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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 : اكن يفعل: مجلة تفيد االستمرار واتلكرار يف الغالب. -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  •
وىل، واملراد الركعة األوىل واثلانية، وكذا األخريني مثىن األخرى، واملراد الركعة اثلاثلة  •

ُ
والرابعة من صالة الظهر يف األويلني : بيائني تثنية األ

 .والعرص

اكن يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
بأم الكتاب، وسورتني، ويف الظهر يف األويلني 

 الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية
 

«В каждом из первых двух ракятов 
полуденной молитвы Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) 
обычно читал "Мать Писания" (т. е. "аль-

Фатиху") и ещё одну суру после неё, 
тогда как в двух последних ракятах он 

читал только "Мать Писания", хотя 
иногда мы слышали, как он читает тот 

или иной аят.» 

 :احلديث .715
صىل اهلل -أن انليب »: -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة 

اكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم  -عليه وسلم
بأم  الكتاب، وسورتني، ويف الركعتني األخريني

الكتاب ويسمعنا اآلية، ويطول يف الركعة األوىل ما ال 
يطول يف الركعة اثلانية، وهكذا يف العرص وهكذا يف 

 «.الصبح

** 

715. Текст  хадиса: 

Абу Катада (да будет доволен им Аллах) передал: 

«В каждом из первых двух ракятов полуденной 

молитвы Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) обычно читал "Мать Писания" (т. е. 

"аль-Фатиху") и ещё одну суру после неё, тогда как 

в двух последних ракятах он читал только "Мать 

Писания", хотя иногда мы слышали, как он читает 

тот или иной аят. Чтение во время совершения 

первого ракята занимало у него больше времени, 

чем чтение во время второго, и он обычно поступал 

так же во время предвечерней и рассветной 

молитв.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أنه يف الصلوات الرسية  يبني احلديث الرشيف
اكلظهر والعرص يقرأ فيها بالفاحتة مع سورة أخرى يف 
الركعتني األويلني، ويقرأ بالفاحتة فقط يف األخريني 
اكلصالة اجلهرية تماماً، وال بأس من رفع الصوت 

 قلياًل للتعليم.

** 

В этом благородном хадисе разъясняется, что в тех 

молитвах, где Коран читается про себя, например, 

в полуденной и предвечерней молитвах, в каждом 

из первых двух ракятов Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) читал «аль-Фатиху» и ещё 

какую-нибудь суру, а в последних двух ракятах — 

только суру «аль-Фатиха». Например, он так же 

поступал в последних ракятах молитв, где Коран 

читается вслух. И нет ничего предосудительного в 

том, если человек чуть повысит голос, читая аяты 

Корана с целью обучения. 
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م اهلل، أو ويسمعنا اآلية : أي: جيهر بها حىت يُسمعها من خلفه، واآلية لغة: العالمة، وُسيم بها اجلزء من القرآن؛ ألنه عالمة ىلع أن القرآن الك •
 .م هل ابتداء وانتهاءألنها عالمة النقطاع الالكم اذلي قبلها عن اذلي بعدها وانفصاهل، أي: أنها عالمة ىلع أن الالك

 :فوائد احلديث
 .وجوب قراءة الفاحتة يف لك ركعة من ركعات الصالة .1

 .استحباب قراءة يشء من القرآن بعد الفاحتة، يف الركعتني األويلني من الظهر والعرص، ومثله املغرب والعشاء وصالة الفجر .2

الصالة؛ باتفاق العلماء، ولكن يكره االقتصار ىلع الفاحتة يف الصالة يف القراءة بعد الفاحتة ليست واجبة، فلو اقترص ىلع الفاحتة أجزأت  .3
 .غري ما ذكر، فرًضا اكنت أو نفاًل؛ ألنَّه خالف السنة

 .استحباب تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية، يف الظهر والعرص .4

 .استحباب كون قراءة الظهر والعرص رسية .5

صىل اهلل -قراءة يف الصالة الرسية، السيَّما إذا تعلَّق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكري؛ ذلك أنَّ انليبَّ أنَّه ال بأس من اجلهر بآية أو آيتني يف ال .6
 .اكن جيهر يف بعض اآليات، ولعل الغرض من ذلك بيان اجلواز -عليه وسلم

خريني من صالة العرص والظهر والعشاء، وثاثلة ا .7
ُ
 .ملغرباستحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ ما ذكر يف احلديث هو ُسنَّة انليب  .8

 املراجع:املصادر و

ة،  ام، للبسام، مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا را م ِمن بُلوغ الما  .م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا

 .م 2014 - ـه1435واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش  

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 

 .حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريبصحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري,  

 .ه1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط 
   (10916) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

يقرأ يف اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
صالة الفجر، يوم اجلمعة: الم تزنيل السجدة، 

 وهل أىت ىلع اإلنسان حني من ادلهر
 

Во время рассветной молитвы по 
пятницам Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) обычно читал 

[суру, начинающуюся со слов] «Алиф. 
Лям. Мим. Это Писание, в котором нет 

сомнения, ниспослано от Господа 
миров...» (сура 32, аяты 1-2) и [суру, 
начинающуюся со слов] «Разве не 

прошло для человека то время...» (сура 
76, аяты 1-2), а во время пятничной 

молитвы Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) обычно читал 

суры «аль-Джумуа» («Собрание») и «аль-
Мунафикун» («Лицемеры»). 

 :احلديث .716
اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-عن ابن عباس: أن انليب 

جدة،  يُل السَّ ْجِر، يوم اجلمعة: الم تاْْنِ ةِ الفا الا  يِف صا
ُ
أ ْقرا يا

ْهِر، وأن انليب  صىل -وهل أىت ىلع اإلنسان ِحنٌي ِمنا ادلَّ
اكن يقرأ يف صالة اجلمعة سورة  -اهلل عليه وسلم

 اجلُمعة واملنافقني. ويف رواية: يُِديم ذلك.

** 

716. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) передал: «Во время рассветной молитвы по 

пятницам Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) обычно читал [суру, начинающуюся 

со слов] "Алиф. Лям. Мим. Это Писание, в котором 

нет сомнения, ниспослано от Господа миров..." 

(сура 32 "ас-Саджда=Земной поклон", аяты 1-2) и 

[суру, начинающуюся со слов] "Разве не прошло 

для человека то время..." (сура 76 "аль-

Инсан=Человек", аяты 1-2), а во время пятничной 

молитвы Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) обычно читал суры "аль-Джумуа" 

("Собрание") и "аль-Мунафикун" ("Лицемеры")». В 

той версии хадиса, которую привёл ат-Табарани, 

дополнительно передано: «...и он постоянно так 

поступал.» 

صحيح الزيادة: مرسلة أي   :درجة احلديث
 )ضعيفة بسبب اإلرسال(

** 

 
Степень достоверности 

хадиса: 

أن يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن من اعدة انليب 
صالة الفجر يوم اجلمعة "آلم تْنيل" ويه سورة 

ىلع اإلنسان" ويه سورة اإلنسان، السجدة و"هل أىت 
ملا اشتملت عليه من ذكر خلق آدم، وذكر املعاد 
وحرش العباد، وأحوال القيامة اذلي اكن وسيكون يف 
يوم اجلمعة، تذكرياً بتلك احلال عند مناسبتها، واكن 
يقرأ يف صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني وأحيانًا 

رة األىلع سورة اجلمعة والغاشية وأحيانًا سو

** 

У Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) была привычка читать в рассветной 

молитве по пятницам суру «ас-Саджда» («Земной 

поклон») в первом ракяте и суру «аль-Инсан» 

(«Человек») во втором ракяте. При этом обе суры 

он прочитывал полностью после чтения «аль-

Фатихи». Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) выбирал для чтения по 

пятницам эти две суры по той причине, что они 

содержат в себе напоминание о великих событиях, 

которые уже произошли или ещё только произойдут 

в этот день. Например, сотворение Адама, 

воскрешение, сбор рабов Аллаха, ужасы Судного 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم اإلمام واملأموم

ا.  -سنن اجلمعة موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  نَُّة ِفيها السُّ ِة وا الا ة الصَّ  إِقااما
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 األوىل بقراءة: آلم تْنيل السجدة، وأما الركعة اثلانية فتقرأ فيها: سورة اإلنسان.السنة املستحبة يف صالة الفجر من يوم اجلمعة ختصيص الركعة  .1
 .ظاهر احلديث املداومة ىلع قراءة هاتني السورتني، يف صالة صبح اجلمعة .2

كر املعاد واحلرش مناسبة ختصيص هاتني السورتني بيوم اجلمعة؛ تلذكري املصلني ما اكن ويكون يف يومها، من: خلق آدم عليه السالم، وىلع ذ .3
 .للعباد

مع مرااعة أن من عوامل جناح رسالة املريب حتري األمور اتلايلة: اختيار الوقت املناسب، واستعمال ما سُهلت ألفاظه يف تبليغ الرسالة الرتبوية،  .4
 .األولوية يف معاجلة املشالك الرتبوية، ويلزتم يف هذا لكه احلكمة واملوعظة احلسنة

 املراجع:املصادر و

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

 .ه1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 

 - 1405املكتب اإلساليم , دار عمار بريوت, عمان. الطبعة: األوىل،   املعجم الصغري للطرباين، املحقق: حممد شكور حممود احلاج أمرير، دار النرش: -
 .م1985

 .م 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات  -

 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –املكتب اإلساليم إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش:  -
   (10920) الرقم املوحد:

والغاشية، كما يف هذا احلديث ويف روايات أخرى يف 
 صحيح مسلم.

وهكذا ينبيغ أن يذكر لك يشء عند مناسبته، يلكون 
 .أعلق باألذهان، وأحرض للقلوب، وأوىع لألسماع

Дня и т. д. Что касается чтения Корана во время 

пятничной молитвы, то иногда Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) читал 

суры «аль-Джумуа» («Собрание») и «аль-

Мунафикун» («Лицемеры»), иногда — суры «аль-

Джумуа» («Собрание») и «аль-Гашийя» 

(«Покрывающее»), а иногда — суры «аль-А'ля» 

(«Всевышний») и «аль-Гашийя» («Покрывающее»). 

Обо всём этом передаётся в достоверных хадисах. 

Таким образом, всё надлежит упоминать к месту, 

дабы слова лучше дошли до ума, глубже 

запечатлелись в сердце и полностью достигли 

слуха. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

نىَه عن احلِْبَوةِ  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  يوم اجلمعة واإلمام خيطب

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) запретил сидеть, подтянув к 

животу согнутые в коленях ноги и 
завернувшись в одну одежду, в пятницу, 

когда имам произносит проповедь. 

 :احلديث .717
: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن أنس اجلهين 

ِة يوم اجلمعة  -صىل اهلل عليه وسلم- ناىه عن احِلبْوا
 واإلمام خيطب.

** 

717. Текст  хадиса: 

Му‘аз ибн Анас аль-Джухани (да будет доволен им 

Аллах) передаёт, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) запретил сидеть, подтянув 

к животу согнутые в коленях ноги и завернувшись в 

одну одежду, в пятницу, когда имам произносит 

проповедь. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

هذا احلديث منسوخ كما أشار إيله أبو داود، ومعناه 
خيرب عن نيه انليب  -ريض اهلل عنه-أن معاذ بن أنس 

ِة يوم اجلمعة وقت  -صىل اهلل عليه وسلم- عن احِلبْوا
 .اخلطبة

ِة: أن ياضم اإلنسان فخديه إىل بطنه وساقيه إىل  واحِلبْوا
فخديه ويربط نفسه بسري أو عمامة أو حنوها، وقد 

عنها واإلمام  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
 :خيطب يوم اجلمعة لسببني

األول: أنه ربما تكون هذه احلبوة سببًا جللب انلوم 
  .إيله فينام عن سماع اخلطبة

ه مظنة النكشاف العورة؛ ألن الغالب واثلاين: أن
ىلع العرب أن يكون ىلع أحدهم اثلوب الواحد، فإذا 
ت عورته، وهلذا جاء انليه عنه كما يف  احتىب بادا
صحيح مسلم: "وأن حيتيب يف ثوب واحد اكشفا عن 
فرجه"، فهذا خاص بمن عليه ثوب واحد واعم يف لك 

  .وقت

الحتباء اعدة : "واكن هذا ا-رمحه اهلل-قال انلووي 
للعرب يف جمالسهم، فإن انكشف معه يشء من 

 ."عورته فهو حرام

وأما إذا أمن ذلك فإنه ال بأس بها؛ ألن انليه إذا اكن 
لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول انليه، كما ثبت 

يف الصحيحني من  -صىل اهلل عليه وسلم-عنه 

** 

Этот хадис отменён (мансух), о чём упоминает Абу 

Дауд. Смысл хадиса таков. Му‘аз ибн Анас (да 

будет доволен им Аллах) сообщил, что Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) запретил сидеть, 

подтянув к животу согнутые в коленях ноги и 

завернувшись в одежду, в пятницу, когда имам 

произносит проповедь. Это такая поза, когда 

сидящий человек подтягивает бёдра к животу, а 

голени — к бёдрам, и при этом обвязывает себя 

ремнём, чалмой или чем-то иным. Пророк (мир ему 

и благословение Аллаха) запретил сидеть таким 

образом, когда имам произносит пятничную 

проповедь, по двум причинам. Первая: эта поза 

способствует засыпанию, и человек может 

проспать пятничную проповедь. Вторая: аурат 

человека, принявшего такую позу, может открыться. 

Дело в том, что обычно арабы носили одну одежду, 

и если они заворачивались в неё описанным 

образом, то их аурат оставался неприкрытым. 

Поэтому Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

запретил так поступать в любом случае. Муслим 

приводит хадис, в котором говорится: «И 

заворачиваться в одну одежду, оставляя 

неприкрытыми свои срамные места». 

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Арабы 

имели обыкновение принимать эту позу, когда 

сидели. Но если при этом открывается аурат, то это 

запрещено (харам). Если же такой угрозы нет, то в 

этом нет ничего греховного, потому что если у 

запрета имеется известная причина и эта причина 

устранена, то и запрет исчезает. Более того, в 

сборниках аль-Бухари и Муслима в хадисе, который 

передал ‘Аббад ибн Тамим от своего дяди со 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة اتلصنيف:

 آداب اجللوس.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-بن أنس اجلهين معاذ  راوي احلديث:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اُشد عليهما ويكون إيلاتااه ىلع األرض • هره وي ة : أن يقيم اجلالس رْكباتايه، ويضم رْجلايه إىل باْطِنه بثوب جيمعها به مع ظا  .احِلبْوا

 :فوائد احلديث
لْب انلوم فيفوت استماع اخلطبة وهو واجب، وقد ينتقض الوضوء اذلي هو رشط لصحة  .1 ِظنة جا كراهية االحتباء أثناء ُخطبة اجلمعة؛ ألنه ما

 .الصالة

 .ىلع املسلم أن يكون ىلع هيئة تسرتيع انتباهه للخطيب يوم اجلمعة يلحصل املقصود من اخلطبة ويلخرج بفائدة منها .2

 املراجع:املصادر و

 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ه 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

            .ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيداسنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث الس    

 ه 1421مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل،  
   ه 1428ىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حي

     ه 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  

مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة  
               ه 1395

 .ه 1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
   (8955) الرقم املوحد:

 حديث عبَّاد بن تميم، عن عمه أنه "رأى رسول اهلل
مستلقًيا يف املسجد، واضًعا  -صىل اهلل عليه وسلم-

 ."إحدى رجليه ىلع األخرى

стороны отца, говорится, что он видел, как 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) лежал в мечети, положив ногу на ногу». 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمةالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 كتاب العتق. -كتاب الفرائض موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الفرائضالوالء : حق يرث به املعِتق من املعتاق ما أبقت  •

 .وعن هبته : ونىه عن هبة الوالء،أي إهدائه بال مقابل •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن بيع الوالء، وعن هبته، وعن غريهما من أنواع اتلمليَكت .1

ه، وال قال ابن دقيق العيد: الوالء حق ثبت بوصف، وهو اإلعتاق، فال يقبل انلقل إىل الغري بوجه من الوجوه، ألن ما ثبت بوصف يدوم بدوام .2
 .يستحقه إال من قام به ذلك الوصف

نىه عن بيع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  الوالء وعن هبته

«Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) запретил продавать и дарить 

право на наследство (аль-валя`) 
[вольноотпущенника].» 

 :احلديث .718
أن »مرفواعً:  -عنهماريض اهلل  -عن عبد اهلل بن عمر

نىه عن بيع الواالِء وعن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 «.ِهباِتهِ 

** 

718. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передает: «Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) запретил продавать и 

дарить право на наследство (аль-

валя`)[вольноотпущенника].» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ِة النسب، من حيث إن الك منهما  ة لكحما الواالء حلما
ال يكتسب ببيع وال هبة وال غري هما، هلذا ال جيوز 

 اتلرصف فيه ببيع وال غريه.
وإنما هو صلة ورابطة بني املعتق والعتيق حيصل بها 
إرث األول من اثلاين،  وانليه عن بيعه وهبته لكونه 

 .اكلنسب اذلي ال يزول باإلزالة

فلو أن إنساناً باع نسبه من أخيه ما يصلح ابليع، أو 
باع نسبه من ودله لم يصح ابليع، أو باع نسبه من ابن 

 .يباع، وهكذا الوالءعمه ال يصح ابليع، النسب ال 

** 

Право бывшего господина на наследство 

вольноотпущенника (аль-валя`) подобно 

родственной связи: и та, и другая связь не 

приобретается посредством купли, дарения или 

иным путём. Поэтому не разрешается 

распоряжаться ею путём продажи её или иным 

путём. Это связь между вольноотпущенником и тем, 

кто отпустил его на волю, предполагающая 

наследование господина вольноотпущеннику. И 

запрет продавать и дарить это право обусловлен 

тем, что оно подобно родственной связи, которую 

невозможно устранить. Если бы человек продал 

своё родство с братом, то эта продажа не была бы 

действительной, и если бы он продал своё родство 

со своими детьми, то эта продажа не была бы 

действительной, и если бы он продал своё родство 

со своим двоюродным братом, то эта продажа не 

была бы действительной. Так же и право на 

наследство (аль-валя`) вольноотпущенника. 
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 .أن العقد باطل ألن انلَّيه يقتيض الفساد .3

أن هذه العالقة ابلاقية اليت ال تنفصم، كما ال تنفصم عالقة النسب، ويرث املعتق من أعتقه، وكذلك عصبته املتعصبون بأنفسهم، نلعمة  .4
 .العتق عليه

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-األحَكم للشيخ إسماعيل األنصارياإلملام برشح عمدة -

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم-
   (5853) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < األنكحة املحرمة اتلصنيف:

 كتاب املغازي. -كتاب احليل  -اذلبائح والصيد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نكاح املتعة : تزوج الرجل باملرأة إىل أجل. •
 .السنة السابعة من اهلجرةيوم خيرب : زمن خيرب، يف  •

 .األهلية : اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون إيلها ضد الوحشية •

 :فوائد احلديث
 .حتريم نكاح املتعة وبطالنه .1

 .املتعة يف انلَكح اكن مباحا يف أول اإلسالم للرضورة فقط، ثم جاء اتلأكيد واتلأبيد تلحريمه ولو عند الرضورة .2

 .عنه، ملا يرتتب عليه من املفاسد، منها:اختالط األنساب، واستباحة الفروج بغري نكاح صحيح نىه الشارع احلكيم .3

 .انليه عن أكل حلوم احلمر األهلية فيه رجس، خبالف احلمر الوحشية، فيه حالل باإلمجاع .4

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
نكاح املتعة يوم خيرب، وعن حلوم احلمر 

 األهلية
 

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) запретил временные браки и 
употребление в пищу мяса домашних 
ослов во время завоевания Хайбара. 

 :احلديث .719
-أن انليب » -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 
نىه عن نكاح املتعة يوم  -صىل اهلل عليه وسلم

 «.خيرب، وعن حلوم احلُُمِر األهلية

** 

719. Текст  хадиса: 

‘Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) запретил временные браки и употребление 

в пищу мяса домашних ослов во время завоевания 

Хайбара. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

قصد الرشع من انلَكح االجتماع وادلوام واأللفة، 
وتكوينها، وحرم بعض الصور اليت وبناء األرسة 

ختالف مقصود الرشع من انلَكح، وهلذا  حرم انليب 
صىل اهلل عليه وسلم زمن خيرب نكاح )املتعة(، وهو 
أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل، بعد أن اكن مباًحا يف 
أول اإلسالم دلايع الرضورة، وكذلك نىه عن أكل 

م ويرجعون احلمر اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيله
 إيلها ضد الوحشية.

** 

Комментарий не переведен! 
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 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1392الطبعة اثلانية -السعادةمطبعة -اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري -

الطبعة  -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم -
 .ه1426 -العارشة

   (5922) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

وأبا بكر  -عليه وسلمصىل اهلل -أن انليب 
وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب 

 العاملني
 

«Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), Абу Бакр и ‘Умар 

начинали молитву с чтения: “Хвала 
Аллаху, Господу миров ”.»  

 :احلديث .720
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أنس 

وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة  -وسلم
بـ﴿احلمد هلل رب العاملني﴾. زاد مسلم: ال يذكرون: 
﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ يف أول قراءة وال يف 
آخرها. ويف رواية ألمحد والنسايئ وابن خزيمة: ال 
جيهرون بـ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾. ويف أخرى 

ون.. وىلع  هذا حيمل انليف يف البن خزيمة: اكنوا يرُسُّ
 رواية مسلم خالفا ملن أعلها.

** 

720. Текст  хадиса: 

Анас (да будет доволен им Аллах) передал: 

«Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует), Абу Бакр и ‘Умар начинали молитву 

с чтения: “Хвала Аллаху, Господу миров”». В версии 

Муслима дополнительно передано: «Они не 

произносили: “С именем Аллаха, Всемилостивого, 

Милующего” (“Бисми-Лляхи-Ррахмани-Ррахим”) ни 

в начале чтения, ни в конце». В версии Ахмада, ан-

Насаи и Ибн Хузеймы передано: «Они не 

произносили вслух: “С именем Аллаха, 

Всемилостивого, Милующего” (“Бисми-Лляхи-

Ррахмани-Ррахим”)». А в другой версии хадиса, 

которую привёл Ибн Хузейма, передано: «Они 

произносили про себя: “С именем Аллаха, 

Всемилостивого, Милующего” (“Бисми-Лляхи-

Ррахмани-Ррахим”)». И именно этим объясняется 

отрицание чтения «С именем Аллаха, 

Всемилостивого, Милующего» («Бисми-Лляхи-

Ррахмани-Ррахим») в «Сахихе» Муслима, а не 

слабостью данной версии хадиса, как заявили 

некоторые правоведы. 

 صحيح بكل رواياته  :درجة احلديث
** 

Все версии достоверны 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
لم يكونا  -ريض اهلل عنهما-وصاحبيه  -وسلم

يقرؤون البسملة جهًرا يف أول الفاحتة حال الصالة، 
 .وهذا يؤكد أن البسملة ليست من الفاحتة

والصحيح أن البسملة قالت اللجنة ادلائمة لإلفتاء: 
ليست من الفاحتة وال غريها، بل يه آية مستقلة من 
القرآن، وبضع آية يف سورة انلمل يف قوهل تعاىل: }إِنَُّه 
ِ الرَّمْحاِن الرَِّحيِم{، ويستحب  إِنَُّه ِمْسِب اَّللَّ انا وا ِمْن ُسلايْما
أن تقرأ يف بداية لك سورة، ماعدا براءة، والسنة أن 

 .احتة يف الصالة رساً تقرأ قبل الف

** 

В этом благородном хадисе разъясняется, что 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

и два его сподвижника (да будет доволен ими 

обоими Аллах) не читали вслух «бисмиЛлях» в 

начале «аль-Фатихи» во время молитвы. Это 

подтверждает мнение тех учёных, которые считали, 

что «бисмиЛлях» не является частью «аль-

Фатихи». В постановлении Постоянного комитета 

по фетвам говорится: «Согласно наиболее 

правильному мнению "бисмиЛлях" не является 

частью "аль-Фатихи" либо других сур. Слова 

"Бисми-Лляхи-Ррахмани-Ррахим" являются 

самостоятельным аятом Корана и частью аята в 

суре "ан-Намль=Муравьи" в Словах Всевышнего: 

«Оно от Сулеймана, и в нём сказано: “С именем 

Аллаха, Всемилостивого, Милующего” (сура 27, аят 

30). Желательно читать "бисмиЛлях" в начале 

каждой суры, кроме суры "Покаяние", и согласно 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  راوي احلديث:
 .متفق عليها الرواية األوىل اتلخريج:

 .الرواية اثلانية: "ال جيهرون" رواها  أمحد، والنسايئ، وابن خزيمة

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نه صليت مع أيب بكر وعمر وعثمان : أي: خلفهم يف صالة اجلماعة حال خالفتهم، وفائدة ذكره بيان استقرار هذه السنة، وأنه أمر لم ينسخ، وأ •

 .انليب صىّل اهلل عليه وسلّم وسنة اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم وإال فاحلجة قائمة بفعل انليب صىّل اهلل عليه وسلّمسنة 

{ : املراد اسم السورة، اليت اكنت تسىم عندهم بهذه اجلملة، ويه الفاحتة، وادلال ِمْن "ب • اِمنيا ال ِ راب  الْعا سبيل  احلمد" مضمومة ىلعبـ }احْلاْمُد َّلِلَّ
 .احلَكية

ن بها، بديلل ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم : أي: ال يذكرونها جهراً فانليف حممول ىلع ذلك، ال ىلع أنهم ال يقرأونها، بل يقرأونها وال جيهرو •
 ن(، ورواية ابن خزيمة )يرسون(رواية مسلم: )فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم( ورواية أمحد والنسايئ وابن خزيمة )ال جيهرو

 :فوائد احلديث
{ -صىل اهلل عليه وسلم-صفة قراءة انليب  .1 اِمنيا ال ِ راب  الْعا  .وخلفائه الراشدين، أنَّهم اكنوا يستفتحون قراءة الصالة بـ }احْلاْمُد َّلِلَّ

 .خرهازيادة اإِلمام مسلم أكدت أنَّهم ال يذكرون "البسملة"؛ ال يف أول القراءة، وال يف آ .2

 .أنَّ البسملة ليست من الفاحتة، فال تتعنيَّ قراءتها معها، وإنَّما تستحب كإحدى فواصل السور .3

ِ الرَّمْحاِن الرَِّحيِم: تشتمل ىلع اسم اجلاللة العظيم، وصفات الرمحة واخلري والربكة، فيه ألفاٌظ جليلٌة يستحب اإل .4 تيان بها يف أول لك عمل ِمْسِب اَّللَّ
ا وأذىذي بال: من أك ِْملا بركة وخرًيا، وإما أن تدفع رشًّ  .ٍل ورشٍب، ومجاٍع، وُغسٍل، ووضوٍء، ودخوِل مسجٍد، ومْنٍل، ومحَّاٍم، فيه إما أن حتا

 املراجع:املصادر و

ترقيم: حممد  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة -
 .ه1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  -

ة، توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي،  -  .م2003ه، 1423مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسا

: األوىل بلوغ املرام من أدلة األحَكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة -
 .م2014ه، 1435

 .ه1432ه، 1428ر ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دا -

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن -
 .م2001ه، 1421عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

 .حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري، املكتب اإلساليم، بريوتصحيح ابن خزيمة،  -

نية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلا -
 .م1986ه، 1406

ن صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: دار باوزير للنرش اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه م -
 .م2003ه، 1424واتلوزيع، جدة، الطبعة: األوىل 

   (10911) الرقم املوحد:

Сунне эти слова следует читать про себя перед 

"аль-Фатихой" в молитве». 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < صفة الوضوء اتلصنيف:

 -اهلل عنهريض -عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  راوي احلديث:
 .رواه ابن خزيمة وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُه بهما. • دَّ يادا ما ُهما وا

ا
أل ِ اإِلنساِن الُمْعتاِدل إذا ما

يفَّ  الُمّد : ِمْلُء كا
اِسلة ىلع العضو املغسول مع املاء •  .ياْدلُُك : إمرار ايلد الغا

راع من  • ه : اذل  ف  ِذرااعا  .اإلنسان: يه من طرف املرفق إىل الكا

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء، ومثله الُغْسل، وأن هذا هو هدي انليب  .1

ا  -صىل اهلل عليه وسلم-األفضل هو االقتداء بانلَّيب  .2  .اإلرساف يف املاء فحرامٌ يف مثل هذه الكمية يف ماء الوضوء، وال ترض الزيادة اليسرية، وأمَّ

ا الغسل: ف .3 ْسل؛ فإنَّ املسح: بالُّ ايلد باملاء، ومسح املَكن بها، وأمَّ ْسل، ُيْعراُف الفرق بني املسح وبني الغا هو إجراء املاء ىلع بهذه الكيفية للغا
 .املحل، ولو أدىن جريان

 .استحباب دالْك أعضاء الوضوء؛ ألنَّ ذلك من اإلْسبااغ املستحب .4

 .-صىل اهلل عليه وسلم-ونقلهم وضبطهم ملا اكن يفعله انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع تتبع هديه  -ريض اهلل عنهم-الصحابة حرص  .5

أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أيت بثليث مد 
  ذراعه فجعل يدلك

Пророку (мир ему и благословение 
Аллаха) принести две трети мудда воды, 

и он принялся тереть предплечья. 

 :احلديث .721
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن زيد 

ْ ُمدٍّ فجعل ياْدلُُك  ِِتا بُِثلَُثا
ُ
انليب صىل اهلل عليه وسلم أ

ه  «.ِذرااعا

** 

721. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн Зейд (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Пророку (мир ему и благословение 

Аллаха) принести две трети мудда воды, и он 

принялся тереть предплечья. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ريض اهلل -يف هذا احلديث خيربنا عبد اهلل بن زيد 
ية املاء اليت يتوضأ بها انليب  -عنه م  صىل اهلل -عن كا

، إال أنه  -عليه وسلم ْ ُمدٍّ وهو أنه اكن يتوضأ بِثُلَُثا
اف، وأنه  صىل اهلل عليه -يؤدي الغارض من غري إرْسا

يصال املاء جعل ياْدلُك ِذرااعه؛ وذلك ألجل إ -وسلم
 إىل مجيع العضو املغسول.

** 

В этом хадисе ‘Абдуллах ибн Зейд (да будет 

доволен им Аллах) сообщает о количестве воды, 

которое использовал Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) для совершения малого 

омовения. Он использовал две трети мудда. Этого 

количества хватало ему для того, чтобы совершить 

омовение должным образом, не допуская 

чрезмерности. И он потирал намоченные 

предплечья, чтобы вода распространилась по 

всему омываемому органу. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه 1421 مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل،

 .صحيح ابن خزيمة، تأيلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ، املحقق: د. حممد مصطىف األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم، بريوت

 - ـه 1423ة، سا توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ 
 .م 2003

 اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: دار باوزير للنرش
 .م 2003 - ـه 1424واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 

   (8380) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه، 
  ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأ

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) поцеловал одну из своих жён, а 
потом вышел на молитву, не совершив 

малое омовение. 

 :احلديث .722
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن عروة، عن اعئشة 

بَّلا بعض نسائه، ثم خرج  انليب صىل اهلل عليه وسلم قا
أ ، قال: قلت: من يه إال أنت؟ «إىل الصالة ولم يتوضَّ

ِحكت.  فاضا

** 

722. Текст  хадиса: 

‘Урва ибн аз-Зубайр [племянник ‘А'иши] передаёт со 

слов ‘А'иши (да будет доволен ею Аллах), что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

поцеловал одну из своих жён, а потом вышел на 

молитву, не совершив малое омовение. ‘Урва 

сказал ‘А'ише: «Не иначе как это была ты?» Она 

улыбнулась в ответ [Тирмизи]. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

-يف هذا احلديث، أنه  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
بَّلا إحدى زوجاته، ثم ذهب  -صىل اهلل عليه وسلم قا

 إىل الصالة ولم يتوضأ.
وهو الراوي عن اعئشة  -ريض عنه اهلل-ثم إن عروة 

ن هلذا األمر وعلم -ريض اهلل عنها- طَّ بأن الزوجة  تافا
  -ريض اهلل عنها-املبهمة يف احلديث يه اعئشة 

ت  ِحكا إقرارا  -ريض اهلل عنها-فلما أخربها بذلك ضا
 .منها ىلع فهمه

ولم يتوضأ" وهذا هو األصل: أن مسَّ الرجل زوجته "
أو تقبيلها ال ينقض الوضوء مطلقا، سواء اكن بشهوة 

ة أو بغري شهوة؛ ألن األصل سالمة الوضوء وسالم
الطهارة، فال جيوز القول بأنها منتقضة بيشء إال 
حبجة قائمة ال معارض هلا، وليس هنا حجة قائمة 
تدل ىلع نقض الوضوء بلمس املرأة مطلًقا واألصل 

: )أو المستم النساء( -تعاىل-بقاء الطهارة، أما قوهل 
فالصواب يف تفسريها: أن املراد به اجلماع وهكذا 

تم النساء" فاملراد بها اجلماع، القراءة األخرى "أو ملس
 .كما قال ابن عباس ومجاعة من أهل العلم

وألن الغالب يف تقبيل الرجل زوجته يكون عن 
شهوة، فدل ذلك ىلع أن مسَّ املرأة بشهوة ال ينقض 
الوضوء، إال إذا صاحب ذلك إنزال، فهنا ينتقض 

 .الوضوء بسبب اإلنزال

** 

‘А'иша (да будет доволен ею Аллах) сообщила в 

этом хадисе, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) поцеловал одну из своих жён, а потом 

вышел на молитву, не совершив малого омовения. 

