن انليب: عن اعئشة قالت
َ َ ُْ
 وعن ابن مسعود." "غف َرانك:إذا خرج من الغائط قال

‘Айша (да будет доволен ею Аллах) передала:
«Выходя из уборной, Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) говорил: "Прости меня"
("Гуфрана-кя")». Ибн Мас‘уд (да будет доволен им
Аллах) передал: «Однажды Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) собрался справить
большую нужду и попросил меня принести ему три
камня. Я нашёл всего два камня и вместо третьего
принёс ему кусок помёта. Он взял камни и выбросил
помёт, сказав: "Это – скверна.»"

 الغائط فأمرين-صىل اهلل عليه وسلم-  «أىت انليب:قال
 واتلمست، فوجدت حجرين،أن آتيه بثالثة أحجار
ًَ
 فأخذ، فأخذت َر ْوثة فأتيته بها،اثلالث فلم أجده
ْ
.» «هذا ِرك ٌس: وقال.»احلجرين وألَّق الروثة
**

Степень достоверности
хадиса:

حديث اعئشة صحيح وحديث
ابن مسعود صحيح

Общий смысл:

:درجة احلديث
:املعىن اإلمجايل

В хадисе, который передала ‘Айша (да будет صىل-  اكن انليب-ريض اهلل عنها- يف حديث اعئشة
доволен ею Аллах), сообщается, что когда Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) выходил  "غفرانك" عند اخلروج من: يقول-اهلل عليه وسلم
из отхожего места, то он говорил: «Прости меня»  يعِن يطلب من اهلل املغفرة؛،ماكن قضاء احلاجة
(«Гуфрана-кя»), т. е. просил у Аллаха прощения.
ولعل احلكمة واهلل أعلم أنه ملا ختفف من األذى
Возможно, мудрость этого предписания состоит в
том, что когда человек облегчается от физической احلِس ناسب أن يطلب اتلخفيف من األذى
нужды, ему подобает просить и об облегчении
.املعنوي
духовной нужды. Однако Аллаху об этом ведомо
-  أن انليب-ريض اهلل عنه- ويف حديث ابن مسعود
лучше!
А в хадисе, который передал Ибн Мас‘уд (да будет  أىت الغائط فأمره أن يأتيه-صىل اهلل عليه وسلم
доволен им Аллах) сообщается, что когда Пророк
 فأخذ،بثالثة أحجار فوجد حجرين ولم ُيد ثاثلا
(да благословит его Аллах и приветствует) пришёл
ًّ
в отхожее место, он велел ему принести три камня. ريض اهلل-  وجاء بها ظنا منه أنها َتزئ،رجيع ادلابة
Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) нашёл  احلجرين-صىل اهلل عليه وسلم-  فأخذ انليب-عنه
всего два камня и вместо третьего принёс ему кусок
помёта, думая, что он заменит третий камень.  وهو أنها، وبني السبب، وألَّق الروثة،وتنظف بهما
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  وهذا يف لك،َنسة ال يصح تنظيف حمل اخلارج بها
взял оба камня, очистился ими и выбросил помёт.
ر
يف
كما
اللحم
مأكول
غري
من
اكنت
إن
ها
روث؛ ألن
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
ْ
ٌ احلديث فِه رج
объяснил это тем, что помёт относится к  وإن اكنت من مأكول،س َنس
ِ
нечистотам и он не подходит для очищения от
.اللحم فِه زاد بهائم اجلن
испражнений. Данный запрет касается помёта и
навоза всех видов животных, поскольку если мясо
животного не дозволено употреблять в пищу, как в
данном хадисе, то его помёт относится к скверне и
нечистотам, а если мясо животного дозволено
употреблять в пищу, то его помёт является кормом
для верховых животных джиннов.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املناقب  -األذاكر  -الشمائل.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

اتلخريج :حديث اعئشة :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلارِّم وأمحد .

وحديث ابن مسعود :رواه ابلخاري.

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
احلدث اخلارج من اإلنسان ً
• الغائط  :قال القرطيب :أصل الغائط :ما اَنفض من األرضُ ،ث رم ُس ي َ
اغئطا للمقاربة.
يم
• غفرانك  :أي :أسألك غفرانك.

• أىت الغائط  :أي :ذهب إىل األرض املطمئنة؛ لقضاء احلاجة.
• فأتيته بروثة  :يه فضلة ابلهائم.
• إنها ركس  :يه رجس.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قول" :غفرانك" بعد قضاء حاجته وخروجه من املاكن اذلي قىض فيه حاجته.
 .2أن االستنجاء ال يكون بأقل من ثالثة أحجار.
ر
ْ
 .3أنره ُ
حير ُم االستنجاء بالروثة؛ ألنها إن اكنت من غري مأكول اللحم كما يف احلديث فِه ِرج ٌس َنس ،وإن اكنت من مأكول اللحم فِه زاد بهائم
اجلن.

املصادر واملراجع:
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار الفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة 1424ه.

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نْش :املكتب اإلسالِّم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِن ،دار الفكر ،بريوت.

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سنن ادلارِّم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغِن للنْش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالِّم ،بريوت.
َ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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Когда пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, совершал поясной
поклон, то держал пальцы рук
растопыренными, а когда совершал
земной поклон (напротив) смыкал их.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ركع
فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه

 .707احلديث:

**

707. Текст хадиса:

عن وائل بن حجر -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل Со слов Уаиля ибн Худжра, да будет доволен им
َ
Аллах, сообщается, что когда пророк, да
اهلل عليه وسلم -اكن إذا ركع ف رر َج أصابِ َعه وإذا َسجد
благословит его Аллах и приветствует, совершал
َض رم َ
أصابِعه.
поясной поклон, то держал пальцы рук
растопыренными, а когда совершал земной поклон
(напротив) смыкал их.поклон (напротив) соединял
их.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن احلديث ":اكن إذا ركع ف رر َج أصابِ َعه وإذا َسجد
َض رم َ
أصابِعه "
أي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يف ر
الركوع
َر
ي
ويفرج بني أصابعه؛ ألن
يقبض ىلع ُركبتيه بِكفيه
َ
َ
أمكن من ُّ
الركوع ،وأثبت حلصول تسوية ظهره
ذلك

برأسه.
ر
ر
ويضم
وأما يف السجود فيضع كفيه ىلع األرض،

أصابعه فيلصق بعضها ببعض؛ يلحصل بذلك كمال
َ
ْ
استقبال ال ِقبْلة بها ،وهو أع َون ىلع حتملها أثناء
ُّ
السجود.

Общий смысл:
**

Когда пророк да благословит его Аллах и
приветствует, совершал поясные поклоны, то клал
свои руки на колени, словно держа их в своих
ладонях, и растопыривал при этом пальцы, что
обеспечивало более простое пребывание в позе
поклона и его лучшую фиксацию, позволяя без
особого труда держать голову на единой линии со
спиной. Что же касается земных поклонов, то
совершая их, он клал ладони на землю и напротив
смыкал между собой пальцы, дабы тем самым
достичь обращения в сторону киблы всеми частями
своего тела, включая пальцы.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
ْ
راوي احلديث :وائل بن ُحجر -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن حبان.

مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.

معاين املفردات:

• فرج بني أصابعه  :باعد بني أصابع يديه ،حني قبضه بهما ىلع ركبتيه.

فوائد احلديث:

الركبتني ،أثناء ُّ
الراحتني من ُّ
 .1استحباب تمكني ر
الركوع.
َ
القبض ىلع ُّ
 .2استحباب تَفريج أصابع ايلدين يف ُّ
الركبتني.
الركوع عند
َ .3ض ُّم أصابع ايلَدين أثناء ُّ
السجود.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابن حبان ،تأيلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،البُسيت ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :اثلانية،
.1993 - 1414
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِّم.

سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
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Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) не оставлял
дополнительную молитву в четыре
ракята перед обязательной полуденной
молитвой и дополнительную молитву в
два ракята перед обязательной
рассветной молитвой.

 اكن ال يدع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ً
أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة
**

708. Текст хадиса:

: احلديث.708

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала: صىل اهلل عليه-  أن انليب-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
َ
«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
 اكن ال يَدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل-وسلم
не оставлял дополнительную молитву в четыре
َ َ
.الغداة
ракята перед обязательной полуденной молитвой
(зухр) и дополнительную молитву в два ракята
перед
обязательной
рассветной
молитвой
(фаджр).»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)  اكن يُداوم وحيافظ-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
неизменно и постоянно совершал дополнительную
молитву в четыре ракята перед обязательной  وهذا ال،ىلع صالة أربع ركعات قبل صالة الظهر
полуденной молитвой. Этот хадис вовсе не  "ركعتني: وفيه-ريض اهلل عنه- ينايف حديث ابن عمر
ً
противоречит другому хадису, который передал
 ووجه اجلمع بينهما أنه تارة يصيل،"قبل الظهر
Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах): «Он
ً
ً
совершал два ракята до полуденной молитвы».  فأخَّب لك منهما عن أحد، وتارة أربعا،ركعتني
Оба хадиса можно совместить, обосновав это . وهذا موجود يف كثري من نوافل العبادات،األمرين
следующим
образом:
иногда
Пророк
(да
ً
благословит его Аллах и приветствует) совершал  وإن صالها،ويصيل أربعا قبل الظهر بتسليمتني
ً
дополнительную молитву в два ракята, а иногда —
.أربعا بتسليمة واحدة جاز
в четыре ракята перед обязательной полуденной
ُ
молитвой. И ‘Аиша, и Ибн ‘Умар рассказали о том, كما اكن يداوم وحيافظ ىلع صالة ركعتني قبل صالة
чему были свидетелями сами. Такое часто можно
. ويه الغداة،الفجر
обнаружить в хадисах, где передано о многих
дополнительных делах поклонения. Эти четыре
ракята перед обязательной полуденной молитвой
совершаются попарно, и слова приветствия
(таслим) произносятся после каждого из двух
ракятов. Однако можно совершить четыре ракята
этой дополнительной молитвы подряд, завершив
её одним таслимом.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب:اتلصنيف
. املداومة ىلع العمل الصالح:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:راوي احلديث
. رواه ابلخاري:اتلخريج
**

. صحيح ابلخاري:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

• ال يدع  :ال يرتك ،وأصل الودع الرتك.

فوائد احلديث:
 .1املحافظة ىلع أربع ركعات قبل صالة الظهر ،وركعتني بعد طلوع الفجر.
 .2أن ر
الرواتب تصىل يف ابليت ،ولوال ذلك ما أخَّبت به اعئشة -ريض اهلل عنها-.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.

الرقم املوحد)11249( :
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«Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) читал мольбу-кунут
только тогда, когда хотел обратиться с
мольбой за каких-нибудь людей или
»против каких-нибудь людей.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يقنت
إال إذا داع لقوم ،أو داع ىلع قوم

 .709احلديث:

**

709. Текст хадиса:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل )Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах
передал: «Пророк (да благословит его Аллах и
اهلل عليه وسلم :-اكن ال يقنت إال إذا داع لقوم ،أو
приветствует) читал мольбу-кунут только тогда,
داع ىلع قوم.
когда хотел обратиться с мольбой за каких-нибудь
»людей или против каких-нибудь людей.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

В
этом
благородном
хадисе
يبني احلديث الْشيف املواطن اليت اكن يقنت فيها разъяснены
обстоятельства,
при
которых
Пророк
(да
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويه إما حال ادلاعء благословит его Аллах и приветствует) читал
لقوم ،أو حال ادلاعء ىلع قوم ،وبهذا يتبني مْشوعية мольбу-кунут. Он читал её только тогда, когда хотел
обратиться с мольбой за каких-нибудь людей или
القنوت يف انلوازل ،ولم يرد يف الصالة املكتوبة قنوت
против каких-нибудь людей. Из этого следует
ر
غريه ،وهو ُمصوص بأيام الوقائع وانلوازل؛ ألن انليب вывод об обоснованности чтения мольбы-кунут во
ر
إال إذا داع لقوم времена бедствий. В достоверной Сунне нет
صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يقنتхадисов о том, чтобы мольба-кунут читалась в
مسلمني ،أو داع ىلع الاكفرين ،وهذا القنوت ال обязательных молитвах по какому-либо другому
خيتص بصالة دون صالة ،بل ينبيغ اإلتيان به يف поводу. Нет, мольба-кунут читается только в дни
бедствий, ибо Пророк (да благословит его Аллах и
مجيع الصلوات.
приветствует) взывал с этой мольбой к Аллаху
лишь тогда, когда молился за мусульман либо
против
неверующих.
Мольба-кунут
не
ограничивается лишь какой-то одной молитвой.
Нет, её надлежит читать во всех обязательных
молитвах.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أنواع ادلاعء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب ادلاعء.
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن خزيمة.
**

مصدر منت احلديث :صحيح ابن خزيمة.

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلاعء ،وهو أشهرها.
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ً
• وعند الفقهاء :القنوت :ادلاعء يف الصالة قائما ،بعد الرفع من الركوع يف الركعة األخرية ،وهذا معىن (قنت) هنا.

فوائد احلديث:
 .1القنوت هنا :هو ادلاعء بعد الركوع من الركعة األخرية يف الصلوات اخلمس ،والوتر.
 .2مْشوعية القنوت يف انلوازل.
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 .3املقصود بانلوازل اليت يْشع فيها ادلاعء يف الصلوات هو ما اكن متعلقا بعموم املسلمني ،اكعتداء الكفار ىلع املسلمني ،وادلاعء لألرسى وحال
املجااعت ،وانتشار األوبئة وغريها.
ر
ر
 .4أمجع العلماء ىلع أن فعل قنوت انلوازل أو تركه ال يبطل الصالة ،وإنما اخلالف يف استحباب تركه ،أو اتلفصيل يف ذلك والصواب استحبابه.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.

صحيح ابن خزيمة ،املحقق :د .حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلسالِّم  -بريوت.

فتاوى اللجنة ادلائمة ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10934( :
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ََ
 اكن ينام أول-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
َّ
َُ ي
 ويقوم آخره فيصيل،الليل

«Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) спал в первую часть ночи, а
когда наступала последняя часть ночи,
он вставал и молился.»
**

710. Текст хадиса:

: احلديث.710

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала: صىل اهلل عليه-  أن انليب-ريض اهلل عنها- عن اعئشة
ر
َُ ي
«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спал в
ََ
.
صيل
ي
ف
آخره
ويقوم
،يل
 اكن ينام أول الل-وسلم
первую часть ночи, а когда наступала последняя
часть ночи, он вставал и молился.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

ُ

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала, что صىل اهلل-  أن انليب-ريض اهلل عنها- ختَّب اعئشة
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спал в
первую часть ночи, т. е. после обязательной ночной  وذلك بعد صالة، اكن ينام أول الليل-عليه وسلم
молитвы (‘иша), и вставал в последнюю часть ночи, ، اثللث اثلاين من الليل: وهو، ويقوم آخره،العشاء
َ
т. е. по прошествии двух третей ночи. Закончив
 وذلك يف، رجع إىل فراشه يلَنَام،فإذا ف َرغ من صالته
молиться, он возвращался в постель, чтобы
ََ
ََ
ُ
поспать в оставшуюся шестую часть ночи. Пророк السدس األخري من الليل؛ ليسرتيح بدنه من عناء
(мир ему и благословение Аллаха) так поступал,  وفيه من املصلحة أيضا ً استقبال صالة،قيام الليل
чтобы дать отдых телу, которое утомилось при
выстаивании дополнительной ночной молитвы.  وألنه أقرب إىل، وأذاكر انلهار بنشاط وإقبال،الصبح
Кроме того, благо такого сна состоит в том, чтобы عدم الرياء؛ ألن من نام السدس األخري أصبح ظاهر
энергично и усердно встретить рассветную молитву
 فهو أقرب إىل أن خييف عمله،اللون سليم القوى
и поминать Аллаха днём. Наконец, такой
.املايض عمن يراه
распорядок ночи ближе к отсутствию показухи,
поскольку тот, кто спит последнюю шестую часть
وهلذا جاء أن األذان األول؛ يلوقظ انلائم ويرجع
ночи, встретит утро выспавшимся, со здоровым
َ
ِ  فالقائم يرجع إىل انلوم؛ يلَكت،القائم
цветом лица и полным сил. Тем самым это سب بدنه قوة
позволяет скрыть свои благие дела, совершённые ، فيستيقظ حىت يَستعد للصالة، وأما انلائم،ونشاطا
прошедшей ночью, от тех людей, кто будет
.وحىت يصيل وتره إذا لم يوتر أول الليل
смотреть на такого человека.
Поэтому в хадисах сообщается про первый азан,
который произносится ночью, ибо он возглашается
для того, чтобы разбудить спящего и отправить в
постель совершающего дополнительную ночную
молитву, дабы его тело набралось сил и энергии.
Что же касается спящего, то этот азан будит его,
чтобы он приготовился к молитве, а также
совершил витр, если он не прочитал его в первой
части ночи.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع:اتلصنيف
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
. اتلوسط-  االقتصاد يف العمل-  مرااعة حق انلفس:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  اعئشة بنت أيب بكر الصديق:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1كراهية قيام الليل لكه ،وأن األفضل أن ينام جزءا من الليل ،ويقوم جزءا منه؛ ً
دفعا للملل والكسل.
 .2األفضل أن يكون القيام يف اجلزء األخري من الليل؛ يلكون أنشط يف العبادة.
ْ َ
أرىج يف إجابة ادلاعء.
 .3آخر الليل
 .4بيان الوقت اذلي اكن يقوم فيه -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل.

املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418 ،ـه1997 -م .

2-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عْش 1407 ،ـه1987 -م.

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

4صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.5-مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية،

بنارس اهلند ،الطبعة اثلاثلة1404 ،ه.

6-رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة إلكرتونية.

الرقم املوحد)4247( :
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«Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) поднимал руки до уровня
плеч, начиная молитву и при
произнесении слов "Аллах Велик" перед
совершением поясного поклона. Таким
же образом он поднимал руки и после
выпрямления из поясного поклона»...

 اكن يرفع يديه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
 وإذا ى،َح ْذ َو َم ْنك َِب ْيه إذا ْاف َت َت َح الصالة
كرب
ِ
ُ ُّ
َ
ََُ
ِ للرك
 وإذا رفع رأسه من الركوع َرفعهما،وع
كذلك

**

711. Текст хадиса:

-  أن انليب-ريض اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر
ْ َْ َ ْ َ
كبَي ِه
ِ  اكن يرفع يديه حذو من-صىل اهلل عليه وسلم
ُ ُّ ّ
ْ
ِ للرك
 وإذا رفع رأسه، وع
 وإذا كَّب،إذا افتَتَ َح الصالة
َ
َ َ
َََُ
مح َد ُه
ِ  س ِمع اهلل ملن: وقال،من الركوع َرفعهما كذلك
ُ الس
ُّ  واكن ال يفعل ذلك يف،َر ربنَا ولك احلمد
.جو ِد

Со слов Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и
его отцом) сообщается, что Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) поднимал руки до уровня
плеч, начиная молитву и при произнесении слов
«Аллах Велик» перед совершением поясного
поклона. Таким же образом он поднимал руки и
после выпрямления из поясного поклона, говоря
при этом: «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему
хвалу! Господь наш, хвала Тебе!» И не поднимал
рук во время совершения земного поклона.
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

: احلديث.711

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Молитва является величайшим поклонением  فلك عضو يف ابلدن هل فيها،الصالة عبادة عظيمة
Всевышнему Аллаху, и для каждого органа тела в
.عبادة خاصة
ней отведен специальный обряд. Так, руки
задействованы в ней для поднятия их при  منها رفعهما عند، ايلدان فلهما وظائف،ومن ذلك
вступлении в молитву произнесением слов «Аллах
-  والرفع زينة للصالة وتعظيم هلل،تكبرية اإلحرام
Велик!» (такбират-уль-ихрам),
что является
украшением молитвы, а произнесение слов «Аллах ، ويكون رفع ايلدين إىل مقابل منكبيه،-تعاىل
Велик!» содержит в себе возвещение о величии  وإذا رفع،ورفعهما أيضا ً للركوع يف مجيع الركعات
владычества, сущности и степени Всевышнего
Аллаха. Поднимать руки следует до уровня плеч, ، ويف هذا احلديث، يف لك ركعة،رأسه من الركوع
делая это также при совершении поясного поклона -صىل اهلل عليه وسلم-  أن انليب:اتلرصيح من الراوي
и выпрямлении из него во всех ракятах молитвы.
.ال يفعل ذلك يف السجود حيث إنه هوي ونزول
Помимо этого в данном хадисе содержится
уточнение со стороны его передатчика о том, что
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
не поднимал руки при совершении земных
поклонов. Это объясняется тем, что земной поклон
представляет собой склонение и падение ниц.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة:اتلصنيف
.-صىل اهلل عليه وسلم-  أفعال رسول اهلل:موضواعت احلديث الفرعية األخرى
-ريض اهلل عنهما-  عبد اهلل بن عمر:راوي احلديث
. متفق عليه:اتلخريج
**

. عمدة األحاكم:مصدر منت احلديث
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معاين املفردات:

َ ْ َْ
كبَيْ ِه  :مقابلهما واملنكب رأس الكتف وهو املاكن اذلي ُيتمع فيه الكتف والعضد.
• حذ َو من ِ
ْ
• افتَتَ َح الصالة  :وقت افتتاحه إياها وذلك عند تكبرية االحرام.
• ّ
كَّب للركوع  :بدأ فيه.
• الركوع  :احنناء الظهر.
• ّ
كَّب  :قال اهلل أكَّب.

• كذلك  :أي كرفعه عند افتتاح الصالة.
َ
َ َ
مح َد ُه  :استجاب اهلل داعء من محده.
• س ِمع اهلل ملن ِ
• ربنا ولك احلمد  :ربنا أطعناك أو ربنا استجب ،ولك احلمد.
• ال يفعل ذلك  :أي رفع ايلدين.
الس ُ
• يف ُّ
جود  :أي ال يف ابتدائه وال عند الرفع منه.

• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب رفع ايلدين عند تكبرية اإلحرام ،وكذلك عند الركوع وبعد الرفع منه.
 .2أن يكون الرفع إىل مقابل املنكبني.
 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-لم يفعل الرفع يف السجود.
َ
 .4احلِك ُم من رفع ايلدين يف الصالة كثرية وُيمعها أنه زينة للصالة وتعظيم هلل سبحانه.
 .5أن املصيل ُيمع بني قول سمع اهلل ملن محده وربنا ولك احلمد عند الرفع من الركوع ويستثىن من ذلك املأموم ،فإنه يقترص ىلع اتلحميد.
املصادر واملراجع:
اإلملام بْشح 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 ،القاهرة1426 ،ه.

تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3095( :
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 اكن يصيل-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب

«После появления зари Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)
совершал два лёгких ракята.»

ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر

**

712. Текст хадиса:

: احلديث.712

Хафса (да будет доволен ею Аллах) передала: صىل اهلل-  «أن انليب-ريض اهلل عنها- عن حفصة
«После появления зари Пророк (да благословит его
َ
ما
بعد
فيفتني
خ
 اكن يُصيل ركعتني-عليه وسلم
Аллах и приветствует) совершал два лёгких
ُ
. قبل أن تقام الصالة: ويف رواية،»يَطلع الفجر
ракята». В другой версии хадиса передано: «...до
того, как возглашалась икама на рассветную
молитву.»
**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

 صحيح:درجة احلديث

:املعىن اإلمجايل

Общий смысл:

Хафса (да будет доволен ею Аллах) сообщает в
этом хадисе о том, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) совершал два ракята перед
обязательной рассветной молитвой. Речь в этом
хадисе идёт о двух дополнительных ракятах,
которые установлено совершать перед рассветной
молитвой. Причём кроме них Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) не
совершал каких-либо других дополнительных
молитв на рассвете, о чём передано в другом
хадисе Хафсы (да будет доволен ею Аллах): «Когда
начинала заниматься заря, Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) не
совершал никаких дополнительных молитв, кроме
молитвы в два лёгких ракята» (Муслим). Под
выражением «два лёгких ракята» в этом хадисе
подразумевается то, что Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) недолго стоял в этой
молитве, читая Коран, а также совершал в ней
короткие поясные и земные поклоны.
О том, насколько непродолжительной была эта
молитва, свидетельствует хадис, в котором ‘Айша
(да будет доволен ею Аллах) задавалась
следующим вопросом: «Читал ли он в ней "Мать
Писания" (т. е. суру "аль-Фатиха")?» (аль-Бухари). А
в другой версии хадиса, которая приведена в
«Муватте», переданы следующие слова ‘Айши:
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) совершал настолько лёгкие ракяты
перед обязательной рассветной молитвой, что я
даже спрашивала себя: "Он прочитал <Мать
Корана> (т. е. суру <Аль-Фатиха>) или нет?"»
Смысл этих хадисов состоит не в том, что
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) поспешно совершал эти два ракята,
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 يف هذا احلديث عن-ريض اهلل عنها- ختَّب حفصة
، وأنه اكن يُصيل ركعتني-صىل اهلل عليه وسلم- حاهل
 وال يَزيد عليهما؛ ملا رواه مسلم،ويه راتبة الفجر

 (إذا: أنها قالت-ريض اهلل عنها- من حديث حفصة
َ
.) ال يصيل إال ركعتني خفيفتني،طلع الفجر
َ
 خيفف يف:وقوهلا يف هذا احلديث "خفيفتني" تعِن
ر
ُّ
ُّ القيام
صىل-  ومن ِشد ِة ختفيفه،والسجود
والركوع
 كما-ريض اهلل عنها-  تقول اعئشة-اهلل عليه وسلم
 "هل قرأ بأم الكتاب؟" ويف رواية يف:يف ابلخاري

-صىل اهلل عليه وسلم-  "إن اكن رسول اهلل:املوطأ
 أقرأ بأم: حىت إين ألقول،يلُخفف ركعيت الفجر

صىل اهلل- القرآن أم ال؟" وليس معىن هذا أنه اكن
 من، يُرسع فيهما حبيث خيل بأراكنها-عليه وسلم
ُّ
ُّ القيام
-  أنه: واملعىن الصحيح،والسجود
والركوع

 اكن خيففهما مقارنة ببقية-صىل اهلل عليه وسلم
. اليت ُعهد عنه اإلطالة فيها،اتلطواعت

 إذا طلع الفجر بَادر:"بعد ما يَطلع الفجر" تعِن
ُ
بهاتني الركعتني"قبل أن تقام الصالة" وهذا يعِن أن
َ
وقت ركعيت الفجر من وقت طلوع الفجر إىل صالة
ُّ
.الصبح

нарушая столпы молитвы — стояние, поясные и
земные поклоны. Нет, истинный смысл этих
хадисов заключается в том, что по сравнению с
другими дополнительными молитвами эти два
ракята до обязательной рассветной молитвы были
самыми короткими.
«...После появления зари», т. е. после того, как
занималась заря, Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) спешил совершить эти два
дополнительных ракята «до того, как возглашалась
икама на рассветную молитву». То есть время
совершения
двух дополнительных ракятов
наступает после того, как забрезжила заря, и
длится до икамы на обязательную рассветную
молитву.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :حفصة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه ابلخاري.

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:
 .1سنية راتبة الفجر.
 .2أن وقت راتبة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الصالة املفروضة.
ُ
َ
 .3استحباب ر
اتلخفيف يف راتبة الفجر ،لكن حبيث ال خيل بأراكنها.
 .4أن ر
الراتبة تصىل يف ابليت ،وذلك هو األفضل واألحسن.
املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.

فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت1379 ،ه.

املنتَّق :رشح موطأ مالك ،تأيلف :سليمان بن خلف بن سعد القرطيب ،انلارش :مطبعة السعادة ،الطبعة :األوىل1332 ،ه.
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
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Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, поочередно совершал
половое сношение со своими жёнами,
совершив полное омовение всего один
раз.

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يطوف ىلع
نسائه بغسل واحد

 .713احلديث:

**

713. Текст хадиса:

عن أنس« :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يطوف Анас, да будет доволен им Аллах, передал, что
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
ُ
ىلع نسائه بِغ ْس ٍل واحد».
поочередно совершал половое сношение со
своими жёнами, совершив полное омовение всего
один раз.

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

يف هذا احلديث حسن عْشة انليب -صىل اهلل عليه этот хадис свидетельствует о хорошем обхождении
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
ر
ُيامعهن يف
وسلم -ألزواجه ،حيث اكن
يللة واحدة со своими жёнами, ибо он вступал в интимную
ر ْ
ً
ُ
ْ
ر
خلاطرهن ،ويغتسل مرة واحدة؛ ألن الغسل ال близость со своими супругами за одну ночь в угоду
تطييبا
ْ َ َْ َ َ َ َ
ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ им всем. Он совершал одно полное омовение,
ني سواء اكن ِ ِتللك المجامعة أو
ُيب بني ِ
اجلماع ِ
поскольку между двумя половыми актами полное
َْ َ
ريها ،كما علم من هذا احلديث.
омовение необязательно, независимо от того,
ِلغ ِ
собирается ли мужчина повторить половое
сношение с той же женой или отправится для этого
к другой жене. Этот вывод следует из данного
хадиса.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يطوف  :يدور.
• ىلع نسائه  :حني ُيامعهن.

ً
ً
• بغسل واحد  :يغتسل بعد مجاع زوجاته غسال واحدا يكتيف به.

فوائد احلديث:

ر
 .1الغسل من اجلنابة من الطهارة املْشوعة ،ومن انلظافة املرغب فيها.
ُ
كم وأرسار.
 .2من رمحة العليم اخلبري :أن رشع الغسل من اجلنابة اذلي يعيد إىل اجلسم قوته وحيويته ونشاطه ،وكم هلل يف رشعه من ِح ٍ
َ
الق ْسم بني الزوجني أو الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن ر
حمر ٌم.
 .3العدل يف
ُ
 .4جواز إاعدة اجلماع بال غسل وال وضوء.
 .5جواز تأخري الغسل ،وأنه ال َتب املبادرة به.
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املصادر واملراجع:
فتح ذي اجلالل واالكرام بْشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنْش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
-صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية 1415 ،ه-حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة.

-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتَّبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النْش 2001 - 1422 :ط 1.
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Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) случалось использовать для
полного омовения воду, оставшуюся [в
сосуде после того, как оттуда набирала
воду для омовения его жена] Маймуна
(да будет доволен ею Аллах).

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يغتسل
بفضل ميمونة -ريض اهلل عنها-

 .714احلديث:

**

714. Текст хадиса:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его
отцом) передаёт, что Пророку (мир ему и
صىل اهلل عليه وسلم -اكن يغتسل بفضل ميمونة -благословение Аллаха) случалось использовать
ريض اهلل عنها.-
для полного омовения воду, оставшуюся [в сосуде
после того, как оттуда набирала воду для омовения
)его жена] Маймуна (да будет доволен ею Аллах
[Муслим].

درجة احلديث :صحيح

**

Степень достоверности
Достоверный.
хадиса:

املعىن اإلمجايل:

Общий смысл:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغتسل باملاء املتبيق Пророк (мир ему и благословение Аллаха) иногда
совершал полное омовение водой из сосуда, из
من اغتسال زوجته ميمونة -ريض اهلل عنها.-
которого до него зачёрпывала воду его жена
Маймуна, также совершая омовение.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العْشة بني الزوجني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
**

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ّ
ّ
• ميمونة  :يه ميمونة بنت احلارث اهلاليلة ،تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة سبع ملا اعتمر عمرة القضية.
• بفضل  :بايق املاء اذلي اغتلست منه ميمونة -ريض اهلل عنها-.

فوائد احلديث:

ً
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو اكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.

 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبَّق ىلع طهوريته.

املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل .1428

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة.َ
-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
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املحتويات

.................................. ................................ ................................ ................................ أحاديث الفقه وأصوهل
 امهلل اغسلِن من، امهلل نقِن من خطاياي كما ينَّق اثلوب األبيض من ادلنس،امهلل باعد بيِن وبني خطاياي كما باعدت بني املْشق واملغرب

1 ....................... ................................ ................................ ................................ خطاياي باثللج واملاء والَّبد

О Аллах, удали меня от прегрешений моих, как удалил Ты восток от запада! О Аллах, «
очисти меня от прегрешений моих, как очищают белую одежду от грязи! О Аллах, смой с
1 ................................... ................................ .»меня мои прегрешения снегом, водой и градом
َ َ َ ر
ً
ْ
ْ َ ر
َُ َ ً َ
َ ْ ال أن
5 ......................... ................................ اء ال يغا ِد ُر َسقما
 ِشف،ت
ِ ال ش ِايف إ،امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اش ِف أنت الش ِايف
5 ................................. ................................ »…О Аллах, Господь людей, удаляющий болезнь«
7 ................................. ................................ ................................  أذهب ابلأس اشف أنت الشايف،امهلل رب انلاس
7 ............................ »..!О Аллах, Господь людей, удали болезнь, исцели, Ты — Исцеляющий«
 اهدين ملا، أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون، اعلم الغيب والشهادة، فاطر السماوات واألرض، وإرسافيل، ومياكئيل،امهلل رب جَّبائيل

9 ............. ................................ ................................  إنك تهدي من تشاء إىل رصاط مستقيم،اختلف فيه من احلق بإذنك
О Аллах, Господь Джибраиля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, Знающий «
сокровенное и явное, Ты разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чём они разногласят.
Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди разногласят, с позволения Твоего.
Поистине, Ты наставляешь, кого пожелаешь, на прямой путь! (Аллахумма рабба
Джибраиля ва Микаиля ва Исрафиля фатыра-с-самавати ва-ль-арды ‘алима-ль-гайби ва-шшахадати Анта тахкуму байна ‘ибади-кя фи-ма кяну фи-хи йахталифуна, ихдини ли-махтулифа фи-хи мина-ль-хаккы би-изникя инна-кя тахди ман таша`у иля сыратын
9 ............................... ................................ ................................ ................................ .»мустакым)
 وما أنت أعلم، وأرسرت وأعلنت، فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، وبك حاكمت، وإيلك خاصمت، وعليك توَّكت، وبك آمنت،امهلل لك أسلمت
12............................ ................................ ................................ ................................  ال هلإ إال أنت،به مِن
О Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю, благодаря Тебе веду споры и к
Тебе на суд обращаюсь, так прости же мне мои прошлые и будущие грехи, прости
совершённое мною тайно и открыто, и то, о чём Ты знаешь лучше меня! Нет божества,
12............................... ................................ ................................ ................................ !кроме Тебя
16........................ ................................ ................................ ................................ املاء طهور ال ينجسه يشء

16.......................... ................................ ................................ .»Воду ничто не делает нечистой«
17............. ................................ ................................ ................................ املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور
Делающий вид, что он получил то, чего на самом деле ему не дарили, подобен надевшему "
17.............................. ................................ ................................ ."два одеяния лжесвидетельства
ً
ً
 ال يقبل اهلل منه يوم القيامة، فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني، أو آوى حمدثا، فمن أحدث فيها حدثا،املدينة حرم ما بني عري إىل ثور
ً
ً
19................................... ................................ ................................ ................................ رصفا وال عدال
Медина является заповедной территорией от Айра до Саура, и всякого, кто совершит здесь «
какое-нибудь преступление [или: нововведение в области религии] или предоставит
убежище совершившему преступление [или вводящему новшества в религию], постигнет
проклятие Аллаха, ангелов и всех людей, а в День воскресения Аллах не примет от него ни
19..................... ................................ ................................ »обязательного, ни дополнительного
22............................ ................................ املسلم يكفيه اسمه فإن نِس أن يسيم حني يذبح فليسم ويلذكر اسم اهلل ثم يلأكل
Мусульманину достаточно имени Его, и если он забыл произнести имя Аллаха при «
22........... »заклании животного, то пусть он помянет имя Аллаха, а затем пусть ест это мясо
ً
 من أحدث حدثا فعىل، وال ذو عهد يف عهده، أال ال يقتل مؤمن بكافر، ويسىع بذمتهم أدناهم، وهم يد ىلع من سواهم،املؤمنون تكافأ دماؤهم
ً
ً
24............................. ................................  أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني، ومن أحدث حدثا،نفسه
Жизни правоверных равны. И они едины против остальных. Даже самый жалкий из них "
может гарантировать безопасность человеку от имени всех остальных. А посему,
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правоверный не может быть казнен за убийство неверного, и неверный, который заключил
с мусульманами мирный договор, не может быть казнен, пока не нарушит этот договор. Тот,
кто внесёт в религию какое-то новшество, то это обернётся против него. А тот, кто внесёт в
религию какое-то новшество или даст убежище еретику, на нём лежит проклятие Аллаха,
24............. ................................ ................................ ................................ ."ангелов и всех людей
27............ ................................  ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء أوتر خبمس، فمن شاء أوتر بسبع،الوتر حق
Молитва витр — истина (долг). Кто хочет, пусть совершает её из семи ракятов. Кто хочет, «
пусть совершает её из пяти ракятов. Кто хочет, пусть совершает её из трёх ракятов. А кто
27......................................... ................................ .»хочет, пусть совершает её из одного ракята
31........................................ . فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا،الوتر حق
Аль-витр — истина, и кто не совершает его, тот не из нас! Аль-витр — истина, и кто не «
31. »"!совершает его, тот не из нас! Аль-витр — истина, и кто не совершает его, тот не из нас
33.............................. ................................ ................................ ................................ الوالء ملن ويل انلعمة
33............................... »Право покровительства принадлежит тому, кто оказал благодеяние«
35.................... ................................ ................................ ................................  وللعاهر احلجر،الودل للفراش
35. »!Ребёнок принадлежит постели [на которой он был рожден], а прелюбодею — камень«
ُ
ُ  وايلد،الس ْف َىل
ُ ايلد
ُ العلْيَا يه
ُّ ،المنْف َق ُة
ُّ العلْيَا خري من ايلد
َ والس ْف َىل يه
38................................... ................................ السائِلة
ِ
ِ
38........... .»Высшая рука лучше низшей. Высшая рука — подающая, а низшая — просящая«
ً
40............................... ................................ وعْشا
أشهر
 فاعتددت فيه أربعة: قالت،امكِث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله
ٍ
Оставайся в своём доме, пока не истечёт предписанный срок”». Она сказала: «И я “«
40.............................. ................................ »соблюдала там ‘идду четыре месяца и десять дней
42............................... ................................ ................................  ثم اغتسيل،امكِث قدر ما اكنت حتبسك حيضتك
Выжидай столько, сколько занимали у тебя времени твои обычные месячные, после чего «
42.................................. ................................ ................................ .»совершай полное омовение
ً ُظالما أو َم ْظل
َ
ً أخاك
ْ ُ ْ ان
44..................... ................................ ................................ ................................ وما
رص
44..................... .»Помоги своему брату, который сам притесняет или которого притесняют«
46........  إي ورب الكعبة: «ابنك هذا؟» قال: قال أليب-صىل اهلل عليه وسلم-  ثم إن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم- انطلقت مع أيب حنو انليب
Абу Римса (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Мы с отцом пришли к Пророку (мир ему
и благословение Аллаха). А потом Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал моему отцу: “Это твой сын?” Мой отец сказал в ответ: “Да, клянусь Господом Каабы!”
Он спросил: “Правда?” Он сказал: “Я свидетельствую!” И Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) улыбнулся, потому что я был очень сильно похож на отца и потому
что мой отец принёс такую клятву в отношении меня. А потом [Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха)] сказал: “И тем не менее, ты не отвечаешь за его преступления, а
он — за твои”. Потом Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) прочитал: “Не
46................................. ................................ .»)6:164( ”понесёт одна душа бремя грехов другой
49................ ................................  فأمرين أن أمسح ىلع اجلبائر-صىل اهلل عليه وسلم- انكرست إحدى زندي فسألت رسول اهلل
Однажды я сломал предплечье и обратился к Посланнику Аллаха (да благословит его «
Аллах и приветствует) с вопросом, как мне быть с омовением, и он повелел мне обтирать
49........................ ................................ ................................ .»руку поверх наложенных
повязок
ٌَ َ َ
ُ
ََْ َ
ََْ ً َ ََ ْ َ
َ
ُ
51............................ ................................ ................................ ِإذا أنف َق الرجل ىلع أه ِل ِه نفقة حيت ِسبها فِه هل صدقة
Когда мужчина расходует на свою семью, надеясь на награду от Аллаха, то это «
51...................... ................................ ................................ .»[записывается ему как] милостыня
َ َ َ
َ إ رن َما يَلْبَ ُس احلَر
52................ ................................ ................................ ................................ ير َم ْن ال خالق هل
ِ
ِ
52......................................... ................................ .»Поистине, шёлк носит тот, кому нет доли«
َ
َ  وإ رن،اره
َ إنر ُه اكن يُ َص ييل وهو ُم ْسب ٌل إ َز
54.............. ................................ ................................ اهلل ال يقبل صالة رجل ُم ْس ِبل
ِ ِ
ِ
ِ
Поистине, он совершал молитву, и при этом изар его свисал [ниже щиколоток]. И «
54......................... .»поистине, Аллах не принимает молитву человека со свисающим изаром
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ً
56....................................  وإن سبق أحدهما فأجب اذلي سبق،جوارا
 فإن أقربهما بابًا أقربهما،إذا اجتمع ادلاعيان فأجب أقربهما بابًا
Если двое людей одновременно пригласят тебя на трапезу, то прими приглашение того, “
чья дверь ближе. Если их дверь одинаково близка, то прими приглашение того, чьё
соседство ближе. Если же один из них опередит другого, то прими приглашение того, кто
56......................................... ................................ ................................ .”пригласил тебя первым
58............................ ................................ ................................ ................................ إذا استهل املولود ورث
58......................................... .Если новорождённый закричал, то он становится наследником
60........................ ................................  فإن الشيطان يبيت ىلع خيشومه،إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنرث ثالثا
Когда кто-нибудь из вас просыпается ото сна и совершает малое омовение, пусть промоет «
60.......................... ................................ .»нос три раза, ибо шайтан проводит ночь на
его носу
ْ
َْ َ َر
ُ ْ َ َ ُّ َ ْ ْ َ ر
َ
ي
َ
62..................... ................................ ................................  فإن شدة احلر من في ِح جهنم،إذا اشتد احلر فأب ِردوا بالصالة
Если зной усиливается, откладывайте молитву на более прохладное время, ибо, поистине, «
62....................... ................................ ................................ .»сильный зной — от дуновения Ада
َ ر
ُ
َ
َ
َ ُ
َ َ َْ
64...................... ................................  ك ِتبَا يف اذلا ِكرين واذلا ِكرات،الرجل أهله من الليل ف َصليا أو صىل ركعتني مجيعا
إذا أيقظ
Если человек проснётся сам и разбудит ночью свою жену, и они вместе совершат молитву «
64..... .»в два ракята, то они будут записаны среди мужчин и женщин, поминающих Аллаха
َ العشاء فابدأوا
َ إذا أُقيمت الصالة وحرض
66................................ ................................ ................................ بالعشاء
ِ
66................ .»Если было объявлено о начале молитвы и подали ужин, то начните с ужина«
68............. ................................ ................................  فليصنع كما يصنع اإلمام،إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال
Если кто-нибудь из вас придёт на молитву и застанет имама в определённом положении, «
68................ ................................ ................................ .»то пусть повторяет то, что делает имам
69.................... ................................ ................................ إذا أىت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا
Если кто-нибудь из вас после интимной близости со своей женой захочет повторить это, "
69.......................................... ."то пусть совершит малое омовение между (половыми актами)
71.................. ................................  ولكن رشقوا أو غربوا، وال تستدبروها، فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول،إذا أتيتم الغائط
Когда придёте в отхожее место, не поворачивайтесь передом в сторону кыбли, справляя «
71.............................. .»большую или малую нужду. Поворачивайтесь к востоку или к западу
َ َْ َ ْ ر
ُْ َ
َ
ْ ذكرت
73................. ................................ ................................  فلك ما أمسك عليك،اس َم اهلل
أرسلت لكبَك ال ُم َعل َم و
إذا
Если спустишь свою обученную [охоте за дичью] собаку и помянешь имя Аллаха, то «
73............ ................................ ................................ .»можешь есть то, что она схватит для тебя
ْ
َ
76................. ................................ ................................  وأدبَر انلهار من ههنا؛ فقد أفطر الصائم،إذا أقبل الليل من ه ُهنا
Когда ночь наступает отсюда [со стороны восхода], а день отбывает сюда [в сторону «
76......................................... ................................ »!заката], постящийся завершает [свой пост]
78................................ ................................ ................................ إذا أقر الرجل بودله طرفة عني فليس هل أن ينفيه
Если мужчина признал своего ребёнка хоть на мгновение, он уже не имеет права отрицать «
78........................ ................................ ................................ ................................ »своё отцовство
79.................. ................................ ................................  فال بأس أن ينظر إيلها،إذا ألَّق اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة
Если Аллах внушил сердцу мужчины желание посвататься к какой-нибудь женщине, то «
79........................... »для него нет ничего предосудительного в том, чтобы посмотреть на неё
81...................................... ................................  وحيبس اذلي أمسك,إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي قتل
Если один человек держал другого, а второй убил его, то убившего следует казнить, а «
81................... ................................ ................................ »державшего отправить в заключение
83............................ ................................  غفر هل ما تقدم من ذنبه: فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة،إذا أمن اإلمام فأمنوا
Когда имам говорит: “Амин”, вы тоже говорите: “Амин”, ибо, поистине, тому, кто скажет «
83........................ .»“Амин” одновременно с ангелами, простятся его прошлые прегрешения
85........................................ ................................ ................................ إذا بال أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات
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Когда кто-нибудь из вас закончит мочиться, то пусть трижды попытается опорожнить «
85................. ................................ ................................ ................................ .»свой половой член
ر
ُ
86........................  أو مع آخر قطر املاء، أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه لك خطيئة نظر إيلها بعينيه مع املاء،العبد املسلم
إذا توضأ
Когда раб [Аллаха] мусульманин [или: верующий] совершает малое омовение и моет лицо «
своё, вместе с водой [или: с последней каплей воды] из лица его выходят все грехи,
86...................................... ................................ .»совершённые им посредством взора глаз его
 وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء، ومن استجمر فليوتر، ثم يلنترث،إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء
88...................................... ................................ ................................  فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده،ثالثا
Когда любой из вас будет совершать малое омовение, он должен набирать воду в нос и «
высмаркивать. А кто использует для очищения после справления нужды камни, тот должен
делать это нечётное число раз. И когда любой из вас просыпается, пусть он вымоет руки,
прежде чем опустить их в сосуд [с водой], ибо, поистине, не знает он, где была его рука
88..................................... ................................ ................................ ................................ .»ночью
91.............. ................................  وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة, ويلصل فيهما,إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما
Если кто-либо из вас совершит омовение и наденет кожаные носки, то после может «
обтирать их и совершать в них молитву, и не снимать их, если пожелает, за исключением
91......................................... .»случаев, когда он окажется в состоянии полового осквернения
93.................. ................................  فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما:إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر
Когда кто-нибудь из вас приходит в мечеть, то пусть взглянет на свою обувь, и если он «
93............ .»увидит на ней грязь (или: "скверну"), то пусть протрёт её, а затем молится в ней
ي
ر
ُ الشيَاط
َْ ْ َ ُ
َر َ ُ يَ ْ َْ ُ ر
96.................................... ................................ ني
ار َوصف َد ِت
ِ
ِ إذا جاء رمضان ف ِتحت أبواب اجلن ِة وغلقت أبواب انل
Когда приходит рамадан, открываются врата Рая, закрываются врата Ада и заковываются «
96................................ ................................ ................................ ................................ .»шайтаны
98............................. ................................ ................................ .إذا جاءه أمر رسور أو بْش به خر ساجدا شاكرا هلل
Когда у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) случалось какое-либо радостное
событие или приходило какое-либо доброе известие, он падал ниц в знак благодарности
98...................................... ................................ ................................ ................................ .Аллаху
100 .................... ................................ ................................  فقد وجب الغسل، ثم جهدها،إذا جلس بني شعبها األربع
Если мужчина усядется меж четырех конечностей женщины и совершит с ней половое «
100 ......................................... .»сношение, то полное омовение станет обязательным для них
ً
ً
102 ................................ ................................  فليطعم،مفطرا
 وإن اكن، فليصل،صائما
 فإن اكن، فليجب،إذا ديع أحدكم
Когда кого-нибудь из вас пригласят, пусть примет приглашение, и если он соблюдает пост, "
102 ....................... ................................ ."пусть помолится, если же он не постится,
пусть поест
ْ َ
ْ َ ُ ُ ََْ
ُ
ُ
ُ تموه فَ ُص
ُ ْ إذا َرأَي
ُ
ر
ُ
104 ........................................ ................................  فإن غم عليكم فاقدروا هل، وإذا رأيتموه فأف ِطروا،وموا
Начинайте поститься, когда увидите молодой месяц, и завершайте пост, когда увидите «
[следующий] молодой месяц, а если он скроется от ваших глаз, тогда определяйте для него
104 ...................................... ................................ ................................ .»его обычное число
ْ َ дней
َ
ً ُ ً ُ ْ َْ
ْ َ
ُ
ْ
َ
َ
ر
َ
َ
َ
ََ
َ
ُّ
َ
: فأنزل اهلل،محده ربنا ولك احلمد
ِ  س ِمع اهلل ملن: بعدما يقول، امهللر العن فالنا وفالنا:إذا َرفع رأسه ِمن الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر قال
َ
َ َ َ َْ
ْ َ ك ِم َن األ ْمر
106 ..................... ................................ ................................ ................................ )يش ٌء
(ليس ل
ِ
Выпрямляясь после поясного поклона в последнем ракяте утренней молитвы и «
произнесения слов "Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу! Господь наш, хвала Тебе!",
он говорил: "О Аллах, прокляни такого-то и такого-то!" — после чего Аллах ниспослал аят:
106 .......................................... ................................ ................................ .»""Тебя это не касается
108 ......................................... ................................  ويلضع يديه قبل ركبتيه،إذا سجد أحدكم فال يَّبك كما يَّبك ابلعري
Совершая земной поклон, не опускайтесь на колени, как это делают верблюды! Сначала «
108 ......................... ................................ .»кладите наземь руки, а затем опуститесь на колени
110 ....................................... ................................ ................................  وارفع مرفقيك،إذا سجدت فضع كفيك
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Когда будешь совершать земной поклон, то поставь свои ладони на пол, а локти оторви от «
110 ...................................... ................................ ................................ ................................ .»него
112 ........... ................................ ................................ ................................ إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول
Когда услышите муаззина, провозглашающего азан, то повторяйте те же самые слова, что «
112 ............................ ................................ ................................ ................................ .»говорит он
114 ............................... ................................ ................................ إذا رشب اللكب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا
114 .................. .»Если собака попила из сосуда кого-то из вас, пусть он вымоет его семь раз«
 فإن اكن، ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فلم يدر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشك ويلْب ىلع ما استيقن،إذا شك أحدكم يف صالته
116 ............................... ................................ . وإن اكن صىل إتماما ألربع؛ اكنتا ترغيما للشيطان،صىل مخسا شفعن هل صالته
Если во время молитвы кто-нибудь из вас будет сомневаться, не зная точно, три или «
четыре ракята он совершил, пусть отринет сомнения и основывается на том, в чём он
уверен, а потом, перед таслимом, совершит два земных поклона [для невнимательных].
Если человек [по ошибке] совершит [обязательную молитву в] пять ракятов, то [благодаря
совершению этих двух поклонов общее количество совершённых им ракятов] станет
чётным, если же он [по ошибке] совершит [вышеупомянутые поклоны] после четырёх
116 ............ ................................ ................................ .»ракятов, [эти поклоны] унизят шайтана
ر
ُْ َ َْ
َُْ ْ َْ
َ َ فأراد أحد أن َُيْت،رت ُه من انلاس
ُ ُ صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس
119 .......................  فإن أىب فليُقاتِله؛ فإنما هو شيطان،از بني يديه فليَدفعه
إذا
Если вы будете совершать молитву, отгородившись от людей преградой, и в это время кто-«
то захочет пройти перед вами, то остановите его. Если же он воспротивится, то дайте ему
119 ...................................... ................................ ................................ .»отпор, ибо это – шайтан
121 ...................... . فليدفعه فإن أىب فليقاتله؛ فإنما هو شيطان، فأراد أحد أن ُيتاز بني يديه،إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من انلاس
Если кто-нибудь из вас станет молиться [обратившись лицом] к тому, что будет отделять «
его от людей, а кто-то захочет пройти перед ним, пусть [совершающий молитву] оттолкнёт
121 .......................... »!его, а если тот воспротивится, пусть сразится с ним, ибо это — шайтан
 إال ما وجد رحيا، كذبت: فليقل، إنك قد أحدثت: فقال، فإذا أتاه الشيطان، فليسجد سجدتني وهو قاعد،إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص

123 ............................ ................................ ................................ ................................  أو صوتا بأذنه،بأنفه
Если кто-либо из вас во время молитвы засомневается в том, совершил ли он больше «
положенного или, напротив, не доделал, то пусть, не вставая, совершит два земных
поклона. Если же к нему придет шайтан и станет говорить ему: "Ты осквернился", пусть
скажет: "Ты лжешь!" и не оставляет молитву, кроме случаев, когда почует запах [вышедших
123 ............................... .»кишечных газов] своим носом или услышит их звук своими ушами
126 .......................  وإذا صىل أحدكم نلفسه فليطول ما شاء،إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا احلاجة
Когда кто-либо из вас будет руководить молитвой людей, то пусть делает ее «
непродолжительной, ибо среди них может находиться слабый, больной или имеющий
какое-либо неотложное дело, когда же он будет молиться один, пусть делает столь долго,
126 ........................ ................................ ................................ ................................ .»сколь желает
128 .............  ثم ال يرضه ما مر بني يديه، فليخط خطا، فإن لم ُيد، فلينصب عصا، فإن لم ُيد، فليجعل تلقاء وجهه شيئًا،إذا صىل أحدكم
Пусть каждый из вас, совершая молитву, положит что-нибудь перед собой. Если он не «
найдет ничего подходящего, то пусть воткнет в землю палку. А если он не найдет палки, то
128 ...... .»пусть начертит линию, и тогда ему не причинит вреда тот, кто пройдет перед ним
130 ................................. ................................ ................................  ولو بسهم، فليسترت لصالته،إذا صىل أحدكم
Сабра ибн Ма‘бад аль-Джухани (да будет доволен им Аллах) передаёт, что Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Когда один из вас молится, пусть ставит перед собой что130 ......... .»то, что отделяло бы его [от проходящих перед ним], пусть даже это будет стрела
ََ ْ َ َ َْ َ ََ َ ََْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ً
132 ....................................... ................................ ْشة
إذا صمت من الشهر ثالثا فصم ثالث عْشة وأربع عْشة ومخس ع
Если будешь поститься по три дня в месяц, то постись в тринадцатый, четырнадцатый и «
132 ................................. ................................ ................................ .»пятнадцатый [дни месяца]
َ
ْ
َ
134 ................................ ................................ ................................  وتعاهد ِج ْريانك, فأكرث ماءها,طبخت َم َرقة
إذا
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Когда будешь варить мясной бульон, добавь побольше воды и позаботься тем самым о «
134 ....................... ................................ ................................ ................................ .»своих соседях
136 .................................... ................................  فأوتروا قبل طلوع الفجر،إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل والوتر
С наступлением рассвета заканчивается время ночных молитв и витра, поэтому «
136 ........................................ ................................ .»совершайте витр до наступления рассвета
َ
ْ َْ
ْ
ُ ُ َ
ْ َ ف،كم من الليل
َ استَ ْع
138 ......................... ................................  فليَض َط ِجع، فلم يَد ِر ما يقول،ج َم القرآن ىلع ل ِ َسانه
إذا قام أحد
Когда кто-то из вас встаёт на молитву ночью и чувствует, что ему трудно читать Коран и «
138 ..................................... ................................ .»он сам не знает, что говорит, пусть он ляжет
140 ............ ................................ ................................  فال يمسح احلىص،إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الرمحة تواجهه
Если кто-либо из вас совершает молитву, то пусть не стряхивает мелкие камушки, потому «
140 ..................................... ................................ .»что в это время милость смотрит ему в лицо
143 ............  وبسم اهلل الرمحن الرحيم إحداها، والسبع املثاين، وأم الكتاب، إنها أم القرآن، بسم اهلل الرمحن الرحيم: احلمد هلل فاقرءوا:إذا قرأتم
Если вы читаете (суру, начинающуюся со Слов): “Хвала Аллаху” (т. е. «аль-Фатиху»), то "
читайте: “С именем Аллаха, Всемилостивого, Милующего” («Бисми-Лляхи Ррахмани
Ррахим»), ибо эта сура — Мать Корана, Мать Писания и «семь часто повторяемых (аятов)».
И (Слова) “С именем Аллаха, Всемилостивого, Милующего” («Бисми-Лляхи Ррахмани
143 .................... ................................ ................................ ."Ррахим») - один из аятов
этой суры
َْ
َ ََْ
ْ َْ
ُ
ُ
145 .............. ................................ ................................  فقد لغوت، أن ِصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب:إذا قلت لصاحبك
Если в пятницу, во время произнесения имамом проповеди, ты скажешь находящемуся «
145 .. .»рядом с тобой человеку: "Замолчи!" — то будешь считаться тем, кто сам пустословит
147 .............. ................................ ................................ ................................ إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اخلبث
.»Если объём воды не меньше двух больших кувшинов (кулля), она не становится нечистой«
147 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
149 .......................................... ................................  وإذا اكن ضيقا فاشدده ىلع حقوك،إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه
149 ........ .»Если одежда широка, закутывайся в неё, а если она узка, то надевай её как изар«
152 .................................  يتيمم، فيخاف أن يموت إن اغتسل، أو اجلدري فيجنب، أو القروح،إذا اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل
Если человек, который получил ранение на пути Аллаха, или страдает от язв, или заболел «
оспой, окажется в состоянии полового осквернения и будет опасаться, что он умрёт, если
152 ................... ................................ .»совершит полное омовение, то пусть очистится землёй
155 ................................... ................................  وال يقع عليه الطالق حىت يطلق، يوقف حىت يطلق:إذا مضت أربعة أشهر
По прошествии четырех месяцев мужчину, зарекшегося не вступать в половой контакт со
своей женой, следует остановить для того чтобы он развел ее, причем их брак не считается
155 ........................... ................................ .расторгнутым до тех пор, пока он не даст ей развод
157 ................... ................................ ................................ إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلريقد حىت يذهب عنه انلوم
157 ........... ................................ ................................ ................................ ................................ ???
َ
ٌ رض
َ اتلأ ِذ
يسمع ر
َ ُ إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وهل
159 .............. ................................ ................................ ين
اط حىت ال
159 ..................................... »...Когда раздаётся призыв на молитву (азан), шайтан отступает«
162 ....................................... ................................ ................................  فطهورهما الرتاب،إذا وطئ األذى خبفيه
Если кто-нибудь из вас наступит кожаными носками в грязь, то он может очистить их «
162 .................................. ................................ ................................ ................................ .»землёй
164 ............ ................................  ويف اآلخر شفاء، ثم يلزنعه؛ فإن يف أحد جناحيه داء،إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه
Если муха упала в питьё любого из вас, пусть он окунёт её туда полностью. Ибо, поистине, «
164 ....................... ................................ .»на одном её крыле болезнь,
а на втором — лекарство
َ ً ُ َ َ ْ ُْ ًََ ْ َ َ َ ُ َُ َ ر
ُ َ َ ُ َ َ َُْ ر
166 ........... ................................ ................................ جال َزنيَا
 أن امرأة ِمنهم ور:ول اهلل فذكروا هل
ِ إن ايلهود جاءوا إىل رس
однажды к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) пришли иудеи, которые сказали …«
166 ............................ »ему, что женщина и мужчина из их числа совершили прелюбодеяние
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َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ر َ َ ْ َ ر
َ َر
ر
ْ  وإنما أُحلر،أل َحد َب ْعدي
َُ
َر َ ْ َ َ ر
َ ََ
ت يل
حتل
ِ  وال،حتل ألح ٍد اكن قب ِيل
ِ  و ِإنها لم، وسلط عليها رسوهل واملؤمنني، قد حبس عن مكة ال ِفيل-ع رز َوجل- إن اهلل
ِ
ِ ٍ
ر
169 ......................................... ................................ ................................  وإِنها ساعيت هذهِ حرام،نهار
ٍ ساعة من

Поистине, Всевышний Аллах удержал слона от вступления в Мекку, но позволил Своему «
Посланнику и правоверным покорить этот город. Никому не было дозволено сражаться в
Мекке до меня, и никому не будет дозволено это после меня. Поистине, и для меня это стало
дозволенным лишь на один час в течение дня, а сейчас она снова является заповедной
169 ......................... ................................ ................................ ................................ .»территорией
ر
172 ................................. ................................  ولك يشء عنده بأجل مسىم فلتصَّب وتلحتسب،إن هلل ما أخذ وهل ما أعطى
Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего «
определил Он свой срок, так пусть же она проявляет терпение и надеется на награду
172 .................................. ................................ ................................
................................
.»Аллаха
َََ ََْ َ َ ْ ً َْ ر ََْ ُ ر
ُْ َ َ ٌْ َ ََر
ََ ُ ْ َ
َ ْ
َ
ُ
َ
َ
َ ي
176 ..........................................  وحتللتها،اذلي هو خري
ِ  فأرى غريها خريا ِمنها إال أتيت،ني
ٍ  ال أح ِلف ىلع ي ِم- إن شاء اهلل-إين واهلل
Клянусь Аллахом, поистине, если я клянусь совершить что-либо, а затем вижу нечто «
176 .............. .»лучшее, чем это, то обязательно делаю то, что лучше, и искупаю свою клятву
177 ................. ................................ ................................  أو قل طعام عياهلم باملدينة،إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو
Поистине, когда аш‘ариты отправляются в поход или у их семей в Медине остаётся мало «
177 ..................................... ................................ ................................ ................................ »…еды
ْ  فمن اتَّق الشبهات فقد، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس،بني وإن احلرام بني
إن احلالل ي
َ ْ َاست
 ومن وقع يف،َّبأ دلينه وعرضه

179 ......................... ................................ ................................ ................................ الشبهات وقع يف احلرام
Поистине, дозволенное ясно и запретное ясно, а между ними находятся сомнительные «
вещи, о которых многие люди не знают. Тот, кто остерегается сомнительного, —
воздерживается от него ради сохранения своей религии и своей чести, а тот, кто совершает
179 .............. ................................ ................................ .»сомнительное, — попадает в запретное
َ ِ إن ادلنيا ُحلوة َخ
 فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بِن إرسائيل اكنت يف النساء، وإن اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون،رضة
182 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Поистине, мир этот сладок и свеж, и, поистине, Аллах сделал так, что вы сменяете в нём «
друг друга, и Он смотрит, что вы делаете, так остерегайтесь же мира этого и остерегайтесь
182 .»женщин, ибо, поистине, первое искушение бану Исраиль было связано с женщинами
َ ي
184 .................. ................................ ................................ ................................ واتل َولة رشك
إن الرىق واتلمائم
Заклинания, талисманы и привораживания — это придавание Аллаху сотоварищей «
184 .................................. ................................ ................................ ................................ .»(ширк)
َ َ ْ ُ ر
ُ َ ُّ َ ر
َ َ ْ
ُ وك ي
186 ............... وصلوا وت َصدقوا
َّبوا
 فإذا رأيتم ذلك فادعوا اّلل،ان ملوت أحد وال حلياته
ِ  ال ينخ ِسف،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل
Поистине, солнце и луна являются двумя знамениями из числа знамений Аллаха, а их «
затмения не происходят ни из-за смерти, ни из-за рождения кого бы то ни было из людей,
и поэтому, если вы увидите подобное, то взывайте с мольбами к Аллаху, произносите слова
186 ......................... ................................ .»“Аллаху акбар”, молитесь и раздавайте милостыню
ُّ َ
ُ َُ
َ َ َْ
ْ
 َواد ُعوا حىت، فإذا رأيتم منها شيئا ف َصلوا، وإنهما ال ينخ ِسفان ملوت أحد من انلاس، خي يوف اهلل بهما عباده،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل

191 .............................. ................................ ................................ ................................ ينكشف ما بكم
Поистине, солнце и луна являются двумя из знамений Аллаха, затмением которых Аллах «
устрашает рабов Своих, и поистине, затмение [этих двух светил] не происходит по причине
смерти кого-либо из людей. А посему, завидев его, молитесь и взывайте к Аллаху с
191 ................................. ................................ .»мольбами до тех пор, пока
оно не прекратится
ُ َْ
َ ُ
193 ................... ................................ ................................ إن الصائم تصيل عليه املالئكة إذا أ ِكل عنده حىت يفرغوا
Поистине, ангелы благословляют постящегося, когда при нём кто-то ест, пока те не «
193 .............. ................................ ................................ ................................ .»завершат [трапезу]
195 ................. ................................ ................................  فله أجره مرتني، وأحسن عبادة اهلل،إن العبد إذا نصح لسيده
Поистине, если раб будет проявлять искренность по отношению к своему хозяину и «
195 ........................... .»поклоняться Аллаху должным образом, он получит двойную награду
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197 ................... ................................  وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون، وال نقول إال ما يريض ربنا،إن العني تدمع والقلب حيزن
Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы не говорим ничего, кроме угодного «
197 .................. »!нашему Господу! И, поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим
199 ........................ ................................ ................................  فإذا نامت العينان استطلق الواكء،إن العينني واكء السه
Поистине, [бодрствующие] глаза — [словно] завязка для заднего прохода, и когда глаза «
199 ............................. ................................ ................................ .»засыпают, завязка ослабевает
ر
َ َ  وللعاهر احل، والودل للفراش، وال وصية لوارث،إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه
 ومن ادىع إىل غري أبيه أو انتىم إىل غري موايله رغبة عنهم فعليه،جر
ً
ً
201 ..................................... ................................ ................................  ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال،لعنة اهلل
Поистине, Аллах наделил правом каждого обладающего правом, и не разрешается «
завещать что-либо наследнику. И ребёнок принадлежит постели, а прелюбодею — камень.
И кто называет себя сыном не своего отца или относит себя не к своим покровителям, не
желая иметь к ним отношения, на того ляжет проклятие Аллаха, и Аллах не примет от него
201 .............. ................................ ................................ »ни обязательного, ни дополнительного
204 .............. ................................ ................................  ما لم تعمل أو تتلكم،إن اهلل َتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها
Воистину, Аллах простил членам моей общины то, что они обдумывают в душе, до тех пор, “
204 ............... ................................ .”пока они не совершат или не скажут [то, что обдумывали]
206 ........................................ ................................ ................................ إن اهلل جعل احلق ىلع لسان عمر وقلبه
206 ................................... »Поистине, Аллах поместил истину на язык Умара и в сердце его«
208 ................. ................................ . الوتر الوتر، فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح،إن اهلل عز وجل زادكم صالة
Поистине, Великий и Всемогущий Аллах добавил вам одну молитву, так совершайте же её «
.»между обязательной ночной молитвой (иша) и рассветной молитвой. Это витр, это витр
208 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
211 ............. . فجعلها لكم فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر، ويه الوتر، ويه خري لكم من محر انلعم،إن اهلل عز وجل قد أمدكم بصالة
Поистине, Великий и Всемогущий Аллах даровал вам дополнительную молитву, которая «
для вас лучше, чем рыжие верблюды. Это – дополнительная ночная молитва из нечётного
числа ракятов (витр). Он установил вам совершение этой молитвы после обязательной
211 ............................. ................................ .»ночной молитвы (‘иша) до наступления рассвета
ً
 فرجم رسول، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فاكن مما أنزل عليه آية الرجم، وأنزل عليه الكتاب، باحلق-صىل اهلل عليه وسلم- حممدا
إن اهلل قد بعث

214 ........................................ ................................ ................................  ورمجنا بعده-صىل اهلل عليه وسلم- اهلل
Поистине, Аллах направил Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) к людям с
истиной и ниспослал ему Писание, и среди ниспосланного ему, был аят о побивании
камнями, который мы читали и усвоили. Посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) подвергал прелюбодеев побиванию камнями, а после его кончины мы также
214 .................... ................................ ................................ .подвергали их побиванию камнями
217 ....................... ................................ ................................ إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام
217 ................... »Поистине, Аллах запретил продавать вино, мертвечину, свинью и идолов«
َُ ْ
220 ............. ................................  َو ُمن ِبله، والراِّم به، صانعه حيتسب يف صنعته اخلري:إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة
Поистине, посредством одной стрелы Аллах вводит в Рай троих: того, кто изготовил её, «
надеясь на благое, того, кто её выпустил, и того, кто подал её лучнику. Стреляйте из лука и
ездите верхом, однако я больше люблю, когда вы стреляете из лука, чем когда вы ездите
верхом. И если кто-то оставил стрельбу из лука после того, как научился стрелять, то это
220 ............. .»милость, которую он оставил [или: на которую он ответил неблагодарностью]
223 ................................ ................................ ................................ ................................ إن املاء ال ُينب
223 ....................... ................................ ................................ .»Поистине, вода не оскверняется«
225 ......................... ................................ . إنهما ال تطهران: وقال،إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنىج بروث أو عظم
Поистине Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил очищаться [от «
.»"остатков экскрементов] при помощи навоза и костей, сказав: "Эти две [вещи] не очищают
225 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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227 ................................... » «كذبت يهود لو أراد اهلل أن خيلقه ما استطعت أن ترصفه:إن ايلهود حتدث أن العزل موءودة الصغرى قال
Иудеи лгут, ибо если Аллах захочет появления ребёнка, то тебе не удастся предотвратить
227 .......................................... ................................ ................................ ................................ .это
 فهل يكون فيها من أورق؟: قال. محر: فما ألوانها؟ قال: قال. نعم: هل لك إبل؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم-  فقال انليب.إن امرأيت ودلت غالما أسود

229 ............................  وهذا عىس أن يكون نزعه عرق: قال. عىس أن يكون نزعه عرق: فأىن أتاها ذلك؟ قال: قال. إن فيها لورقا:قال
Моя жена родила темнокожего ребёнка!» Он спросил: «Есть ли у тебя верблюды?» Тот …«
сказал: «Да». Он спросил: «Какого они цвета?» Тот сказал: «Рыжего». Он спросил: «А есть
ли среди них серые?» Бедуин сказал: «Есть и серые». [Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха)] спросил: «Откуда же они взялись?» Этот человек сказал:
«Наверное, это передалось им по наследству». Тогда он сказал: «Так, может быть, и у твоего
229 .................... ................................ ................................ »!сына это передалось по наследству
ً  واكن يصوم،ام ُس ُد َس ُه
َ َ ر
ُ َ َو َين،وم ثُلُثَ ُه
ُ  َو َي ُق،ام ن ْص َف اللريْل
ُ ََ
ُ َ
يوما ويفطر
ِ  اكن ين، وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود،إن أحب الصيام إىل اهلل ِصيام داود
ِ
ً
231 ............ ................................ ................................ ................................ ................................ يوما
Воистину, наиболее любимый пред Аллахом пост — это пост Дауда, и наиболее любимая «
пред Аллахом молитва — молитва Дауда. [Что касается молитвы, то] половину ночи он спал,
затем треть ее выстаивал в молитве, после чего снова спал ее одну шестую часть. [Что
231 ........................................ ................................ .»касается поста, то] постился он через день
233 ......................... ................................ ................................  ما استحللتم به الفروج:إن أحق الْشوط أن توفوا به
Поистине, более всего заслуживают соблюдения те условия, посредством которых вы «
233 ................ ................................ ................................ .»делаете дозволенными для себя лона
235 ...................................... ................................ ................................  ومن أذن فهو يقيم،إن أخا صداء هو أذن
Поистине, брат Суда' произнёс азан, а тот, кто призывает на молитву, тот произносит и «
235 ....................................
................................َ ................................ ................................
.»икаму
َ
َََْ
ََْ
َ ُْ
َُ َ َ ُْ ٌ َْ
َ
ُّ
ُ
237 .....  فدين اهلل أحق أن يقىض: قال. نعم:اضيه عنها؟ قال
ِ  لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق: أفأق ِضي ِه عنها؟ فقال.إن أِّم ماتت وعليها صوم شهر
237 ................... .»А долг перед Аллахом ещё более заслуживает того, чтобы его выплатили«
240 ........... ................................ ................................  فلكوا وارشبوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم،إن بالال يؤذن بليل
Поистине, Биляль провозглашает азан ночью, а посему продолжайте есть и пить до тех «
240 ................................ ................................ .»пор, пока не услышите азан Ибн Умм Мактума
242 ........................ ................................ ................................  وأنقوا البْش، فاغسلوا الشعر،إن حتت لك شعرة جنابة
Половое осквернение кроется под каждым волосом, поэтому мойте волосы и очищайте «
242..................................... ................................ ................................ ................................ .»кожу
َ  أتاين فَبَ ر،-عليه السالم- إن جَّبيل
 فسجدت، ومن سلم عليك سلمت عليه، من صىل عليك صليت عليه: يقول-عز وجل-  إن اهلل: فقال، ْش ِين
ً
244 ........................... ................................ ................................ ................................ شكرا
-عز وجل- هلل
Джибриль (мир ему) явился ко мне с радостной вестью, сказав: "Воистину, Великий и «
Всемогущий Аллах говорит: <Кто призовёт на тебя благословение, на того призову
благословение Я, а кто поприветствует тебя миром, того поприветствую миром Я>".
244 ........ .»Поэтому я пал ниц перед Великим и Всемогущим Аллахом в знак благодарности
َََ
246 ..................... ................................  فَّبأ، تفل يف رجل عمرو بن معاذ حني قطعت رجله-صىل اهلل عليه وسلم- إن رسول اهلل
Бурайда (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) поплевал на ногу Амра ибн Муаза, когда она была отсечена, и он
246 ..................................... ................................ ................................ .исцелился» [Ибн Хиббан]
َ َإن سي
َ احة أُ رميت اجلهاد يف
247 ................................ ................................ ................................ -عز وجل- يل اهلل
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
.»Странствие моей общины — борьба на пути Всемогущего и Великого Аллаха (джихад)«
247 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
249 ................................ ................................ ................................ -عز وجل- إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهلل
Поистине, странствие моей общины ради поклонения Аллаху — это борьба на пути «
249 ........................................ ................................ .»Всемогущего и Великого Аллаха (джихад)
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251 ........ -تعاىل-  وما كرث فهو أحب إىل اهلل، وصالته مع الرجلني أزىك من صالته مع الرجل،إن صالة الرجل مع الرجل أزىك من صالته وحده
И, поистине, молитва, совершённая с одним человеком, лучше для человека, чем молитва, «
совершённая им в одиночку, а молитва, совершённая с двумя, лучше молитвы,
совершённой с одним, и чем больше людей принимают участие в общей молитве, тем
251 ........................ ................................ ................................ .»угоднее это Всевышнему Аллаху
َ
ُ ْ ُ رر
ٌ
ر
 أين ر: ُي َقال،ريهم
خل منه ر
ُ أحد َغ
الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد
 ال يَدخل منه،الصائِ ُمون يوم القيامة
 يد، الريان:إن يف اجلنة بَابَا يُقال هل
ُ
َ
ُ َُْ
َ دخلُوا أ ْغل َق فلم يدخل منه
255 .................................. ................................ ................................ أحد
 فإذا،ريهم
غ
ِ
Поистине, есть в Раю врата, которые называются Ар-Райян. Через них в Судный день «
войдут постящиеся и никто, кроме них, не войдёт туда. Будет сказано: “Где постящиеся?” И
они поднимутся, и не войдёт туда никто, кроме них, и когда они войдут, врата эти будут
255 ................................... ................................ »закрыты, и больше через них никто не войдёт
257 ............... ................................ ................................  فاكن عنده ما يؤدي فلتحتجب منه،إن اكن إلحداكن ماكتب
Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал нам: “Если у любой из вас есть раб, договорившийся об
освобождении за выкуп (мукатиб) и владеющий этим выкупом, то пусть она закрывается от
257 ..................................... ................................ ................................ ................................ .»”него
259 ............... ................................  يكون منه الشبه، أو سبق، فمن أيهما عال، وماء املرأة رقيق أصفر،إن ماء الرجل غليظ أبيض
Поистине, жидкость мужчины — густая и белая, а жидкость женщины — прозрачная и «
желтоватая. И та жидкость, которая поднимется либо опередит другую, станет причиной
259 ............................. ................................ ................................ .»того, на кого похож [ребёнок]
263 .............. ................................  ثم ينْش رسها،إن من أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إيله
Поистине, в День Воскресения в наихудшем положении пред Аллахом окажется мужчина, «
который имеет половую близость со своей женщиной, а затем разносит людям обо всем, что
263 .................... ................................ ................................ .»происходило между ними наедине
265 ..................................... ................................ ................................ إن من عباد اهلل من لو أقسم ىلع اهلل ألبره
Поистине, есть среди рабов Аллаха такие, что, если они приносят клятву Аллахом, Он «
265 ............ ................................ ................................ ................................ »!исполняет их клятву
ُ
ُ َُ ُ
ْ َ
 فإذا رأيتم منها شيئا فاف َز ُعوا إىل، ولكن اهلل يُ ْر ِسل َها خي يوف بها عباده، ال تكون ملوت أحد وال حلياته:-عز وجل- إن هذه اآليات اليت يُ ْر ِسل َها اهلل
َْ ْ َ َ ُ
268 ...................... ................................ ................................ ................................ ِاره
ِ ذكر اهلل وداعئِ ِه واس ِتغف
Во времена Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) произошло солнечное «
затмение, и он поднялся, охваченный беспокойством, опасаясь, что начался Судный день,
и пошёл в мечеть. Там он встал и совершил молитву с самым долгим стоянием и земным
поклоном, которые я только видел в его молитве. А затем он сказал: “Поистине, солнечные
и лунные затмения — это знамения Всемогущего и Великого Аллаха, и они не происходят
из-за чьей-то смерти или рождения. Посредством них Он устрашает Своих рабов, поэтому
во время затмений поминайте Аллаха, обращайтесь к Нему с мольбами и испрашивайте у
268 ................... ................................ ................................ ................................ .»”Него прощения
271 .................... ................................  أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث: فإذا أىت أحدكم اخلالء فليقل،إن هذه احلشوش حمترضة
Воистину, эти отхожие места посещаются (шайтанами). И поэтому когда кто-нибудь из вас "
придёт туда, пусть скажет: "Я прибегаю к защите Аллаха от шайтанов мужского и женского
271 ....................................... ................................ ................................ ................................ ."пола
ْ
َ َ
َ إن هذه املساجد ال تَ ْصلُ ُح ليشء من هذا
273 ............ ................................  وقراءة القرآن،ذلكر اهلل تعاىل
ِ ِ  إنما يه،ابلول وال القذر
Поистине, эти мечети не предназначены для мочи или чего-либо нечистого. Они для «
273 ............................. ................................ .»поминания Всевышнего Аллаха и чтения Корана
ُ ر
ً
ُ ، ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام،عمال تبتيغ به وجه اهلل إال ازددت به درجة ورفعة
وي َ ر
275 ........ رض بك آخرون
إنك لن ختلف فتعمل
Какое бы праведное дело ты ни совершил ради Всевышнего Аллаха, оно непременно ...«
послужит причиной твоего возвышения. Возможно, ты выживешь, чтобы через тебя одни
275 ....................... ................................ »...люди получили пользу, а другим был нанесён вред
ً  وتأتون املاء إن شاء اهلل،إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم
279 ............ ................................ ................................ غدا
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Вы будете идти весь вечер и всю ночь, а завтра утром, если пожелает Аллах, доберётесь до "
279 .................... ................................ ................................ ................................ ."источника воды
285 ................. ................................ ................................ ................................ إنما الصَّب عند الصدمة األوىل
285 .............. .»Воистину, терпение следует проявлять не иначе как при первом потрясении«
287 .............. ................................ ................................ ................................ إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا
287 ......................................... .»Омовение полагается совершить лишь тому, кто уснул лежа«
289 ............................ ................................ ................................ ................................ إنما الوالء ملن أعتق
289 ... .»Поистине, наследство [вольноотпущенника] принадлежит тому, кто освободил его«
 وإذا سجد، ربنا ولك احلمد: فقولوا، سمع اهلل ملن محده: وإذا قال، وإذا ركع فاركعوا، فإذا كَّب فكَّبوا، فال ختتلفوا عليه،إنما جعل اإلمام يلؤتم به
292 ............................. ................................ ................................  وإذا صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون،فاسجدوا
Поистине, имам нужен для того, чтобы повторять за ним, так не поступайте же наперекор «
ему, и если он произнёс такбир, то и вы произносите такбир, если он совершил поясной
поклон, то совершайте поясной поклон и вы, если он сказал: “Слышит Аллах того, кто
восхваляет Его (Сами‘а-Ллаху ли-ман хамидах)”, то говорите: “Господь наш, Тебе хвала
(Рабба-на ва ля-кя-ль-хамд)”. А когда он совершит земной поклон, то совершайте земной
292 .................. .»поклон и вы. И если он совершает молитву сидя, то и вы все молитесь сидя
294 ................................... ................................  فإذا يه تهزت من خلفه خرضاء،إنما سيم اخلرض أنه جلس ىلع فروة بيضاء
Аль-Хадыр был назван так потому, что он садился на белую землю и она тут же «
294 .............................. ................................ ................................ »покрывалась зеленью (хадра)
295 ............................. ................................ إنما يكفيك أن حتِث ىلع رأسك ثالث حثيات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين
Тебе достаточно вылить на голову три пригоршни воды, а затем облиться водой, и тогда «
295 ..................... ................................ ................................ ................................ .»ты очистишься
298 ................  وظاهر كفيه ووجهه، ثم مسح الشمال ىلع ايلمني، ثم رضب بيديه األرض رضبة واحدة:إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا
Поистине тебе было достаточно сделать своими руками всего лишь вот так!» И, сказав это, «
он ударил своими руками о землю один раз, а затем обтер левой рукой правую, а также
298 .......................... ................................ ................................ .тыльные стороны кистей и лицо
، وإذا شك أحدكم يف صالته، فإذا نسيت فذكروين، أنىس كما تنسون، ولكن إنما أنا بْش مثلكم،إنه لو حدث يف الصالة يشء نلبأتكم به