‘Урва (племянник ‘А'иши), передавший этот хадис, 

догадался, что той женой, имени которой ‘А'иша не 

назвала, была сама ‘А'иша (да будет доволен ею 

Аллах). И когда он сказал ей об этом, она 

улыбнулась, подтверждая таким образом его 

догадку. 

«...Не совершив малое омовение». Это основа: 

если мужчина прикоснулся к жене или поцеловал 

её, то это не нарушает его ритуальную чистоту и не 

требует совершения малого омовения, вне 

зависимости от того, с вожделением это было 

сделано или нет, потому что за основу принимается 

наличие ритуальной чистоты, ведь человек уже 

совершал малое омовение, и нельзя утверждать о 

нарушении, кроме как имея неопровержимое 

доказательство. А у нас нет неопровержимого 

доказательства того, что прикосновение к женщине 

нарушает ритуальную чистоту и требует 

совершения малого омовения, а за основу 

принимается сохранение ритуальной чистоты. Что 

же касается слов Всевышнего: «…или вы 

прикасались к женщинам», то их правильное 

толкование таково: подразумевается половая 

близость, о чём говорил Ибн ‘Аббас и многие другие 

учёные. К тому же, когда мужчина целует жену, то 

обычно он делает это с вожделением, и хадис 

указывает на то, что прикосновение к женщине с 

вожделением не нарушает ритуальную чистоту и не 

требует совершения малого омовения, если только 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < نواقض الوضوء اتلصنيف:

 عرشة النساء.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  احلديث:راوي 

 .رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 من عدم الوجوب. ظاهر احلديث يدل ىلع أن تقبيل املرأة وملسها ال ينقض الوضوء، وهو األصل، واحلديث مقرر هلذا األصل .1
فيه جواز اإلخبار باألمور اخلاصة بني الزوجني  من غري تعرض لكيفيته إذا اكن ملصلحة كتعليم جاهل أو حنو ذلك.  وال يعترب هذا من  .2

 .اإلفشاء املنيه عنه

 .-رمحه اهلل-فِْطناة عروة بن الزبري  .3

 املراجع:املصادر و

 .ه 1421حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن 

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا     .سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث الس 

حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، 
 .ه 1395

 .ه 1421السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

 .، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربيةسنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين

 .م1985 مشَكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة،

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن   - ـه 1423عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسا
 .م 2003

رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

 .جمموع فتاوى ومقاالت، تأيلف: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر
   (8395) الرقم املوحد:

не случилось семяизвержение. В этом случае 

ритуальная чистота нарушается по причине 

семяизвержения. 
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أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم 
  يؤالكوها، ولم جيامعوهن يف ابليوت

«У иудеев было принято не есть и не 
находиться в домах вместе со своими 

женщинами, когда у тех наступал период 
месячных. В связи с этим сподвижники 

Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) спросили его о том, 

правильно ли это, и Всевышний Аллах 
ниспослал следующий аят: "Они 

спрашивают тебя о менструациях. 
Скажи: <Они причиняют страдания. 

Посему отстраняйтесь от [половой 
близости] с женщинами во время 

менструаций и не приближайтесь к ним, 
пока они не очистятся. А когда они 

очистятся, то приходите к ним так, как 
повелел вам Аллах. Воистину, Аллах 

любит кающихся и любит 
очищающихся ( ">222:2.»)  

 :احلديث .723
: أن ايلاُهود اكنوا إذا -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ت املرأة فيهم لم يؤاالِكُوها، ولم جُيااِمُعوُهن يف  اضا حا
 -صىل اهلل عليه وسلم-ابليوت فسأل أصحاب انليب 

فأنزل اهلل تعاىل:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
}ويسألونك عن املحيض قل هو أذى فاعزتلوا النساء 

[ إىل آخر اآلية، فقال رسول 222يف املحيض{ ]ابلقرة: 
اْصناُعوا لكَّ يشء إال »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

بالغ ذلك ايلهود، فقالوا: ما يُريد هذا الرَُّجل «. انلَكح فا
يُْد بن أن ياد سا

ُ
ناا فيه، فجاء أ الفا ع من أْمِرنا شيئا إال خا

بَّاد بن برِْش فقاال يا رسول اهلل، إن ايلهود  رْي، وعا ُحضا
تقول: كذا وكذا، فال جُنااِمُعُهن؟ فاتغريَّ وجه رسول اهلل 

د  -صىل اهلل عليه وسلم- ناناا أن قد وجا حىت ظا
ِديَّة من ا ها ٍ إىل انليب  عليهما، فخرجا فااْستاْقبالاُهما -لاَبا

ا، -صىل اهلل عليه وسلم اُهما قا ل يف آثاارِِهما فاسا رسا
ا
، فأ
د عليهما. ِ

فاا أن لم جيا را عا  فا

** 

723. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Анас (да будет доволен им Аллах) 

рассказывал: «У иудеев было принято не есть и не 

находиться в домах вместе со своими женщинами, 

когда у тех наступал период месячных. В связи с 

этим сподвижники Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) спросили его о том, 

правильно ли это, и Всевышний Аллах ниспослал 

следующий аят: "Они спрашивают тебя о 

менструациях. Скажи: <Они причиняют страдания. 

Посему отстраняйтесь от [половой близости] с 

женщинами во время менструаций и не 

приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А 

когда они очистятся, то приходите к ним так, как 

повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит 

кающихся и любит очищающихся>" (2:222). После 

этого Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал им: "Делайте все, что 

пожелаете, за исключением половой близости". 

Когда это дошло до иудеев, они сказали: "Этот 

человек (т. е. Мухаммад) не иначе как желает 

отличаться от нас абсолютно во всех наших 

действиях!" Затем к Пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) пришли Усайд ибн Худайр и 

‘Аббад ибн Бишр и, передав эти слова иудеев, 

сказали: "О Посланник Аллаха, может нам следует 

совокупляться с женами во время их месячных 

[чтобы до конца отличаться от иудеев в этом]?" 

Услышав это, Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) переменился в лице 

настолько, что им показалось, что он рассердился 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

на них. Выходя от него, они наткнулись на человека, 

несшего Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) молоко в подарок, и когда этот 

человек вошел к нему, Пророк послал вслед за 

Усайдом и ‘Аббадом, чтобы вернуть их, после чего 

угостил их этим молоком. Так Усайд и ‘Аббад 

поняли, что он не держит на них зла.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ت -ريض اهلل عنه-خيرب أنس  اضا : "أن ايلاُهود إذا حا
املرأة فيهم لم يؤاالِكُوها ولم جُيااِمُعوُهن يف ابليوت" 
يعين: أن ايلهود اكنوا يمتنعون من مشاركة املرأة 
ارشبون من سؤرها وال  احلائض ىلع الطعام وال ي
يأكلون الطعام اذلي هو من صنعها؛ ألنهم يعتقدون 

 عرقها. جناستها وجناسة 
ولم جُيااِمُعوُهن يف ابليوت، املراد بالُمجامعة هنا: "

ت  الُمساكنة واملخالطة، فايلهود اكنت املرأة إذا حاضا
اعزتلوها فال خيالطوها، بل خيرجوها من ابليت، كما 

عند أيب داود : " أن  -ريض اهلل عنه-يف رواية أنس 
ايلهود اكنت إذا حاضت منهم املرأة أخرجوها من 

اِرُبوها ولم جُيامعوها يف ابلي ت، ولم يُؤالكوها ولم يُشا
 ."ابليت

-انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-فسأل أصحاب انليب "
صىل -" أي أن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم

عندما علموا حال ايلهود من  -اهلل عليه وسلم
صىل اهلل -اعزتال نسائهم زمن احليض سألوا انليب 

 .عن ذلك -عليه وسلم

: )ويسألونك عن املحيض قل هو -تعاىل-فأنزل اهلل "
-أذى فاعزتلوا النساء يف املحيض( فقال رسول اهلل 

اْصناُعوا لكَّ يشء إال »: -صىل اهلل عليه وسلم
، فأجاز الرشع ُُمالطتها وُمؤالكتها «"انلَكح

ستها وُمضاجعتها، وأباح منها لك  ومشاربتها وُمالما
ْرج  .يشء إال الوطء يف الفا

: "اْصناُعوا لك يشء إال -صىل اهلل عليه وسلم-وقوهل 
 "انلَكح

** 

Анас (да будет доволен им Аллах) рассказывал: 

«…У иудеев было принято не есть и не находиться 

вместе в домах со своими женщинами, когда у тех 

наступал период месячных…» — т. е. иудеи не 

делили общую трапезу со своими женщинами, 

когда у тех приходили месячные, не пили после них 

из одной посуды и не ели пищу, приготовленную их 

руками, поскольку считали, что в этот период они 

становятся нечистыми и скверными. Также в этот 

период они не находились с ними в одном доме, как 

об этом сообщается в версии у Абу Дауда, а 

именно, что Анас (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Когда у какой-либо женщины из числа 

иудеев наступал период месячных, они выставляли 

ее из дому, не ели, не пили и не находились с ней в 

одном месте».  

«…В связи с этим сподвижники Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) спросили 

его о том, правильно ли это…» — т. е. узнав об этом 

иудейском обычае, сподвижники спросили Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) о нем.  

«…И Всевышний Аллах ниспослал следующий аят: 

"Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: 

<Они причиняют страдания. Посему отстраняйтесь 

от женщин во время менструаций…>" После этого 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал им: "Делайте все, что 

пожелаете, за исключением половой близости"…» 

— это значит, что Шариат дозволил любые 

взаимоотношения с женами в период их месячных, 

будь то пребывание с ними в одном месте, общая 

трапеза, взаимные прикосновения и нахождение на 

одном ложе, за исключением полового акта во 

влагалище. 

Слова Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) «Делайте все, что пожелаете, за 

исключением половой близости» – необходимо 

воспринимать как уточнение того, что имеется в 
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فيه بيان ملجمل اآلية؛ ألن االعزتال شامل للمجامعة 
واملخالطة واملؤالكة والُمشاربة والُمصاحبة فبني 

أن املراد باالعزتال ترك  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب
 .اجلماع فقط ال غري ذلك

بالغ ذلك ايلهود" أي أن ايل" هم أن انليب فا صىل -هود بلاغا
أجاز ألصحابه أن يفعلوا مع نسائهم  -اهلل عليه وسلم

 .زمن احليض لك يشء إال الوطء

فقالوا: ما يُريد هذا الرَُّجل أن يادع من أْمِرنا شيئا إال "
ناا فيه" يعين: إذا رآنا نعمل شيئا أمر خبالفه،  الفا خا

رص ىلع أن خُيالفنا يف لك  وأرشد إىل خالفه، فهو حيا
 .يشء

بَّاد بن برِْش فقاال يا رسول " رْي، وعا يُْد بن ُحضا سا
ُ
فجاء أ

اهلل، إن ايلهود تقول: كذا وكذا، فال جُنااِمُعُهن؟" يعين: 
بَّاد بن برِْش  رْي، وعا يْد بن ُحضا سا

ُ
ريض اهلل -أن أ

ما قاتله  -صىل اهلل عليه وسلم-نقال للنيب  -عنهما
صىل اهلل عليه -يب ايلهود عندما علموا ُمالفة انل

-سأال انليب  -ريض اهلل عنهما-هلم، ثم إنهما  -وسلم
عن إباحة الوطء ألجل حتقيق  -صىل اهلل عليه وسلم

ُمالفة ايلهود يف لك يشء، واملعىن: إذا كنَّا قد 
الْفنااهم يف كونهم ال خيالطوهن، وحنن خنالط  خا
ونضاجع ونؤالك ونشارب، ونفعل لك يشء إال انلَكح 

أفال ننكحهن، حىت تتحقق ُمالفتهم يف  -اعاجلم-
  مجيع األمور؟

" أي أن -صىل اهلل عليه وسلم-فاتغريَّ وجه رسول اهلل "
لم يقرهما ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

اجتهادهم، بل غاِضب وظهر معالم غاِضبه ىلع وجهه؛ 
ألن قوهلما ُمالف للرشع؛ فاهلل تعاىل يقول 

لُوا الن سا  ِ
ِحيِض{ ]ابلقرة::}فااْعزتا [ وبني 222اءا يِف الْما
ما هو املراد باالعزتال  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

املذكور يف اآلية، وهو أنه ال حق لكم يف مجاعهن 
  .وقت احليض

د عليهما" يعين: غاضب عليهما " حىت ظننا أن قد وجا
 .بسبب قوهلما

виду под общим указанием данного аята, поскольку 

слова «…Посему отстраняйтесь от женщин…» 

могут включать в себя отстранение от того, чтобы 

есть, пить, находиться и спать вместе с ними. 

Однако Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) пояснил, что под этим имеется в виду 

лишь половая близость и ничего больше. 

«…Когда это дошло до иудеев…» — т. е. когда 

иудеи узнали, что Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) дозволил своим 

сподвижникам любые взаимоотношения с женами в 

период их менструации, за исключением полового 

акта. 

«…Они сказали: "Этот человек не иначе как желает 

отличаться от нас абсолютно во всех наших 

действиях!"…» — т. е. когда он видит, что мы 

поступаем так, он непременно велит людям 

поступать иначе, стремясь отличаться от нас 

абсолютно во всем.  

«…Затем к Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) пришли Усайд ибн Худайр и ‘Аббад 

ибн Бишр и, передав эти слова иудеев, сказали: "О 

Посланник Аллаха, может нам следует 

совокупляться с женами во время их месячных?"…» 

— т. е. сообщив Пророку (да благословит его Аллах 

и приветствует) о том, что иудеи прознали о его 

желании отличаться от них, Усайд и ‘Аббад 

спросили его о дозволенности полового акта с 

женами во время месячных, для того, чтобы 

полностью отличаться в этом от иудеев. Другими 

словами их просьба заключалась в следующем: 

«Раз уж мы отличились от иудеев в том, что стали 

находиться со своими женами в период месячных 

вместе, есть, пить и спать, то не следует ли нам 

также вступать с женами в половую близость, чтобы 

тем самым до конца отличаться от иудеев?»  

«…Услышав это, Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) 

переменился в лице…» — т. е. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) не одобрил 

эту их мысль и разозлился, что отразилось на его 

лице, поскольку их слова представляли собой 

возражение Шариату. Ведь Аллах уже сказал: 

«Посему отстраняйтесь от женщин во время 

менструаций», и Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) пояснил, что под этим имеется в 

виду, что мужчины не имеют права вступать с 

женами в половую близость в этот период. 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:
  املحمدية < الصفات اخلُلُقية < حلمه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل 

 ُمالفة أهل الكتاب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اس بن مالك  راوي احلديث: ن

ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْونا  • مَّ اِني ني أو اإلرسائيليني، نسبة إىِل أسباط إرسائيل، ِدينهم ايلهودية، ونبيهم موىس ايلهود : أبناء يعقوب، ويُسا ، وكتابهم -عليه السالم-الِعرْبا

فوه من بعده -عليه الصالة والسالم-اتلوراة، كتاٌب أنزهل اهلل تعاىل ىلع نبيه موىس  ته حرَّ  .لكن قاْوُمه وأمَّ

ة: الُمشاركة يف ا • الِكُوها : الُمؤالكا  .ألكل، واملعىن ال يأكلون معها بل يعزتلونهايؤا

ْرج •  .اْصناُعوا : افعلوا، واملراد هنا: إباحة مبارشة الرَّجل امرأته دون الفا

 .انلَكح : املراد به هنا: اجلماع •

د عليهما : غاضب عليهما •  .وجا

 .ولم جيامعوهن يف ابليوت : لم جيالسوهن يف ابليوت •

 :فوائد احلديث
 .ىلع أنفسهم حيث أنهم يعزتلون املرأة احلائض العتقادهم أنها جنسةفيه تشديد ايلهود  .1

ٍ إىل " ِديَّة من لاَبا ا ها صىل اهلل -انليب فخرجا فااْستاْقبالاُهما
ا -عليه وسلم اُهما قا ل يف آثاارِِهما فاسا رسا

ا
صىل اهلل -، فأ

" خرجا من عنده ويف أثناء خروجهما -عليه وسلم
ٍ يهديها إىل  ِديَّة من لاَبا أستقبلهما شخص معه ها

ا دخل صاحب  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  فلمَّ
دي ة ىلع انليب  رسول  أرسل -صىل اهلل عليه وسلم-الها

بِمن يأِت بهما، فلما جاءا -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اُهما من ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل انليب  قا سا

فا بهما وإظهارا للرضا عنهما  .اللََّبا تلطُّ

د عليهما" يعين: لم يغضب؛ ألنهما " ِ
فاا أن لم جيا را عا فا

اكنا معذورين حلُسن نيتهما فيما تكلما به، أو ما 
ب، وهذا من استمر غض به عليهما، بل زال عنه الغاضا

وتلطفه  -صىل اهلل عليه وسلم-مَكرم أخالقه 
 .بأصحابه

«…Настолько, что им показалось, что он 

рассердился на них…» — т. е. разгневался на них 

из-за их слов. 

«…Выходя от него, они наткнулись на человека, 

несшего Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) молоко в подарок, и когда этот 

человек вошел к нему, Пророк послал вслед за 

Усайдом и ‘Аббадом, чтобы вернуть их, после чего 

угостил их этим молоком…» — т. е. покидая 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

Усайд и ‘Аббад столкнулись с неким человеком, 

который нес ему в подарок молоко. Когда этот 

человек вошел к Пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует), он распорядился, чтобы кто-

нибудь вернул Усайда и ‘Аббада, и когда те 

вернулись, он напоил их этим молоком в знак 

своего расположения и доброты к ним.  

«…Так Усайд и ‘Аббад поняли, что он не держит на 

них зла…» — т. е. Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) не разгневался на них, 

оправдав их тем, что они сказали свои слова из 

добрых побуждений. Либо имеется в виду, что 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

отошел от своего состояния и перестал держать на 

них зло. Как бы то ни было, данный поступок 

свидетельствует о прекрасном нраве, которым 

обладал Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует), а также о его доброте и мягкости по 

отношению к своим сподвижникам. 
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تها وقيامها بشؤون مْنهلا، من إعداد الطعام والرشاب وغري ذلك .2 سا ا وثيابها، فتجوُز ُمباارشتها وُمالما ُقها را  .احلائض طاهر: بدنها وعا

ين لم يؤالكوا املرأة احلائض ويعزتلونها .3  .وجوُب ُمالفة ايلهود اذلَّ

 .استثناه بقوهل: "إال انلَكح" وقد دل ىلع ذلك أيضا: القرآن وإمجاع املسلمني -صىل اهلل عليه وسلم-ل ىلع حتريم مِجاع احلائض؛ ألن انليب ديل .4

 .ال يُِقرُّ منكرا -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أن انليب  .5

 .عند انتهاك حمارم اهلل تعاىل -صىل اهلل عليه وسلم-غضب انليب  .6

ب للحقُسكوت اتلَّاب .7 تبُوع وعدم مراجعته هل باجلواب إن اكن الغاضا  .ع عند غضب الما

 . فيه ديلل ىلع مرشوعية الُمؤانسة والُمالطفة بعد الغضب ىلع من غاِضب إن اكن أهال هلا .8

 .للهدية -صىل اهلل عليه وسلم-قبول انليب  .9

 .أن من ملك اهلدية جاز هل اتلرصف فيها مطلًقا .10

 .وحسن أخالقه -عليه وسلمصىل اهلل -فيه كرم انليب  .11

 املراجع:املصادر و

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

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

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

ارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انل
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

 .ه1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

 .ه1422ارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انل

 .ه1415عون املعبود رشح سنن أيب داود، تأيلف: حممد شمس احلق العظيم آبادي، انلارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: اثلانية، 

 .رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (10013) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -أن امرأة جاءت إىل رسول اهلل 
  بربدة منسوجة -وسلم

«Как-то раз одна женщина принесла 
Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) окантованный 
тканый плащ …»  

 :احلديث .724
: أن امرأةا جاءت -ريض اهلل عنه-سهل بن سعد  عن

ٍة،  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسوِل اهلِل  نُسوجا ةٍ ما برُِبْدا
ها، فأخذها انليبُّ  كا ْكُسوا

ا
جتُها بيديَّ أل اسا -فقالت: ن

حمتاجاً إيلها، فخرجا إيلنا وإنها  -صىل اهلل عليه وسلم
ناها! ف قال: "نعم"، إزارُُه، فقال فالٌن: اكُسنِيها ما أحسا

يف املجلِس، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-فجلسا انليبُّ 
وااها، ثم أرسلا بها إيله، فقال هل القوُم: ما  رجع فطا

! لبسها انليبُّ  نتا حمتاجاً  -صىل اهلل عليه وسلم-أحسا
ِلمتا أنه ال ياُردا سائاًل، فقال: إين  إيلها، ثم سأتله وعا

ها، إنما يِن. قال  واهلِل ما سأتُلُه أللِبسا فا سأتُلُه تلُكونا كا
ناُه. فا  سهٌل: فَكنت كا

** 

724. Текст  хадиса: 

Сахль ибн Са‘д (да будет доволен им Аллах) 

рассказывает: «Как-то раз одна женщина принесла 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) окантованный тканый плащ и сказала: “Я 

соткала его своими руками, чтобы надеть его на 

тебя”. И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

взял этот плащ, поскольку нуждался в нём. А потом 

он вышел к нам, надев его на себя в качестве изара. 

Один человек сказал: “Надень его на меня! Как он 

красив!” Он сказал: “Хорошо”. И Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) посидел с людьми, после 

чего вернулся [к себе], свернул плащ и послал его 

тому человеку. Люди сказали тому человеку: 

“Нехорошо ты поступил, ведь Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) надел его, так как нуждался 

в нём, а потом ты обратился к нему с этой просьбой, 

зная, что он никому не отказывает!” Тогда он сказал: 

“Поистине, клянусь Аллахом, я попросил его дать 

мне этот плащ не для того, чтобы носить его… Я 

попросил его для того, чтобы он послужил мне 

саваном!”» Сахль сказал: «И [впоследствии] плащ 

этот действительно послужил ему саваном» 

[Бухари]. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث إيثار انليب 
نفسه؛ ألنه آثر هذا الرجل بهذه الربدة اليت اكن 
حمتاجاً إيلها؛ ألنه لبسها بالفعل مما يدل ىلع شدة 

-احتياجه إيلها، فإن امرأة جاءت وأهدت إىل انليب 
بردة، فتقدم رجل إيله فقال: ما  -صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه -أحسن هذه؟، وطلبها من انليب 
ه الصالة والسالم خلعها ، ففعل الرسول علي-وسلم

 وطواها وأعطاه إياها.
ذكر بعض الرّشاح أن من فوائد هذا احلديث اتلربك 

–بآثار الصاحلني، وليس كذلك إنما هو اتلربك بذاته 

 الفضل يف به غريه يقاس وال -وسلم عليه اهلل صىل
 ذلك يفعلون يكونوا لم الصحابة وأيضاً  والصالح،

** 

Хадис указывает на то, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) предпочитал себе других, 

ведь он отдал тому человеку этот плащ, в котором 

нуждался. Он сразу надел его. А это означает, что 

он сильно нуждался в нём. Таким образом, 

женщина пришла и подарила Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) плащ, а один человек 

обратился к нему со словами: «Как он красив!» — и 

попросил у Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) этот плащ. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) так и сделал. Он снял 

плащ, свернул его и отдал ему. Некоторые 

комментаторы упоминают среди полезных выводов 

из этого хадиса, что в нём содержится указание на 

стремление обрести благодать посредством того, 

что принадлежало праведным людям. Однако это 

неверно, поскольку в хадисе мы видим лишь 
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 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اهلبة والعطية اتلصنيف:
  ة < كرمه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقي

 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:
 .(925رقم 1/556رواه ابلخاري بنحوه، للفائدة: قد يكون انلووي أخذه من كتاب احلميدي، انظر: اجلمع بني الصحيح ) اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُمطط يلتحف بهالربدة : كساء  •

 .إزاره : لفها ىلع جسمه من أسفل، واإلزار ما يلبس أسفل ابلدن لسرت العورة •

 .فطواها : ضم بعضها ىلع بعض •

 :فوائد احلديث
 .سائالً  يرد ال وأنه جوده، وسعة وكرمه - وسلم عليه اهلل صىل–حسن خلق انليب  .1

 .وقعت منه موقعاً استحباب املبادرة ألخذ اهلدية؛ جلرب خاطر مهديها، وأنها  .2

 .مرشوعية اإلنكار عند ُمالفة األدب ظاهراً، وإن لم يبلغ املنكر درجة اتلحريم .3

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

 .جواز إعداد اليشء قبل احلاجة إيله .5

 ع:املراجاملصادر و

 .بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

الرياض، -لوهاب، حتقيق أسامة عطايا، دار الصمييعتيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب اتلوحيد؛ لإلمام سليمان بن عبداهلل بن حممد بن عبدا
 .ه1428الطبعة األوىل، 

 .اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي، حتقيق د. يلع ابلواب، دار ابن حزم

 .بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم 

عة األوىل، الطب انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 .ه1422

 .بريوت-صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفةفتح ابلاري برشح 

 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1407بعة الرابعة عرش، بريوت، الط-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5648) الرقم املوحد:

 خرياً  اكن ولو موته، بعد وال حياته يف ال غريه مع
 .ذلك وغري إيله، لسبقونا

стремление обрести благодать посредством самого 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха), а он, 

конечно же, ни с кем не сравним в достоинстве и 

праведности. К тому же сподвижники не делали 

ничего подобного в отношении других людей ни при 

его жизни, ни после его смерти. А если бы в этом 

было благо, то они опередили бы нас в этом. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 األخالقموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  راوي احلديث:

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ك : الطرق املسلوكة. • كا  الس 

أن امرأة اكن يف عقلها يشء، فقالت: يا رسول 
يا أم فالن انظري »اهلل إن يل إيلك حاجة، فقال: 

 «أي السكك شئت، حىت أقيض لك حاجتك
 

Анас (да будет доволен им Аллах) 
передаёт, что одна недалёкая женщина 
сказала: «О Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха), я нуждаюсь в 

твоём совете». Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «О мать 

такого-то, выбирай любую дорогу, какую 
захочешь, и я удовлетворю твою 

просьбу». После этого он поговорил с 
ней на одной из дорог, и она сказала ему 

всё, что хотела сказать [Муслим]. 

 :احلديث .725
ْقلها -ريض اهلل عنه-عن أنس  ، أنَّ امرأًة اكن يف عا

يشء، فقالت: يا رسول اهلل إنَّ يل إيلْك حاجة، فقال: 
ك ِشئِت، حىت أقيضا لِك يا أمَّ ُفالن انُظري أيَّ » كا الس 

تاِك  ُرق، حىت فاراغْت « حاجا ال معها يف بعض الطُّ فخا
ِتها.  ِمْن حاجا

** 

725. Текст  хадиса: 

Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт, что 

одна недалёкая женщина сказала: «О Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), я 

нуждаюсь в твоём совете». Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «О мать такого-то, 

выбирай любую дорогу, какую захочешь, и я 

удовлетворю твою просьбу». После этого он 

поговорил с ней на одной из дорог, и она сказала 

ему всё, что хотела сказать. 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أنَّ امرأةً اكن يف عقلها يشء من انلقص واخلفة، قالت 
: يا رسول اهلل إنَّ أريد -صىل اهلل عليه وسلم-للنيب 

منك حاجة، فقال هلا: يا أمَّ فالن انظري أيَّ طريق 
إيله، حىت أقيضا لِك حاجتاك. أردت أذهب معك 

فوقف معها يف طريق مسلوك يلقيض حاجتها، ولم 
يكن ذلك من اخللوة باألجنبية فإن هذا اكن يف ممر 
انلاس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن ال يسمعون 

صىل اهلل -الكمها، وهو من تواضعه ورمحته بأمته 
 .-عليه وسلم

** 

Одна женщина, слабая разумом, сказала Пророку 

(мир ему и благословение Аллаха): «О Посланник 

Аллаха, поистине, у меня к тебе просьба». Он 

сказал: «О мать такого-то! Выбери любую дорогу, и 

я пойду с тобой туда и удовлетворю твою просьбу». 

И он остановился с ней на одной из дорог, по 

которой проходили люди, и выслушал её. Таким 

образом, он не оставался наедине с посторонней 

женщиной, поскольку они стояли в месте, где 

ходили люди, на виду у всех, однако люди не 

слышали, о чём они говорили. Это указывает на 

скромность Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и его милосердие к своей 

общине. 



 

25 
 

 .خال : انفرد بها يف خلوة يف الطريق •

 .فرغت : انتهت •

 :فوائد احلديث
 .للناس وقربه منهم يلصل أهل احلقوق إىل حقوقهم، وهكذا ينبيغ لوالة األمور -صىل اهلل عليه وسلم-بروزه يف هذه احلديث بيان  .1

 .ىلع املشقة يف نفسه ملصلحة املسلمني وإجابته من سأهل حاجة -صىل اهلل عليه وسلم-بيان صربه  .2

 .بوقوفه مع املرأة الضعيفة -صىل اهلل عليه وسلم-تواضعه  .3

قال: انظري أي السكك شئت، وذلك ألن اخللوة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-جل باملرأة يف الطريق العام؛ ألن رسول اهلل جواز أن خيلو الر .4
 .الطريق ليست خلوة

 املراجع:املصادر و

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

 .ه1379بريوت، -حجر العسقالين، حتقيق: حمب ادلين اخلطيب، نرش: دار املعرفة فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن-

ة النرش: اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سن-
 .ه1417

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -

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

 .بريوت – غريب الرشح الكبري, أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي، أبو العباس, املكتبة العلمية املصباح املنري يف-
   (10968) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < الصداق اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-اعمر بن ربيعة  راوي احلديث:
 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بنعلني : تثنية نعل, وهو احلذاء •

 .من نفسك ومالك : بكرس الالم أي بدل نفسك ومالك أو مع وجود مالك •

 .فأجازه : حكم جبوازه, أو أجاز بمعىن جعله نافذا •

 :فوائد احلديث
 .صحة جعل املهر أي يشء هل ثمن .1

 .جواز االكتفاء بالقليل من املهر ولو نعالن .2

 .جواز كون الصداق طعاًما أو متااًع, وأنه ال يلزم أن يكون نقًدا من ذهٍب أو فضةٍ  .3

أن امرأة من بين فزارة تزوجت ىلع نعلني، فقال 
أرضيت » :-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

قالت: نعم، قال: « من نفسك ومالك بنعلني؟
 فأجازه.

 

Одна женщина из бану Фазара вышла 
замуж, согласившись на пару сандалий в 

качестве брачного дара, и Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) спросил её: «Ты согласна отдать 
себя и своё имущество за пару 

сандалий?» Она ответила: «Да». И он 
разрешил этот брак. 

 :احلديث .726
عن عبد اهلل بن اعمر بن ربيعة، عن أبيه، أنَّ امرأًة 

ة تزوَّجْت ىلع ناعلنْي، فقال رسول اهلل  ارا -من بين فازا
راِضيِت ِمن نافِسِك ومالِك »: -صىل اهلل عليه وسلم

ا
أ

 قالت: نعم، قال: فأجازاه.« بِناعلنْي؟

** 

726. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн Амир ибн Рабиа передаёт от своего 

отца, что одна женщина из бану Фазара вышла 

замуж, согласившись на пару сандалий в качестве 

брачного дара, и Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) спросил её: «Ты согласна 

отдать себя и своё имущество за пару сандалий?» 

Она ответила: «Да». И он разрешил этот брак. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث  -ريض اهلل عنه-ذكر اعمر بن ربيعة 
أن صحابية من قبيلة بين فزارة اكن مهر زواجها 

إن  -صىل اهلل عليه وسلم-نعلني فقط, فسأهلا انليب 
اكنت ترىض بهذا املهر, فلما أجابت باملوافقة صحح 

هذا انلَكح, وأنفذه،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ولكن احلديث ضعيف كما سبق، وإن اكن مضمونه 

تلمس ولو خاتًما صحيًحا للحديث املتفق عليه: )ا
 .من حديد(

** 

‘Амир ибн Раби‘а (да будет доволен им Аллах) 

передаёт в этом хадисе, что брачный дар одной 

сподвижницы из бану Фазара представлял собой 

только пару сандалий, и Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) спросил её, действительно 

ли она удовольствовалась таким брачным даром. И 

когда она ответила утвердительно, Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) объявил этот брак 

действительным. Однако хадис является слабым, 

хотя его содержание правильно, учитывая хадис, 

который приводится у аль-Бухари и Муслима: 

«Поищи хотя бы железный перстень». 
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ولكن الصحيح ما دلت عليه أحاديث أخرى  ذكر املال ديلل ىلع أن املرأة ال تنفق من ماهلا إال بإذن زوجها, ال أن الزوج يملك ماهلا بزواجها، .4
و ترصف مباح، كثرية أن هلا حق اتلرصف يف ماهلا، جاء يف فتاوى اللجنة ادلائمة: )املرأة الرشيدة يف املال هلا حق اتلرصف املطلق يف ماهلا، بتصدق أ

 .وال يتقيد ذلك بإذن زوج أو ويل لألدلة الكثرية ادلالة ىلع ذلك(

 .صداق بنحو أربع دراهم أو عرشةعدم اعتبار حتديد ال .5

 املراجع:املصادر و

  ه 1395سنن الرتمذي, حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة: اثلانية،  -
 سنن ابن ماجه املؤلف: حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية -

 م 2001 - ـه 1421انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط.  -
 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
غِريب, حتقيق: يلع بن عبد اهلل -  ه 1428الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل  ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للما
 .ه 1428الكويت، الطبعة: األوىل،  -كشف اللثام رشح عمدة األحَكم للسفاريين, حتقيق: نور ادلين طالب, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -

 .سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث -

  ه1422دار الفكر، بريوت , الطبعة: األوىل، مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح للقاري ,  -
 ه 1405إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية  -
م إرساء بنت عرفة،-

ُ
، املكتبة 1ط فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، مرص، 

 ه 1431 ـهـ  1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، -
عااين اتلَّيسري, حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين الصنعاين املعرو- اح ما ن اتلَّحبري إليضا سا د ُصبيْح بن حا ف كأسالفه باألمري, حققه حمامَّ

كتاباُة الرُّشد، الرياض  اّلق أبو مصعب, ما بيَّة السعودية, الطبعة: األوىل،  -حا را  .م 2012 - ـه 1433اململكة الْعا
   (58108) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

جهينة أتت انليب ويه حبىل من أن امرأة من 
  الزنا

«Одна женщина из племени Джухайна 
пришла к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха), будучи 
беременной от прелюбодеяния …»  

 :احلديث .727
ًة -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن احلصني 

ا
أ : أنَّ اْمرا

يْناةا أتات انلَّيِبَّ  يِها  -اهلل عليه وسلمصىل -ِمْن ُجها وا
ّداً  بُْت حا الاْت: ياا رسول اهلل، أصا قا ناا، فا ُحبىْلا ِمنا الز 

اعا رسوُل اهلِل  ، فادا َّ ا  -صىل اهلل عليه وسلم-فاأقِْمُه يلعا
 : يِلَّها، فقالا ا»وا عاْت فاأتيِِن بِها ا واضا ا، فاإذا ْها « أْحِسْن إِيلا

را بها انليبُّ  ، فاأما لا عا فا ْت  -عليه وسلم صىل اهلل-فا فاُشدَّ
ا. لايْها ىلَّ عا ا فارمُِجات، ُثمَّ صا را بِها ا، ُثمَّ أما ا ِثيااُبها لايْها  عا

** 

727. Текст  хадиса: 

‘Имран ибн Хусайн (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт, что одна женщина из племени 

Джухайна пришла к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха), будучи беременной от 

прелюбодеяния, и сказала: «О Посланник Аллаха, 

я совершила то, за что полагается наказание, так 

подвергни же меня этому наказанию!» Тогда 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) позвал её покровителя и сказал: 

“Обращайся с ней хорошо, а когда она родит, 

приведи её ко мне”. Он так и сделал, и по велению 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) одежду 

на ней завязали, а потом она была побита камнями, 

после чего Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) совершил погребальную молитву по ней. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أن  -ريض اهلل عنهما-يف حديث عمران بن احلصني 
ويه  -صىل اهلل عليه وسلم-امرأة جاءت إىل انليب 

 حبىل من الزنا حامل، فقالت: يا رسول اهلل؛ إين
، تريد من الرسول  صىل اهلل -أصبت حداً، فأقمه يلعَّ

أن يقيم عليها احلد وهو: الرجم؛ ألنها  -عليه وسلم
ويلها،  -صىل اهلل عليه وسلم-حمصنة، فداع انليب 

وقال هل: "أحسن إيلها، فإذا وضعت فأتين بها"، فقوهل: 
"أحسن إيلها"، أمره بذلك للخوف عليها منه ملا 

لغرية ىلع األعراض ،وحلوق العار حلقهم من العار وا
بهم ما حيملهم ىلع أذاها، فأوىص بها حتذيراً من ذلك، 
وملزيد الرمحة بها؛ ألنها تابت، وحرض ىلع اإلحسان 
إيلها ملا يف قلوب انلاس من انلفرة من مثلها، 

 وإسماعها الالكم املؤذي.
بعد  -صىل اهلل عليه وسلم-فيجء بها إىل رسول اهلل 

مل، ثم أمرها أن تنتظر حىت تفطم أن وضعت احل
الصيب، فلما فطمته جاءت، فأقام عليها احلد، وأمر 
أن تشد عليها ثيابها أي حتزم وتربط؛ ئلال تضطرب 

** 

Некая женщина из племени Джухайна (да будет 

доволен ею Аллах) пришла к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха). Она была беременна от 

прелюбодеяния и сообщила ему, что сделала нечто 

такое, за что её необходимо подвергнуть 

наказанию, дабы он подверг её этому наказанию, то 

есть побиванию камнями, потому что она состояла 

в браке. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

позвал её покровителя и велел ему: «Обращайся с 

ней хорошо, а когда она родит, приведи её ко мне». 

«Обращайся с ней хорошо» — это веление. Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) опасался, что ей 

достанется от её покровителя из-за того, что она 

навлекла на него и других родственников позор, и 

из-за их ревностной заботы о чести. Этот позор мог 

побудить их обижать её, и поэтому Пророк (мир ему 

и благословение Аллаха) дал такое веление, дабы 

предотвратить это, проявляя таким образом 

милосердие к ней, потому что она раскаялась. Он 

заботился о том, чтобы отношение к этой женщине 

было хорошим, потому что в людских сердцах 

нередко возникает отвращение к подобным ей, и 

она могла услышать обидные и скверные 

высказывания в свой адрес. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الزنا اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو جُنايد عمران بن حصني اخلزايع  احلديث:راوي 
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من جهينة : من قبيلة جهينة •

ا : أي فعلت ذنباً يوجب احلد، وهو الزنا •  .أصبت حدًّ

 .ويلها : قريبها اذلي ييل أمرها •

 .أطرافها لتسترت؛ ئلال تنكشف أثناء رمجهافشدت عليها ثيابها : مجعت  •

 :فوائد احلديث
 .من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا وقع منه اذلنب .1

 .احلد يكفر اذلنب، وجتب الصالة ىلع من مات حبد .2

 .حد الزنا ال يقام ىلع احلامل حىت تضع محلها .3

 املراجع:املصادر و

 .اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم 

 .بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 .ه1426الرياض، -حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطنرشح رياض الصاحلني؛ للشيخ 

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1407الرابعة عرش، بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5649) الرقم املوحد:

عند رمجها، فتبدو سوءتها أي: عورتها، ثم أمر بها 
 .فرمجت، وصىل عليها

И её привели к Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) после того, как она родила, 

после чего он велел ей подождать, пока она не 

отнимет ребёнка от груди. Когда же она отняла его 

от груди и пришла, она была подвергнута 

установленному наказанию: Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) велел завязать на ней 

одежду, чтобы она не раскрылась во время казни и 

не обнажились те участки её тела, которые 

надлежит скрывать от посторонних глаз, после чего 

её побили камнями, а потом Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) совершил погребальную 

молитву по ней. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:

 كتاب العلمموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  راوي احلديث:

أن أبا هريرة قرأ هلم: إذا السماء انشقت فسجد 
صىل -فيها، فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل 

 سجد فيها -اهلل عليه وسلم
 

Абу Хурейра прочитал людям (суру) 
«Когда небо расколется...» и совершил в 
ней земной поклон. Завершив молитву, 
он сообщил им, что Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) также 
совершал земной поклон, читая эту суру. 

 :احلديث .728
قرأ هلم:  -ريض اهلل عنه-عن أيب رافع أن أبا هريرة 

ْت  إذا السماء» قَّ افا « انْشا فسجد فيها، فلما انرصا
سجد  -صىل اهلل عليه وسلم-أخربهم أن رسول اهلل 

 فيها.

** 

728. Текст  хадиса: 

Абу Рафи передал, что Абу Хурейра (да будет 

доволен им Аллах) прочитал людям (суру) «Когда 

небо расколется...» и совершил в ней земной 

поклон. Завершив молитву, он сообщил им, что 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) также совершал земной поклон, читая эту 

суру. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أنه  قرأ سورة  -عنهريض اهلل -ذكر  أبو هريرة 
االنشقاق، فسجد فيها عند قوهل تعاىل: )وإذا ُقِرىءا 

 عليهم القرآن ال يسجدون(.
ر عليه أبو رافع " ريض -فقيل هل يف ذلك" أي: فأنْكا

السجود فيها، كما يف رواية أخرى عن أيب  -اهلل عنه
، قال: "فقلت ما هذه السجدة؟" -ريض اهلل عنه-رافع 

صىل اهلل عليه -ا روي عنه وإنما أنكر عليه مل
 .أنّه لم يسجد يف املفصل منذ حتوهل إىل املدينة -وسلم

-: "لو لم أر انليب -ريض اهلل عنه-فقال أبو هريرة 
يسجد لم أسجد" أي وإنما  -صىل اهلل عليه وسلم

 .-صىل اهلل عليه وسلم-سجدت اقتداًء به 

** 

Сообщается, что Абу Хурейра (да будет доволен им 

Аллах) читал суру «Аль-Иншикак» 

(«Раскалывание») и совершил земной поклон, 

прочитав Слова Всевышнего: «Почему же они не 

веруют и не падают ниц, когда им читают Коран?» 

Тогда Абу Хурейре был задан вопрос об этом 

земном поклоне, т. е. Абу Рафи‘ выразил ему 

порицание за это деяние, как следует из другой 

версии данного хадиса, где сообщается, что Абу 

Рафи‘ спросил: «Что это за земной поклон?» 

Причина порицания была вызвана тем, что, как 

передаётся в Сунне, после переселения в Медину 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не 

совершал земные поклоны, читая аяты из раздела 

«муфассаль» [одни учёные считают, что этот 

раздел начинается с суры «Каф», а другие — что он 

начинается с суры «аль-Худжурат» — прим. 

переводчика]. 

Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) ответил, 

что если бы он не видел, как Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) совершал земной поклон 

при чтении этой суры, то он тоже не стал бы его 

совершать. Иными словами, он совершил земной 

поклон при чтении этой суры, следуя примеру 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха). 
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 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ُّاًل بني يديه احلديث يف سجود اتلالوة، وقد أمجع العلماء ىلع أنَّه مرشوع، رشعه اهلل تعاىل ورسوهل، عبودية وقُربة إيله، وخضواًع  .1 لعظمته، وتذل

 عند تالوة آيات السجود واستماعها.
 .سجود اتلالوة سنة .2

عن سجود ُملوقاته، فُسنَّ للتايل، واملستمع أن يتشبه بها عند تالوة آية السجدة أو سماعها، وبعض  -تعاىل-سجدات القرآن إخبار من اهلل  .3
 .السجدات أوامر، فيسجد عند تالوتها بطريق األوىل

 .الشرتاكهما يف اثلواب، دون السامع اذلي لم يقصد االستماع، فال يرشع حبقه -وهو قاصد االستماع-اتلالوة حبق القارىء، واملستمع  سجود .4

 .يرشع اتلكبري لسجود اتلالوة يف الصالة إذا سجد وإذا رفع وأما خارج الصالة فيكرب قبل السجود فقط .5

: "اجعلوها يف سجودكم"، وال بأس -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة: "سبحان ريب األىلع"؛ لعموم قوهل يقال يف سجود اتلالوة ما يقال يف سجود  .6
 .من زيادة بعض األدعية، السيما املأثورة

 املراجع:املصادر و

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

 .ه1423ام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة توضيح األحَكم من بلوغ املر

 - ـه1427،   1تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 
 .م2006

 .لعلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويشفتاوى اللجنة ادلائمة، اللجنة ادلائمة للبحوث ا
   (11237) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطهارة < الغسلالفقه وأصوهل < فقه العبادات <  اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة

 الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْت  •  .: أصابتها االستحاضة واالستحاضة: استمرار خروج دم املرأة لك وقت أو أكرثه اُْستُِحيضا

ة؛ بل اكن يف أثناء ذلك ويابْعد أن تبىق لك هذه املدة، • بْعا ِسِننيا : بيان ملدة االستحاضة، ولم يكن سؤاهلا بعد ُميِض هذه املدَّ -ولم تسأل انليب  سا
 .ماذا تصنع -صىل اهلل عليه وسلم

ْن تاْغتا  •
ا
 .ِسلا : أي: عند انتهاء مدة حيضهاأ

الٍة : أي صالة مفروضة •  .ِلُُك  صا

 .الصالة : يف اللغة ادلاعء، ويف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم •

 :فوائد احلديث
 .وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها .1

 .فقه يف ادلينحرص الصحابة ىلع العلم وال .2

أن أم حبيبة استحيضت سبع سنني، فسألت 
عن ذلك؟  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 فأمرها أن تغتسل
 

«Умм Хабиба страдала маточным 
кровотечением семь лет, и она спросила 
об этом Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), и он велел ей 

совершать полное омовение». Она 
сказала: «И она совершала полное 

омовение для каждой молитвы.» 

 :احلديث .729
قالت: "إن أم حبيبة  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ْت سبع سنني، فسألت رسول اهلل  صىل اهلل -اْستُِحيضا
عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل، قالت:  -عليه وسلم

 فَكنت تغتسل لُك صالة".

** 

729. Текст  хадиса: 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Умм 

Хабиба страдала маточным кровотечением семь 

лет, и она спросила об этом Посланника Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха), и он велел ей 

совершать полное омовение». Она сказала: «И она 

совершала полное омовение для каждой молитвы.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أم حبيبة حني  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 
سأتله عن ما يلزمها يف استحاضتها أن تغتسل، 
فَكنت تغتسل لُك صالة، وقد اكنت استحيضت 
سبع سنني، واالستحاضة أمر اعرض قليل يف النساء، 
واألصل هو احليض اذلي يكون يف أيام معدودة يف 

 ت يعرفها النساء.الشهر وتصحبه عالما
 .واكنت تغتسل لُك صالة تطواًع منها

** 

Когда Умм Хабиба спросила Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) о том, что ей следует 

делать в связи с кровотечением, которым она 

страдала, он велел ей совершать полное омовение, 

и она совершала полное омовение для каждой 

молитвы, а страдала она этим кровотечением семь 

лет. 
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 .االستحاضة قد تنقطع وتربأ منها املرأة .3

 املراجع:املصادر و

 .ه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحَكم للنجيم، ط

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 .ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحَكم البن عثيمني، ط

در عمدة األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا
 .ه1408دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، 2األرناؤوط، ط

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423ت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريو
   (3046) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحَكمها اتلصنيف:

 حفظ القرآن. -املناقب  -أحَكم املرأة  -اإلمامة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
قة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنها-أم ورا

 .رواه أبو داود وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .مأثورة، ىلع صفة ُمصوصةمؤذن : هو الشخص اذلي يقوم باإلعالم بوقت الصالة املفروضة، بألفاظ معلومة  •

 .مجعت : حفظت القرآن •

 :فوائد احلديث
م  ورقة  .1

ُ
 .-ريض اهلل عنها-فضيلة أ

 .استحباب صالة اجلماعة للنساء .2

أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري، 
صىل اهلل -واكنت قد مجعت القرآن، واكن انليب 

 قد أمرها أن تؤم أهل دارها -عليه وسلم
 

Умм Варака бинт ‘Абдуллах ибн аль-
Харис аль-Ансарийя (да будет доволен 
ею Аллах) выучила наизусть Коран, и 
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) велел ей руководить 

молитвой своих домочадцев. У неё был 
муэдзин, и она руководила молитвой 

своих домочадцев. 

 :احلديث .730
م  

ُ
وراقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية، عن أ

عت القرآن، واكن انليب  صىل اهلل عليه -واكنت قد مجا
ا أن تاُؤمَّ أهل دارِها، واكن هلا ُمؤاذ ٌن،  -وسلم راها ما

ا
قد أ

 واكنت تاُؤمُّ أهل دارها.

** 

730. Текст  хадиса: 

Умм Варака бинт ‘Абдуллах ибн аль-Харис аль-

Ансарийя (да будет доволен ею Аллах) передала, 

что она выучила наизусть Коран, и Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) велел ей 

руководить молитвой своих домочадцев. У неё был 

муэдзин, и она руководила молитвой своих 

домочадцев. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

مَّ وراقة األنصارية 
ُ
اكنت قد  -ريض اهلل عنها-أن أ

عت القرآن أي: حفظته عن ظهر قالب  ريض اهلل -مجا
ا  -صىل اهلل عليه وسلم-، واكن انليب -عنها راها ما

ا
قد أ

أن تكون إمامة ألهل بيتها يف الصلوات اخلمس، 
فَكن هلا ُمؤاذ ٌن يؤذن هلا الصلوات اخلامس، واكنت تاُؤمُّ 
أهل دارِها من الن ساء لرواية ادلارقطين: )وتؤم 

اءها(، فدل ىلع أن إمامتها مقيدة بالن ساء فقط  .نِسا

** 

В хадисе дословно сказано, что Умм Варака аль-

Ансарийя (да будет доволен ею Аллах) «собрала 

Коран», т. е. она выучила его наизусть. И Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) «велел ей 

руководить молитвой своих домочадцев», т. е. быть 

имамом в пяти обязательных молитвах для 

обитателей своего дома. «У неё был муэдзин», т. е. 

человек, который призывал в её доме на молитву, и 

«она руководила молитвой своих домочадцев». В 

той версии хадиса, которую привёл ад-Даракутни, 

передано: «...из числа женщин». Это дополнение 

указывает на то, что Умм Варака руководила 

молитвой только женщин, живших в её доме. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1421الطبعة: األوىل مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: أمحد حممد شاكر، انلارش: دار احلديث، القاهرة، 

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

ه، 1405 نيةإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلا
 .م1985

ة   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

 .سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 

يعقوب الفريوزآبادى، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس، القاموس املحيط، جمد ادلين حممد بن 
 .م2005ه،  1426مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت، بلنان، الطبعة: اثلامنة، 

   (11307) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .رواه أبو داود اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بن أم أن بالاًل أذن قبل طلوع الفجر : أي: ظناً منه أن الفجر قد طلع، ولعل هذا اكن يف أول اهلجرة قبل مرشوعية األذان األول وقبل تعيني ا •

 بليل، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر. -وسلّمصىّل اهلل عليه -مكتوم مؤذناً؛ ألن بالاًل اكن يؤذن يف آخر أيامه 
أن ُيْعِلما انلاس بذلك، ئلال يْنعجوا  -صىل اهلل عليه وسلم-أال إن العبد قد نام : أي: غفل عن الوقت بسبب انلعاس ولم يتبني الفجر، فأمره  •

 .-ريض اهلل عنه-من نومهم وسكونهم، واليصلوا قبل الوقت، والعبد: كناية عن بالل 

 .أال : يؤىت بها الستفتاح الالكم، ويراد بها  تنبيه السامع إىل ما يلىق إيله من الالكم •

 :فوائد احلديث
 .أن األذان لصالة الصبح ال يصح إال بعد طلوع الفجر .1

 .نلاس إىل خطئهينبيغ للمؤذن أن يتحرى الوقت، وقد يقع منه اخلطأ مهما اجتهد، لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعود فينبه ا .2

 .جواز أذان األعىم برشط معرفته للوقت إما بنفسه أو بمساعدة غريه .3

-أن بالال أذن قبل طلوع الفجر، فأمره انليب 
أن يرجع فينادي: أال إن  -صىل اهلل عليه وسلم

 العبد قد نام، أال إن العبد قد نام
 

«Однажды Биляль произнёс азан до 
наступления рассвета, и тогда Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) велел 
ему вернуться и возвестить: “Слушайте, 

раб (Аллаха) ещё спал! Слушайте, раб 
(Аллаха) ещё спал ”!»  

 :احلديث .731
نا  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر  أن بالال أذَّ

قبل طلوع الفجر، فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم 
العبد أال إن العبد قد نام، أال إن »أن يرجع فينادي: 

 «.قد نام

** 

731. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передал, что однажды Биляль произнёс 

азан до наступления рассвета, и тогда Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) велел ему вернуться 

и возвестить: «Слушайте, раб (Аллаха) ещё спал! 

Слушайте, раб (Аллаха) ещё спал»! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني احلديث الرشيف أنه إذا أخطأ املؤذن يف وقت 
األذان فالبد عليه أن يعلم انلاس خبطئه، ألن انليب 

أمر بالاًل حني أخطأ أن  -عليه وسلمصىل اهلل -
 ينادي يف انلاس أال إن العبد قد نام.

** 

В этом благородном хадисе разъясняется, что если 

муэдзин ошибётся с оповещением о наступлении 

времени молитвы, то ему необходимо известить 

людей о своей ошибке, поскольку Пророк (мир ему 

и благословение Аллаха) приказал Билялю, 

допустившему ошибку, оповестить об этом людей, 

произнеся: «Слушайте, раб (Аллаха) ещё спал.»! 
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 املراجع:املصادر و

 .السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد

 . ه1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة توضيح األحَكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن 

 .ه1423، مؤسسة غراس، الكويت، 1صحيح وضعيف سنن أيب داود، لألبلاين، ط

إخراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن ب
 .م2006ه/1427،  1السليمان، ط  عبد السالم

 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

األوىل عة فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم، الطب
 .ه1427

   (10706) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

: -صىل اهلل عليه وسلم-أن تَلْبَِيَة رسول اهلل 
بَلَّْيَك اللَُّهمَّ بَلَّْيَك، بَلَّْيَك ال رشيك لك بَلَّْيَك، إن 

 احلمد وانلعمة لك وامللك، ال رشيك لك
 

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) произносил 

тальбию следующим образом: «Вот я 
перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, 

вот я перед Тобой, нет у Тебя 
сотоварища, вот я перед Тобой, 

поистине, Тебе надлежит хвала, и 
милость принадлежит Тебе, и 

владычество, нет у Тебя сотоварища! 
(Ляббай-кя-Ллахумма, ляббай-кя, 

ляббай-кя, ля шарикя ля-кя, ляббай-кя, 
инна-ль-хамда, ва-н-ни‘мата ля-кя ва-ль-

мульк, ля шарикя ля-кя)». А ‘Абдуллах 
ибн ‘Умар добавлял к этим словам: «Вот 
я перед Тобой! Вот я перед Тобой и готов 
служить Тебе! Всё благо в Твоих Руках, к 
Тебе обращены все стремления обрести 
награду и все дела! (Ляббай-кя, ляббай-
кя ва са‘дайкя ва-ль-хайру би-йадайкя 

ва-р-рагбау иляйкя ва-ль-‘амаль).» 

 :احلديث .732
تالِْبياةا أن »: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

، -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  َّيْكا َّيْكا امهلل بلا : بلا
بليك ال رشيك لك بليك، إن احلمد وانلعمة لك 

قال: واكن عبد اهلل بن عمر «. وامللك، ال رشيك لك
، واخلري بيديك، »يزيد فيها:  يْكا ْعدا َّيْكا واسا َّيْكا بلا بلا

ْغبااُء إيلك والعمل  «.واالرَّ

** 

732. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) произносил тальбию 

следующим образом: «Вот я перед Тобой, о Аллах, 

вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя 

сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, Тебе 

надлежит хвала, и милость принадлежит Тебе, и 

владычество, нет у Тебя сотоварища! (Ляббай-кя-

Ллахумма, ляббай-кя, ляббай-кя, ля шарикя ля-кя, 

ляббай-кя, инна-ль-хамда, ва-н-ни‘мата ля-кя ва-ль-

мульк, ля шарикя ля-кя)». А ‘Абдуллах ибн ‘Умар 

добавлял к этим словам: «Вот я перед Тобой! Вот я 

перед Тобой и готов служить Тебе! Всё благо в 

Твоих Руках, к Тебе обращены все стремления 

обрести награду и все дела! (Ляббай-кя, ляббай-кя 

ва са‘дайкя ва-ль-хайру би-йадайкя ва-р-рагбау 

иляйкя ва-ль-‘амаль).» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أن كيفية  -ريض اهلل عنهما-يبني عبد اهلل بن عمر 
يف احلج والعمرة:  -صىل اهلل عليه وسلم-تلبية انليب 

بليك. فيه بليك امهلل بليك، بليك ال رشيك لك 
يف دعوته عباده إىل حج  -تعاىل-إعالن بإجابة اهلل 

بيته، إجابة بعد إجابة وإخالص هل، وإقبال عليه، 

** 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) сообщает о том, как произносил тальбию 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) для 

хаджа и ‘умры. «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я 

перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя 

сотоварища». Это объявление о внимании призыву 

совершить хадж к Его Дому, который Аллах 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أحَكم اإلحرامالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة <  اتلصنيف:

 املناقب. -األذاكر  -اتلوحيد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 سمعاً وطاعة جلاللك وامتثااًل ألمرك.تلبية : اتلاّلِْبياة اإلجابة، أي: أليب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك  •
 .احلمد : الوصف بالكمال مع املحبة واتلعظيم •

 .انلعمة : الفضل واإلحسان •

سعدك يف أمرك ونهيك وتصديق خربك إسعادا بعد إسعاد ومتابعة بعد متابعة وط •
ُ
يْكا : القول يف سعديك، اكلقول يف بليك بمعىن إين أ ْعدا اعة سا

 .بعد طاعة

ْغبااُء : •  .قصد اثلواب الرَّ

 .والعمل : أي: أن منتىه العمل إىل اهلل تعاىل قصًدا وثوابًا •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية اتللبية يف احلج والعمرة، وتأكدها فيه ألنها شعاره اخلاص، اكتلكبري شعار الصالة .1

 .مرشوعية اتللبية ىلع الصيغة الواردة يف احلديث .2

 .جواز الزيادة يف اتللبية بما يناسب .3

 .ت ما تضمنته هذه اتللبية من املعاين العظيمةإثبا .4

 .استحباب رفع الصوت باتللبية، وهذا يف حق الرجل، أما املرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة .5

 املراجع:املصادر و

 .ه1408الطبعة اثلانية، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، 

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 .ه 1426

 .رشتأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات ن

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ه1422صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت -ر إحياء الرتاث العريب انلارش: دا -صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

   (4535) الرقم املوحد:

واعرتاف حبمده، ونعمه، وإفراد هل بذلك، وبملك 
مجيع املخلوقات ال رشيك هل يف ذلك لكه، واكن ابن 

يزيد مضمون هذه اتللبية؛  -ريض اهلل عنهما-عمر 
إيلها تلبية مضمونها : بليك تأكيدا حيث يضيف 

وسعديك، واخلري بيديك والرغباء إيلك والعمل، 
 قصًدا وثوابًا. -تعاىل-فمنتىه العمل إىل اهلل 

обращает к Своим рабам, внимании ему раз за 

разом, и искреннее посвящение поклонения только 

Ему, и устремлённость к Нему, и признание того, 

что Ему надлежит хвала, а также признание Его 

милостей, и подтверждение того, что лишь Он 

достоин хвалы и что все милости — только от Него, 

и что только Ему принадлежит власть над всеми 

творениями, и нет у Него сотоварищей во всём 

этом. А Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) добавлял к этой тальбии то, что она 

подразумевает, как бы подтверждая и подчёркивая 

её смысл: «Вот я перед Тобой и готов служить Тебе! 

Всё благо в Твоих Руках, к Тебе обращены все 

стремления обрести награду и все дела»! 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورشوط انلَكحالفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < أحَكمه  اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < حكم الطالق

 -ريض اهلل عنه-معاوية  بن حيدة القشريي  راوي احلديث:
 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ما حّق زوجة أحدنا عليه؟ : أي ما الواجب هلا عليه؟ •

 .طمعت : إذا أكلتإذا  •

 .واكسها : من الكسوة، أي اللبس •

ب ح : ال تشتم وتسب •  .ال ُتقا

ْجر، وهو الرتك واإلعراض •  .تهجر : من الها

 :فوائد احلديث
 .حرص الصحابة ىلع العلم بما عليهم وما هلم .1

أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت 
وال ترضب الوجه، وال تقبح، وال  -أو اكتسبت-

 تهجر إال يف ابليت
 

"Ты обязан кормить её, если ешь сам, и 
одевать её, если одеваешься сам. И ты не 
имеешь права бить её по лицу, говорить 

ей мерзкие слова и оставлять её, если 
только (это не происходит) дома" 

 :احلديث .733
عن حكيم بن معاوية القشريي، عن أبيه، قال: قلت: 

ِدناا عليه؟، قال:  قُّ زوجة أحا أن »يا رسول اهلل، ما حا
يْتا  ا إِذاا اْكتاسا تاْكُسواها ، وا ِعْمتا ا إذا طا ها أو -ُتْطِعما

بْتا  ب ْح، وال تاْهُجْر إال  -اْكتاسا وال ترضب الوجه، وال ُتقا
 «.يف ابليت

** 

733. Текст  хадиса: 

Хаким ибн Му‘авийа аль-Кушейри, да будет 

доволен Аллах им и его отцом, передал со слов 

своего отца о том, что однажды он спросил: "О 

Посланник Аллаха! Каковы наши обязанности 

перед женой?" Он ответил: "Ты обязан кормить её, 

если ешь сам, и одевать её, если одеваешься сам. 

И ты не имеешь права бить её по лицу, говорить ей 

мерзкие слова и оставлять её, если только (это не 

происходит) дома." 

 حسن صحيح  :درجة احلديث
** 

Хороший, достоверный 

хадис 

Степень достоверности 

хадиса: 

-رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-سأل معاوية القشريي 
عن احلقوق الواجبة للزوجة,  -صىل اهلل عليه وسلم

الواجب من ذلك إطعامها وكسوتها, بقدر فبني هل أن 
سعته وطاقته, ثم نهاه عن رضب الزوجة يف الوجه, 
وعن سبها وشتمها, وعن هجرها إال يف ابليت, فال 

إال يف املضجع,  -إن أراد عقوبتها-يكون هجره هلا 
وال يتحول عنها إىل دار أخرى, وال حيوهلا إىل دار 

 .أخرى

** 

Му‘авийа аль-Кушейри, да будет доволен  им 

Аллах, однажды спросил Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, о том, какие 

права имеет на своего мужа его жена. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, объяснил 

ему, что к правам жены относится то, что муж 

должен кормить и одевать её по мере своих сил и 

возможностей, после чего запретил мужу бить жену 

по лицу, оскорблять и поносить её, а также 

покидать её, если только это не происходит дома. 