301 ................... ................................ ................................  ثم يسجد سجدتني، ثم ليسلم،فليتحر الصواب فليتم عليه
Поистине, если бы в молитве появилось что-то новое, я обязательно сообщил бы вам об «
этом, но я ведь такой же человек, как и вы, и я забываю подобно вам. Если я забуду что-то,
напомните мне, а если кто-нибудь из вас будет испытывать сомнения относительно своей
молитвы, пусть постарается выяснить, что является верным, и завершит молитву, исходя из
301 ........... .»этого, потом произнесёт слова таслима, а потом совершит два земных поклона
304 ................ ................................ ................................ ................................ إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت
Поистине, я предпочёл бы совершать её в это время, если бы это не было слишком ...«
304 ................................ ................................ ................................ .»трудным для моей общины
306 ............... ................................  فإنه أندى صوتا منك، فليؤذن به، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت،إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل
Это вещий сон, если пожелает Аллах! Встань вместе с Билялем, перескажи ему то, что ты «
306 ................ »…видел, и пусть он призовёт на молитву, поскольку его голос сильнее твоего
ُ
 أرضعتِن وأبا سلمة ثويبة؛ فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن، ما حلت يل؛ إنها البنة أيخ من الرضاعة،إنها لو لم تكن ربيبيت يف حجري
309 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Даже если бы она не была моей падчерицей, мне нельзя было бы жениться на ней, ибо «
она дочь моего молочного брата. Меня и Абу Саляму кормила своим молоком Сувайба… Так
309 ........... ................................ .»что не предлагайте мне ни ваших дочерей, ни ваших сестёр
312 ..................... ................................ ................................  إنها من الطوافني عليكم والطوافات،إنها ليست بنجس
312 ......... .»Поистине, она не является нечистой. Она из тех, кто постоянно приходит к вам«
314 .............................. ................................ ................................ إين أراك حتب الغنم وابلادية فإذا كنت يف غنمك
314 .. Поистине, я вижу, ты любишь овец и пустыню. Когда будешь рядом со своими овцами
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َُ
َ ي
ُ ي
ُ  وما أُر،أل َص ييل بكم
316 ................ ................................ يصيل
-صىل اهلل عليه وسلم-  أ َصيل كيف رأيت رسول اهلل،يد الصالة
إين
ِ
Поистине, я совершу с вами молитву, но не потому, что просто хочу совершить ее. Я «
совершу ее точно так, как совершал ее Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
316 ........................... ................................ .»приветствует), что я видел собственными глазами
ً
ً
ً  رجل خيرج من انلار.دخوال اجلنة
، اذهب فادخل اجلنة: هل-عز وجل-  فيقول اهلل،حبوا
 وآخر أهل اجلنة،خروجا منها
إين ألعلم آخر أهل انلار

318 ........... ................................ ................................  يا رب وجدتها مألى: فيقول، فريجع، فيخيل إيله أنها مألى،فيأتيها
Поистине, я знаю, кто из оказавшихся в Огне выйдет из него последним и кто из «
обитателей Рая последним войдёт в Рай. Этот человек выберется из Огня ползком, и
Великий и Всемогущий Аллах скажет ему: "Ступай и войди в Рай!" И он придёт к Раю, но
покажется ему, что он полон, и он вернётся и скажет: "О Господь мой, я нашёл его
318 ...................... ................................ ................................ ................................ »"!заполненным
َ ْ ُ ر
َ  فإنه ُينَ يف ُق ثم َي ْم،رث َة احلَلف يف ابليع
َ ْ وك
321 ............................. ................................ ................................ ح ُق
إياكم
ِِ
Остерегайтесь часто клясться [Аллахом] в торговле, ибо это помогает сбыть товар, но «
321 ................ ................................ ................................ ................................ .»стирает благодать
323 ........... ................................  احلمو املوت: أرأيت احلمو؟ قال، يا رسول اهلل: فقال رجل من األنصار،إياكم وادلخول ىلع النساء
Остерегайтесь заходить к [посторонним] женщинам!» Один человек из числа ансаров «
спросил: «О Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а близкий родственник
323 ............ ................................ »!мужа?» Он ответил: «Близкий родственник мужа — смертьَ
َ
ُ َ ْ ُْ ْ ٌَْ
َ ر ر
325 ............. ................................ ................................  َوه َو ِيف َسف ِره،ني
ْش ِك
ِ  عني ِمن الم-صىل اهلل عليه وسلم- أىت انل ِيب
Однажды к Пророку (мир ему и благословение Аллаха), находившемуся в пути, явился «
325 ........................ ................................ ................................ .»шпион из числа многобожниковَ
ْ
ي
َ
َ
َ َ
ُ
ُ ْإين َز َني
َ أ َىت َر ُج ٌل م ْن ال ْ ُم ْسلم
327 ................................... ت
، يَا َر ُسول اهلل: فنَاد ُاه- َوه َو ِيف ال َم ْس ِج ِد-صىل اهلل عليه وسلم- ني َرسول اهلل
ِ
ِِ
к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пришёл один человек из числа
мусульман, когда он был в мечети, и позвал его: «О Посланник Аллаха, поистине, я
327 .................................. ................................
................................ »!совершил прелюбодеяниеَ
َ َُ َ ُ ْ َُ
َ
ُُ ْ ََ
َ إنرا بأَ ْرض قَ ْومٍ أَ ْهل كت،ول اهلل
ُ ْأ َتي
330 ....................................  أفنَأكل ِيف آنِيَ ِت ِه ْم،اب
 يا رس: فقلت-صىل اهلل عليه وسلم- ت َر ُسول اهلل
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
Я пришёл к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: “О Посланник «
330 »..?Аллаха! Поистине, мы в земле людей Писания, так можно ли нам есть из их сосудовَ
ْ
ْ
ْْ
َ َ
ر
َْ
ُّ انل
ِ  ِم ْن احلَفيَا ِء إىل ث ِن ري ِة ال َو َد: َما ُض يم َر ِم ْن اخلَيْ ِل-صىل اهلل عليه وسلم- يب
332 ............................ ................................ اع
ِ أجرى
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел устроить скачки на подготовленных
332 ....................................... ................................
‘лошадях отَ аль-Хафйи до Санийят аль-вадаَ
َ
َ ََُ ر
َ َ
َ َُ َ ُ ٌ َ
َ
ْ َ ٌ َ َ َ ُُ َ َ ُ ََ
ُ
َ َ اج
ُ َينْ ُظر-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ُّ  َوانلر، فَأ َكلْتُ ُه،رت ْرتُ ُه
 ف: قال خ ِادل، فأ ِجد ِين أاعفه،كنه ل ْم يَك ْن بِأ ْر ِض ق ْو ِِّم
ِ  ول، ال:أح َرام ه َو يا رسول اهلل؟ قال
ِ
334 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Я спросил: “О Посланник Аллаха, разве это запретно?” Он сказал: “Нет, но в земле моего «
народа их нет, и я чувствую, что мне это претит”. Халид сказал: “Тогда я подвинул к себе
334 . »”[шипохвоста] и съел его на глазах у Пророка (да восхвалит его Аллах
и приветствует)
َ َُ
َ
ُ ْ ُ ْ َ َََ
َ َك رف ُر َع يِن َخ َطاي
336 .......................... ................................ ................................ اي؟
 أت،هلل
ا
ِ يل
ِ أرأيت إن ق ِتلت يف س ِب
Как ты считаешь [о Посланник Аллаха], если я буду убит на пути Аллаха, искупит ли это "«
[все] мои грехи?" На что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: "Да, если при этом ты будешь стойким, рассчитывающим [на награду Аллаха],
наступающим на врага, а не бегущим [с поля боя]. [Тогда тебе будет прощено все], за
336 ............. .»"исключением невыплаченного долга, ибо так мне сказал Джибриль,
мир ему
ْ َ َ ََ ْ ُ َْ ُ ََ
َ ُ َ َ ي ََ َ ََْ َ ر
339 .................. ................................ السبع األواخر
 فمن اكن متحريها فليتحرها يف،السبع األواخر
أرى رؤياكم قد تواطأت يف
ِ
ِ
Я вижу, что ваши сновидения сходятся на семи последних ночах, так пусть же тот, кто «
339 .................... .»искал ее [Ночь предопределения], ищет её среди семи последних [ночей]َ
ْ
ُ َ
ُ َ
َ َُ ي
َ ٌ
ُ َ
َُ
ُ ْأ
َ َاجلن
341 .................................... فْش ت َض ُعونه عن ِرقابِك ْم
: وإن تك ِسوى ذلك، فخري تقد ُمون َها إيله:از ِة فإنها إن تك صاحلة
ِ ِرسعوا ب
ِ
Несите покойного побыстрее, ибо если он был праведным, то вы приблизите его к благу, «
341 .............................. .»в противном же случае сможете поскорее сложить зло со своих шей
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ُ
َ َ
َ َ َ
343 ................. ................................ ................................  َون َهانا ع ْن َسبْ ٍع،ب ِ َسبْ ٍع-صىل اهلل عليه وسلم- أ َم َرنا َر ُسول اهلل
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел нам совершать семь дел и
343 ............ ................................ ................................ ................................ .запретил семь другихَ
َ َ ٌْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ْ
346 ........................................ ................................ ................................ ري لك
أم ِسك عليك بعض مالِك فهو خ
346 ....................................... »Оставь себе часть своего имущества, так будет лучше для тебя
«
َََ ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ََْ ْ َ ََْ ً َ ي ر
ُ
348.................................. ................................ ................................ ان فسىع القوم فلغبوا
ِ أنفجنا أرنبا بِمر الظهر
Мы вспугнули зайца в Марр аз-Захране, и люди побежали [чтобы схватить его], но «
348 .................. ................................ ................................
.»выбились из силَ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ................................
َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ
َ
ْ
َ
ر ر ر
350 ......................... ................................  فجدله ِجب ِريد ٍة حنو أرب ِعني،رشب اخلمر
ِ  أ ِيت بِرج ٍل قد-صىل اهلل عليه وسلم- أن انل ِيب
К Пророку (мир ему и благословение Аллаха) привели человека, который пил вино, и он
350 ..................................... .велел нанести ему около сорока ударов голой пальмовой ветвьюَ
َ
َ
أ رن انلر ر
352 ............... ................................ ................................  ق َط َع ِيف ِجم ٍّن قيمته ثالثة دراهم-صىل اهلل عليه وسلم- يب
ِ
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел отрубить руку укравшему щит стоимостью
352 ........................ ................................ ................................
................................ .в три дирхемаَ
ْ ْ
ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ر ْ َ َ َ ر ر ْ َ َْ َْ َ ر
ر
ُ
َ
َ
354 ................................... يل
ٍ  إن انلذر ال يأ ِيت ِخب: وقال، نىه عن انلذ ِر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ِ  وإِنما يستخرج بِ ِه ِمن ابل ِخ،ري
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил давать обеты, сказав:
«Поистине, обет не притягивает благо. Все, чего можно добиться посредством него, это
354 ............. ................................ ................................ .»выудить имущество из кармана скупца
ًَ ْ
ْ َ ُ ًََ ْ َ ر
ت ِيف َب ْع ِض َم َغازي انلر ي
356 ......................................... ................................  َمقتُولة-صىل اهلل عليه وسلم- يب
أن امرأة و ِجد
ِ
ِ
В одном из военных походов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) среди
356 ......................................... ................................ ...убитых была обнаружена некаяْ женщинаَ
َ ني
َ ح
َ ْ َأ رن َجار َي ًة ُوج َد َرأ ُس َها َم ْر ُضوضا ً ب
358 ................................... ................................ ................................ ج َريْ ِن
ِ
ِ
358 . »одну девочку нашли после того, как кто-то
разбил ей голову между двумя камнями..«َ
َ
ً ر َ َ َُْ ْ َ ر
َ
ر
ْْ
ُ َ
َ ْ َُ َ ُ ي
360 .......................... اصة ِس َوى ق ْس ِم َاع رم ِة اجلَي ِش
 اكن ينَفل َبعض َم ْن يبْ َعث ِيف الرسايا ألنف ِس ِهم خ-صىل اهلل عليه وسلم-أن َر ُسول اهلل
Обычно Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выделял из военной
добычи дополнительную долю для некоторых из тех, кого отправлял в военные походы,
360 ..................... ................................ .помимо общего раздела военной добычи среди воиновَ
َ َُ ر
ْ
َ ْ َ َََ َ َ َ
362 .......................................... ................................ اب ُحج َرتِ ِه
ِ  س ِمع جلبة خص ٍم بِب-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) услышал шум «
362 ....... »...голосов спорящих друг с другом людей, доносившийся из-за двери его комнатыَ
ُ َ َ َْ َْ َ َ َ
َْ َْ َْ ر ََْ ر
َ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ر
364 .......................... -صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
ِ  شكوا القمل إىل رس،-ريض اهلل عنهما- ِ والزبري بن العوام،أن عبد الرمح ِن بن عو ٍف
Однажды, в одном из военных походов, ‘Абдур-Рахман ибн ‘Ауф и аз-Зубайр ибн аль-«
‘Аввам (да будет доволен ими Аллах) пожаловались Посланнику Аллаха (да благословит его
364 ......................... ................................
................................ »...Аллах и приветствует)
на вшей
ََ َ
َ َ َ َ َ َ ْ ي ُ ْ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ََََ ُ ر
َُْ َ َ ْ ََ َ َر
َ ْ ََ ٌ ْ َ َ ر
ر
ر
كن د ِيع
ِ  سأل:أن فا ِطمة بِنت أ ِيب حبي ٍش
ِ  ول، إن ذلِك ِعرق، ال: أفأدع الصالة؟ قال، إين أستحاض فال أطهر: فقالت-صىل اهلل عليه وسلم- ت انل ِيب
َ ْ ُ ر َ َ ْ َ َر ر
َ َ ي
َْ َ َ ُر
366 .................. ................................ ................................  ثم اغت ِس ِيل وصيل،يضني ِفيها
ِ ت
ِ الصالة قدر األيامِ ال ِيت كن
ِ حت
Фатыма бинт Абу Хубайш пришла к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал:
«У меня не прекращается кровотечение. Так может, мне перестать совершать молитву?» Он
сказал: «Нет. Это кровь из сосуда, так что оставляй молитву на те дни, в которые у тебя
366 ........ .»обычно была менструация раньше, а потом совершай полное омовение
и молись
ْ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ ر َُ ْ ً َ َ ر
ْ َرسق
َ َ خ ُزو ِم ري ِة الريت
368 .................................. ................................ ................................ ت
م
ال
ن
أ
ش
م
ه
أن قريشا أهم
ِ
В своё время курайшиты были озабочены делом одной женщины из бану Махзум, которая
368 ................... ................................ ................................
................................ .совершила
кражу
َ َ
َ
َ َْ ٌ َ ٌ َ َ ََْ َ َ ْ َ َ ر
ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ر
َ ْوم قُل
َ  وال ُت ْمه ُل حىت إذا بَلَ َغت احلُلْ ُق،الف ْق َر وتَأ ْ َم ُل الغ َىن
ً
ولفالن
ا
ذ
ك
لفالن
ت
ىش
خت
،
يح
ح
ش
يح
ح
ص
ت
ن
أ
و
ق
د
ص
ت
ن
أ
:قال
ا؟
ر
ج
أ
م
ظ
ع
أ
ة
ق
ِ أي الصد
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ َ
371 ........................... ................................ ................................ ................................ لفالن
 وقد اكن،كذا
ٍ
Какая милостыня приносит наибольшую награду?» Он ответил: «Та, которую ты ...«
подаёшь, будучи здоровым и скупым, опасаясь бедности и стремясь быть богатым. И не
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тяни до тех пор, пока душа твоя не подступит к глотке, чтобы тогда сказать: мол, [я отдаю]
371 ... .»такому-то столько-то, а такому-то столько-то, когда
это уже принадлежит такому-тоَ
ْ
َ
ْ َ
ُ ُّ
َ َ كم َخلَ َف اخل
َ
َ
373 ....................................... ................................ ارج
أي
ِ ارج يف أه ِله وماهل خبري اكن هل ِمثل نِص ِف أجر اخل
ِ
Любой из вас, кто станет благим образом замещать выступившего [в поход] в [заботах о] «
.»его семье и его имуществе, получит [награду], равную половине награды выступившего
373 ................. ................................ ................................ ................................
................................َ
ْ
َُ ْ َ ََ َ ر ْ َ َ ْ َ ُ ي
َ
ُ انل
أ ُّي َها ر
375 .......................... ................................ ................................ اسألوا اهلل ال َعا ِفيَة
 و، ال تتمنوا ِلقاء العدو،اس
375 ...................... »О люди, не желайте встречи с врагами и просите Аллахаَ об избавлении«ُ
ُ ْ
ُ
َ
377 ............... ................................ ................................ ................................ أسجد ىلع سبع ِة أعظم
أ ِم ْرت أن
377 ................. »...Мне было приказано совершать земной поклон, опираясь на семь костей«
379 ......................................... ................................ ................................  الطالق-تعاىل- أبغض احلالل إىل اهلل
379 ........... ."Из всех дозволенных деяний самым ненавистным для Аллаха является развод"
381 ................... ................................ ................................  فهو لك،أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك ودراهمك
Ты думаешь, я предложил тебе такую скромную цену для того, чтобы потом забрать у тебя «
381 ........ .»верблюда? Возьми своего верблюда и свои дирхемы — всё это принадлежит тебе
384 .... . فاكن ذلك أول خلع اكن يف اإلسالم: قال، وفرق بينهما، فأرسل إيله فردت عليه حديقته، نعم:أتردين عليه حديقته اليت أصدقك؟ قالت
Сахль ибн Абу Хасма (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Хабиба, дочь Сахля, была
женой Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса аль-Ансари, но питала к нему отвращение,
поскольку он был некрасивым человеком маленького роста. И она пришла к Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) и сказала: “О Посланник Аллаха, поистине, я не могу смотреть
на него, и если бы не страх перед Всемогущим и Великим Аллахом, я бы плюнула ему в
лицо”. Тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Вернёшь ли ты
ему сад, который он дал тебе в качестве брачного дара?” Она ответила: “Да”. Тогда он послал
к нему, и она вернула ему его сад, и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
расторг их брак». Передатчик сказал: «И это было первое расторжение брака по
384 .............. ................................ ................................ .»инициативе женщины (хуль) в исламе
386 ...................................... ................................  ويذوق عسيلتك، حىت تذويق عسيلته،أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال
Ты хочешь вернуться к Рифа‘а? Нет — до тех пор, пока не вкусишь ты сладость [нового «
386 ......................... ................................ .»мужа] и пока не вкусит [новый муж] сладость твою
389 .................... ................................  إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها: قال،أتصيل املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار
Разрешается ли женщине молиться в длинной рубахе и покрывале, но без изара?» Он «
389 ................. .»ответил: «Только если рубаха плотная и закрывает внешнюю часть ступней
 فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن، إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، يا رسول اهلل: فقال، رجل أعىم-صىل اهلل عليه وسلم- أىت انليب
391 ...................................  فأجب: قال، نعم: هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال: فقال، فلما وىل داعه، فرخص هل،يرخص هل فيصيل يف بيته
К Пророку (мир ему и благословение Аллаха) пришёл слепой и сказал: «О Посланник
Аллаха, поистине, у меня нет поводыря, который водил бы меня в мечеть». И он попросил
у Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) разрешения молиться дома, и он
разрешил ему. Но когда тот уже собрался уходить, он позвал его и спросил: «Слышишь ли
ты призыв?» Тот ответил: «Да». [Пророк (мир ему и благословение Аллаха)] сказал: «Тогда
391 .......................... ................................ ................................ ................................ .»внимай ему
ً  برجل قد رشب-صىل اهلل عليه وسلم- أيت انليب
393 ......................................... ................................ .» «ارضبوه: قال،مخرا
К Пророку (мир ему и благословение Аллаха) привели человека, который пил вино, и
393 ................. .»Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Побейте его
 سلوا هل َتدون فيها أثرا؟: فقال عبد اهلل، فتويف قبل أن يدخل بها، يف رجل تزوج امرأة ولم يفرض هلا-ريض اهلل عنه- أيت عبد اهلل بن مسعود
ً يعِن-  ما َند فيها، يا أبا عبد الرمحن:قالوا
395 ...................... ................................  أقول برأيي فإن اكن صوابا فمن اهلل: قال-أثرا