Если муж желает наказать жену, то он может 

оставить её лишь на супружеском ложе, а не 

переезжать от неё  или отселять её в другой дом. 
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 .وجوب نفقة املرأة ىلع زوجها، وكسوتها، وُسكناها .2

ذلك بالرضب يف غري الوجه؛ لكرامته، وحلساسيته، وئلال يقع فيه من رضبها ما ينفره منها من أثر جواز تأديب الزوج زوجته عند احلاجة إىل  .3
 .شني وتشويه

 أنَّ ىلع الزوج أن يكف عن أذى زوجته، فال يرضبها، وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالرضب، فعليه اجتناب الوجه؛ .4

 .جواز هجر الزوج لزوجته يف ابليت تأديبًا هلا .5

 .اواة الرجل زوجته بنفسه؛ فال يستأثر عليها بيشء، وإنما تكون انلفقة هلا حبسب حاهل من الغىن والفقرمرشوعية مس .6

 .انليه عن اتلقبيح املعنوي واحليس .7

 .انليه عن اهلجر خارج ابليت وجوازه يف ابليت إن اكن هناك سبب مرشوع .8

 .معادهم إال بينتهبيان شمويلة الرشيعة وأنها لم ترتك شيئًا ينفع انلاس يف معاشهم و .9

 املراجع:املصادر و

 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
 .سبل السالم، للصنعاين. انلارش: دار احلديث -

ام، للبسام، مكتابة األسدي، مّكة - را ِم ِمن بُلُوغ الما ة،  توِضيُح األحَكا  م 2003 - ـه 1423املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا
 م 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 فيصل عيىس ابلايب احلليب -سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء الكتب العربية  -

 .بريوت -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -

 1425اعم  4يلع بن حممد ابلكري الصدييق, عناية: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, ط  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد -

 ه 1423تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل،  -
 ه1428 1وزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الف -
 م 2002 - ـه 1423سسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت. الطبعة: األوىل، مؤ: انلارش. لألبلاين األم، –صحيح أيب داود  -
ِغرِي، لألمري الصنعاين. انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض. الطبعة: األوىل،  - ُح اجلااِمع الصَّ ْ  م 2011 - ـه 1432اتلَّنويُر رشا

   (58093) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل -أن ثمامة احلنيف أرس، فاكن انليب 
يغدو إيله، فيقول: ما عندك يا  -عليه وسلم

ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن 
 منه ما شئتتمن ىلع شاكر، وإن تُرِد املال ُنْعِط 

 

«Во время одного из походов Сумама аль-
Ханафи попал в плен. Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) подошёл к нему и 

спросил: “Что скажешь, о Сумама?” 
Сумама ответил: “Если ты убьешь меня, 
то будет кому за меня отомстить, а если 

окажешь мне милость, то окажешь её 
человеку благодарному. Если же ты 
хочешь денег, то требуй с меня, чего 

пожелаешь ”!»  

 :احلديث .734
ة احلانايِف -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  اما ، أن ُثما

رِس، فَكن انليب 
ُ
ْغُدو إيله،  -صىل اهلل عليه وسلم-أ يا

ة؟»فيقول:  اما ْقتُل ، فيقول: «ما عندك يا ُثما إن تاْقتُل تا
اِكر، وإن تُرِدَّ املال ُنْعِط  ذاا دام، وإن تاُمنَّ تاُمنَّ ىلع شا

. واكن أصحاب انليب  صىل اهلل عليه -منه ما ِشئْتا
تْل هذا؟  -وسلم ، ويقولون: ما ناصنع بقا اءا بُّون الِفدا حُيِ

يوًما، فأْسلام،  -صىل اهلل عليه وسلم-فمرَّ عليه انليب 
لَّه، وباع راه أن فحا ما

ا
ة، فأ ائِط أيِب طلْحا ث به إىل حا

ل، وصىلَّ ركعتني، فقال انليب  تاسا صىل -يغتسل فاغا
ُسن إسالم أِخيُكم»: -اهلل عليه وسلم  «.لقد حا

** 

734. Текст  хадиса: 

Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) передал, 

что во время одного из походов Сумама аль-

Ханафи попал в плен. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) подошёл к нему и спросил: 

«Что скажешь, о Сумама?» Сумама ответил: «Если 

ты убьешь меня, то будет кому за меня отомстить, 

а если окажешь мне милость, то окажешь её 

человеку благодарному. Если же ты хочешь денег, 

то требуй с меня, чего пожелаешь!» Сподвижники 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) любили 

отпускать пленников за выкуп и стали говорить: «И 

в чём будет польза от его казни?» И однажды, когда 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

проходил мимо этого человека, тот принял ислам. 

Тогда он отпустил его и отправил в рощу Абу 

Тальхи. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

приказал ему совершить полное омовение. Он 

совершил полное омовение и прочитал молитву из 

двух ракятов, и Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Прекрасен ислам вашего брата.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ة  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو هريرة  اما ريض اهلل -عن ُثما
رِس، وُربط يف إحدى سواري املسجد، كما  -عنه

ُ
أنه أ

صىل اهلل -يف بعض روايات احلديث،  فَكن انليب 
رِس، اكن يأِت إيله  -عليه وسلم

ُ
ْغُدو إيله بعد أن أ يا
كما يف الروايات -ويزوره، وكرر ذلك ثالثة أيام 

ة؟"  ، ويف لك-األخرى اما زيارة يسأهل: "ما عندك يا ُثما
أي: ماذا تاظن أين  فاعل بِك؟ "فيقول: إن تاْقتُل تاْقتُل 
ذاا دام" أي: هناك من يطالب بدمه ويثأر هل، "وإن تاُمنَّ 
اِكر"، ويف رواية يف الصحيحني: "وإن ُتنِْعم  تاُمنَّ ىلع شا

فو، فإن ُتنِْعم ىلع شاكر"، واملعىن : إن ُتنْعم يلعَّ بالعا 

** 

Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) 

сообщает, что во время одного из походов Сумама 

аль-Ханафи попал в плен. Его привязали к одному 

из столбов мечети, как передаётся в некоторых 

версиях хадиса, и Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) стал приходить к пленнику. Он навещал его 

в течение трёх дней, как сказано в других версиях 

хадиса, и всякий раз, приходя к нему, он задавал 

один и тот же вопрос: «Что скажешь, о Сумама?» 

Иными словами, он спрашивал его: «Что ты 

думаешь, как я поступлю с тобой?» На этот вопрос 

Сумама неизменно отвечал: «Если ты убьешь меня, 

то будет кому за меня отомстить», т. е. найдётся 
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العافو من ِشيام الِكرام، ولن ياضيع معروفك عندي؛ 
ْمتا ىلع كريم حيفظ اجلميل، وال يانىْسا  ألنك أْنعا

 املعروف أبًدا.   
وإن تُرِد املال" يعين: وإن ُكنت تريد املال مقابل "

" أي: لك ما  إطالق رسايح، "ُنْعِط منه ما ِشئْتا
 .طلبت

بُّون  -يه وسلمصىل اهلل عل-واكن أصحاب انليب "  حُيِ
ِتل هذا؟ "يعين: أن  ، ويقولون: ما ناصنع بقا اءا الِفدا

اكنوا حُيبون أن يأخذوا  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 
الِفْدية، سواء اكنت الِفْدياة ىلع مال مقابل إطالقِه أو 
إطالق أِسري من املسلمني مقابل أِسري من الكفار؛ 

أفضل وفيه  ألن املال أو ُمبادلة أِسري مسلم بكافر
 .نفع للمسلمني، أما قتله فإنه أقالُّ نفعا من الفداء

يوما، فأْسلام،  -صىل اهلل عليه وسلم-فمرَّ عليه انليب "
لَّه"، وهذا يف املرة األخرية اليت جاء فيها انليب  -فحا

 -ريض اهلل عنه-إىل ثامامة  -صىل اهلل عليه وسلم
؟" بادر وسأهل عن حاهل اكلعادة : "ما عندك يا ثمامة

صىل اهلل عليه -، فأطلقه -ريض اهلل عنه-باإلسالم 
ر بإطالقه-وسلم  .، ويف رواية يف الصحيحني: أما

ة": يعىن بعد أن أْسلم " ائِط أيِب طلْحا وباعاث به إىل حا
إىل بستان أليب  -صىل اهلل عليه وسلم-أرسله انليب 

طلحة، اكن فيه ماء وخنل، كما يف رواية  أخرى: 
لق إ ْل قاريب من املسجد"فاْنطا  ."ىل خنا

راه أن يغتسل فاغتسل، وصىل ركعتني" أي: بعد " ما
ا
فأ

أن يغتسل،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن أْسلام أمره 
وصىلَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-فاغتسل؛ امتثاال ألمره 

ر  .ركعتني، بعد أن تاطهَّ

واملرشوع هل الغسل هلذا احلديث، وأيضا ملا رواه أمحد 
-أنَّ قيس بن اعصم ملا أسلم أمره انلَّيب والرتمذي "

أْن يغتسل"، قال الشيخ  -صىل اهلل عليه وسلم
 .األبلاين: إسناده صحيح

ُسن إسالم -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب " : لقد حا
أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-أِخيُكم" برشَّ انليب 

тот, кто потребует возмездия за мою кровь и 

отомстит за неё.  

«...А если окажешь мне милость, то окажешь её 

человеку благодарному». В другой версии хадиса, 

которая приводится в «Сахих» аль-Бухари и 

Муслима, передано: «...А если окажешь мне 

благодеяние, то окажешь его человеку 

благодарному». Под благодеянием здесь 

подразумевается прощение, которое является 

признаком великодушия. Иными словами, если ты 

окажешь мне благодеяние, простив меня, то я не 

забуду твою доброту ко мне, ведь ты поступил так 

из великодушия, проявляя красоту души, а добро 

никогда не будет забыто. 

«Если же ты хочешь денег, то требуй с меня, чего 

пожелаешь!», т. е. если ты хочешь денег за моё 

освобождение, то получишь требуемое сполна. 

«Сподвижники Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) любили отпускать пленников за выкуп и 

стали говорить: "И в чём будет польза от его 

казни?”» Сподвижники (да будет доволен ими 

Аллах) любили брать выкуп в какой бы то ни было 

форме: либо освобождение пленника за денежный 

выкуп, либо обмен пленника из числа неверующих 

на пленника из числа мусульман. Это объясняется 

тем, что денежная компенсация за пленника либо 

вызволение из плена мусульманина в обмен на 

пленника-неверующего лучше и полезнее для 

мусульман. Что же касается казни пленника, то в 

этом меньше пользы, чем в выкупе.   

«И однажды, когда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) проходил мимо этого 

человека, тот принял ислам. Тогда он отпустил 

его». Это случилось в последний приход Пророка 

(мир ему и благословение Аллаха) к Сумаме (да 

будет доволен им Аллах). Когда он, как обычно, 

спросил его: «Что скажешь, о Сумама?», — тот 

поспешил принять ислам. Тогда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) отпустил его на волю, а в 

одной из версий хадиса передано, что Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

приказал освободить его.  

«...И отправил в рощу Абу Тальхи». То есть, после 

того, как Сумама обратился в ислам, Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) отправил его в сад 

Абу Тальхи, где была вода и росли финиковые 

пальмы, поскольку в другой версии хадиса 

передано: «И он отправился в пальмовую рощу 

неподалёку от мечети». 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقه العبادات < الطهارة < الغسل الفقه وأصوهل < اتلصنيف:

 .-ريض اهلل عنه-فضيلة ثمامة  -املساجد  -األسماء واألحَكم  -اتلوبة  -العلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .رواه عبد الرزاق، أصله متفق عليه اتلخريج:

 .بلوغ املرام احلديث:مصدر منت 

 :معاين املفردات
رِس : قُبض عليه، وأخذه أسرًيا يف احلاْرب •

ُ
 .أ

ري يف أول انلهار إىل الزوال • دوة: السَّ ْغُدو : الغا  .يا

ة •  .تاُمّن : الِمنَّة: انل ْعما

ال، وحنوه؛ تلاْخِليص األِسري • اء : ما يُقدم من ما  .الِفدا

، بل وحِبُسن إسالمه -ريض اهلل عنه-بإسالم ثمامة 
عل  -ريض اهلل عنه-، ولعله أيضاً  أظهر شيئا مما جا

يثين ىلع تمسكه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
-باإلسالم، وحيتمل أن يكون ذلك وحيًا من اهلل 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-نلبي ه  -تعاىل

«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

приказал ему совершить полное омовение. Он 

совершил полное омовение и прочитал молитву из 

двух ракятов». То есть, после того, как Сумама 

принял ислам, Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) велел ему совершить 

полное омовение. Сумама так и поступил, 

выполнив приказ Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), после чего, будучи в 

состоянии ритуального очищения, совершил 

молитву из двух ракятов. 

Таким образом для человека, принимающего 

ислам, установлено совершение полного омовения, 

что также подтверждается хадисом, который 

привели в своих сборниках Ахмад и ат-Тирмизи: 

«Когда Кайс ибн Асым обратился в ислам, Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) приказал ему 

совершить полное омовение». Шейх аль-Альбани 

назвал иснад этого хадиса достоверным. 

«И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: "Прекрасен ислам вашего брата"». Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сообщил 

сподвижникам радостную весть об обращении в 

ислам Сумамы (да будет доволен им Аллах). Более 

того, Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) также сообщил им о хорошем исповедании 

ислама Сумамой (да будет доволен им Аллах). 

Быть может, Сумама (да будет доволен им Аллах) 

проявил какой-то внешний признак, который 

побудил Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) похвалить его за приверженность исламу, 

а, возможно, слова Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) явились результатом 

откровения, которое Всевышний Аллах внушил 

Своему Пророку (мир ему и благословение 

Аллаха). 
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ره • لَّه : أْطلاقه وحرَّ  .حا

ائِط :  • ارحا ائِط، وهو اجِلدا  .البُْستاان من انلَِّخيِل إذا اكن عليه حا

 :فوائد احلديث
نزل يف حال كْفره أو لم يُْنل .1

ا
ا، سواء أ  .مرشوعية الُغسل عند إسالما الَكفر، ولو مرتدًّ

 .أن أْمر األسري يارِْجع لإلمام، فيترصف فيه حسب ما يراه أصلح للمسلمني، من حيث القتل أو غريه .2

 .مع األرْساى؛ ملا يف ذلك من اتلأيلف ىلع اإلسالم -صىل اهلل عليه وسلم-تاعامله ُحسن  .3

امة  .4  .حبُسن إْسالمه -عليه الصالة والسالم-حيث إنه أْسلام وشهد هل انليب  -ريض اهلل عنه-فضيلة ُثما

ثِه .5 دا  .يستحب للَكفر إذا أسلم أن يصيل ركعتني، بعد رفع حا

طا لصحة اإلس .6  .الم، بل وال من واجباته؛ ألنه ثُمامة أْسلام أوال ثم اغتسلأن الُغسل ليس رشا

ورجاحة عقله، وفصاحته وبالغته العظيمة، اليت جتلت يف جوابه احلارض، ورسعة بديهته، فإن ثمامة يف جوابه  -ريض اهلل عنه-ذاكء ثمامة  .7
 .يف لكمات قصريةالشايف الَكيف قد أحاط باملوضوع من أطرافه، وأجاب عن لك ما يتوقع السؤال عنه 

 .فائدة العفو عند املقدرة، فهو أقرب طريق إىل قلوب الرجال .8

 .جواز مكث الَكفر باملسجد .9

 املراجع:املصادر و

 ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

اهلند،  -يماملصنف، تأيلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي ايلماين الصنعاين، حتقيق : حبيب الرمحن األعظيم، انلارش: املجلس العل
 1403بريوت، الطبعة: اثلانية،  -ب اإلساليم املكت

 اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: دار با وزير للنرش
 م 2003 - ـه 1424واتلوزيع،  الطبعة: األوىل، 

 م 2008 - ـه 1429ُمتار عبد احلميد عمر. بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل،  معجم اللغة العربية املعارصة، تأيلف: د/ أمحد
   .مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار، تأيلف: عياض بن موىس بن عياض السبيت، أبو الفضل ، دار النرش: املكتبة العتيقة ودار الرتاث

بيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، انلارش: دار  تاج العروس من جواهر القاموس، تأيلف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق، امللّقب بمرتىض، الزَّ
 .اهلداية

 دلعوةاملعجم الوسيط، تأيلف : جممع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطىف، أمحد الزيات ، حامد عبد القادر ، حممد انلجار، انلارش: دار ا

م، حتقيق: 1979 - ـه1399بريوت،  -األثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية انلهاية يف غريب احلديث و
 حممود حممد الطنايح -طاهر أمحد الزاوى 

 ه 1392انية املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثل
 .املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبيك واملطييع( تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار الفكر

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
  م 2003

 .رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية

 .ه 1410منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم ، انلارش: مكتبة دار ابليان ، اعم النرش: 
   (10037) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد اتلصنيف:

ْسلايِمّ  راوي احلديث:
ا
يب األ ة بن احلُصا يْدا  -هريض اهلل عن-بُرا

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ها • دا قا دا : سأل برفع صوت لطلب ضاتله اليت فا اشا  .ن

 .دااعا إىل : تاعارَّف ىلع •

 .ملا بُنِياْت هل : من الصالة واذلكر وتعلم العلم •

أن رُجال نََشَد يف املسجد فقال: من َداَع إىل 
صىل اهلل عليه -اجَلَمل األمحر؟ فقال رسول اهلل 

: ال وَجْدَت؛ إنما بُنِيَِت املساجد ملا بُنَِيْت -وسلم
 هل

 

Однажды один человек стал спрашивать 
в мечети о пропавшем верблюде и 

говорить: «Кто объявлял о найденном 
красном верблюде?» И Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Да не найдёшь ты! 
Поистине, мечети построены для того, 

для чего они построены»! 

 :احلديث .735
دا يف -ريض اهلل عنه-عن بُريدة  اشا املسجد : أن رُجال ن

-فقال: من دااعا إىل اجلامال األمحر؟ فقال رسول اهلل 
؛ إنما بُنِياِت »: -صىل اهلل عليه وسلم ْدتا ال وجا

 «.املساجد ملا بُنِياْت هل

** 

735. Текст  хадиса: 

Бурайда (да будет доволен им Аллах) передаёт, что 

однажды один человек стал спрашивать в мечети о 

пропавшем верблюде и говорить: «Кто объявлял о 

найденном красном верблюде?» И Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Да не найдёшь ты! Поистине, мечети построены 

для того, для чего они построены!» [Муслим]. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب بريدة 
سمع رجاًل يقول : "من دااع  -صىل اهلل عليه وسلم-

إىل اجلمل األمحر" ينشد مجله األمحر وأن من عرفه 
 فليخرب عنه.

" أي: ال رده " ْدتا اهلل عليك كما يف الرواية ال وجا
 .األخرى

إنما بُنِياِت املساجد ملا بُنِياْت هل" ثم بني هل سبب ادلاعء "
عليه، وهو : أن بيوت اهلل تعاىل لم تَب ألمور ادلنيا 
من إنشاد الضوال وابليع والرشاء، بل بنيت للصالة 

 .وطلب اآلخرة -عز وجل-وذكر اهلل 

** 

Бурайда (да будет доволен им Аллах) сообщил в 

этом хадисе, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) как-то услышал, что один человек 

спрашивает: «Кто объявлял о найденном красном 

верблюде?» Этот человек искал своего пропавшего 

верблюда и просил того, кто знает о нём что-

нибудь, сообщить ему. 

«Да не найдёшь ты». Или: «Да не вернёт его тебе 

Аллах», как в другой версии. «Поистине, мечети 

построены для того, для чего они построены!» 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

разъяснил причину своей мольбы, направленной 

против этого человека: дома Всевышнего Аллаха 

построены не для мирских дел наподобие 

разыскивания пропавших животных, купли и 

продажи. Они построены для молитвы, поминания 

Всемогущего и Великого Аллаха и стремления 

обрести награду в мире вечном. 
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 :فوائد احلديث
 .انليه عن إنشاد الضالة يف املسجد .1

 .املسجدإنكار املنكر يف  .2

اتله يف املسجد .3 دا ضا  .ادلاعء ىلع من أنْشا

 .يستحب اإلكثار يف املسجد من ذكر اهلل تعاىل، والتسبيح، واتلهليل، واتلحميد، واتلكبري وغريها من األذاكر .4

 املراجع:املصادر و

 ه 1407ة الرابعة عرش  ـهالطبع 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ه 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

         م1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   

 .بريوت –اج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلج

 ه 1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
   (8949) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األرسة < العدة < أحَكم العدةالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

انِ موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  الل عا ِق وا الا  الطَّ
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

قد  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجالا أىت انليب 
  ظاهر من امرأته، فوقع عليها

К Пророку (мир ему и благословение 
Аллаха) пришёл один человек, который 

сказал жене формулу зыхара, а потом 
вступил с ней в половые отношения. 

 :احلديث .736
صىل اهلل عليه -عن ابن عباس: أن رجال أىت انليب 

عا عليها، فقال: يا  -وسلم قا را ِمْن امرأته، فاوا اها قد ظا
ْعُت عليها  قا يِت، فاوا ْرُت ِمْن زاوْجا اها رسول اهلل، إين قد ظا

، فقال:  را ف  كا
ُ
ْن أ

ا
بْلا أ الاكا ىلع ذلك يرمحك »قا وما محا
ا يف«اهلل؟ اها ال لْخا يُْت خا

ا
فال »ضوء القمر، قال:  ، قال: راأ

راكا اهلل به ما
ا
لا ما أ ا حىت تاْفعا بْها  «.تاْقرا

** 

736. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) передаёт, что к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) пришёл один человек, 

который сказал жене формулу зыхара, а потом 

вступил с ней в половые отношения. Он сказал: 

«Поистине, я сказал жене формулу зыхара, а потом 

вступил с ней в половые отношения до того, как 

искупил зыхар». [Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха)] спросил: «Что же побудило тебя сделать 

это, да помилует тебя Аллах?» Он ответил: «Я 

увидел браслеты на её лодыжках в лунном свете». 

[Пророк (мир ему и благословение Аллаха)] сказал: 

«Не приближайся к ней до тех пор, пока не 

сделаешь то, что повелел тебе Аллах.» 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

أفاد هذا احلديث أن هذا الصحايب اكن كثري الوقاع 
المرأته، وقد دخل عليه رمضان وخيش أن جيامعها 
وهو صائم، فظاهر منها، أي شبهها بمن حترم عليه 
حتريًما مؤبًدا من أم وأخت وعمة وحنو ذلك، إال أنها 

يللة من الليايل، فظهر هل يشء من اكنت ختدمه يف 
ُحِلي ها يف ساقها فأعجبته فجامعها، فندم ىلع فعله 

مستفتياً،  -صىل اهلل عليه وسلم-وجاء إىل انليب 
أال يقربها  -صىل اهلل عليه وسلم-فأمره انليب 

باجلماع مرة أخرى حىت يكفر الكفارة اليت أوجبها 
هذا احلديث ىلع املظاهر من امرأته، و -عز وجل-اهلل 

 .أصل يف باب الظهار

** 

Из хадиса следует, что этот сподвижник часто 

вступал в близость с женой, и с наступлением 

рамадана он испугался, что вступит с ней в 

близость во время поста, и потому произнёс 

формулу зыхара, то есть приравнял её к тем 

родственницам, с которыми ему до конца жизни 

запрещено вступать в брак, как мать, сестра, тётка 

и так далее. Однако в одну из ночей, когда она 

прислуживала ему, он увидел украшения на её 

лодыжках и это произвело на него такое 

впечатление, что он вступил с ней в близость. 

Потом он пожалел об этом и пришёл к Пророку (мир 

ему и благословение Аллаха), чтобы спросить, как 

ему теперь быть. И Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) велел ему не вступать с 

женой в близость снова до тех пор, пока он не 

искупит зыхар таким образом, как повелел Аллах. 

Этот хадис является основой в том, что касается 

зыхара. 
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 :معاين املفردات
نفسه وطأها بسبب الظهار، والظهار مشتق من الظهر، سيم بذلك لتشبيه الزوج املظاهر امرأته  بظهر أمه أو بمن ظاهر من امرأته : حرم ىلع  •

 .حترم عليه حتريما مؤبًدا بسبب أو نسب أو رضاع، وهو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع

 .فوقع عليها : جامعها •

 .يلع -تعاىل-وجبها اهلل قبل أن أكفر : من اتلكفري، أي قبل أن أعطي الكفارة اليت أ •

 وما محلك ىلع ذلك : ما استفهامية: أي أيُّ يشء محلك ىلع أن تُواقع امرأتك اليت حرم اهلل عليك العودة إيلها قبل أن تكفر عن ظهارك؟ •

اهلا : حيل معروف يلبس يف الر ْجل • لْخا  .رأيت خا

 .ال تقربها : ال جتامعها مرة أخرى •

 .الكفارة حىت تفعل ما أمر اهلل : أي من •

 :فوائد احلديث
 .إذا ظاهر الزوج حرم عليه وطء الزوجة املظاهر منها، حىت يكفر عن ظهاره، وذلك بإمجاع العلماء .1

 .احلديث ديلل ىلع حتريم الظهار؛ لألمر بالكفارة يف القرآن والسنة .2

ر عن ظهاره قبل اجلماع لقوهل يف احلديث: فال تقربها أن من ظاهر من امرأته فشبهها بظهر أمه يف اتلحريم  ثم أراد أن جيامعها فعليه أن يكف .3
 .حىت تفعل ما أمرك اهلل

 .، وهم أقوى منا إيمانًا وحياءً -ريض اهلل عنهم-أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يستحيي من احلق كما يه اعدة الصحابة  .4

 .ألنه ارتكب حمرًما أن من ظاهر ثم جامع قبل اتلكفري ال تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة, مع ترتب اإلثم؛ .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود   بريوت -سليمان بن األشعث الس 

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
 م 1975 - ـه 1395مرص الطبعة: اثلانية،  -مصطىف ابلايب احلليب 

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

 -حلب  -مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة  -، النسايئ  أمحد بن شعيب -السنن الصغرى للنسايئ  - -
 1986 - 1406الطبعة: اثلانية، 

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

ة،  -مكة املكرمة  -مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام -  م 2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمسا
مؤسسة الرسالة  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -

  الطبعة األوىل

حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء  -ملكتبة اإلسالمية القاهرةا -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -
 -1427الطبعة األوىل  -بيويم

َّوِي - ل  ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الوا

 م 1996 - ـه 1416دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل/ 
الطبعة: اثلانية  -بريوت  -املكتب اإلساليم  -إرشاف: زهري الشاويش  -رواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين إ -

 م1985 - ـه 1405
 .م 2014 - ـه 1435األوىل،  اململكة العربية السعودية الطبعة: -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

   (58154) الرقم املوحد:
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ُُمَعِة من باب اكن  أن رجالا دخل املسجد يوم اجلْ
صىل اهلل عليه -حنو دار الَْقَضاءِ ورسول اهلل 

 قائم خَيُْطُب  -وسلم
 

«… один человек вошёл в мечеть в 
пятницу через дверь, которая напротив 

дома [Умара, проданного ради] выплаты 
долгов, когда Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) стоял, 
произнося проповедь …»  

 :احلديث .737
أن رجال دخل » -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ِة من باب اكن  اِء، املسجد يوم اجْلُُمعا ضا حنو دار الْقا
ُْطُب،  -صىل اهلل عليه وسلم-ورسول اهلل  قائم خيا

قائًما، ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-فااْستاْقبالا رسول اهلل 
بُُل  ِت السُّ عا طا ِت األموال، واْنقا لاكا قال: يا رسول اهلل، ها

صىل -فااْدُع اهلل تعاىل يُِغيثُناا، قال: فرفع رسول اهلل 
ِغثْناا ، اللَُّهمَّ ي -اهلل عليه وسلم

ا
ديه ثم قال: اللَُّهمَّ أ

ِغثْناا. قال أنس: فال واهلل ما نرى يف 
ا
ِغثْناا ، اللَُّهمَّ أ

ا
أ

لٍْع من  ٍة ، وما بيننا وبني سا السماء من سحاب وال قازاعا
اباٌة مثل  حا بيت وال دار. قال: فطلعت من ورائه سا

اْت  ْت السماء انْتارشا طا ِْس. فلما تاواسَّ راْت. الرتُّ ْمطا
ا
 ُثمَّ أ

بْتاً. قال: ثم دخل  قال: فال واهلل ما رأينا الشمس سا
ِة الُْمْقِبلاِة، ورسول اهلل  رجل من ذلك ابلاب يف اجْلُُمعا

ُْطُب انلاس، فااْستاْقبالاُه  -صىل اهلل عليه وسلم- قائم خيا
ْت  عا طا ْموااُل وااْنقا

ا
ْت األ لاكا قائًما، فقال: يا رسول اهلل، ها

بُ  ا عنَّا، قال: فرفع رسول السُّ ها ُل، فادع اهلل أن ُيْمِسكا
يديه ثم قال: اللَُّهمَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

ُبُطوِن  اِب وا را ِم واالظ  لايْناا, اللَُّهمَّ ىلع اآلاكا ال عا ْناا وا واايلا حا
ْت، وخرجنا  قْلاعا

ا
ر. قال: فاأ جا ناابِِت الشَّ ما وِْدياِة وا

ا
األ

ال رشيك: فسألت أنس بن ق«. نميش يف الشمس
 مالك: أهو الرجل األول قال: ال أدري.

** 

737. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что один человек вошёл в мечеть в 

пятницу через дверь, которая напротив дома 

[Умара, проданного ради] выплаты долгов, когда 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) стоял, произнося проповедь, Он встал 

напротив Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и сказал и сказал: «О 

Посланник Аллаха! Имущество погибло, а по 

дорогам не проехать. Обратись же к Аллаху с 

мольбой, чтобы Он ниспослал нам дождь!» 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) поднял руки, а потом сказал: «О Аллах, 

пошли нам дождь! О Аллах, пошли нам дождь! О 

Аллах, пошли нам дождь!» Анас сказал: «И клянусь 

Аллахом, на небе не было ни больших, ни 

маленьких облаков, — а между нами и горой Саль‘ 

не было домов — и вдруг на горизонте появилось 

облако, подобное щиту. Когда оно приблизилось и 

закрыло небо, полил дождь». Он сказал: «И, 

клянусь Аллахом, мы не видели солнца всю 

неделю». Он сказал: «В следующую пятницу какой-

то человек вошёл в ту же дверь, когда Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) стоял, 

произнося проповедь. Встав напротив него, он 

сказал: “О Посланник Аллаха! Имущество погибло, 

а по дорогам не проехать. Обратись же к Аллаху с 

мольбой, чтобы Он остановил дождь!”» Он сказал: 

«И Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) поднял руки и сказал: “О Аллах, вокруг нас, 

а не на нас! О Аллах, на возвышенности, холмы, в 

долины и места, где растут деревья”. И облака 

отступили, и, когда мы вышли, уже светило 

солнце». Шарик сказал: «Я спросил Анаса ибн 

Малика: “Это был тот же человек, что и в первый 

раз?” Он ответил: “Я не знаю ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة االستسقاء اتلصنيف:

 اجلمعة. خطبة -ادلاعء  -دالئل انلبوة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

قائًما خيطب يف  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب اكن 
-مسجده يوم اجلمعة، ودخل رجل، فاستقبل انليب 

صىل اهلل -ثم نادى رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم
مبيناً هل ما فيهم من الشدة والضيق،  -عليه وسلم

حيث هلكت احليوانات من عدم الألك، وانقطعت 
عليها، الطرق، فهزلت اإلبل اليت نسافر وحنمل 

بسبب احنباس املطر وجفاف األرض، وطلب منه 
صىل اهلل -ادلاعء هلم بتفريج هذه الكربة، فرفع انليب 

ِغثْناا" ثالث مرات،  -عليه وسلم
ا
يديه ثم قال: "امهلل أ

 كعادته يف ادلاعء، واتلفهيم يف األمر املهم.
ومع أنهم لم يروا يف تلك الساعة يف السماء من 

صىل -أنه يف أثر داعء املصطىف سحاب وال ضباب إال 
لْع" قطعة -اهلل عليه وسلم ، طلعت من وراء جبل "سا

 .صغرية، فأخذت ترتفع

اْت، ثم أمطرت،  اءا توسعت وانْتارشا ما ْت السَّ طا فلما واسَّ
 .ودام املطر عليهم سبعة أيام

حىت إذا اكنت اجلمعة اثلانية، دخل رجل، ورسول اهلل 
 -طب انلاس، فقالقائم خي -صىل اهلل عليه وسلم-

بسا احليوانات يف أماكنها  مبيناً أن دوام األمطار، حا
يْع حىت جاعت، وحبس انلاس عن الرضب  عن الرَّ
يف األرض واذلهاب واإلياب يف طلب الرزق، فادع 
اهلل أن يمسكها عنا. فرفع يديه ثم قال ما معناه: امهلل 
اجعل املطر حول املدينة ال عليها، ئلال يرض بانلاس 
يف معاشهم، وتسري بهائمهم إىل مراعيها، ويلكون 
نزول هذا املطر يف األمكنة اليت ينفعها نزوهل، من 

 .اجلبال، والروايب، واألودية، واملرايع

وأقلعت السماء عن املطر فخرجوا من املسجد 
 .يمشون، وليس عليهم مطر

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) стоял, 

произнося проповедь в своей мечети в пятницу, и 

пришёл какой-то человек, встал напротив 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) и обратился к нему, объяснив, в сколь 

трудном, бедственном положении они оказались, 

потому что их скот погиб из-за отсутствия травы на 

пастбищах, и они не могут отправляться в путь, 

потому что верблюды, на которых они ездили и 

перевозили грузы, отощали, и причиной тому 

отсутствие дождей и высохшая земля. И он 

попросил Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) обратиться к Аллаху с мольбой, чтобы Он 

избавил их от постигшей их напасти. И Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) поднял руки и трижды 

сказал: «О Аллах, пошли нам дождь!», как он делал 

обычно, когда обращался к Аллаху с мольбами, 

особенно, когда случалось что-то важное. И хотя в 

это время они не видели на небе ни облака, ни даже 

тумана, после мольбы Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) из-за горы Саль‘ появилось 

небольшое облако, которое стало подниматься. 

В середине неба оно расширилось и 

распространилось, а потом из него полился дождь, 

который продолжался неделю, и в следующую 

пятницу некий человек вошёл в мечеть, когда 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) стоял, произнося проповедь. Этот человек 

сообщил, что из-за непрекращающегося дождя скот 

вынужден был оставаться на месте и не пастись, и 

поэтому страдал от голода, а людям пришлось 

воздержаться от путешествий и вообще любых 

передвижений в поисках пропитания. И он попросил 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) обратиться к Аллаху с мольбой о 

прекращении дождя. И он поднял руки и сказал 

примерно следующее: «О Аллах, пусть дождь будет 

вокруг Медины, а не над ней, дабы он не причинял 

вреда её жителям и их скот мог беспрепятственно 

пастись, и пусть этот дождь выпадает в тех местах, 

где его выпадение приносит пользу — на горах, 

холмах, в долинах и на пастбищах!» И дождь 

прекратился, и когда они вышли из мечети, дождя 

уже не было. 
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اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اِء : دار عمر بن اخلطاب  • ضا  .سميت بذلك ألنها بيعت يف قضاء دينه بعد وفاته، غريب املسجد -ريض اهلل عنه-دار الْقا

 .الرجُل مقاباًل هلفاستقبل رسولا اهلل : صار  •

 .هلكت : تلفت •

 .األموال : املوايش •

بُُل : توقف السري يف الطرق لضعف االبل أو قلتها بسبب القحط • ْت السُّ عا طا  .اْنقا

 .يُِغيثُناا : يزيل شدتنا بإنزال املطر علينا •

 .اللَُّهمَّ : يا اهلل •

ة : يه القطعة الرقيقة من السحاب •  .قازاعا

لْع : جبل قرب املدينة، •  .وهو يف اجلهة الغربية الشمايلة منها، وقد دخل اآلن يف العمران سا

 .بيت وال دار : ابليت املْنل الصغري يكون من الشعر ومن غريه، وادلار املْنل الكبري وال يكون من الشعر •

ْس : صفيحة مستديرة من حديد، يتَُّقونا بها يف احلرب رضبا السيوف •  .الرتُّ

اءا : صا • ما ت السَّ طا  .رت يف وسطهاتاواسَّ

 .سبتًا : أسبواًع، من باب تسمية اليشء ببعضه •

ا : يمنعها • ها  .ُيْمِسكا

ْناا : اجعلها حوايلنا، وحوايلنا: حونلا قريبا منا • ايلا وا  .حا

ِرب • رااب الروايب واجلبال الصغار، ومفردها ظا اب : اآلاكم اتللول املرتفعة من األرض، ومفردها أكمة، والظ  را الظ  ِم وا  .اآلاكا

عاب • وِْدياة : جماري السيول يف الش 
ا
 .ُبُطوِن األ

ِر : أمكنة نباتها • جا ناابِِت الشَّ  .ما

ْت : توقفت عن املطر • قْلاعا
ا
 .أ

 .رشيك : هو أبو عبد اهلل بن ايب ناِمر املدين أحد رواة احلديث •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-اتلولك ىلع اهلل أن فعل األسباب لطلب الرزق، من ادلاعء، والرضب يف األرض، ال ينايف  .1

 .استحباب ادلاعء بهذا ادلاعء انلبوي لطلب الغيث .2

عند الرضر باملطر، وخص بقاء املطر ىلع اآلاكم والظراب وبطون األودية ألنها أوفق للزراعة  -طلب الصحو وتوقف املطر-جواز االستصحاء  .3
 .والريع

ن يظن فيهم الصالح واتلىق من األحي .4 اء احلارضين، وهذا اتلوسل اجلائز، أما اتلوسل جباه أحد من املخلوقني، حياً أو ميتاً، جواز طلب ادلاعء ممَّ
 فهذا ال جيوز، ألنه من وسائل الرشك

 .مرشوعية اإلحلاح يف ادلاعء .5

 .جواز تكليم اخلطيب يوم اجلمعة للحاجة .6

 .ظهور قدرة اهلل ابلاهرة يف إنزال املطر وإمساكه .7

 .بادلاعء بإمساك املطر عما فيه رضر دون ما ال رضر فيه حكمة انليب صىل اهلل عليه وسلم .8

 .مرشوعية اخلطبة قائماً  .9

 .مرشوعية االستسقاء يف اخلطبة .10

 .رفع ايلدين يف ادلاعء، ألن فيه معىن االفتقار، وحتر ي معىن اإلعطاء فيهما، وقد أمجع العلماء ىلع رفعهما يف هذا املوقف .11

 .وكراماته، ادلالة ىلع نبوته، فقد استجيب داعؤه يف احلال، يف جلب املطر ويف رفعه -لمصىل اهلل عليه وس-آية من آيات انليب  .12
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 املراجع:املصادر و

 . م 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 

 .1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -اإلمارات  طبعة مكتبة الصحابة-تنبيه األفهام للعثيمني 

     .1381األوىل -دمشق  -طبعة دار الفكر-اإلملام برشح عمدة األحَكم إلسماعيل األنصاري 

ارش : دار طوق انل-أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 .ه1422الطبعة : األوىل -انلجاة 

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 .الطبعة األوىل-مرص  -القاهرة -دار املنهاج -أمحد بن حيىي انلجيم-تأسيس األحَكم 
   (3174) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اللقطة واللقيط اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 .نعيمرواه أبو  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الشهادة : قوٌل صادٌر عن علٍم حصل بمشاهدة بصرية أو برص، فيه العلم القاطع •

 :فوائد احلديث
ايلقيين برؤية ما الشهادة مشتقة من املشاهدة؛ فالشاهد خيرب عما شاهده، ويه حجة رشعية تظهر احلق، وبناء عليه: فالبد يف أدائها من العلم  .1

 .شهد عليه، أو سماعه،: فالرؤية: ختتص باألفعال؛ اكلقتل، والغصب، والرسقة

 .علم الشاهد باملشهود حيصل بأمرين: رؤية املشهود به وهذا يف األفعال .2

 .اثلاين السماع، وهو نواعن: سماع من املشهود عليه، أو سماع  من جهة االستفاضة .3

 .ظن وإن قويأنه ال جتوز الشهادة بغلبة ال .4

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجالا سأل انليب 
قال: نعم، « هل ترى الشمس؟»الشهادة، فقال: 

 «فعىل مثلها فاشهد، أو دع»قال: 
 

Один человек спросил Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха) о 

свидетельстве, и Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) спросил: 

«Видишь ли ты солнце?» Тот ответил: 
«Да». Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: 
«Относительно столь же ясного, как оно, 

свидетельствуй, а в противном случае 
откажись» 

 :احلديث .738
أن رجال سأل  -عنهريض اهلل تعاىل -عن ابن عباس 

هل »عن الشهادة، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ْو »قال: نعم، قال: « ترى الشمس؟

ا
ْد، أ ا فااْشها عاىلا ِمثِْلها فا

 «.داعْ 

** 

738. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) передаёт, что один человек спросил 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) о 

свидетельстве, и Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) спросил: «Видишь ли ты солнце?» Тот 

ответил: «Да». Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Относительно 

столь же ясного, как оно, свидетельствуй, а в 

противном случае откажись.» 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

أفاد احلديث أن املسلم إذا أراد أن يشهد فال بد أن 
تكون شهادته ىلع يقني، كما تعلم الشمس 

: )إال من شهد -تعاىل-باملشاهدة، وهذا مصداق قوهل 
وهم يعلمون(، فمن لم يكن متيقنًا بما باحلق 

 .سيشهد به لم حيل هل أن يشهد

** 

Из хадиса следует, что если мусульманин 

соберётся свидетельствовать, то делать это он 

должен на основании ясного знания и твёрдой 

убеждённости. Это подтверждает слова 

Всевышнего: «Кроме тех, которые свидетельствует 

по истине, зная». Тому же, кто не уверен в 

правильности того, о чём собирается 

свидетельствовать, не дозволено 

свидетельствовать. 
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 .تعظيم أمر الشهادة وأنه جيب اتلثبت فيها .5

 املراجع:املصادر و

 م1974 - ـه1394جبوار حمافظة مرص،  -انلارش:دار السعادة  -حلية األويلاء وطبقات األصفياء/ أبو نعيم األصبهاين  -
 1428لطبعة األوىل ا-طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -  م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا
مؤسسة الرسالة  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -

  األوىلالطبعة 

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

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

   (64694) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 .والرتمذي وابن ماجه وادلاريم رواه أبوداود والنسايئ اتلخريج:

 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 .وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب

 :معاين املفردات
ياة يه: املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريها •  .ديته : ادل 

 :فوائد احلديث
يّة اثنا عرش ألف من الفضة لكن تقدم بأنه لعل اجلاين لم يكن  .1  .عنده إبل، أو أن هذا قيمة اإلبل يف ذاك الوقتأن ادل 

 .مرااعة احلاكم ألحوال العاقلة، وهم عصبة الرجل اذلين يتحملون ادلية .2

 .اهتمام اإلسالم بصيانة ادلماء وحفظ انلفوس، ولو اكن القتل من باب اخلطأ .3

صىل -أن رجالا من بين عدي قتل فجعل انليب 
ا -اهلل عليه وسلم   ديته اثين عرش ألفا

Когда один человек из бану ‘Ади был 
убит, Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) назначил за него компенсацию 

(дийа) в размере двенадцати тысяч 
дирхемов. 

 :احلديث .739
أن رجاًل ِمْن بايِن  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

لا انليب  عا ، فاجا ِديٍّ قُِتلا تاُه  -صىل اهلل عليه وسلم-عا ِديا
لًْفا.

ا
ا أ ْ عارشا  اثيْنا

** 

739. Текст  хадиса: 

[‘Абдуллах] ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) передаёт, что, когда один человек из 

бану ‘Ади был убит, Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) назначил за него 

компенсацию (дийа) в размере двенадцати тысяч 

дирхемов. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

  -ريض اهلل عنهما-هذا احلديث  خيرب فيه ابن عباس 
قدر دية رجل قتل  -صىل اهلل عليه وسلم-بأنَّ انلَّيبَّ 

من قبيلة بين عدي بالفضة، وجعلها اثين عرش ألف 
اجلاين لم يكن درهم، وحيمل هذا احلديث ىلع أن 
صىل اهلل عليه -عنده إبل يف ذلك الوقت، أو أنَّ انلَّيبَّ 

صالح بني أهل القتيل واجلاين بذلك املبلغ,  -وسلم
فال خيالف هذا احلديث املتقرر من أن اإلبل يه 

 .األصل يف باب ادليات

** 

В этом хадисе Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах 

им и его отцом) сообщает, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) назначил за убийство 

человека из племени бану Ади компенсацию в 12 

тысяч серебряных дирхемов. Этот хадис следует 

понимать в свете того, что у совершившего 

преступление не было верблюдов в это время. Или 

же Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

примирил родных убитого и убийцы на основании 

этой суммы. Таким образом, этот хадис не 

противоречит утверждённому хадису, из которого 

следует, что за основу в том, что связано с 

компенсацией, принимаются верблюды. 
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 املراجع:املصادر و

 . بريوت –سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 

( 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3( وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج
 .م 1975 - ـه 1395نية، اثلا: الطبعة مرص، –بلايب احلليب انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ا

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

 .احلليب فيصل عيىس ابلايب -انلارش: دار إحياء الكتب العربية -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

 .ه 1412سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين, دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 

م إرساء بنت عرفة، املكتب
ُ
ة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

 .1428منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -م، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريبلوغ املرام من أدلة األحَك
 .ه 1424 السابعة،

 .سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث

 - ـه 1405إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم، بريوت, الطبعة: اثلانية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص ادلين األبلاين, 
 .م1985

   (58216) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعان اتلصنيف:

 بيان السنة للقرآن. -كتاب اتلفسري موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

أن رجال رىم امرأته، وانتىف من ودلها يف زمن 
فأمرهما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

فتالعنا، كما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
قال اهلل تعاىل، ثم قىض بالودل للمرأة، وفرق بني 

 املتالعنني

 

«Один мужчина обвинил свою жену в 
прелюбодеянии при жизни Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), и Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) велел каждому из 
них призвать на себя проклятие Аллаха 

[в случае лжи] (ли‘ан). И они сделали 
это, как и сказал Всевышний Аллах, а 

потом он постановил, что ребёнок [будет 
относиться к] женщине, и расторг брак 

этих двоих, призывавших на себя 
проклятие.» 

 :ديثاحل .740
: أن رجال -ريض اهلل عنها-عن عبد اهلل بن عمر 

اتهم امرأته بالزنا، ونىف كون ودلها منه يف زمن رسول 
صىل -فأمرهما رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

فتالعنا، كما قال اهلل تعاىل، ثم قىض  -اهلل عليه وسلم
 بالودل للمرأة، وفرق بني املتالعنني

** 

740. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передает: «Один мужчина обвинил свою 

жену в прелюбодеянии при жизни Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) велел каждому из них призвать на себя 

проклятие Аллаха [в случае лжи] (ли‘ан). И они 

сделали это, как и сказал Всевышний Аллах, а 

потом он постановил, что ребёнок [будет 

относиться к] женщине, и расторг брак этих двоих, 

призывавших на себя проклятие.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

رايضا اهلل -يف هذا احلديث يروي عبد اهلل بن عمر 
: أن رجاًل قذف زوجته بالزنا، وانتىف من -عنهما

ودلها، وبرئ منه فكذبته يف دعواه ولم تُِقرَّ ىلع 
 نفسها.

أربع مرات أنه  -تعاىل-فتالعنا، بأن شهد الزوج باهلل 
 .صادق يف قذفها، ولعن نفسه يف اخلامسة

ثم شهدت الزوجة باهلل أربع مرات أنه اكذب، ودعت 
 .ىلع نفسها بالغضب يف اخلامسة

صىل اهلل -فلما تمَّ اللعان بينهما، فرق بينهما انليب 
فرقة دائمة، وجعل الودل تابعا للمرأة،  -عليه وسلم

 .عن الرجل، غري منسوب إيلهمنتسبا إيلها، منقطعا 

** 

В этом хадисе ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) рассказывает о 

мужчине, который обвинил свою жену в 

прелюбодеянии и заявил, что ребёнок у неё не от 

него, и отказался признавать его своим. Женщина 

же стала утверждать, что он лжёт, и отказалась 

признаваться. Тогда они совершили ли‘ан: муж 

четырежды поклялся Аллахом, что он сказал 

правду, обвиняя её в прелюбодеянии, а на пятый 

раз призвал на себя проклятие Аллаха. Затем жена 

четырежды поклялась, что он лжёт, и призвала на 

себя гнев Аллаха на пятый раз. После этого Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) расторг их брак 

навсегда и велел относить ребёнка только к матери 

и не связывать его с её мужем. 
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 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رىم امرأته : اتهمها بالزنا •

 .وانتىف من ودلها : احلمل اذلي لم تضعه ذلك الوقت •

 ."اهلل عليها إن اكن من الصادقني كما قال اهلل تعاىل : يف كتابه: "واذلين يرمون أزواجهم" إىل قوهل: "واخلامسة أن غضب •

 .قىض بالودل للمرأة : حكم بأن الودل للمرأة، ونفاه عن الزوج، فال توارث بينهما، وأما أمه فرتثه ويرث منها ما فرض اهلل هل •

 :فوائد احلديث
 .إذا تم اللعان، انتىف الودل عن أبيه، وصار منسوبا إىل أمه فقط .1

 .املتالعنني، فال حتل هل بعد تمام اللعان حبال من األحوالالفرقة املؤبدة ادلائمة بني  .2

 األصل أن الودل للفراش، فإذا حتقق الزوج أن الودل من غريه، كأن يكون بعيدا عن امرأته مدة طويلة: فيجب عليه نفيه، واللعان عليه، إن .3
 .سب، واالختالط باملحارم، وغري ذلك، وهو أجنيب عنهمكذبته. ئلال يلحقه نسبه، فيفيض إىل أمور منكرة، حيث يستحل من اإلرث وحلوق الن

األحسن يف راعية النساء اتلوسط، فال يكرث الرجل من الوساوس اليت لم تَب ىلع قرائن، وال حيجبها عما هو متعارف ومألوف بني انلاس  .4
 .اتلفريطاملحافظني مادام لم ير ريبة، وال يرتكها مهملة، تذهب حني شاءت، وتكلم من شاءت، فهذا هو 

 .أنه ال يشرتط يف نيف احلمل ترصيح الرجل بأنها ودلت من زنا وال أنه استربأها حبيضة .5

 .أن املفيت إذا ُسئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن جيد فيها نصا ال يبادر إىل االجتهاد فيها .6

 .ن أبلغأن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يلكو .7

 .أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن املالعن للمرأة واذلي رميت به .8

ْقُذوف بما وقع من قااِذفِهِ  .9  .أنه ليس ىلع اإلمام أن ُيْعِلما الما

و أن احلامل تالعن قبل الوضع؛ ألن اللعان رُشِع دلفع حد القذف عن الرجل، ودفع حد الرجم عن املرأة، فال فرق بني أن تكون حامال أ .10
 .حائال أي: غري حامل

 .-تعاىل-أن احلكم يتعلق بالظاهر، وأمر الرسائر مولٌك إىل اهلل  .11

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛  -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري -

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حالق حتقيق حممد صبيح حسن-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم -

 .م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم -
   (6024) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أقسام اجلهاد اتلصنيف:

 ابليعة واإلمامة. -الفنت  -اجلهاد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-طارق بن شهاب ابلجيل األمحيس  راوي احلديث:

 .رواه النسايئ وأمحد اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْرُز : وهو راكب اجلمل إذا اكن من جدل أو خشب، وقيل: ال  •  خيتص جبدل وخشب. واملراد: أنه أراد السفر.الغا
ل؟ِ : أي: أكرث ثوابا • فضا

ا
اِد أ  .أي اجِلها

ائِر : رئيس ظالم • اٍن جا  .ُسلْطا

اِد : بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا •  .اجِلها

وقد  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجال سأل انليب 
وضع رجله يف الغرز: أي اجلهاد أفضل؟ قال: 

 لكمة حق عند سلطان جائر
 

«Как-то раз некий мужчина, уже 
вложивший ногу в стремя, спросил 

Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует): "Какой джихад является 

наилучшим?" — на что он ответил: 
"Слово истины в присутствии 
несправедливого правителя.»" 

 :احلديث .741
ريض اهلل -عن طارق بن شهاب ابلجيل األمحيس 

وقد  -صىل اهلل عليه وسلم-أّن رُجاًل سأل انليب  -عنه
يُّ اجلهاد 

ا
ْرِز: أ ع رِجله يف الغا ُة »أفضل؟ قال: وضا ِما لكا
ائِرٍ  ان جا قًّ ِعند ُسلطا  «.حا

** 

741. Текст  хадиса: 

Со слов Тарика ибн Шихаба аль-Баджали аль-

Ахмаси (да будет доволен им Аллах) передается, 

что как-то раз некий мужчина, уже вложивший ногу 

в стремя, спросил Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует): «Какой джихад является 

наилучшим?» — на что он ответил: «Слово истины 

в присутствии несправедливого правителя.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

وقد تهيأ  -وسلم صىل اهلل عليه-سأل رجل انليب 
صىل اهلل -للسفر: أي اجلهاد أكرث ثوابا؟ فأخربه انليب 

عن أفضل اجلهاد، وهو أن يأمر سلطانًا  -عليه وسلم
ظالًما باملعروف، أو أن ينهاه عن املنكر، فاجلهاد ليس 
مقترًصا ىلع القتال للكفار، بل هل مراتب، واملذكور 

بسبب جور أكرثها ثوابًا؛ ألنه مظنة القتل أو احلبس 
 السلطان، ولقلة من يتصدى ذللك.

** 

Однажды некий человек, приготовившийся к выходу 

в путешествие, спросил Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует): «Какой джихад является 

наилучшим?», и Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) поведал ему о том, что наилучшим 

джихадом является веление деспотичному 

правителю одобряемого и запрещение ему 

порицаемого. Таким образом, выясняется, что 

понятие джихад не ограничено лишь сражением с 

неверными, однако имеет много различных 

степеней, и та, что упомянута в этом хадисе, 

является наиболее обильной и весомой с точки 

зрения вознаграждения у Аллаха. Ибо велика 

вероятность того, что человека, сказавшего истину 

в лицо несправедливому правителю, последний 

убьет или же упрячет в тюрьму, и очень мало 

людей, которые смогут отважиться на подобное. 
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 :فوائد احلديث
 .اجلهاد مراتب .1

 .من اجلهاداألمر باملعروف وانليه عن املنكر  .2

 .نصح احلاكم من أعظم اجلهاد .3

 جواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوعظة؛ لعله يتذكر أو خيىش، .4
 .واألصل أن يكون ذلك رسا إال إذا تعذر أو اكن املنكر ظاهًرا

ىلع كمال يقني فاعله، وقوة إيمانه، حيث تكلم باحلق عند هذا السلطان اجلائر، ولم خيف من بطشه  إنما اكن ذلك أفضل اجلهاد؛ ألنه يدل .5
 .بل باع نفسه وقدم أمر اهلل وحقه ىلع حق نفسه، ويف هذا ُماطرة أشد من ُماطرة املقاتل يف ساحة املعركة

 .الرتفُّق بانلصح .6

 املراجع:املصادر و

 .ه1415سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، 

طبعة: تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ال
  .م2002ه، 1423األوىل 

 .ه1425حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، 

 .ه1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل 

ويشء من فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل ملكتبة سلسلة األحاديث الصحيحة 
 .هـ1422املعارف، 

 .ه1428، 1422الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 .ه1426لح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، حممد بن صا

 .ه1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل 

اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت 
 .ه1406

عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن
 .ه1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 

 .ه1407موعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جم
   (3485) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الرهن اتلصنيف:
  ليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < طعامه ورشابه صىل اهلل ع

 الفضائل.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يهودي : نسبة إىل يهود، واسم هذا ايلهودي أبو الشحم. •
 .قيمة عند من يطالب بادلين فإذا تعذر سداد ادلين يبيعها ويأخذ حقهرهنه : من الرهن،وهو جعل عني هلا  •

 .دراع : بكرس ادلال: آلة يتىق بها السالح •

 :فوائد احلديث
 .جواز الرهن مع ثبوته يف الكتاب العزيز أيضاً  .1

ورة، فإنه صىل اهلل عليه وسلم جواز معاملة الكفار، وأنها ليست من الركون إيلهم املنيه عنه. قال الصنعاين : وهو معلوم من ادلين رض .2
 .وأصحابه أقاموا بمكة ثالث عرشة سنة يعاملون املرشكني، وأقام يف املدينة عرًشا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب ويْنلون أسواقهم

ْن أكرث ماهل حرام، ما لم يعلم أن عني املتعامل به حرام .3  .جواز معاملة ما

ح ىلع الكفار، ألن ادلرع ليس من السالح وألن الرهن ليس بيعا أيضاً، وألن اذلي رهن عنده ليس يف احلديث ديلل ىلع جواز بيع السال .4
ر واألعداء انليب صىل اهلل عليه وسلم درعه، يف حساب املستأمنني اذلين حتت احلماية واحلراسة، فال خُيْىشا منهم سطوة أو خيانة. فإن إاعنة الكفا

 .باألسلحة، حمرمة وخيانة كربى

ع مااًل يقر عندهما اكن  .5  .عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم من الزهد، رغبة فيما عند اهلل وكرما، فاال يادا

 .تسمية الشعري بالطعام، خالفاً ملن قرص التسمية ىلع احلنطة فقد ثبت من بعض الطرق، أنه عرشون أو ثالثون صااعً من شعري .6

 .جواز الرهن يف احلرض .7

 .قبضه، ألن الرهن إنما حيتاج إيله حيث ال يتأىت اإلقباض يف احلال اغبلا جواز الرشاء باثلمن املؤخر قبل .8

اشرتى  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  من يهودي طعاما، ورهنه دراع من حديد

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) купил у одного 
иудея ячмень, оставив ему в качестве 

залога железную кольчугу. 

 :احلديث .742
أن  -ريض اهلل عنهما-عن اعئشة بنت أيب بكر

صىل اهلل عليه وسلم اشرتى من يهودي -رسول اهلل 
 طعاما، ورهنه ِدراًْع من حديد.

** 

742. Текст  хадиса: 

‘Аиша бинт Абу Бакр (да будет доволен ею Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) купил у одного иудея 

ячмень, оставив ему в качестве залога железную 

кольчугу. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اشرتى انليب صىل اهلل عليه وسلم من يهودي طعاماً 
من شعري، ورهنه ما هو حمتاج إيله للجهاد يف سبيل 
اهلل، وإعالء لكمته، وهو درعه اذلي يلبسه يف 

من سالح العدو،  -بعد اهلل تعاىل-احلروب، وقاية 
 وكيدهم.

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) купил у 

одного иудея ячмень и оставил ему то, в чём сам 

нуждался для сражений на пути Аллаха и 

возвышения Его слова — кольчугу, которую он 

надевал во время военных походов в качестве 

защиты от оружия и козней врагов. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1422لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -صحيح ابلخاري 

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري -

 .ه1426 -طبعة العارشةال -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم -
   (5881) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أىت مىن،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
فأىت اجلمرة فرماها، ثم أىت مزنهل بمىن وحنر، ثم 
قال للحالق: خذ، وأشار إىل جانبه األيمن، ثم 

 .يعطيه انلاساأليرس، ثم جعل 

 

«Когда Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) прибыл в Мину, 

он подошёл к столбу и бросил в него 
камешки, после чего вернулся на место 

своей стоянки в Мине и принёс жертву, а 
потом сказал цирюльнику: "Бери", — и 
указал ему сначала на правую сторону 

головы, а потом — на левую, после чего 
начал раздавать [свои сбритые волосы] 

людям». 

 :احلديث .743
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ةا فرماها،  -صىل اهلل عليه وسلم ، فأىت اجلاْمرا أىت ِمىنا
وأشار « ُخذْ »ثم أىت مْنهل بِمىنا وحنر، ثم قال للحالق: 

 . إىل جانبه األيمن، ثم األيرس، ثم جعل يعطيه انلاسا
ُه وحلق، ناول  ةا، وحنر نُُسكا ويف رواية: ملا رىم اجلاْمرا
ُه األيمن فحلقه، ثم داع أبا طلحة  احلالق ِشقَّ

فأعطاه إياه، ثم ناوهل  -ريض اهلل عنه-األنصاري 
، فقال:  ا يرْسا

ا
قاّ األ عطاه أبا ، فحلقه فأ«اْحِلْق »الش 

 .«اقِْسْمُه بني انلاس»طلحة، فقال: 

** 

743. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передал: «Когда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) прибыл в Мину, он подошёл 

к столбу и бросил в него камешки, после чего 

вернулся на место своей стоянки в Мине и принёс 

жертву, а потом сказал цирюльнику: "Бери", — и 

указал ему сначала на правую сторону головы, а 

потом — на левую, после чего начал раздавать 

[свои сбритые волосы] людям». В другой версии 

этого хадиса сообщается: «После того как Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) бросил камешки 

в столб и принёс в жертву животных, он подставил 

цирюльнику правую сторону головы, и тот обрил её. 

Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

подозвал к себе Абу Тальху аль-Ансари (да будет 

доволен им Аллах) и отдал ему [сбритые волосы]. 

А потом он подставил цирюльнику левую часть 

головы и сказал: "Брей!", — а когда тот обрил её, он 

отдал [сбритые волосы] Абу Тальхе и сказал: 

"Раздели их между людьми"». 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف حجة الوداع  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا أىت انليب 
إىل مىن يوم العيد رىم اجلمرة، ثم ذهب إىل مْنهل وحنر 

صىل اهلل -هديه، ثم داع باحلالَّق فحلق رأسه؛ وأشار 
إىل الشق األيمن فبدأ احلالَّق بالشق   -عليه وسلَّم

 -ريض اهلل عنه األنصاري-األيمن، ثم داع أبا طلحة 
وأعطاه شعر الشق األيمن لكه، ثم حلق بقية الرأس، 
وداع أبا طلحة وأعطاه إياه، وقال: "اقسمه بني انلاس" 
فقسمه، فمن انلاس من ناهل شعرة واحدة، ومنهم من 
ناهل شعرتان، ومنهم من ناهل أكرث حسب ما تيرس؛ 

** 

Когда во время прощального паломничества 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) прибыл 

в Мину в день Праздника (Жертвоприношения), он 

бросил камешки в столб, после чего отправился на 

место своей стоянки и зарезал своих жертвенных 

животных. После этого он позвал цирюльника, и тот 

обрил ему голову. При чём сначала Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) показал на правую 

часть головы, и цирюльник начал обривать его 

голову с неё. Затем он (мир ему и благословение 

Аллаха) позвал Абу Тальху аль-Ансари (да будет 

доволен им Аллах) и отдал ему все волосы, 

сбритые с правой части головы, а затем цирюльник 

обрил ему оставшиеся волосы. Он позвал Абу 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحَكم ومسائل احلج والعمرة اتلصنيف:

 احلج.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 .الفضائل

اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .رواه مسلم بروايتيه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِمىًن : مَكن قريب من مكة ضمن حدود احلرم، يقيم فيه احلجاج أيام الترشيق، سيم بذلك؛ ملا يُمىن فيه من ادلماء، ومعىن يمىن يسيل •

ة : يه يف األصل: احلصاة، ويسىم املَكن اذلي يرىم فيه احلصيات السبع: مجرة •  .اجلامرا

 .ُخذ : أي: خذ الرأس حللقه •

ه : جانبه •  .ِشقَّ

ُه : هديه اذلي ساقه معه  •  .يف حجته -صىل اهلل عليه وسلم-نُُسكا

 :فوائد احلديث
 .استحباب ابلدء بيمني املحلوق، وهوشق الرأس األيمن .1

 .يف حدود ما أذن به -صىل اهلل عليه وسلم-بآثار الرسول  جواز اتلربك .2

ريض -أبا طلحة األنصاري  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز ختصيص بعض انلاس باخلري دون غريهم؛ لكونهم أهاًل ذللك، وذللك داع رسول اهلل  .3
 .، وأعطاه شعره، وأمره أن يقسمه بني انلاس-اهلل عنه وأرضاه

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أم سليم، وهو اذلي حفر قرب انليب  فضيلة أيب طلحة، وهو زوج .4

 .ىلع انلاس؛ يلكون بركة باقية عند انلاس بعد موته -صىل اهلل عليه وسلم-توزيع شعره  .5

 املراجع:املصادر و

 .ه1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 

طبعة: تطريز رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ال
  .م2002ه، 1423األوىل 

ه، 1428بريوت، الطبعة: األوىل  رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق،
 .م2007

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، الطبعة: 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

  .م2009ه، 1430جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل كنوز رياض الصاحلني،

 .ه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش 
   (3052) الرقم املوحد:

-ذا الشعر الكريم؛ شعر انليب وذلك ألجل اتلربك به
 .-صىل اهلل عليه وسلم

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وهذا جائز وخاص بآثاره 

Тальху и отдал их ему, сказав: «Раздели их между 

людьми», что тот и сделал. Некоторым людям 

достался один волос, другим – два волоса, а 

некоторым – больше, в зависимости от того, кому 

сколько удалось заполучить. Эти волосы 

раздавались людям ради снискания благодати 

посредством них, ведь это были благородные 

волосы Пророка (мир ему и благословение Аллаха). 