К ‘Абдуллаху ибн Мас‘уду, да будет доволен им Аллах, пришли по поводу мужчины, «
который женился на женщине, не назначив ей никакого брачного дара, и умер прежде, чем
войти к ней. ‘Абдуллах спросил: “Поспрашивайте: знаете ли вы хадис, связанный с таким
случаем?” Люди ответили: “О Абу ‘Абду-р-Рахман, мы не знаем никакого хадиса о подобном
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»случае”. Тогда он сказал: “Я скажу вам своё мнение, и если оно правильно, то это от Аллаха
395 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُ
398 ........................................  فخرج بالل بوضوء فمن ناضح ونائل، وهو يف ق رب ٍة هل محراء من أدم-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت انليب
Однажды я пришел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), который в это «
время находился в красном шатре из кожи, и увидел, как от него вышел Биляль, неся воду,
оставшуюся после совершенного им омовения. [Люди устремились к ней], и некоторым
398 ........ .»досталось что-то из этой воды, а некоторым удалось лишь побрызгать на себя ею
401  كأنه يتهوع، والسواك يف فيه، أع، أع: وهو يقول، وطرف السواك ىلع لسانه: قال، وهو يستاك بسواك رطب-صىل اهلل عليه وسلم- أتيت انليب
Однажды я пришёл к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и увидел, что он «
чистит зубы свежим сиваком (зубочисткой), пытаясь достать им до самого края своего
языка и издавая сдавленные звуки: "Уъ, уъ". При этом зубочистка находилась у него во рту,
401 ................... ................................ ................................ .»и казалось, что его вот-вот
стошнит
ي
ُْ َ َ َ ر
ُْ
َ
403 .................. ................................ ................................ ................................ ارب وأعفوا اللَّح
ِ أحفوا الشو
403 .......................................... ................................ .»Укорачивайте усы и отпускайте бороды«
405 ..................... ................................  فالكبد والطحال: وأما ادلمان، فاحلوت واجلراد: فأما امليتتان،أحلت لكم ميتتان ودمان
Вам дозволено [употреблять в пищу] два [вида] мертвечины и два [вида] крови. Что «
касается двух [видов] мертвечины, то это рыба и саранча, а два [вида] крови — это печень и
405 ............................. ................................ ................................ ................................ .»селезёнка
ً
ً
407 .  وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيلكمِن فأيع ما يقول، فيفصم عِن وقد وعيت عنه ما قال، وهو أشده يلع،أحيانا يأتيِن مثل صلصلة اجلرس
Иногда это похоже на звон колокольчиков, и это для меня тяжелее всего, и я усваиваю «
сказанное, и он уходит. А иногда ангел приходит ко мне в образе человека и говорит со
407 ........................ ................................ ................................ »мной, а я усваиваю сказанное им
ُ  لكهم يُوقف-صىل اهلل عليه وسلم- أدركت بضعة عْش من أصحاب رسول اهلل
410 ........................ ................................ المويل
ِ
Сулейман ибн Ясар (да помилует его Аллах) сказал: «Я застал более десяти сподвижников
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и все они оставляли поклявшегося
не приближаться к жене четыре месяца и более до истечения четырёх месяцев, [после чего
предоставляли ему выбрать между разводом и возвращением к жене]» [Муснад аш410 .................................. ................................ ................................ ................................ .Шафии]
412 ........................ ................................ ................................  ويذهب اذلي يف نفس أيب حذيفة،أرضعيه حترِّم عليه
Дай ему своего молока, и ты станешь запретной для него, и Абу Хузайфу перестанет “
412 ................... ................................ ................................ ”тяготить то, что тяготило его прежде
414 ................................... ................................  وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما، وخلل بني األصابع،أسبغ الوضوء
Совершай малое омовение должным образом, промывай между пальцами и промывай нос «
414 ............. ................................ ................................ »поглубже, если только ты не постишься
417 .......................... } ثم تال هذه اآلية {واستغفر ذلنبك وللمؤمنني واملؤمنات، ولك، نعم:؟ قال-صىل اهلل عليه وسلم- أستغفر لك انليب
Я видел Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и ел вместе с ним хлеб и мясо
(или он сказал: сарид)". ['Асим] сказал: "Я спросил ['Абдуллаха ибн Сарджиса]: "Просил ли
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, о прощении для тебя?" Он ответил: "Да,
и для тебя тоже", а потом прочитал следующий аят: "И проси прощения за свой грех и за
верующих мужчин и верующих женщин" (сура 47 "Мухаммад = Мухаммад", аят 19).
['Абдуллах] сказал: "А потом я зашёл ему за спину и посмотрел на печать пророчества,
которая была у него между лопаток [ближе к] левой лопатке и выше неё и представляла
417 ......................... .собой нечто вроде скопления родимых пятен, казавшихся бородавками
420 ............... ................................ ................................ ................................  وأجزأتك صالتك،أصبت السنة
420 ...................... .»Ты поступил в соответствии с Сунной, и твоя молитва тебе засчиталась«
422 ......................... ................................ ................................  أو أعظم لألجر،أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم
Совершайте рассветную молитву, когда начнет светать, и ваше вознаграждение будет ещё «
422 ........... ................................ .»большим (или: "ибо это более велико по вознаграждению")
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 خيمة يف املسجد-صىل اهلل عليه وسلم-  فرضب انليب، رماه يف األكحل، يقال هل حبان بن العرقة، رماه رجل من قريش،أصيب سعد يوم اخلندق

423 ............................... ................................ ................................ ................................ يلعوده من قريب

Са‘да ранили в битве у Рва. В него пустил стрелу курайшит Хиббан ибн аль-‘Арика. Это «
был Хиббан ибн Кайс из бану Муис ибн ‘Амир ибн Лю`ай, и стрела попала в сосуд на его
руке. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел поставить палатку в мечети, чтобы
423 .............. ................................ ................................ .»находиться поблизости и навещать его
َ ُ
ْ
ْ
َ ْ  فإن َخ،أع ُطوه
426 ........... ................................ ................................ ................................ ريكم أح َسنُكم ق َضاء
Отдайте ему [такого], ибо, поистине, лучший из вас тот, кто наилучшим образом «
426 ................ ................................ ................................ ................................ .»возвращает долги
 لوال أن أشق: فخرج ورأسه يقطر يقول، رقد النساء والصبيان، يا رسول اهلل,  الصالة: فقال, فخرج عمر، بالعشاء-صىل اهلل عليه وسلم- أعتم انليب
428 .................................... ................................ ................................ ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة هذه الساعة

Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оттянул совершение ночной «
молитвы (аль-‘иша) до наступления глубокой ночи настолько, что к нему вышел ‘Умар и
сказал: "Время молитвы, о Посланник Аллаха! Женщины и дети уже заснули!" — после чего
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел к людям, а с головы его капала
вода, и сказал: "Если бы не было это слишком тяжело для членов моей общины, я
428 ........... .»"обязательно повелел бы им совершать эту молитву именно в этот час времени
َ َ ر
َ ُ َ َ
ْ َ َُ
َ ْ ُ ُّ
430 ..........................................  أو َط ُروقة فح ٍل يف َس ِبيل اهلل،يحة خا ِدم يف َس ِبيل اهلل
اط يف َس ِبيل اهلل وم ِن
ٍ أفضل الصدقات ِظل فسط
Лучшая милостыня — тень шатра на пути Аллаха, предоставление слуги на пути Аллаха «
430 ............ ................................ .»или предоставление взрослой верблюдицы на пути Аллаха
432 ..................... ................................  صالة الليل، بعد الفريضة، وأفضل الصالة، شهر اهلل املحرم، بعد رمضان،أفضل الصيام
После Рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха мухаррам, а наилучшей «
432 ................. ................................ .»молитвой после обязательной
является ночная молитва
ُ َ َ َ ُ ُ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ر
434 ............................... ................................  وصلت عليكم المالئِكة،أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار
434 ............................ ................................ »…Пусть у вас совершают разговение постящиеся«
ُ
ُ َْ
َ َر
ُْ
436 ......................... ................................ َتيعه وتدئِبه
ِ أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت ملكك اهلل إياها؟ فإنه يشكو إيل أنك
Разве не боишься ты Аллаха в отношении этого бессловесного животного, которое Аллах «
дал тебе во владение? Он пожаловался на то, что ты моришь его голодом и изнуряешь его
436 ................................. ................................ ................................ ................................
»работой
ي
ْ
ََ
ُ َْ َ
َ
ً
439 ............  يصيل بانلاس بِ ِمىن إىل غري ِجدار-صىل اهلل عليه وسلم-  ورسول اهلل، وأنا يومئذ قد ناهزت االح ِتالم،ان
ٍ أقبلت راكبا ىلع ِمحار أت
Я приехал на ослице, а я тогда был близок к совершеннолетию. В это время Посланник «
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) молился с людьми в Мине, и перед ним не было
никакой стены. Я проехал перед частью ряда, после чего спешился и пустил ослицу пастись,
439 ...................................... .»а потом встал в ряд, и никто не осудил меня за то, что я сделал
ْ
رث ُت عليكم يف ي
ْ َ أك
441 ..................... ................................ ................................ ................................ الس َواك
441 ........................... ................................ ................................ .»Я много говорил вам о сиваке«
442 ............................. ................................  نعم: يصوم من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت-صىل اهلل عليه وسلم- أكان رسول اهلل
Постился ли Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) по три дня «
442 ......................... ................................ ................................ ................................ »?ежемесячно
444 ....................... ................................ ................................ صيد لم يُ َصد ألجله وال أاعن ىلع صيده
أكل املحرم من
ٍ
Принятие в пищу паломником в состоянии ихрама мяса дичи, которая была добыта не им
444 ................................... ................................ ................................ .самим и без его содействия
ً
ً
447 ................ ................................ ................................  وخياركم خياركم لنسائهم،أكمل املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا
Самой совершенной верой обладают наиболее благонравные верующие, а лучшие из вас «
447 .......................... ................................ .»— те, кто лучше всех относится к своим женщинам
449 ........................ ................................ ................................  أال إن القوة الرِّم، أال إن القوة الرِّم،أال إن القوة الرِّم
.Поистине, сила — в стрельбе, поистине, сила — в стрельбе, поистине, сила — в стрельбе
449 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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 هم ينتظرونك، ال: أصىل انلاس؟ قلنا: فقال-صىل اهلل عليه وسلم-  ثقل انليب، بىل:؟ قالت-صىل اهلل عليه وسلم- أال حتدثيِن عن مرض رسول اهلل
451 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
Не расскажешь ли ты мне о болезни Посланника Аллаха (да восхвалит его Аллах и «
приветствует)?» Она ответила: «Конечно… Когда во время болезни Посланника Аллаха (да
восхвалит его Аллах и приветствует) его состояние ухудшилось, он спросил: “Совершили ли
451 ......................... ................................ »”люди молитву?” Мы ответили: “Нет, они ждут тебя
ً
454 ............. ................................ ................................ ناكحا أو ذا حمرم
 إال أن يكون،أال ال يبيَت رجل عند امرأة ثيب
Пусть мужчина ни за что не ночует у побывавшей замужем женщины, если только он не «
454 .. »муж ей и не близкий родственник, не имеющий права вступать с ней в брак (махрам)
456 ........................... ................................ ................................  فما بيق فهو ألوىل رجل ذكر،أحلقوا الفرائض بأهلها
Отдавайте соответствующие части наследства тем, кому они полагаются, а всё оставшееся «
после распределения имущество должно достаться мужчине, который является
456 ............ ................................ ................................ .»ближайшим родственником покойного
458 ........... ................................  إن بعض هذه األقدام ملن بعض: فقال،ألم تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد
Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) зашёл ко мне радостный «
и сказал: “Знаешь ли ты, что Муджаззиз увидел сейчас Зейда ибн Харису и Усаму ибн Зейда
и сказал: ‹Это ступни родственников!›”». А в другой версии говорится: «Муджаззиз был
458 ......................................... .»человеком, умеющим определять родство по внешнему виду
460 ................................. ................................ ................................ أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك
Поистине, если бы ты отдала её своим родственникам со стороны матери, то твоя награда «
460 ................... ................................ ................................ ................................ .»была бы больше
462 .................. ................................ ................................ ................................ أما هذا فقد مأل يده من اخلري
462 ....................... ................................ .»Что касается этого, то его рука наполнилась благом«
464 ............. ................................  أو ُيعل صورته صورة محار؟,أما خيىش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهلل رأسه رأس محار
Разве не боится тот, кто поднимает голову свою раньше имама, что Аллах превратит «
464 .......................................... »!?голову его в голову осла [или: превратит в осла его самого]
466 ........................................ ................................ ................................  ويوتر اإلقامة,أمر بالل أن يشفع األذان
.»Билялю было велено повторять слова азана чётное число раз, а слова икамы — нечётное«
466 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
468 ..................................... ................................  وأن تنظف، ببناء املساجد يف ادلور-صىل اهلل عليه وسلم- أمر رسول اهلل
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел строить мечеть среди домов и «
468 ...................................... ................................ ................................ »…содержать её в чистоте
ٌ
470 ..........................  فإذا برئت جراحته استقاد،جرح أن ال يستقيد حىت تَّبأ جراحته
 من اكن به-صىل اهلل عليه وسلم- أمر رسول اهلل
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел тому, кого ранили, не воздавать
обидчику равным до тех пор, пока его собственная рана не заживёт, а когда она заживёт,
470 ........... ................................ ................................ ................................ .воздавать ему равным
473 ............. ................................ ................................ ................................ أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض
473 ................ »Барире было велено соблюдать идду в течение трёх менструальных циклов«
ْ َْ َ
ّ
َ َ ََْ
ُ ُْ
ُر
475 ................ زتل َن ُمصىل املسلمني
ِ  أن َنرج يف العيدين العواتِق َوذ َو-صىل اهلل عليه وسلم- أمرنا رسول اهلل
ِ  وأمر احليض أن يع،ور
ِ ات اخلد
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велел нам выходить на «
молитву в два праздничных дня, что касалось также молодых девушек и девочек, сидящих
в своих домах за занавесками. Что же касается женщин, у которых в то время были
475.»месячные, то он велел им стоять поодаль от места (праздничной) молитвы мусульман
478 ...........  وأن ال أعطي اجلزار منها شيئًا، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، أن أقوم ىلع بدنه-صىل اهلل عليه وسلم- أمرين رسول اهلل
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел мне присматривать за его «
жертвенными верблюдами и раздать в качестве милостыни их мясо, шкуры и попоны, но
478 ................... ................................ ................................ »...ничего из этого не давать мяснику
480 ................ ................................ ................................  فإنه ال تزال تصاويره تعرض يف صاليت،أميطي عنا قرامك هذا
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Убери отсюда эту твою занавеску, ибо, поистине, её изображения всё время стоят у меня «
480 ....................... ................................ ................................
»!перед глазами
َ
ُ во время молитвы
ر
َ ِ  أ-صىل اهلل عليه وسلم- أن انلريب
482 ............................... ................................  فأتبَ َعه ِإيراه, فداع بماء, فبال ىلع ثوبه,يت بصيب
Однажды Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) принесли маленького «
ребенка, и после того как он взял его на руки, тот помочился на его одежду. Тогда Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) попросил принести ему воды, после чего
482 .................................. ................................ ................................ .»побрызгал ею на это место
َ َُ ر
ْ
ُ لر
 َول ِ ر، لِلْ َف َر ِس َس ْه َم ْني:انل َفل
 قَ َس َم يف ر-صىل اهلل عليه وسلم- ول اهلل
484 ........................... ................................ ج ِل َسه ًما
أن رس
ِ
ِ
ِ
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выделял две доли из «
484 ............ ................................ .»военных трофеев на боевого коня и одну — на его всадника
ر
ر
ر
486 .........................  وخرج من اثلنية السفىل، من اثلنية العليا اليت بابلطحاء، دخل مكة من كداء-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вступил в Мекку со стороны Када`, «
486 .... .»проехав через верхний перевал, что в аль-Батха`, а покинул через нижний перевал
ي
ّ
َ  ليس فيها قَميص َوال ع َم،كف َن يف أثواب بيض َي َمانيَة
488 ............... ................................ امة
-صىل اهلل عليه وسلم- أن رسول اهلل
ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, завернули в три белых
488 .................................... .йеменских одеяния, среди которых не было ни рубахи, ни чалмы
490 .............. ................................ . يفعل ذلك-صىل اهلل عليه وسلم-  اكن رسول اهلل: وقال،أن ابن عمر اكن يضع يديه قبل ركبتيه
Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) [перед совершением земного поклона в молитве]
сначала клал наземь руки, а затем касался её коленями, говоря: «Посланник Аллаха (да
490 .................. ................................ .»благословит его Аллах и приветствует) поступал так же
ْ أن الشمس َخ َس َف
 فكَّب وصىل أربع ركعات يف، وتقدم، فاجتمعوا، الصالة جامعة: فبعث ُمناديا ينادي-صىل اهلل عليه وسلم- ت ىلع عهد رسول اهلل

492 ........................ ................................ ................................ ................................  وأربع سجدات،ركعتني
Когда при жизни Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) «
произошло солнечное затмение, он отправил глашатая, который возгласил: "Общая
молитва!" Люди собрались, он вышел вперёд, произнёс слова: "Аллаху Акбар" и совершил
492 ............... ................................ .»в двух ракятах четыре поясных
и четыре земных поклона
ْ
ُ
َ َ
َْ
ر
494 ............................. ................................  وأذن يف حلوم اخليل، نىه عن حلُومِ احل ُ ُم ِر األه ِل ري ِة-صىل اهلل عليه وسلم- انليب
أن
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил есть мясо домашних ослов
494 ........................................ ................................ ................................ .и разрешил есть конину
496 ........................... ................................  احتجم فصىل ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Однажды Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) сделали кровопускание, «
после чего он помолился, не совершив омовения и не помыв ничего из частей тела сверх
496 ............................. ................................ .»тех мест, из которых ему сделали кровопускание
499 ................................ ................................  استخلف ابن أم مكتوم يؤم انلاس وهو أعىم-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) оставил Ибн Умм Мактума руководить молитвой
499 ........................... .людей во время своего отсутствия, несмотря на то, что тот был слепым
ْ
ْ َ فَ َو َز َن هل ف،رتى منه بَعريا
َ َ اش
501 ............. ................................ ................................ أر َجح
-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ِ
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) купил у него верблюда, отвесив ему «
501 ................ ................................ ................................ .»[оговорённую цену] и добавив сверху
503 ....................... ................................  فجدله جبريدتني حنو أربعني، أيت برجل قد رشب اخلمر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) привели человека, который пил вино, и он
503 ..................................... .велел нанести ему около сорока ударов голой пальмовой ветвью
505 ................................. ................................  وىلع العمامة واخلفني، فمسح بناصيته، توضأ-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Однажды, совершая омовение, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обтер
505 ............... ................................ .свою чёлку вместе с чалмой, а также обтер кожаные носки
507 .................................. ................................  إذا لم يكن دونها أم، جعل للجدة السدس-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предписал отдавать бабушке покойного шестую
507 ...................... ................................ .часть наследства, если матери покойного нет в живых
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ُ
َ ر
509 ...................................... ................................  وفضل الق ررح يف الغاية، َس ربق بني اخليل-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) устроил скачки на лошадях и определил для
509 .................... ................................ ................................ .четырёхлетних большее расстояние
ّ
َ انل
 َص رىل ىلع ر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ج ِ ي
511 ....................... ................................  أو اثلالث، فكنت يف الصف اثلاين،ايش
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал [погребальную] молитву по «
511 ........... .»негусу, и [в этот момент] я находилсяُ во втором или третьем ряду [молящихся]
ر
َْ
ََْ
 حىت إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمه، ولم ُي ِل ْس فقام انلاس معه،ني
ِ  صىل بهم الظهر فقام يف الركعتني األويل-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
ي ُ ر
َ
513 ........................ ................................ ................................ ك رَّب وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن ي ُ َسل َم ث رم َسل َم
Однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершал с ними полуденную «
молитву (зухр) и не сел после двух ракятов. Люди встали вместе с ним. В конце молитвы,
когда люди ожидали таслима, он сначала произнёс такбир, совершил во время своего
513 ......................................... .»сидения два земных поклона и лишь потом произнёс таслим
515 .......................... ................................  ثم سلم، ثم تشهد، فسجد سجدتني، صىل بهم فسها-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Имран ибн Хусайн (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк (мир ему ‘
и благословение Аллаха) руководил их молитвой и сделал что-то не так по оплошности,
после чего совершил два дополнительных земных поклона, потом прочитал ташаххуд, а
515 ......................................... ................................ ................................ .потом произнёс таслим
ً
َ َ َ
َُ َ ي
517 ................................... ................................ ان
ِ  أال تصلي: فقال، طرق عليا وفاطمة يلال-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
517 ....................................... ................................ ................................ »?Разве вы не молитесь«
518 ......................... ................................  اعمل أهل خيَّب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) оставил жителей Хайбара трудиться на ранее
принадлежавшей им земле с условием, что они будут отдавать [мусульманам] половину
518 .................................... ................................ ................................ ................................ .урожая
520 ................................ ................................  فدى رجلني من املسلمني برجل من املْشكني-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Имран ибн Хусайн (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) освободил двух мужчин из числа мусульман, обменяв на них
520 ........... ................................ ................................ ................................ .одного многобожника
522 ....................... ................................  يدعو ىلع أحياء من بِن سليم، قنت شهرا بعد الركوع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в течение месяца обращался к Аллаху «
с мольбой-кунут после поясного поклона, призывая проклятия на людей из племени
Сулейм. Он отправил сорок (или: "семьдесят" — здесь передатчик хадиса сомневался)
чтецов Корана к людям из числа многобожников, а они напали и убили их, хотя между
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и теми многобожниками
было заключено перемирие. И я никогда не видел, чтобы Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) был столь сильно разгневан на кого-либо, как он был разгневан на убийц
522 ............................. ................................ ................................ ................................ .»тех чтецов
ر
َ َ َ
ُ  َاك َن َي ُق-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
524 ........................................ ................................ وم من الليْ ِل َح رىت تتَف رط َر ق َد َماه
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) выстаивал по ночам молитву так, что ноги его «
опухали, и я спросила его: “Зачем ты делаешь это, о Посланник Аллаха, ведь Аллах даровал
тебе прощение всех прошлых и будущих грехов?” Он ответил: “Разве я не желаю быть
524 ......................................... ................................ ................................ .»”?благодарным рабом
526 ....................................... ................................  غفرانك: اكن إذا خرج من الغائط قال-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Выходя из уборной, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: "Прости «
526 .......................................... ................................ ................................ .»меня" ("Гуфрана-кя")
528 ............................. ................................  اكن إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал поясной поклон, то
держал пальцы рук растопыренными, а когда совершал земной поклон (напротив) смыкал
528 ............ ................................ ................................ ................................ ................................ .их
ً  اكن ال يدع-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
530 ............................ ................................ أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة
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Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не оставлял дополнительную молитву в
четыре ракята перед обязательной полуденной молитвой и дополнительную молитву в два
530............................... ................................ .ракята перед обязательной рассветной молитвой
532 ................................ ................................  أو داع ىلع قوم، اكن ال يقنت إال إذا داع لقوم-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) читал мольбу-кунут только тогда, когда «
532 .. .»хотел обратиться с мольбой за каких-нибудь людей или против каких-нибудь людей
ر
َ ي
َ
534 ....................................... ................................  ويقوم آخره فيُصيل، اكن ينَام أول الليل-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спал в первую часть ночи, а когда наступала «
534 .................................... ................................ .»последняя часть ночи, он вставал и молился
ُ ُّ ّ
ْ
َ
َْ ْ َ
ِ للرك
536 .  وإذا رفع رأسه من الركوع َرف َع ُه َما كذلك،وع
 وإذا كَّب،كبَيْ ِه إذا افتَتَ َح الصالة
ِ  اكن يرفع يديه حذ َو من-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поднимал руки до уровня плеч, «
начиная молитву и при произнесении слов "Аллах Велик" перед совершением поясного
поклона. Таким же образом он поднимал руки и после выпрямления из поясного
536 .............................. ................................ ................................ ................................ »...поклона
538 .............................. ................................  اكن يصيل ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
После появления зари Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал два «
538 ....................... ................................ ................................ ................................ .»лёгких ракята
540 ............ ................................ ................................  اكن يطوف ىلع نسائه بغسل واحد-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поочередно совершал половое сношение
540 ......................................... .со своими жёнами, совершив полное омовение всего один раз
542 ................................. ................................ -ريض اهلل عنها-  اكن يغتسل بفضل ميمونة-صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب
Пророку (мир ему и благословение Аллаха) случалось использовать для полного омовения
воду, оставшуюся [в сосуде после того, как оттуда набирала воду для омовения его жена]
542 ................. ................................ ................................ .Маймуна (да будет доволен ею Аллах)
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