Это дозволено по Шариату, но касается только 

вещей, оставшихся от Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха). 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < الصداق اتلصنيف:

 الشمائل.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اس بن مالك  راوي احلديث: ن

ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وجعل عتقها صداقها : جعل مهرها العتق واحلرية، ولم يستمتع بها ىلع أنها أمة •

 :فوائد احلديث
 .أمته، وجعل عتقها صداقاً هلا، و تكون زوجتهجواز عتق الرجل  .1

 .أنه ال يشرتط ذللك إذنها وال شهود، وال ويل، كما ال يشرتط اتلقيد بلفظ اإلنكاح، وال الزتويج .2

 .فيه ديلل ىلع جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية .3

 .ا اكن هل أجران"رواه أبوداود وصححه األبلايناستحباب عتق األمة وتزوجها ، وقد رصح بذلك حديث: "من أعتق جاريته ثم تزوجه .4

 .ما يدل ىلع كمال رأفته وشفقته -صىل اهلل عليه وسلم-يف مثل هذه القصة يف زواج انليب  .5

أعتق  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  صفية، وجعل عتقها صداقها

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) освободил 
Сафию и сделал освобождение её 

брачным даром. 

 :احلديث .744
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ا  -صىل اهلل عليه وسلم ها أعتق صفية، وجعل ِعتْقا
ا. ها اقا دا  صا

** 

744. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передает: «Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) освободил Сафию и 

сделал освобождение её брачным даром.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -وهو أحد زعماء بىن انلضري-اكنت صفية بنت ُحيي 
زوجة كنانة بن أيب احلقيق، فقتل يوم خيرب، وفتح 

خيرب، وصار النساء  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ووقعت يف والصبيان أرقاء للمسلمني، ومنهم صفية، 

، -ريض اهلل عنه-نصيب ِدْحيةا بن خليفة اللكيب 
فعوضه عنها غريها واصطفاها نلفسه، جرباً خلاطرها، 

 ورمحة بها لعزها اذلاهب.
ومن كرمه إنه لم يكتف باتلمتع بها أمة ذيللة، بل 
، وجعلها إحدى  رفع شأنها، بإنقاذها من ُذل الرق 

 أمهات املؤمنني،

 .، وجعل عتقها صداقهاألنه أعتقها، وتزوجها

** 

Сафия бинт Хуяй — дочь одного из лидеров бану 

ан-Надыр и жена Кинаны ибн Абу аль-Хукайка, 

который был казнён после взятия Хайбара. Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) взял Хайбар 

приступом, и, как следствие, все находившиеся там 

женщины и дети стали пленниками. Сафия 

досталась Дихье ибн Халифе аль-Кальби, но 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) отдал ему другую девушку вместо неё, а её 

выбрал для себя, отдавая должное её положению и 

проявляя милосердие к ней из-за её утраченного 

величия. К проявлениям его щедрости и 

великодушия относится то, что он не оставил её у 

себя в качестве униженной наложницы, а возвысил 

её положение, освободив её от рабства и сделав её 

одной из матерей верующих. Он дал ей свободу и 

женился на ней, сделав её брачным даром её 

освобождение. 
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 .": "أعظم النساء بركة، أيرسهن مؤنة-صىل اهلل عليه وسلم-لم جيعل الرشع حدا ألكرث الصداق وال ألقله، إال أنه يستحب ختفيفه لقوهل  .6

 املراجع:ر واملصاد

يب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، أ لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417األوىل، الرياض، الطبعة -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري -

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم -
   (6022) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < أحَكمه ورشوط انلَكح اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنها-ميمونة بنت احلارث  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حالل : غري حمرم حبج أو عمرة. •

 :فوائد احلديث
م ىلع ما ذكره ابن -ريض اهلل عنها-, وما ذكرته -ريض اهلل عنها-لم يكن حمرما أثناء زواجه بميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1 مقدَّ

 .تزوجها وهو حمرم؛ ألنها صاحبة القصة -صىل اهلل عليه وسلم-الصحيحني من أنه يف  -ريض اهلل عنهما-عباس 

 .أن اإلحرام من موانع انلَكح, فال يصح نكاح حمرم حبج أو عمرة, كما رصحت به األحاديث األخرى .2

 .-ريض اهلل عنهما-اكنت خالة يزيد بن األصم, كما اكنت خالة ابن عباس  -ريض اهلل عنها-أن ميمونة  .3

تزوجها  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  وهو حالل

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, женился на ней, 

не будучи в состоянии ихрама. 

 :احلديث .745
ثاتيْن  يْموناة بنت عن ياِزيد بن األصم  قال: حدَّ ما

أن رسول اهلل صىل اهلل » -ريض اهلل عنها-احلارث 
وَّجها وهو حالل واكنت خالايت، »، قال: «عليه وسلم تازا

 «.وخالةا ابِن عباس

** 

745. Текст  хадиса: 

Язид ибн аль-Асамм передал: "Маймуна бинт аль-

Харис, да будет доволен ею Аллах, рассказала мне, 

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, женился на ней, не будучи в 

состоянии ихрама". Далее Язид ибн аль-Асамм 

сказал: "Она был тёткой по матери для меня и для 

Ибн Аббаса." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ذكر يزيد بن األصم أن أم املؤمنني ميمونة بنت 
صىل -أخربته أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-احلارث 

تزوجها وهو متحلل من إحرامه,  -اهلل عليه وسلم
فلم يكن أثناء زواجه بها حمرًما حبج أو عمرة, ثم 

نت وأنها اك -ريض اهلل عنها-ذكر قرابته بميمونة 
-ريض اهلل عنهما-خاتله, كما اكنت خالة ابن عباس 

، مما يدل ىلع قربه من صاحبة القصة، وأنه لم يكن 
 حمرًما كما قال ابن عياس.

** 

Язид ибн аль-Асамм сообщил, что мать 

правоверных Маймуна бинт аль-Харис, да будет 

доволен ею Аллах, рассказала ему, что Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

женился на ней, не будучи в состоянии ихрама. 

Иными словами, в момент заключения этого брака 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

не находился в состоянии ихрама ни для хаджа, ни 

для умры. Затем Язид ибн аль-Асамм упомянул о 

своей кровной близости к Маймуне, да будет 

доволен ею Аллах, упомянув, что она приходилась 

тёткой по матери как ему, так и Ибн Аббасу, да 

будет доволен Аллах им и его отцом. Он 

подчеркнул это для указания на свою близость к 

героине этой истории, на которой Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, женился не 

в состоянии ихрама, хотя Ибн Аббас заявлял о 

противоположном. 
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 املراجع:صادر وامل

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال 

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 م 2003

 م 2006 _ه  1427من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث
م إرساء بنت عرفة، )ط

ُ
(، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه(1427اإلسالمية، مرص، )

 .هـ 1431 ـهـ  1427العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، منحة 
   (58074) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحَكم ومسائل احلج والعمرة اتلصنيف:

 .-صىل اهلل عليه وسلم-شمائل انليب  -الزهد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اس بن مالك  راوي احلديث: ن

ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .رواه ابلخاري اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُع عليه. • اٌل ليس عليه يشٌء يُوضا وب، واملقصوُد ُهناا مجا  راْحٍل : ما يُوضع ىلع ابلعري للركُّ
ُل عليه الطعاُم واملتاعُ زااِملاتاُه :  • اِملاُة ابلعري اذلي حُيما  .الزَّ

 :فوائد احلديث
اُضُع انليب   .1  .وتقلله من ادلنيا وزهده فيها -عليه الصالة والسالم-تاوا

 .يف أداء العبادات، ومن ذلك احلج -عليه الصالة والسالم-هدي انليب  .2

ُكوب يف احلج .3 اُز الرُّ وا  .جا

َحج ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  واكنت زاملتهرَحل 

«Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) совершал хадж 

на верблюдице, и она же была его 
вьючным животным.» 

 :احلديث .746
-: أنَّ رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

جَّ ىلع راْحٍل واكنْت زااِملاتاُه. -صىل اهلل عليه وسلم  حا

** 

746. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передает: «Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) совершал хадж на 

верблюдице, и она же была его вьючным 

животным.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ىلع ظهر ابلعري  -عليه الصالة والسالم-حجَّ انليبُّ 
من غري حممٍل وهو اليشء اذلي يوضع ىلع ابلعري، ولم 
يكن هل بعرٌي آخر حيمل عليه طعامه ومتاعه، بل 
لُُه معه ىلع هذا ابلعري،مما يدل ىلع زهده وتقلله  جيعا

ُدلُّ ىلع ، واحلديث ال يا -عليه السالم-من ادلنيا 
حتريم ركوب ادلواب املرحية والفاخرة يف احلج، وإن 
اكن اتلقلُُّل من الرفاهية واتلنعم يف احلج هو األفضل 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-اقتداًء برسول اهلل 

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

совершал хадж на верблюде без паланкина, и у 

него не было другого верблюда, на котором бы он 

вёз свою еду и другую поклажу. Он вёз всё 

необходимое вместе с собой на том же верблюде. 

Это свидетельствует о его равнодушии к мирским 

благам и умеренности в пользовании ими. Хадис не 

является указанием на то, что во время 

совершения хаджа запрещается пользоваться 

удобными и дорогими средствами передвижения, 

хотя отказаться от лишней роскоши и 

самоублажения, следуя примеру Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), лучше. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض  -

 .ه1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل  -

 .ه1407ىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصط -

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1430كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار  -
   (2751) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

خرج إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
قتىل أحد، فصىل عليهم بعد ثمان سنني اكملودع 

 لألحياء واألموات
 

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) пошёл и 

совершил молитву по убитым в битве 
при Ухуде спустя восемь лет, прощаясь с 

живыми и мёртвыми. 

 :احلديث .747
-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

خرج إىل قتىل أحد، فصىل  -صىل اهلل عليه وسلم
ِع  لألحياء واألموات، عليهم بعد ثمان سنني اكلُمواد 

إين بني أيديكم فاراط ٌوأنا »ثم طلع إىل املنرب، فقال: 
ُكُم احلاوُْض، وإين ألنظر  وِْعدا شهيد عليكم وإن ما
إيله من مقايم هذا، أالا وإين لست أخىش عليكم 
أن ترُشكوا، ولكن أخىش عليكم ادلنيا أن 

ا ناافاُسوها ْرتُها إىل رسول« تا  قال: فَكنت آخر نظرة ناظا
ولكين ». ويف رواية: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

أخىش عليكم ادلنيا أن تنافسوا فيها، وتاْقتاِتلوا 
قال عقبة: فَكن «. فتاْهِلكوا كما هلك من اكن قبلكم

ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-آخر ما رأيت رسول اهلل 
إين فاراٌط لكم وأنا شهيد »املنرب. ويف رواية قال: 

ألنظر إىل حويض اآلن، وإين عليكم وإين واهلل 
اِتيحا األرض،  فا ائِِن األرض، أو ما زا اِتيحا خا فا ْعِطيُت ما

ُ
أ

وإين واهلل ما أخاف عليكم أن ترشكوا بعدي، 
ناافاُسوا فيها  «.ولكن أخاف عليكم أن تا

** 

747. Текст  хадиса: 

Укба ибн Амир (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) пошёл и совершил молитву 

по убитым в битве при Ухуде спустя восемь лет, 

прощаясь с живыми и мёртвыми. А потом он 

поднялся на минбар и сказал: “Поистине, я стану 

для вас предшественником, и я буду 

свидетельствовать о вас, и я встречусь с вами у 

Водоёма, и, поистине, я смотрю на него с этого 

моего места. И, поистине, я не боюсь, что вы 

станете придавать Аллаху сотоварищей, но я 

боюсь для вас того, что вы станете состязаться друг 

с другом в приобретении мирских благ”». Он сказал: 

«И это был последний раз, когда я видел 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха).» 

А в другой версии говорится: «…но я боюсь для вас 

того, что вы станете состязаться друг с другом в 

приобретении мирских благ, и станете сражаться и 

погибнете, как погибли жившие до вас». Укба 

сказал: «И это был последний раз, когда я видел 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) на минбаре». 

А в другой версии говорится: «Поистине, я стану 

для вас предшественником, и я буду 

свидетельствовать о вас, и, поистине, клянусь 

Аллахом, я смотрю сейчас на мой Водоём, и, 

поистине, мне были дарованы ключи сокровищниц 

земли [или: ключи земли]. И, поистине, я не боюсь, 

что вы станете придавать Аллаху сотоварищей, но 

я боюсь для вас того, что вы станете состязаться 

друг с другом в приобретении мирских благ». 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

إىل أحد  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج رسول اهلل 
فداع للشهداء هناك، واكن هذا بعد ثمان سنني من 

 -اهلل عليه وسلمصىل -الغزوة، ثم صعد املنرب 
وخطب انلاس اكملودع هلم، وأخرب أنه يرى حوضه 
وأنه سيسبقهم إيله، وأنه شهيد عليهم، وأخرب أن 

** 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) вышел к горе Ухуд и обратился к Аллаху с 

мольбой за покоящихся там мучеников. Это было 

спустя почти восемь лет после самой битвы при 

Ухуде. А затем он поднялся на минбар и обратился 

к людям с прощальной речью и сообщил, что он 

видит свой Водоём и что он первым придёт туда. И 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امليت الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < صفة الصالة ىلع اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < ذم حب ادلنيا

يِن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُها

 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فرط : سابق لكم •

 .واملبالغة فيهتنافسوها : اتلنافس: الرغبة يف اليشء وحمبة االنفراد به  •

حد : اجلبل اذلي اكنت عنده غزوة أحد قرب املدينة •
ُ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .حيث اعين حوضه الرشيف من مقامه يف ادلنيا -صىل اهلل عليه وسلم-بيان بعض معجزات رسول  .1

 .اتلنافس ىلع زهرة احلياة ادلنيا مرض بادلين مفرق للشمل .2

 .عليهبشارة بدوام اإلسالم وثبات اغلب املسلمني  .3

 .جواز توديع من شعر بقرب أجله إلخوانه وأصحابه .4

 .املورد وأنه موجود -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات حوض انليب  .5

 .استحباب زيارة القبور وادلاعء ألهلها؛ فإنها تذكرة باآلخرة .6

 املراجع:املصادر و

بلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ا
 .ه1422الطبعة: األوىل 

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 .ني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطررياض الصاحل

 .رشح رياض الصاحلني، املؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني

حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، 
 .1407ط:الرابعة عرش

 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن

ِزيِْز آل ُمبااراك بِْد العا ْل بِن عا يْصا  .تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فا
   (8410) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -أمته ستملك خزائن األرض، وأخرب 
أنه ال خيىش ىلع أمته الرشك، ولكنه خيش  -وسلم

شيئا آخر انلاس أرسع إيله وهو أن تفتح ادلنيا ىلع 
ا ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما األمة فيتنافسوه

 أهلكت من قبلهم.
: واكنت تلك املرة آخر -ريض اهلل عنه-يقول عقبة 

 .ىلع املنرب -صىل اهلل عليه وسلم-مرة رأى رسول اهلل 

он сообщил о том, что его община завладеет 

сокровищами земли. И он сообщил, что боится для 

своей общины не многобожия, но боится для них 

совершенно иного, к чему люди устремляются 

очень быстро. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) боялся, что мирские блага 

в изобилии придут к его общине и мусульмане 

станут состязаться друг с другом в их приобретении 

и даже будут сражаться друг с другом из-за них и 

это погубит их так же, как погубило живших до них. 

Укба (да будет доволен им Аллах) сказал: «И этот 

раз был последним, когда я видел Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) на 

минбаре». 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < بيع األصول واثلمار اتلصنيف:

 -اهلل عنهريض -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بيع العرايا : بيع ثمر العرايا؛ ألن العرية يه انلخلة فحذف املضاف وأقيم املضاف إيله مقامه. •
 .أوسق : مجع وسق، وهو ستون صااع •

 .-عنه اهلل ريض–أو دون مخسة أوسق : هذ الشك من أحد رواة احلديث: داود بن احلصني راوي احلديث عن أيب سفيان عن أيب هريرة  •

 :فوائد احلديث
 .الرخصة يف بيع العرايا للحاجة إىل اتلفكه بالرطب .1

 .أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، ألن الرخصة ال يتجاوز بها قدر احلاجة .2

رخص يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  بيع العرايا، يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) разрешил 

продавать неcобранные плоды пальмы 
за сушёные финики, если речь шла о 

количестве менее пяти васков или же о 
пяти васках. 

 :احلديث .748
صىل -أن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

رخص يف بيع العرايا، يف مخسة  -اهلل عليه وسلم
 «.أواْسُقٍ أو دون مخسة أوسق

** 

748. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) разрешил продавать 

неcобранные плоды пальмы за сушёные финики, 

если речь шла о количестве менее пяти васков или 

же о пяти васках. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

العرايا مجع عرية، ومعناها أن يرغب إنسان يف أكل 
الرطب يف وقت ظهوره، ولكنه ال يقدر ىلع ذلك 
لفقره، وعنده تمر يابس، فيشرتي الرطب ىلع رؤوس 
ر وزن الرطب  انلخل باتلمر ايلابس، ىلع أن يُقدَّ
خبمسة أوسق؛ ألنه ملا اكنت مسألة "العرايا" مباحة 

حمرم، اقترص ىلع القدر املحتاج للحاجة من أصل 
إيله اغبلاً، فرخص فيما قدره مخسة أوسق فقط أو ما 
دون ذلك؛ ألنه يف هذا القدر حتصل الكفاية للتفكه 

صىل -بالرطب، واألصل املحرم هو ربا الفضل، قال 
ملا سئل عن بيع الرطب باتلمر:  -اهلل عليه وسلم

 إًذا( )أينقص الرطب إذا جف( قالوا: نعم، قال: )فال
 حديث صحيح رواه اخلمسة.

** 

Поскольку эта форма продажи была сделана в силу 

необходимости исключением из правила, согласно 

которому подобные сделки запрещены, то было 

наложено ограничение, то есть допускается 

подобная сделка, только если речь идёт о 

количестве, в котором существует реальная 

потребность, а это пять васков и менее, потому что 

этого вполне достаточно, чтобы люди могли 

удовлетворить своё желание поесть свежих 

фиников. 
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 .لكغ 130,5لكغ، فاملجموع  2,17صاع، والصاع  300صااًع، فهذه  60جتوز فيه الرخصة، وهو ما لم يتجاوز مخسة أوسق، والوسق مقدار ما  .3

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -

 .ه1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -

 .ه1426حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة،  تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل البسام، -
   (6042) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < بيع األصول واثلمار اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-اجلُهين زيد بن خادل  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

رخص  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  لصاحب العرية: أن يبيعها خبرصها

«Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) разрешил 

владельцу пальм [со свежими 
финиками] продавать их [за собранные 
сушёные], приблизительно определяя, 
сколько сушёных фиников получилось 

бы из этих свежих.» 

 :احلديث .749
-أن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت 

ِريَِّة: أن  -وسلم صىل اهلل عليه رخص لصاحب العا
ا خبرصها تمرا، يأكلونها »وملسلم: «. يبيعها خِبارِْصها

بااً   «.ُرطا

** 

749. Текст  хадиса: 

Зейд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) разрешил владельцу пальм 

[со свежими финиками] продавать их [за собранные 

сушёные], приблизительно определяя, сколько 

сушёных фиников получилось бы из этих свежих. А 

в версии Муслима говорится: «Приблизительно 

определяя количество, чтобы люди ели свежие 

финики, отдавая за них сушёные ».  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بيع الرطب ىلع رؤوس انلخيل بتمر حمرم، ويسىم 
املزابنة، ملا فيه من اجلهل بتساوي انلوعني الربويني، 
ولكن استثين منه العرايا، ويه مبادلة بيع الرطب 

بتمر برشوط معينة، منها أن ىلع رؤوس انلخيل 
يكون يف أقل من مخسة أوسق، فقد اكنت انلقود 
اكدلنانري وادلراهم قليلة يف الزمن األول، فيأِت زمن 
الرطب واتلفكه به، يف املدينة وانلاس حمتاجون إيله، 
وليس عند بعضهم ما يشرتى به من انلقود، فرخص 
هلم أن يشرتوا ما يتفكهون به من الرطب باتلمر 
اجلاف يلأكلوها رطبة مراعني يف ذلك تساويهما لو 
آلت ثمار انلخل إىل اجلفاف، وهو اخلرص، فالعرايا 

 استثناء من حتريم املزابنة.

** 

Продавать высохшие финики, которые ещё на 

пальме, за высохшие, но собранные, запрещено. 

Этот вид продажи именуется «музабана». Причина 

запрета в том, что невозможно узнать, равны ли 

количества обмениваемых друг на друга плодов, 

относящихся к категории, к которой применимо 

ростовщичество. В те времена денег — динаров и 

дирхемов — было не так уж много, и в Медине 

наступал сезон свежих фиников, в которых люди 

нуждались, но у некоторых из них не было денег, 

чтобы купить себе таких фиников. И Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

разрешил им покупать свежие плоды, отдавая в 

качестве платы сушёные. При этом необходимо 

следить за тем, чтобы количество свежих, если бы 

их высушили, соответствовало количеству 

сушёных, на которые их обменивают. Это 

приблизительное сравнение именуется «харс». 

Этот вид продажи («арайа») является исключением 

из запретной продажи снятых плодов за висящие на 

дереве («музабана»). 
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 :معاين املفردات
 العرية : العرية مبادلة اتلمر بالرطب يف أقل من مخسة أوسق. •
 .أن يبيعها : أن يشرتيها إذا ترضر بمداخلة املوهوب هل •

 .خبرصها : بقدر ما فيها إذا صار تمًرا بتم •

 :فوائد احلديث
 ."حتريم بيع اتلمر ىلع انلخل بتمر مثله؛ ألنه بيع املزابنة املنيه عنه، ومأخذه يف هذا احلديث لفظ "رخص .1

 .جواز بيع العرية: هو مستثىن من اتلحريم السابق يف املزابنة .2

 .أن الرخصة ملن احتاج إىل أكل الرطب خاصة .3

 .أن يقدر الرطب ىلع انلخلة تمرا بقدر اتلمر اذلي جعل ثمنا هل .4

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -

 .ه1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -

 .ه1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -
   (6043) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

رد ابنته  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  زينب ىلع أيب العاص بن الربيع بناكح جديد

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: "Пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, 
вернул свою дочь Зейнаб Абу аль-‘Асу 

ибн ар-Раби‘ после нового 
бракосочетания. 

 :احلديث .750
أن رسول »عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، 

، رادَّ ابنته زينب ىلع أيب -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
بيع بنَكح جديد  «.العاص بن الرَّ

** 

750. Текст  хадиса: 

Амр ибн Шу'айб сообщил, что его отец передал, что 

его дед, да будет доволен им Аллах, сказал: 

"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, вернул свою дочь Зейнаб 

Абу аль-‘Асу ибн ар-Раби‘ после нового 

бракосочетания." 

 منكر  :درجة احلديث
** 

Крайне неприемлемый 

хадис 

Степень достоверности 

хадиса: 

-أفاد هذا احلديث يف قصة زينب بنت رسول اهلل 
أنه ردها ىلع زوجها األول  -صىل اهلل عليه وسلم

الربيع بن العاص بعد إسالمه بنَكح جديد ومهر 
مرااعة ملا بينهما من انلَكح السابق، والعمل جديد، 

ىلع هذا احلديث عند مجهور أهل العلم أن املرأة إذا 
خرجت من عدتها قبل أن يسلم الزوج ثم أسلم بعد 
ذلك فال بد من جتديد العقد, وبذل مهر جديد، إال 

 .أنه حديث ضعيف ال يثبت

  : وقد جاء يف فتوى اللجنة ادلائمة

جان الَكفران معا فهما ىلع زواجهما؛ إذا أسلم الزو -أ)
ألن الكفار اكنوا يسلمون هم وزوجاتهم ىلع عهد 

  .فيقرهم ىلع زواجهم -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن  -ب
أسلم اآلخر يف العدة فهما ىلع زواجهما، وإن انتهت 

مة الزواج العدة قبل أن يسلم اآلخر فقد انتهت عص
ِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنااٍت فاالا  بينهما؛ لقول اهلل تعاىل: }فاِإْن عا
لُّونا  ِ الا ُهْم حيا اُهْم وا اِر الا ُهنَّ ِحلٌّ ل تارِْجُعوُهنَّ إِىلا الُْكفَّ

افِِر{ وا ِم الْكا الا ُتْمِسُكوا بِِعصا { إىل قوهل: }وا اُهنَّ  .(ل

** 

из этого хадиса, в котором рассказывается о 

Зейнаб, дочери Посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, следует, что 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

вернул её своему первому мужу Абу аль-‘Асу после 

того, как он обратился в ислам, заключив между 

ними новый брак. При этом Абу аль-‘Ас повторно 

выплатил ей предбрачный дар. Причём Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, принял во 

внимание их прежний брак. 

В соответствии с этим хадисом призывает 

поступать большинство исламских учёных в 

ситуации, когда срок выжидания женщины (идда) 

истекает до того, как ислам принимает её муж.  Они 

говорят, что в таком случае необходимо заново 

заключить брак и выплатить предбрачный дар 

невзирая на слабость данного хадиса.  

Постоянный комитет по научным исследованиям и 

фетвам Саудовской Аравии вынес следующе 

постановление: 

1. Если оба неверующих супруга одновременно 

обратились в ислам, то их брак остаётся в силе, 

поскольку во времена Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, неверующие принимали 

ислам со своими женами, и он подтверждал 

действительность их брака. 

2. Если лишь один из неверующих супругов 

обратился в ислам, то их брак расторгается, и 

следует подождать. Если супруг примет ислам в 

период выжидания (‘идда), то их брак остаётся в 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:
  ته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوةالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجا

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمرو بن العاص  راوي احلديث:
 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
الرجوع هلا فال بد أن جيدد انلَكح، حبيث يكون نكاحا أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها وتأخر إسالمه عنها وأراد  -إن صح-يفيد احلديث  .1

ما أفتت به اللجنة ادلائمة خبصوص هذه  -يف املعىن اإلمجايل-جديداً وال يبىن ىلع انلَكح السابق، وهذا ما أخذ به مجهور الفقهاء، وقد تقدم 
 املسألة.
 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
 م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

 اد عبد ابلايقسنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤ

 فيصل عيىس ابلايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية 

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
 م 2001 - ـه 1421األوىل، 

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

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -  م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء  -القاهرةاملكتبة اإلسالمية  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -

 -1427الطبعة األوىل  -بيويم

 -دار اجليل -ه(1138حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه /حممد بن عبد اهلادي اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي )املتوىف:  -
 بريوت، بدون طبعة

 ن طبعة وبدون تاريخبدو -سبل السالم /حممد بن إسماعيل ثم الصنعاين، دار احلديث -

 -بريوت  -املكتب اإلساليم -حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -
 .م1985 - ـه 1405الطبعة: اثلانية 

   (58085) الرقم املوحد:

силе. Если же период выжидания истечёт до того, 

как супруг примет ислам, то  они больше не связаны 

брачными узами, поскольку Всевышний сказал: 

"Если вы узнаете, что они являются верующими 

женщинами, то не возвращайте их неверующим, 

ибо им не дозволено жениться на них, а им не 

дозволено выходить замуж за них. Возвращайте им 

[неверующим] то, что они потратили [на брачный 

дар]. На вас не будет греха, если вы женитесь на 

них после уплаты их вознаграждения [брачного 

дара]. Не держитесь за узы с неверующими 

женами" (сура 60 "аль-Мумтахана=Испытуемая", 

аят 10). 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصالة < أحَكم اإلمام واملأمومالفقه وأصوهل < فقه العبادات <  اتلصنيف:

اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يلؤتامَّ به : أي: يِلُْقتادى به يف الصالة، ويتابع. •

ركب  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل أن 
ه األيمن   فرسا، فرُصِع عنه فُجِحش ِشقُّ

«Однажды Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) ехал верхом на 

лошади, и она сбросила его, в результате 
чего он оцарапал правый бок.» 

 :احلديث .751
صىل اهلل عليه - عن أنس بن مالك أن رسول اهلل

ه األيمن،  -وسلم ركب فرسا، فرُصِع عنه فُجِحش ِشقُّ
فصىل صالة من الصلوات وهو قاعد، فصلَّينا وراءه 
قعودا، فلما انرصف قال: إنما ُجِعل اإلمام يلُؤتمَّ به، 
فإذا صىل قائما، فصلوا قياما، فإذا ركع، فاركعوا وإذا 

ده، فقولوا: رفع، فارفعوا، وإذا قال: سمع اهلل ملن مح
ربنا ولك احلمد، وإذا صىل قائما، فصلوا قياما، وإذا 

 صىل جالسا، فصلوا جلوسا أمجعون.

** 

751. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Однажды Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) ехал верхом на лошади, и 

она сбросила его, в результате чего он оцарапал 

правый бок. После этого он совершил одну из 

молитв сидя, и мы совершили её под его 

руководством сидя. После завершения молитвы он 

сказал: “Поистине, имам поставлен для того, чтобы 

следовать ему, и если он молится стоя, то стойте и 

вы, если он совершит поясной поклон, совершите 

его и вы, и если он поднимется из поклона, 

поднимайтесь и вы. А когда он скажет: ‹Да услышит 

Аллах того, кто восхваляет Его›, говорите: ‹Господь 

наш, хвала Тебе!› И если он будет молиться сидя, 

то и все вы молитесь сидя ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

راكبا فرسا فسقط  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
منه، فاخندش جانبه األيمن، فصىل بالصحابة صالة 

جلوسا، فلما من الصلوات وهو جالس، فصلوا وراءه 
 -صىل اهلل عليه وسلم-انتهت الصالة أخربهم انليب 

أن املأموم يأتم بإمامه ويتابعه يف لك يشء فإذا كرب 
يكرب وإن ركع يركع وإن سجد يسجد وإن صىل قائماً 
صىل مثله قائماً وإن صىل جالساً صىل مثله جالساً، 
إذا دخل الصالة وهو جالس، واكن إماما راتبا، كما 

-مع انليب  -رضوان اهلل عليهم-صحابة حدث لل
يوماً حني رصع عن دابته  -صىل اهلل عليه وسلم

وتأثر شقه األيمن فصىل قاعداً وصىل الصحابة خلفه 
 قعوداً.

** 

Однажды Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) упал с лошади и поранил правый бок. И он 

руководил молитвой сподвижников сидя, и они тоже 

молились сидя. Завершив молитву, Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) сообщил, что 

молящийся под руководством имама должен 

следовать примеру имама во всём, повторяя за ним 

и такбир, и поясной и земной поклоны. И если имам 

молится стоя, то и молящийся под его 

руководством должен молиться стоя. А если тот 

молится сидя, то есть начал молитву сидя, то и 

молящийся под его руководством должен 

совершать молитву сидя, как это делали 

сподвижники, когда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) однажды руководил их 

молитвой сидя из-за того, что упал с лошади и 

повредил бок. 
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 .رُصع : سقط •

 .ُجِحش : اخندش •

 :فوائد احلديث
مة، وإذا وقعت عمًدا بطلت صالتهأنَّ مسابقة اإلمام  .1  .حمرَّ

 .أنَّ اتلخلف عنه كمسابقته، ال جتوز .2

 .أنَّ املرشوع يف حق اإلمام واملنفرد هو قول: "سمع اهلل ملن محده" عند الرفع من الركوع، وأنَّ ذلك ال يرشع يف حق املأموم .3

يسبقه، فهذا حمرم مع العمد، ومبطل للصالة ىلع القول الراجح، فإن يستفاد من احلديث أنَّ حالة املأموم تنقسم إىل أربع حاالت:إحداها: أن  .4
مه، و ال يبطل الصالة اكن السبق يف تكبرية اإلحرام، فإنَّ الصالة لم تنعقد.اثلانية: أن يوافق املأموم يف أقواهل وتنقالته، فهذا مكروه، وبعضهم حرَّ

اثلة: أن يتخلف عنه، واتلخلف اكلسبق يف أحَكمه.الرابعة: أن يتابعه يف أقواهل وأفعاهل، وهذا إالَّ يف تكبرية اإلحرام، فإنَّ الصالة لم تنعقد معه.اثل
 .هو املرشوع اذلي يدل عليه احلديث، املرت ب فعل املاموم بعد اإلمام بـ"الفاء" املفيدة للرتتيب واتلعقيب

قول "ربنا ولك احلمد ... إلخ"؛ فـ"سمع اهلل ملن محده" هو اذلكر املناسب -أنَّ املرشوع يف لك من اإلمام واملأموم واملنفرد بعد الرفع من الركوع  .5
 .من اإلمام، وأما "ربنا ولك احلمد" فيه مناسبة من الُك

 .أنَّ اإلمام الراتب إذا صىلَّ قاعًدا لعذر، فإنَّ من تمام االقتداء واملتابعة أن يصيل املأمومون قعوًدا، ولو من دون عذر .6

 .ن محده( حملها عند رفع رأسه من الركوع، وأما )ربَّنا ولك احلمد( فمحلها بعد االعتدال من الركوعمجلة )سمع اهلل مل .7

ن كربَّ أنَّ تكبرية املأموم تأِت بعد تكبرية اإلمام بال ختلف؛ سواء يف تكبرية اإلحرام، أو يف تكبريات االنتقال، فإن وافقه يف اتلكبري، فإ .8
 .كبرية اإلحرام، ال تنعقد صالة املأموم، ويف سائر اتلكبريات يُكره ذلكاإلمام واملأمومون مًعا، فيف ت

به" أداة حرص، تشمل يقاس ما لم يذكر من أعمال الصالة ىلع ما ذكر منها هنا، فيستحب املتابعة واالقتداء؛ فإنَّ قوهل: "إنَّما ُجعل اإِلمام؛ يلُْوتامَّ  .9
 .مجيع أعمال الصالة

اإلمام عمًدا حراٌم باتفاق األئمة، فال جيوز ألحد أن يركع قبل إمامه، وال يرفع قبله، وال يسجد قبله، وقد قال شيخ اإلسالم: مسابقة  .10
يف ذلك؛ ألنَّ املؤتم تابع إلمامه، فال يتقدم ىلع متبوعه، ويف بطالن صالته قوالن معروفان  -صىل اهلل عليه وسلم-استفاضت األحاديث عن انليب 

 .للعلماء

 اجع:املراملصادر و

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -

ة،  - ام، للبسام، مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  .م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 .ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط -

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –ن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، لعيل ب -
   (11290) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 ُمالفة أهل الكتاب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اعشوراء : هو ايلوم العارش من شهر املحرم. •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صوم يوم اعشوراء، وأنه ُسنَّةٌ  .1

 .املحرميسن أن يصوم يوًما قبله معه، وأن يكرث من صيام شهر اهلل  .2

صام يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  اعشوراء

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) постился в день 

‘Ашура. 

 :احلديث .752
صىل -عن ابن عباس ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل 

 صام يوم اعشوراء وأمر بصيامه. -اهلل عليه وسلم

** 

752. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) постился в день ‘Ашура и 

велел [мусульманам] поститься в этот день. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اتفق العلماء ىلع أن صوم يوم اعشوراء سنة وليس 
حكمه يف أول اإلسالم حني بواجب، واختلفوا يف 

رشع صومه قبل صوم رمضان، هل اكن صيامه 
واجباً أم ال؟، فعىل تقدير صحة قول من يرى أنه اكن 
واجباً، فقد نسخ وجوبه باألحاديث الصحيحة، منها: 

أن قريشاً اكنت تصوم  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
صىل اهلل -يوم اعشوراء يف اجلاهلية، ثم أمر رسول اهلل 

بصيامه حىت فرض رمضان، وقال رسول  -يه وسلمعل
: "من شاء فليصمه ومن -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

(، ومسلم 1893رقم 3/24شاء أفطر". رواه ابلخاري )
 (.1125رقم 2/792)

** 

Учёные согласны в том, что пост в день ‘Ашура (10 

мухаррама) — желательное действие (сунна), а не 

обязанность. Однако они разошлись во мнениях 

относительно того, был ли этот пост обязательным 

в начале ислама, до того, как был узаконен пост в 

рамадане. Если правы те, кто утверждал, что этот 

пост был обязательным, то его обязательность 

отменена достоверными хадисами, среди которых 

и хадис ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) о том, 

что курайшиты постились в день ‘Ашура во времена 

невежества, а затем Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) велел соблюдать этот пост, 

до тех пор, пока мусульманам не был вменён в 

обязанность пост в рамадан, и тогда Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Кто желает, пусть постится в этот день, а кто не 

желает, пусть не постится» [Бухари, 1839; Муслим, 

1125]. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة-1

 .ه1428األوىل، دمشق، الطبعة -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-2

 .ه1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث-3

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري -4
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتبصحيح -5

 .بريوت-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة-6

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مؤسسة الرسالة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه،-7
   (10121) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحَكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < احلدود < أحَكم أهل ابليغ

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 .رواه أبو داود اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 عق : من العقيقة: ويه ذبيحة تُذباُح عن املولود يوم السابع عند حلق شعره. •
 .كبًشا : الكبش ذكر الضأن يف أي سنٍّ اكن •

 :فوائد احلديث
 .ىلع نعمة جتدد الودل؛ من ذكر أو أنىث -تعاىل-والعبادة، ويه شكر هلل  أنَّ العقيقة من ذبائح القرب .1

 .استحباب العق عن األبناء وكذلك عن ابلنات .2

 .أنه ال يشرتط يف العقيقة أن يتوالها األب .3

 .أنَّ ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها .4

َعقَّ عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ا ا كبشا   احلسن واحلسني كبشا

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, принёс в жертву 
по одному барану в связи с рождением 

аль-Хасана и аль-Хусейна. 

 :احلديث .753
 -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل »عن ابن عباس 

بًْشا بًْشا كا قَّ عن احلسن واحلسني كا  «.عا

** 

753. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, 

передал, что Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, принёс в жертву по 

одному барану в связи с рождением аль-Хасана и 

аль-Хусейна. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث خيرب ابن عباس 
ذبح عن احلسن  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ انليب 

واحلسني لُك واحد منهما كبشاً كبًشا، أي كبشني، 
 فدلَّ هذا ىلع مرشوعية العقيقة عن املولود.

** 

в этом хадисе Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах 

им и его отцом, сообщает, что Пророк да 

благословит его Аллах и приветствует, зарезал по 

одному барану за аль-Хасана и аль-Хусейна. То 

есть, всего он принёс в жертву двух баранов. Это 

указывает на шариатское установление совершать 

жертвоприношение по поводу рождения ребёнка. 
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 املراجع:املصادر و

 ه1428 1الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  -
 م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
ِم ِمن بُلُوغ الما  - ة، توِضيُح األحَكا ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسا  م 2003 - ـه 1423را
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 م 2008 - ـه 1429ر. انلارش: اعلم الكتب. الطبعة: األوىل، معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد ُمتا -
 .بريوت -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -

 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -
   (64666) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

قال: إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد، فقولوا: ال 
أربح اهلل جتارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه 

 عليكضالة، فقولوا: ال رد اهلل 

 

«Если вы увидите, как кто-то продаёт 
или покупает что-либо в мечети, то 
скажите: "Пусть Аллах сделает твою 

торговлю бесприбыльной!", и если вы 
услышите, как кто-то возвещает в 

мечети о пропаже, то скажите: "Пусть 
Аллах не вернёт тебе потерянное»"! 

 :احلديث .754
صىل -، أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ن ياِبيع أو يابْتااُع يف  -اهلل عليه وسلم ْيتُم ما
ا
قال: إذا راأ

ْن  ، وإذا رأيتم ما تاكا ُ جِتاارا ْرباحا اَّللَّ
ا
املسجد، فقولوا: ال أ

الَّة، فقولوا: الا رادَّ اهلل عليك.  يانُْشُد فيه ضا

** 

754. Текст  хадиса: 

Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) передал, 

что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Если вы увидите, как кто-то 

продаёт или покупает что-либо в мечети, то 

скажите: "Пусть Аллах сделает твою торговлю 

бесприбыльной!", и если вы услышите, как кто-то 

возвещает в мечети о пропаже, то скажите: "Пусть 

Аллах не вернёт тебе потерянное.»"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

: )إذا رأيتم من -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
يبتاع( أي: يشرتي )يف املسجد(: وحذف يبيع أو 

 املفعول يدل ىلع العموم، فيشمل لك ما يباع ويشرتى.
عليه الصالة -فمن اكنت هذه حاهل فقد أرشد 

ابلائع -أن يزجر ويقال لُك منهما  -والسالم
باللسان جهرا  )ال أربح اهلل جتارتك(:  -واملشرتي

ونفع، داعء عليه، أي: ال جعل اهلل جتارتك ذات ربح 
: }فما رحبت -تعاىل-وفيه إيماء وإشارة إىل قوهل 

[، ولو قال هلما معا: ال أربح اهلل 16جتارتهم{ ]ابلقرة: 
 .جتارتكما جاز؛ حلصول املقصود

وتعليل هذا الزجر لكون املسجد سوق اآلخرة فمن 
ر ي بأنه يدىع عليه  عكس وجعله سوقا لدلنيا فحا

يض قصده، باخلرسان واحلرمان؛ معاقبة هل بنق
وترهيبا وتنفريا من مثل فعله، فيكره ذلك باملسجد 

 .تْنيها

** 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал:  «Если вы увидите, как кто-то 

продаёт или покупает что-либо в мечети...» В этом 

предложении пропущено дополнение, 

следовательно оно охватывает все предметы 

купли-продажи. Кто станет свидетелем такой 

ситуации, должен поступить в соответствии с 

указанием Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха) и предостеречь обе стороны — продавца и 

покупателя — от подобного занятия, сказав вслух: 

«Пусть Аллах сделает твою торговлю 

бесприбыльной!» Это слова являются мольбой 

против них и означают: пусть Аллах не даст тебе от 

твоей сделки ни прибыли, ни пользы. В этой мольбе 

содержится намёк и указание на Слова 

Всевышнего: «Но сделка не принесла им прибыли» 

(сура 2, аят 16). Также дозволено сказать эти слова 

одновременно обоим: «Пусть Аллах сделает вашу 

торговлю бесприбыльной!», ибо тем самым 

достигается цель предостережения.  

Причина данного предостережения состоит в том, 

что мечеть — место торговли для будущей жизни. 

Тот же, кто поступает наоборот, превращая мечеть 

в место торговли для земной жизни, заслуживает 

того, чтобы против него обратились с мольбой об 

убытке и лишении, ибо тем самым достигается 

сразу несколько целей: торговец получает отпор, 

ибо такая мольба несопоставима с его намерением 

извлечь прибыль, его устрашают и ему выносится 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد اتلصنيف:

 باملعروف وانليه عن املنكر.األمر  -األدعية  -ابليوع موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يبتاع : يشرتي •

 .جتارتك : اتلجارة بالكرس مصدر، سيم به حرفة ابليع والرشاء •

 .نافعة ناجحة -تعاىل-أال جيعلها اهلل  ال أربح اهلل جتارتك : داعء •

 :فوائد احلديث
 .ذكر أهل العلم أنه ال ينبيغ ملن هل حرفة أن جيلس يف املسجد ويمارس حرفته .1

يع ظاهر احلديث أنَّه جيب ىلع من سمع من يبيع، أو يشرتي يف املسجد، أن يقول هل جهًرا: ال أربح اهلل جتارتك؛ فإنَّ املساجد لم تَب للب .2
 .اءوالرش

 .حتريم ابليع والرشاء واإلعالن عن ابلضائع يف املسجد أو القاعة املخصصة للصالة إذا اكنت تابعة للمسجد .3

 .املساجد إنما بنيت لطاعة اهلل وعبادته، فيجب أن حتفظ من جتارة ادلنيا .4

 املراجع:املصادر و

 .اإلساليم، بريوت سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب

ة السعودية، سنن ادلاريم، عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم اتلمييم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربي
 .م2000ه، 1412الطبعة: األوىل 

ه، 1405إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، 
 .م1985

الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ة توضيح األ  .م2003ه، 1423حَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

 .ه1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (10891) الرقم املوحد:

предостережение от занятия подобными вещами, 

ибо необходимо очищать мечети от всего 

нежелательного и предосудительного. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 األقِْضياةموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عباس عبد اهلل بن  راوي احلديث:

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قىض بيمني وشاهد : أي أنه قىض للمديع بيمينه مع شاهد واحد، كأنه أقام ايلمني مقام شاهد آخر فصار اكلشاهدين. •
 .قىض : حكم •

 .بيمني : من املديع •

 :فوائد احلديث
 .ويمني، وقد ذهب إيله مجاهري من الصحابة واتلابعني واألئمة اثلالثة مالك والشافيع وأمحدثبوت القضاء بشاهد  .1

 .القضاء بالشاهد وايلمني يكون يف األموال أو ما يؤول إيلها اكبليع والرشاء واإلجارة وحنوها .2

ا اكن شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمني، وليس القضاء بايلمني والشاهد ال خيالف ظاهر القرآن؛ ألنا حنكم بشاهدين، وشاهد وامرأتني، فإذ .3
 .ا بههذا ُمالًفا القرآن؛ ألنه لم حيرم أن يكون أقل مما نص عليه يف كتابه، ورسول اهلل أعلم بمراد اهلل، وقد أمرنا اهلل أن نأخذ ما أتان

قىض  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  بيمني وشاهد

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) вынес судебное 

решение на основе клятвы и 
свидетельства одного свидетеля. 

 :احلديث .755
 -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل أن رسول »عن ابن عباس 

اِهدٍ   «.قاىضا بِياِمني وشا

** 

755. Текст  хадиса: 

[‘Абдуллах] ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) вынес судебное 

решение на основе клятвы и свидетельства одного 

свидетеля. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

-هذا احلديث أصل عند الفقهاء، وقد أفاد أن انليب 
ما بيمني الُمديع وشاهد  -عليه الصالة والسالم كا حا

واحد معه ىلع صحة ما ادىع، وذلك إذا تعذر عليه 
إحضار شاهد آخر، وهذا خاص باألموال وما يف 
معناها، لكن جيب تقديم الشهادة، فيشهد الشاهد 
أواًل ثم حيلف املديع؛ ألنه إذا أىت بشاهد فانلصاب 
لم يتم، لكن ترجح جانبه؛ ألن ايلمني ترشع يف 
جانب أقوى املتداعيني، وقد ذهب إيله مجاهري من 

مالك والشافيع الصحابة واتلابعني واألئمة اثلالثة 
 وأمحد.

** 

Этот хадис факыхи считают основой, поскольку из 

него следует, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) вынес судебное решение на основании 

клятвы истца и слов одного человека, 

засвидетельствовавшего в его пользу. Это 

относится к случаю, когда нет возможности 

привести ещё одного свидетеля. Это относится к 

имущественным вопросам и тем, которые к ним 

приравниваются. Однако сначала должно 

прозвучать свидетельство, а потом уже истец 

должен поклясться. Ведь если человек привёл 

одного свидетеля, то этого недостаточно, однако 

его утверждение становится более весомым, а 

клятву предписано давать самому сильному из 

участников тяжбы. Это мнение множества 

сподвижников и их последователей и трёх имамов: 

Малика, аш-Шафии и Ахмада. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، 

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

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام -  م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا
مؤسسة الرسالة  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -

  الطبعة األوىل

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

غِريب   - ـه 1414 -املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن: دار هجر الطبعة: األوىل -ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام/ احلسني بن حممد بن سعيد ، املعروف بالما
 م 1994

ته / حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، ، عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالك
 ه 1415بريوت. الطبعة: اثلانية، -العظيم آبادي: دار الكتب العلمية 

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
   (64695) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .داودرواه أبو  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يتطوع : يصيل نافلة. •

 :فوائد احلديث
فر، ولو قصرًيا، ولو بال ُعذر .1 احلة يف السَّ  .جواُز صالة انلَّافلة ىلع الرَّ

رْيه .2 احلة، ثم ال بأس أن يصيل إىل جهة سا  .استحباب استقبال الِقبْلة عند افتتاح الصالة ىلع الرَّ

هت به راِحلته فلو صىلَّ إىل غري اجِلهة اليت اجتهت به راِحلاته لم تصح صأن  .3 اِحلة يُصيل  إىل اجِلهة اليت تاواجا  .التهالُمصيل  ىلع الرَّ

 .التَّسهيُل واتلَّخفيف يف انلَّوافل ترغيبًا يف اإلكثار منها .4

راه لالستدالل به -ريض اهلل عنه-ُحجة؛ ألن أنًسا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن فعل انليب  .5  .ذاكا

طر املسجد احلارام( ] ابلقرة -تعاىل-ُمصص لدليلل القويل، وهو قوهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن فعل انليب  .6 ل  وجهك شا : )ومن حيث خرجت فاوا
 :149] 
ا يف األرض إال لعذر رشيع ك .7 احلة، بل الواجب عليه أن يُصل يها مستقرًّ  .مرض أو مطر أو خوف عدوعدم جواز صالة الفريضة ىلع الرَّ

اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة, 

هه رِاكبه  فكرب، ثم صىل حيث اكن وجَّ
 

«Когда Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 

находился в пути и хотел совершить 
дополнительную молитву, то 

поворачивал верблюдицу в сторону 
кыбли, произносил слова: "Аллаху 

Акбар" ("Аллах Велик"), а затем 
продолжал молитву, куда бы ни 

поворачивалась его верблюдица.» 

 :احلديث .756
صىل اهلل -أن رسول اهلل : -ريض اهلل عنه-عن أنس 

وَّع استْقبال  -عليه وسلم تاطا اكن إذا سافر فاأراد أن يا
بُُه. ه ِراكا ها ، ثم صىلَّ حيث اكن وجَّ  بِنااقاِته الِقبْلاة, فكربَّ

** 

756. Текст  хадиса: 

Анас (да будет доволен им Аллах) передал: «Когда 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) находился в пути и хотел совершить 

дополнительную молитву, то поворачивал 

верблюдицу в сторону кыбли, произносил слова: 

"Аллаху Акбар" ("Аллах Велик"), а затем продолжал 

молитву, куда бы ни поворачивалась его 

верблюдица.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

إذا سافر وأراد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
يصيل نافلة استقبل الِقبلة بناقته عند تكبرية 

ِره. فا  األحرام، ثم يُصيل  حيث اكنت ِجهة سا

** 

Когда Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) находился в пути и хотел совершить 

дополнительную молитву, то он поворачивал 

верблюдицу в сторону кыбли перед произнесением 

первого такбира, открывающего намаз, а затем 

продолжал молитву в направлении движения 

верблюдицы. 



 

91 
 

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا   .سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث الس 

 .م1985كتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، مشَكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: امل

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد 
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

   (10644) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه، وإذا ركع 

 رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه
 

«Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) поднимал руки до 

уровня ушей, когда произносил 
вступительный такбир (Аллаху Акбар!), а 
также поднимал их до уровня ушей при 
совершении поясного поклона, и когда 

выпрямлялся из него и говорил: "Да 
услышит Аллах тех, кто воздал Ему 

хвалу!" — делал то же самое.» 

 :احلديث .757
أن رسول » -ريض اهلل عنه-عن مالك بن احلويرث 

ربَّ رفع يديه  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  اكن إذا كا
ع رفع ياديه حىت  ُذنايْه، وإذا ركا

ُ
حىت حُيااِذيا بهما أ

ُذنايْه، وإذا رفع رأسه من الركوع
ُ
فقال: « حُيااِذيا بهما أ

ده» ِ ن محا مع اهلل لِما  فعل ِمثل ذلك.« سا

** 

757. Текст  хадиса: 

Со слов Малика ибн аль-Хувейриса (да будет 

доволен им Аллах) сообщается, что Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

поднимал руки до уровня ушей, когда произносил 

вступительный такбир (Аллаху Акбар!), а также 

поднимал их до уровня ушей при совершении 

поясного поклона, и когда выпрямлялся из него и 

говорил: «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему 

хвалу!» — делал то же самое. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ْيرِث  -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب مالك بن احلُوا
ربَّ رفع ياديه حىت -صىل اهلل عليه وسلم : "اكن إذا كا

ربَّ تكبرية  ُذنايْه" يعين: إذا كا
ُ
اإلحرام رفع حُيااِذيا بهما أ

ُذنيه، ويف رواية: "حىت حُيااِذيا 
ُ
يه حىت حُيااِذيا بهما أ يادا

ُذنايه".
ُ
 بهما فُروع أ

يِلها ذن: أاعا
ُ
 .وفروع األ

: "اكن يرفع -ريض اهلل عنه-ويف حديث ابن عمر 
بيه" أي مقابل ومساوًيا  ياديه حىت حُياذي بهما منْكا

بايه  .ملنْكا

  :فهذه ثالث روايات

ُذنايه األوىل: يرفع
ُ
    .يديه حىت حُياذي بهما أ

ُذنايه
ُ
 .اثلانية: يرفع يديه حىت حُياذي بهما ُفروع أ

بايه  .اثلاثلة : يرفع يديه حىت حُياذي بهما منْكا

بيه حبيث  ذو منْكا فهو ُمري بني ذلك أو يرفع يديه حا
ُذنايِْه 

ُ
ُذنايِْه أي أىلع أ

ُ
حُتاذي أطراف أصابِعه ُفروع أ

بيهوإبهاماه  ُذنايِْه وراحتاه منْكا
ُ
ْحمايتا أ   .شا

** 

В данном хадисе Малик ибн аль-Хувейрис 

сообщает, что Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) поднимал свои руки до уровня ушей 

при произнесении вступительного «такбира аль-

ихрам». В другой версии этого хадиса сообщается, 

что он поднимал их до уровня верхушек ушей, а в 

хадисе, переданном Ибн ‘Умаром (да будет 

доволен Аллах им и его отцом), — что он поднимал 

их до уровня плеч. 

Итак, у нас есть три передачи: 

1. О том, что он поднимал руки до уровня ушей. 

2. О том, что он поднимал их до уровня верхушек 

ушей. 

3. О том, что он поднимал их до уровня плеч. 

Таким образом, выясняется, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует), поднимая 

руки в молитве, поступал по-разному, либо же, что 

во всех трех передачах речь идет об одном и том 

же поднятии рук, а именно, что когда он поднимал 

руки, кончики его пальцев оказывались на уровне 

верхушек ушей, большие пальцы — на уровне их 

мочек, а ладони — на уровне плеч. 

  

«...Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) поднимал руки до уровня ушей, когда 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو سليمان مالك بن احلويرث  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُذنيه"، و"حاُذوا باملنااِكب" أي: قابلوا بعضها ببعض •

ُ
ذو أ ابالة، ومنه: "ِحذاء منِْكبيه"، و"حا اذااة: الُمقا  .حُيااِذيا : الُمحا

 :فوائد احلديث
 .فيه ديلل ىلع مرشوعية تكبرية اإلحرام عند ادلخول يف الصالة .1

بني، عند افتتاح الصالة بتكبرية اإلحرام، وكذلك عند تاكبرية الركوع، وعند رفع رأسه من الرُّ  .2  .كوعاستحباب رفع ايلادين حىت حُتاذي الِمنْكا

ار بأن رفع ايلادين عند ادلخول يف الصالة ُمصاحب للتَّكِبري .3  .فيه إْشعا

كوع، وهو من واجبات الص .4 فع من الرُّ  .الةفيه التَّسميع عند الرَّ

ربَّ رفع ياديه" أي: يرفع ياديه مع اتلَّكبري،  وقوهل: "إذا كا
" أي بعده،  ويف رواية عند مسلم: "يرفع ياديه ثُم يكرب 
ربَّ ثم رفع ياديه " فهذه ثالث صور لرفع  ويف أخرى: " كا

 .ايلدين عند تكبرية األحرام

نة قد ورادت ىلع وجوه فعىل هذا: تكون هذه السُّ 
نة يف لك ما وارد  متنوعة، فيعمل جبميعها اتبااع للسُّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-عنه 

ُذنايْه"يعين: إذا "
ُ
ع رفع ياديه حىت حُيااِذيا بهما أ وإذا ركا

ُذنيه، 
ُ
كوع رفع ياديه حىت حُيااذي بهما أ ع يف الرُّ رشا
 .دينوهذا هو املوضع اثلاين مما يُستحب فيه رفع  ايلا 

ن " مع اهلل لِما كوع" فقال: "سا وإذا رفع رأسه من الرُّ
ِمع  فع من الركوع قال: "سا ع يف الرَّ ِده" يعين: إذا رشا محا

كر من واجبات الصالة ده" وهذا اذل  ِ  .اهلل ملن محا

صىل اهلل عليه -فعل ِمثل ذلك" أي: فعل رسول اهلل "
ا -وسلم ذاى مثلما فعل عند اتلَّكبري: رفع يديه حىت حا

ُذنيه، وهذا هو املوضع اثلالث مما يُستحب فيه 
ُ
بهما أ

 .رفع ايلدين يف الصالة

فهذه ثالث مواضع يستحب فيها رفع ايلدين يف 
الصالة، والرابع هو رفع ايلدين عند القيام من 

 .التشهد األول يف الصالة اثلالثية أو الرباعية

произносил вступительный такбир (Аллаху 

Акбар!)...» — т. е. поднимал их вместе с 

произнесением слов такбира. В версии, которую 

приводит Муслим, сообщается, что «...он поднимал 

руки, а затем произносил слова такбира...», а в 

другой версии сообщается, что «...он произносил 

слова такбира, а затем поднимал руки...» С учетом 

этого, выясняется, что сообщения Сунны по этому 

вопросу разнообразны, а значит, нужно 

руководствоваться всеми ими, в знак своего 

следования за всем, что передается от Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). 

«...А также поднимал их до уровня ушей при 

совершении поясного поклона...» — т. е. поднимал 

руки до уровня ушей, когда приступал к 

совершению поясного поклона. Это второй элемент 

молитвы, при котором желательно поднимать руки. 

«...И когда выпрямлялся из него и говорил: "Да 

услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу!" — 

делал то же самое». То есть когда он начинал 

выпрямляться из поясного поклона, то говорил: «Да 

услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу!» (эти 

слова поминания относятся к обязательным 

элементам молитвы). 

«...Делал то же самое...» — то есть то же самое, что 

и при вступительном такбире, а именно — 

поднимал руки до уровня ушей. И это является 

третьим элементом молитвы, при совершении 

которого желательно поднимать руки. 

Четвертым же элементом молитвы, при котором 

желательно поднимать руки, является вставание 

после первого ташаххуда на следующий ракят, 

если молитва состоит из трех или четырех ракятов. 
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 املراجع:املصادر و

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

انلارش: وزارة مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار، تأيلف: إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، 
  .م 2012 - ـه1433دولة قطر، الطبعة: األوىل،  -األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 ه1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
راين، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، انلارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف جمموع الفتاوى ، تأيلف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احل

 .الرشيف، املدينة انلبوية، اململكة العربية السعودية

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

ة، توضيح   - ـه 1423األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسا
 .م 2003

 .م 2006 _ ـه1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
   (10908) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما جيوز للصائم اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنها-أم سلمة  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنهما-الصديق اعئشة بنت أيب بكر 

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
جر : يعين يطلع عليه الفجر، وهو جنب من مجاع أهله •  .اكن يُدركه الفا

 .الفجر : بياض الصبح •

 .وهو ُجنٌٌب : أي: ذو جنابة، واجلنابة: لك ما أوجب الغسل جبماع أو إنزال بغري مجاع •

 .من أهله : من مجاع أهله، واملراد باألهل: الزوجات •

 .ثم يغتسل : يعمم املاء الطهور ىلع مجيع ابلدن •

 .يصوم : الصوم: هو اإلمساك عن املفطر ىلع وجه ُمصوص •

 :فوائد احلديث
 .صحة صوم من أصبح ُجنُبًا، من مجاع يف الليل .1

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
يُْدرُِكُه الفجر وهو ُجٌنٌب من أهله، ثم يغتسل 

 ويصوم
 

«Бывало так, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
заставал рассвет в состоянии полового 
осквернения после близости со своей 
женой, совершал полное омовение и 

постился в этот день.» 

 :احلديث .758
أن رسول » -ريض اهلل عنهما-عن اعئشة وأم سلمة 

اكن يُْدِرُكُه الفجر وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.من أهله، ثم يغتسل ويصوم  ُجنٌٌب 

** 

758. Текст  хадиса: 

Со слов ‘Аиши и Умм Салямы (да будет доволен 

Аллах ими обеими) сообщается, что иногда бывало 

так, что Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) заставал рассвет в 

состоянии полового осквернения после близости со 

своей женой, совершал полное омовение и 

постился в этот день. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-خترب اعئشة وأم سلمة 
يف الليل، وربما اكن جيامع  -صىل اهلل عليه وسلم

أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، ويتم صومه وال 
ْرواانا بِْن  يقيض، واكن إخبارهما بذلك جوابا لما

ِم حني بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك.  احْلاكا
 .وهذا احلكم يف رمضان وغريه

** 

‘Аиша и Умм Саляма, жены Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), сообщили, 

что иногда бывало так, что ночью он вступал с ними 

в близость и заставал рассвет в состоянии полового 

осквернения, не успев совершить полное омовение. 

Однако он завершал свой пост в этот день и в 

дальнейшем не возмещал его. Они поведали об 

этом в качестве ответа аль-Марвану ибн аль-

Хакаму, который специально отправил к ним 

посыльного для того, чтобы задать вопрос об этом. 

Данное положение распространяется как на 

обязательный пост в месяц Рамадан, так и на посты 

в другие месяцы. 
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 . اختيارهيقاس ىلع اجلماع االحتالم بطريق األوىل؛ ألن االحتالم بغري .2

ُّه األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم عن تالعب الشيطان اذلي هو .3  اتلرصيح بأن اجلنابة من مجاع األهل رفعت شك حصول االحتالم؛ تِلاْنا
 .سبب االحتالم

طلع الفجر قبل اغتساهلا فيه ديلٌل ىلع جواز تأخري الغسل إىل بعد طلوع الفجر، ويقاس ىلع ذلك احلائض وانلفساء إذا انقطع دمها يلاًل ثم  .4
 .صحَّ صومها

 .عدم وجوب املبادرة باالغتسال من اجلنابة .5

 .فيه جواز اجلماع يف يلايل رمضان، ولو اكن قبيل طلوع الفجر .6

ال  من العلم اليشء الكثري انلافع، -صىل اهلل عليه وسلم-وإحسانهن إىل األمة، فقد نقلن عن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-فضل نساء انليب  .7
 .سيما األحَكم الرشعية املْنيلة اليت ال يطلع عليها غريهن، فريض اهلل عنهن وأرضاهن

ِم حني  -ريض اهلل عنها-الرجوع يف العلم إىل من هو أقرب إحاطة به فإن إخبارهما بذلك )اعئشة وأم سلمة  .8 ْرواانا بِْن احْلاكا ( اكن جوابا لما
 .بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك

 .اتلرصيح بما يستحيا منه للمصلحةجواز  .9

 .حجة -صىل اهلل عليه وسلم-فعل انليب  .10

 املراجع:املصادر و

 .ه1408ة، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني

عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن 
 .ه 1426

 .تأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش

 .ه1426لعثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح ا

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .نلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوتصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ا
   (4522) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:
  لُقية < رمحته صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُ 

 الفضائل. -اآلداب والرقائق موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس 

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يصيل  : صالة الظهر أو العرص ويف رواية ملسلم يؤم انلاس. •
 .سجد : نزل إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 .وضعها : أي وضع أمامة ىلع األرض •

 .إذا قام : من السجود إىل الركعة اتلايلة •

 :فوائد احلديث
 .يف صالة الفريضة وانلافلة، من اإلمام واملأموم واملنفرد ولو بال رضورة إيلها -وهو محل الصيب ووضعه-ة جواز مثل هذه احلرك .1

 .جناسة ثياب األطفال وأبدانهم -هنا-ىلع غلبة الظن. وهو  -وهو الطهارة-جواز مالمسة ومحل من تظن جناسته، تغليبا لألصل .2

 .رمحته، ولطف خلقه و-صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .3

 .يرس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها .4

اكن يَُصِّلي  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
َماَمَة  بنت زينب بنت رسول اهلل 

ُ
-وهو حامل أ

 -صىل اهلل عليه وسلم
 

Посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, нередко случалось 

молиться, держа на руках Умаму, дочь 
своей дочери Зайнаб... 

 :احلديث .759
اِري   نْصا

ا
ةا األ تاادا أن »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب قا

يل  وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  اكن يُصا
ةا بنت زينب  اما ما

ُ
صىل اهلل -بنت رسول اهلل حامل أ

ْمٍس «. -عليه وسلم وأليب العاص بن الربيع بن عبد شا
 «.فإذا سجد وضعها، وإذا قام محلها»: -ريض اهلل عنه-

** 

759. Текст  хадиса: 

Со слов Абу Катады аль-Ансари, да будет доволен 

им Аллах, сообщается, что посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, нередко 

случалось молиться, держа на руках Умаму, дочь 

своей дочери Зайнаб. А Абу аль-'Ас ибн Раби' ибн 

'АбдуШамс, да будет доволен им Аллах, поведал, 

что перед совершением земного поклона пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, ложил ее на 

землю, а когда поднимался, снова брал на руки. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

حيمل بنت ابنته  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
ويه أمامة بنت زينب وهو يف الصالة، حيث جيعلها 

اعتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها يف األرض ىلع 
 حمبًة وحنانًا.

** 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

часто совершал молитву, держа у себя на руках 

Умаму, дочь своей дочери Зайнаб. Так, стоя, он 

держал ее у своего плеча, перед совершением 

земного поклона опускал на землю, а когда вставал, 

снова брал на руки. Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, делал это из любви и 

нежности, которые испытывал к своей внучке 

Умаме. 
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 .جواز إدخال األطفال يف املساجد برشط أال يغلب ىلع الظن إزاعجهم للمصلني .5

 .أن احلراكت اليت للحاجة ال تبطل الصالة برشط أال ختل بهيئة الصالة حبيث يظن من يراه أنه ال يصيل .6

 املراجع:املصادر و

 . م 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -الصحابة، األمارات تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة 

 .1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -طبعة مكتبة الصحابة االمارات -تنبيه األفهام للعثيمني 

انلارش : دار طوق  -ري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخا-صحيح ابلخاري 
 .ه1422الطبعة : األوىل -انلجاة 

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 .الطبعة األوىل-مرص  -القاهرة -دار املنهاج -أمحد بن حيىي انلجيم-تأسيس األحَكم 
   (3226) وحد:الرقم امل
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

اكن خيرج  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
من طريق الشجرة، ويدخل من طريق املعرس، 
وإذا دخل مكة، دخل من اثلنية العليا، وخيرج 

 من اثلنية السفىل

 

«Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) отправлялся [в 

Мекку] через аш-Шаджару, а выезжал [в 
Медину] через аль-Му‘аррас. Он вступил 

в Мекку через верхний перевал, а 
покинул её через нижний перевал.» 

 :احلديث .760
نَّ رُسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ا
"أ

ِريِق  -عليه وسلَّم صىلَّ اهلل-اهلل  ُرُج ِمْن طا نا خيا اكا
ةا  كَّ لا ما ِإذاا داخا رَّس، وا ِريِق الُْمعا ياْدُخُل ِمْن طا ِة، وا را جا الشَّ

." ْفىلا ُْرُج ِمنا اثلانِيَِّة السُّ خيا لا ِمنا اثلانِيَِّة الُعلْياا، وا  داخا

** 

760. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передал, что Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) отправлялся [в Мекку] 

через аш-Шаджару, а выезжал [в Медину] через 

аль-Му‘аррас. Он вступил в Мекку через верхний 

перевал, а покинул её через нижний перевал. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف  -ريض اهلل عنهما-حديث عبد اهلل بن عمر 
موضوع استحباب ُمالفة الطريق يف العيد واجلمعة 

 وغريها من العبادات.
ومعىن ُمالفة الطريق: أن يذهب املسلم إىل العبادة 

اآلخر؛ فمثاًل يذهب من طريق ويرجع من الطريق 
من اجلانب األيمن ويرجع من اجلانب األيرس، وهذا 

يف العيدين،  -صىل اهلل عليه وسلم-ثابت عن انليب 
صىل اهلل -عنه اكن انليب  -ريض اهلل-كما رواه جابر 

إذا اكن يوم عيد خالف الطريق؛ يعين  -عليه وسلم
خرج من طريق ورجع من طريق آخر، وكذلك يف 

  .معنا احلديث اذلي

وتنوعت أقوال العلماء يف احلكمة يف املخالفة يف 
 :الطريق ىلع أقوال أشهرها

ليشهد هل الطريقان يوم القيامة؛ ألن األرض يوم  .1
القيامة تشهد ىلع ما عمل فيها من خري ورش، فإذا 
ذهب من طريق ورجع من آخر؛ شهد هل الطريقان يوم 

 .القيامة بأنه أدى صالة العيد

إظهار الشعرية، شعرية العيد؛ حىت  من أجل .2
تكتظ األسواق هنا وهناك، فإذا انترش يف طرق 
املدينة صار يف هذا إظهار هلذه الشعرية؛ ألن صالة 
العيد من شعائر ادلين، وادليلل ىلع ذلك أن انلاس 

** 

Хадис ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен 

Аллах им и его отцом) указывает на желательность 

менять путь, отправляясь в места для совершения 

поклонения: на праздничную молитву, на 

пятничную молитву и т. д.  

Смена пути означает, что мусульманин идёт к месту 

совершения поклонения по одной дороге, а 

возвращается — по другой. Например, идёт по 

правой стороне дороги, а возвращается — по 

левой. Достоверно установлено, что так поступал 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) во время 

Праздника Разговения и Праздника 

Жертвоприношения. Как рассказывал Джабир (да 

будет доволен им Аллах), «в день Праздника 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обычно 

возвращался обратно с молитвы не тем путём, 

которым он шёл на неё». О том же самом 

сообщается в вышеупомянутом хадисе.  

Мусульманские учёные по-разному разъясняют 

мудрость данного установления, касающегося 

смены пути. По этому поводу наиболее известны 

следующие высказывания учёных: 

1. Чтобы в его пользу свидетельствовала земля в 

День Воскрешения. Дело в том, что когда наступит 

Судный День, земля будет свидетельствовать о 

добрых и злых деяниях, которые были совершены 

на ней. И если человек шёл к месту моления по 

одной дороге, а возвращался по другой, то в 

Судный День обе дороги будут свидетельствовать 

о том, что такой-то человек совершил праздничную 

молитву. 
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يؤمرون باخلروج إىل الصحراء؛ إظهاًرا ذللك، وإعالنًا 
 .ذللك

ساكني اذلين إنما خالف الطريق من أجل امل .3
يكونون يف األسواق، قد يكون يف هذا الطريق ما 

 .ليس يف هذا الطريق، فيتصدق ىلع هؤالء وهؤالء

ولكن األقرب واهلل أعلم أنه: من أجل إظهار تلك 
الشعرية، حىت تظهر شعرية صالة العيد باخلروج إيلها 

 .من مجيع سكك ابلدل

إن أما يف احلج كما جاء يف احلديث اذلي معنا، ف
خالف الطريق يف  -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 

دخوهل إىل مكة دخل من أعالها، وخرج من أسفلها، 
وكذلك يف ذهابه إىل عرفة، ذهب من طريق ورجع من 

 .طريق آخر

واختلف العلماء أيضا يف هذه املسألة، هل اكن انليب 
فعل ذلك ىلع سبيل اتلعبُّد؛  -صىل اهلل عليه وسلم-

ل دلخوهل وخروجه؟ ألنه اكن األسهل أو ألنُّه أسه
دلخوهل أن يدخل من األىلع وخلروجه أن خيرج من 

  .األسفل

ْن قال من العلماء قال باألول قال: إنه سنة أن  فما
تدخل من أعالها: أي أىلع مكة وخترج من أسفلها، 

 .وسنة أن تأِت عرفة من طريق وترجع من طريق آخر

طريق، فاسلك ومنهم من قال: إن هذا حسب تيرس ال
 .املتيرس سواء من األىلع أو من األسفل

وىلع لك حال إن تيرس للحاج واملعتمر أن يدخل من 
أعالها وخيرج من أسفلها فهذا طيب؛ فإن اكن ذلك 
عبادة فقد أدركه، وإن لم يكن عبادة لم يكن عليه 
رضر فيه، وإن لم يتيرس فال يتلكف ذلك كما هو 

إن الطرق قد وجهت  الواقع يف وقتنا احلارض، حيث
توجيًها واحًدا، وال يمكن لإلنسان أن خيالف ويل 

 .األمر واحلمد هلل األمر واسع

2. Чтобы продемонстрировать обряды 

мусульманских праздников, дабы рынки были 

повсеместно переполнены (верующими). Если 

мусульмане разойдутся по всем дорогам, то тем 

самым они продемонстрируют исламские обряды, 

ибо праздничная молитва относится к проявлению 

религиозных обрядов. Шариатским доводом на это 

является повеление выходить на пустыри для 

проведения праздничной молитвы, ибо это 

является демонстрацией обрядов Ислама и их 

публичным проявлением.  

3. Чтобы оказать помощь бедным и нищим, которые 

находятся на рынках. Некоторые неимущие могут 

находиться на одной дороге к месту моления, а 

другие — на второй, поэтому есть возможность 

дать пожертвования всем нуждающимся.  

Наиболее близким к истине, а Аллаху об этом 

ведомо лучше, является второе мнение. Это 

делается для демонстрации обрядов Ислама, ибо 

праздничная молитва — один из религиозных 

обрядов, и люди отовсюду стекаются к месту 

моления в своих городах и сёлах.  

Что касается хаджа, о котором идёт речь в 

вышеприведённом хадисе Ибн ‘Умара, то Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сменил путь 

следования при вступлении в Мекку: он въехал в 

Мекку через верхний перевал и выехал из неё через 

нижний перевал. Он так же поступил при 

отправлении на ‘Арафат и при возвращении оттуда.  

Исламские учёные также разошлись во мнениях 

относительно причины такого поступка Пророка 

(мир ему и благословение Аллаха): он выбрал 

разные дороги для того, чтобы увеличить число 

мест, где он совершал поклонение, или так было 

легче въехать в Мекку и выехать из неё? Дело в 

том, что легче всего было вступить в Мекку через 

верхний перевал, а выехать из города — через 

нижний перевал. 

Те богословы, которые придерживались первого 

мнения, считали Сунной въезжать в Мекку через 

верхний перевал, а покидать её через нижний 

перевал. Они также считали Сунной отправляться 

на ‘Арафат одним путём, а возвращаться оттуда 

другим путём.  

А те богословы, которые придерживались второго 

мнения, считали, что нужно действовать по 

обстоятельствам: следует выбирать тот путь при 

въезде в Мекку и выезде из неё, который наиболее 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحَكم ومسائل احلج والعمرة اتلصنيف:

 السفر. -العيدين أحَكم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِة : موضع معروف ىلع طريق من أراد اذلهاب إىل مكة من املدينة، واكن انليب  • را جا ِريق الشَّ احلليفة، خيرج منه إىل ذي  -صىل اهلل عليه وسلم-طا

 .وهو يبعد ستة أميال من املدينة

رَّس : مَكن معروف ىلع طريق مكة املكرمة عند ذي احلليفة • ِريق الُْمعا  .طا

 .اثلنيَّة : الطريق الضي قة بني اجلبلني •

 .اثلانِيَِّة الُعلْياا : اثلنية العليا يف مكة املكرمة يه املعىل، مقربة أهل مكة، ويه اليت يقال هلا احلجون •

ْفىلا : يه ما احندر من املسجد احلرام، ويه يف مكة املكرمة عند باب الشبيكة، بقرب شعب الشاميني من ناحية قعيقعان، اثلا  • عند نِيَِّة السُّ
 .املحلة املسماة )حارة ابلاب(، وتسىم اثلنية اآلن )ريع الرسام(

 :فوائد احلديث
 .ثري طرق اخلرياستحباب ُمالفة الطريق يف اذلهاب واإلياب يف احلج؛ تلك .1

 .من هذه الطرق سببه أنها أيرس لطريقه، وليست سنة مقصودة -صىل اهلل عليه وسلم-يرى بعض العلماء أن سري انليب  .2

лёгок для человека, будь то верхний или нижний 

перевал. 

В любом случае, если паломнику, совершающему 

хадж или ‘умру, легче вступить в Мекку через 

верхнюю часть города, а покинуть её через нижнюю 

часть, то это хорошо. Если окажется, что Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) поступал так в 

качестве поклонения Аллаху, то паломнику 

достанется награда. Если же окажется, что Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) поступал так не 

в качестве поклонения Аллаху, то ничего страшного 

не произойдёт. В наше время нелегко прибыть в 

Мекку одним путём, а покинуть её другим путём, 

поскольку дорожная сеть имеет строго 

определённое направление и нет возможности 

идти наперекор установленным властями правилам 

передвижения. Поэтому человеку не следует 

обременять себя сменой маршрута. Данный 

вопрос, хвала Аллаху, можно трактовать широко. 
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 املراجع:املصادر و

  .ه1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل 

 .ه1428الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل رياض الصاحلني من 

ار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د
 .ه1428بريوت، الطبعة: الرابعة 

  .م2009ه، 1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3040) املوحد: الرقم
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

اكن يرفع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة

Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) поднимал руки до 
уровня плеч в начале молитвы, и когда 
он произносил такбир (Аллаху Акбар!) 

перед поясным поклоном, а также 
выпрямлялся после него, он тоже 

поднимал свои руки таким же образом. 
При этом он говорил «Да услышит Аллах 
тех, кто воздал Ему хвалу! Господь наш, 
хвала Тебе!» И он не поднимал руки при 

совершении земных поклонов. 

 :احلديث .761
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر 

نِْكبيه إذا  -اهلل عليه وسلم ذو ما اكن يارفع ياديه حا
ربَّ للركوع، وإذا رفع رأسه من  افتتح الصالة، وإذا كا
عاهما كذلك أيضا، وقال: سمع اهلل ملن  الركوع، رفا
جود. ه، ربَّناا ولك احلامد، واكن ال يافعل ذلك يف السُّ دا ِ  محا

** 

761. Текст  хадиса: 

Со слов Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) сообщается, что Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) поднимал 

руки до уровня плеч в начале молитвы, и когда он 

произносил такбир (Аллаху Акбар!) перед поясным 

поклоном, а также выпрямлялся после него, он тоже 

поднимал свои руки таким же образом. При этом он 

говорил «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему 

хвалу! Господь наш, хвала Тебе!» И он не поднимал 

руки при совершении земных поклонов. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

إذا افتتح الصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
باتلكبري يرفع يديه حىت تاصريا ُمقابل منكبيه، 

 حُمااِذيني هلما تماًما.
يرفع يديه عند  -صىل اهلل عليه وسلم-وكذلك اكن 

 .الرشوع يف الركوع وعند رشوعه يف الرفع منه

ذو  فهذه ثالثة مواضع يستحب فيها رفع ايلدين حا
بني  .الِمنْكا

واكن يقول عند الرفع من الركوع: سمع اهلل ملن محده، 
ربنا ولك احلمد، فيجمع بني التسميع واتلحميد، 

املنفرد، أما املأموم فيقول: ربنا وهذا خاص باإلمام و
ولك احلمد؛ مليجء السنة بذلك كما يف الصحيحني 

صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-من حديث أنس 
أنه قال : )وإذا قال: سمع اهلل ملن  -اهلل عليه وسلم

 .محده؛ فقولوا: ربنا ولك احلمد(

** 

Приступая к молитве, Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) поднимал свои руки так, что 

они оказывались напротив его плеч, ровно на их 

уровне. Также он поднимал свои руки, уходя в 

поясной поклон и выпрямляясь после него. Во 

время выполнения этих трех элементов молитвы 

(начальный такбир, поясной поклон и выпрямление 

из него) поднимать руки до уровня плеч является 

желательным требованием.  

Выпрямляясь из поясного поклона, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

«Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу! 

Господь наш, хвала Тебе!», произнося обе эти 

фразы вместе, что необходимо делать лишь имаму, 

а также человеку, совершающему молитву в 

одиночку. Что же касается людей, которые молятся 

позади имама, то они говорят лишь: «Господь наш, 

хвала Тебе!», так как на это указывает Сунна, а 

именно хадис от Анаса ибн Малика (да будет 

доволен им Аллах), приводимый в сборниках аль-

Бухари и Муслима, о том, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) говорил: 

«Когда имам скажет: "Да услышит Аллах тех, кто 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .ابلخاريرواه  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ذو : إزاء وُمقابل •  .حا

نِْكب: جُمتمع رأس العاضد والكاتف •  .منْكبيه : الما

 :فوائد احلديث
بني، عند افتتاح الصالة بتكبرية اإلحرام، وكذلك عند تكبرية الركوع، وعند رفع رأسه من .1  .الركوع استحباب رفع ايلدين حىت حُتاذي املنْكا

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد 

 .سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

ة،   .م 2003ه، 1423توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسا

ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم
 .ه1427الطبعة: األوىل 

ه: بشري حممد عيون، انلارش: منار القاري رشح ُمترص صحيح ابلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه ونرش
 .م1990ه، 1410مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، اعم النرش: 

   (10907) الرقم املوحد:

فع  واكن ال يرفع يديه عند اهلوي إىل السجود وال يف الرَّ
منه، ويؤيده رواية ابلخاري األخرى: )وال يفعل ذلك 

اسجد وال حني يرفع رأسه من السجود(  .حني ي

воздал Ему хвалу", вы говорите: "Господь наш, 

хвала Тебе!"». 

Что же касается земных поклонов, то при их 

совершении Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) не поднимал рук: ни при склонении в 

них, ни при выпрямлении после, что также 

подтверждается еще одной версией этого хадиса у 

аль-Бухари, в которой сказано: «Он не делал этого 

ни при совершении земного поклона, ни при 

выпрямлении из него». 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع اتلصنيف:

اكن يسبح  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
يومئ برأسه،  ىلع ظهر راحلته، حيث اكن وجهه،
 واكن ابن عمر يفعله.

 

Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) совершал 

дополнительные молитвы сидя на 
верховом животном, делая движения 

кивками головы, куда бы оно ни 
поворачивалось. И Ибн ‘Умар поступал 

так же. 

 :احلديث .762
أن رسول » -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر عن 
هِر  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  ب ُح ىلع ظا اكن يُسا

ن ابُن ُعمرا  أِسِه، واكا يُث اكن واجُهُه، يُوِمُئ بِرا رااِحلاِته حا
لُهُ  وملسلم: «. اكن يُوتُِر ىلع باِعرِيه»ويف رواية: «. يافعا

ا الماكتُ » ليها يل  عا إال »وللبخاري: «. وباةغاريا أنَّه ال يُصا
ائِض را  «.الفا

** 

762. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) 

передал: «Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) совершал дополнительные 

молитвы сидя на верховом животном, делая 

движения кивками головы, куда бы оно ни 

поворачивалось». И Ибн ‘Умар поступал так же. В 

другой версии хадиса передано, что так «он 

совершал молитву-витр на своей верблюдице». В 

том хадисе, который привёл Муслим, передано: 

«Однако он не совершал на ней обязательные 

молитвы». А в той версии, которую привёл аль-

Бухари, сказано, что он не совершал на ней 

«предписанные молитвы.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يصيل انلافلة فقط ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن 
هت به، ولو لم تكن جتاه ظهر  راحلته حيث توجَّ

القبلة، ويومئ برأسه إشارة إىل الركوع والسجود، وال 
يتلكف الْنول إىل األرض؛ لريكع ويسجد ويستقبل 
القبلة، وال فرق بني أن تكون نفال مطلقا، أو من 
الرواتب أو من الصلوات ذوات األسباب، ولم يكن 

اكن يوتر ىلع يفعل ذلك يف صلوات الفريضة، وكذلك 
 بعريه.

** 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) совершал сидя на своём верховом 

животном только дополнительные молитвы. При 

этом не имело значения, куда оно поворачивалось 

вместе с ним: в сторону кыбли или нет. Совершая 

такую молитву, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) делал движения кивками головы, т. е. 

обозначал поясные и земные поклоны кивками 

головы. Иными словами, он не утруждал себя тем, 

чтобы слезать с верхового животного для 

совершения поясных и земных поклонов и 

обращения в сторону кыбли. Причём здесь нет 

разницы между добровольными молитвами в 

общем, регулярными дополнительными молитвами 

или молитвами, совершаемыми по какой-то 

причине. Единственными молитвами, которые 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

не совершал сидя на верховом животном, были 

обязательные молитвы. И даже молитву-витр 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) иногда совершал сидя на своём 

верблюде. 
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  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحَكم السفر

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  يث:راوي احلد
 .الروايات اثلالثة األوىل متفق عليها اتلخريج:

 . الرواية الرابعة: رواها ابلخاري
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ب ُح : يصيل صالة انلافلة. •  يُسا
ْكتُوباةا : الصلوات اخلمس املفروضات •  .الْما

 .اليت تصلح ألن ترحلرااِحلاِتِه : انلاقة  •

اه سريه • نا واْجُهُه : اجت  يُْث اكا  .حا

ِسِه : يشري به للركوع والسجود •
ْ
أ  .يُوِمُئ بِرا

لُه : يصيل انلافلة يف السفر وهو راكب ىلع ناقته حيث اكن وجهه.وهذه اجلملة من قول موىل ابن عمر: نافع؛  • ْفعا را يا نا ابُن ُعما اكا وغرضها بيان وا
 .وانتفاء النسخ -صىل اهلل عليه وسلم-د انليب استمرار احلكم بع

ا باِعرِيهِ : أي: انليب  •  .يصيل الِوتر ىلع بعريه -صىل اهلل عليه وسلم-يُوتُِر ىلعا

 :فوائد احلديث
 .ذللك أقوى من جمرد الرواية -ريض اهلل عنهما-جواز صالة انلافلة يف السفر ىلع الراحلة، وفعل ابن عمر  .1

، ويه الصلوات اخلمس، ىلع الراحلة بال رضورة، قال العلماء: ئلال يفوته االستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عدم جواز أداء الفريضة .2
 .عند الرضورة من خوف أو سيل؛ فيصح، كما صحت به األحاديث

 .جهة الطريق يه ابلدل عن القبلة، فال ينحرف عنها لغري حاجة املسري .3

 .ركوع والسجودأنَّ اإليماء هنا، يقوم مقام ال .4

 .ىلع الراحلة -صىل اهلل عليه وسلم-الوتر ليس بواجب، حيث صاله  .5

 .املتوايلة ىلع عباده -تعاىل-أنَّه لكما احِتيجا إىل يشء دخله اتليسري والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف اهلل  .6

 .د واملنةسماحة هذه الرشيعة، وترغيب العباد يف االزدياد من الطااعت، بتسهيل سبلها، وهلل احلم .7

 املراجع:املصادر و

 .ه1381اإلملام برشح عمدة األحَكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

 تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
 .م2006ه، 1426الطبعة: العارشة القاهرة، 

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: األوىل 

ناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األر -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحَكم من الكم خري األنام 
 .م1988ه، 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422ابلايق(، الطبعة: األوىل عبد 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3128) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

اكن يصِّل  -اهلل عليه وسلمصىل -أن رسول اهلل 
بعد العرص، وينىه عنها، ويواصل، وينىه عن 

 الوصال
 

«Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) совершал 

молитвы после предвечерней молитвы 
(аль-‘аср) и запрещал делать это другим, 

а также постился не разговляясь и 
запрещал такой пост другим.» 

 :احلديث .763
صىل -أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

اكن يصيل بعد العرص، وينىه عنها،  -اهلل عليه وسلم
الِ   «.وُيوااِصل، وينىه عن الوِصا

** 

763. Текст  хадиса: 

Сообщается, что ‘Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) сказала: «Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) совершал 

молитвы после предвечерней молитвы (аль-‘аср) и 

запрещал делать это другим, а также постился не 

разговляясь и запрещал такой пост другим.» 

 منكر  :درجة احلديث
** 

Крайне неприемлемый 

хадис 

Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا  -ريض اهلل عنها-تبني نلا السيدة اعئشة 
اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث أن رسول اهلل 

يصيل نفاًل بعد صالة العرص، رغم نهيه عن الصالة 
بوصاهل يف  -ريض اهلل عنها-يف هذا الوقت، وأحلقته 

حيث أنه يواصل وينىه عن  -عليه السالم-الصوم 
 .الوصال أيضا

واحلديث منكر، ويغين عنه أحاديث أخرى، أما 
، عن -ريض اهلل عنه-انليه عن الوصال فعن أنس 

قالوا: « ال تواصلوا»، قال: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
لست كأحد منكم إين أطعم، »إنك تواصل، قال: 

 /3اري )رواه ابلخ«. وأسىق، أو إين أبيت أطعم وأسىق
 .(1104( )ح776 /2( ومسلم )1961( )ح37

وأما انليه عن الصالة بعد العرص فحديث أيب هريرة 
نىه عن » -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

الصالة بعد العرص حىت تغرب الشمس، وعن الصالة 
 /1رواه ابلخاري )« بعد الصبح حىت تطلع الشمس

أما (، و825( )ح566 /1( ومسلم )588( )ح121
بعد العرص فخاص  -صىل اهلل عليه وسلم-صالته 

به، فعن أيب سلمة، أنه سأل اعئشة عن السجدتني 
 -صىل اهلل عليه وسلم-اللتني اكن رسول اهلل 

اكن يصليهما قبل »يصليهما بعد العرص، فقالت: 
العرص، ثم إنه شغل عنهما، أو نسيهما فصالهما بعد 

** 

В данном хадисе наша госпожа ‘Аиша (да будет 

доволен ею Аллах) сообщает о том, что Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

совершал желательные молитвы после 

предвечерней молитвы (аль-‘аср), несмотря на то, 

что другим запрещал молиться в это время, и также 

добавила к этому тот факт, что он постился, не 

прерываясь на разговение, хотя другим запрещал 

это. Хоть данный хадис и является отвергаемым и 

не принимается в качестве аргумента, сведения, 

переданные в нем, подтверждаются другими 

хадисами. Так, от Анаса ибн Малика (да будет 

доволен им Аллах) передается, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал 

однажды: «Не поститесь беспрерывно!» Тогда 

люди сказали: «А разве ты сам не постишься 

беспрерывно?» — на что он сказал: «Поистине, я не 

таков, как вы! Меня питают и поят свыше!» (или же 

он сказал: «Меня питают и поят, когда я сплю!») 

(аль-Бухари/1961; Муслим/1104). 

Что касается запрета на совершение молитв после 

молитвы аль-‘аср, то на это указывает хадис Абу 

Хурайры (да будет доволен им Аллах), который 

сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) запретил совершать 

[добровольные] молитвы после предвечерней 

молитвы (аль-‘аср) вплоть до захода солнца и 

после утренней молитвы (аль-фаджр) вплоть до его 

восхода» (аль-Бухари/588; Муслим/825). А что 

касается добровольных молитв Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) после 

молитвы аль-‘аср, то это было дозволено 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

 الصيام. كتابموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 .رواه أبو داود اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، ُمتتمة بالتسليم •

 .يومني أو أياما الوصال : الوصال يف الصوم: وهو أن ال يفطر •

 :فوائد احلديث
أعطاه ذلك؛  -تعاىل-، فمهامه كثرية وكبرية، واهلل -صىل اهلل عليه وسلم-دل احلديث ىلع أن قضاء الرواتب بعد صالة العرص من خصائصه  .1

 . كتب اخلصائصتلكميل ثوابه وأعماهل، مالم يعط غريه من نوافل العبادات، ويه اكلوصال، ووجوب صالة الليل، مما هو مذكور يف 

 املراجع:املصادر و

 .ه 1405نية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلا

 .ه1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

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

ة،   .م 2003ه، 1423توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسا
   (10614) الرقم املوحد:

قال « ة أثبتهاالعرص، ثم أثبتهما، واكن إذا صىل صال
حيىي بن أيوب: قال إسماعيل: تعين داوم عليها. رواه 

 .(835( )ح572 /1مسلم )

исключительно для него, о чем свидетельствует 

предание от Абу Салямы. Так, сообщается, что он 

спросил ‘Аишу о двух ракятах молитвы, которые 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

исправно совершал после молитвы аль-‘аср, на что 

она ответила: «Изначально, он совершал их до 

молитвы аль-‘аср, однако однажды был занят, или 

же позабыл совершить их, а потому совершил их 

после. Затем он стал делать это постоянно, ибо 

если он единожды совершал какую-то молитву, то в 

дальнейшем начинал совершать ее постоянно» 

(Муслим/835). 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < االعتَكف اتلصنيف:

 أحَكم املساجد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
َواِخِر من رمضان، حىت 

َ
يعتكف يف الَْعرْشِ اأْل

 ، ثم اعتكف أزواجه بعده-عز وجل-توفاه اهلل 
 

«Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) посвящал 

неотлучному пребыванию в мечети 
(и‘тикяф) последнюю декаду рамадана 

до тех пор, пока Всемогущий и Великий 
Аллах не упокоил его, и после его 

кончины то же самое делали его жёны.» 

 :احلديث .764
صىل -أن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

وااِخِر من  -وسلماهلل عليه 
ا
رْشِ اأْل اكن يعتكف يف الْعا

، ثم اعتكف -عز وجل-رمضان، حىت توفاه اهلل 
صىل اهلل -اكن رسول اهلل »ويف لفظ «. أزواجه بعده

اةا  -عليه وسلم دا ياعتِكُف يف لك  رمضان، فإذا صىل الغا
فا فيه  «.جاء مَكنه اذلي اْعتاكا

** 

764. Текст  хадиса: 

‘А'иша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) посвящал неотлучному пребыванию в 

мечети (и‘тикяф) последнюю декаду рамадана до 

тех пор, пока Всемогущий и Великий Аллах не 

упокоил его, и после его кончины то же самое 

делали его жёны». А в другой версии говорится: 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) совершал и‘тикяф каждый рамадан: 

совершив утреннюю молитву, он проходил к месту, 

в котором проводил период и‘тикяфа.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
اكن يعتكف يف العرش األواخر من  -عليه وسلم

لم أنها يف العرش  رمضان، طلبًا لليلة القدر، بعد أن عا
 .-تعاىل-األواخر، وأنه الزما ذلك حىت توفاه اهلل 

إىل أن احلكم غري  -تعاىل عنها ريض اهلل-وأشارت 
، -صىل اهلل عليه وسلم-منسوخ، وال خاص بانليب 

 . -ريض اهلل عنهن-فقد اعتكف أزواجه من بعده 

-أن انليب  -ريض اهلل عنها-ويف اللفظ اثلاين: تبني 
اكن إذا صىل صالة الفجر  -صىل اهلل عليه وسلم

دخل معتكفه؛ يلتفرغ لعبادة ربه ومناجاته، 
 .حتقيق ذلك بقطع العالئق عن اخلالئقويكون 

** 

‘А'иша (да будет доволен ею Аллах) сообщает, что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

совершал и‘тикяф, проводя в мечети последние 

десять дней рамадана, стараясь застать Ночь 

предопределения после того, как ему стало 

известно, что она входит в число последних десяти 

ночей этого месяца, и делал он это постоянно, до 

тех пор, пока Всевышний Аллах не упокоил его. 

‘А'иша (да будет доволен ею Аллах) указала на то, 

что это предписание не было отменено и оно не 

касалось исключительно Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха): после его кончины и‘тикяф 

совершали таким образом его жёны (да будет 

доволен Аллах ими всеми). А в другой версии она 

(да будет доволен ею Аллах) разъяснила, что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), 

совершив утреннюю молитву (фаджр), входил в 

палатку в мечети, в которой проводил дни и‘тикяфа, 

чтобы полностью посвятить себя поклонению 

Господу своему и обращению к Нему с мольбами — 

а сделать это можно только временно разорвав 

связь с творениями. 
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 -ريض اهلل عنهما-بنت أيب بكر الصديق اعئشة  راوي احلديث:
 .الرواية األوىل متفق عليها اتلخريج:

 .الرواية اثلانية رواها ابلخاري
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .، وتفراًغ لطاعته-تعاىل-يعتكف : يقيم يف املسجد تقرًبا إىل اهلل  •

 .توفاه اهلل : قبضه باملوت •

 .من بعده : بعد موتهثم اعتكف أزواجه  •

 .صىل الغداة : أي: صىل صالة الغداة، ويه: صالة الفجر •

باة املسجد •  .مَكنه : أي: مَكن اعتَكفه، وهو: ِخبااٌء صغري يرُضُب يف راحا

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية االعتَكف .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يتأكد االعتَكف يف العرش األواخر من رمضان ملالزمة انليب  .2

 .بعده -صىل اهلل عليه وسلم-االعتَكف ُسنَّة مستمرة لم تُنسخ، إذ اعتكف أزواجه أن  .3

 .مرشوعية اعتَكف النساء، برشط أمن حصول الفتنة .4

 .يكون بعد صالة الصبح -مَكن اعتَكفه-أن وقت دخول املعتِكف  .5

ِباء للمعتكف، إذا لم يضيق ىلع املصلني .6  .جواز رضب خا

 .صلحةمرشوعية انفراد املعتكف إال مل .7

 املراجع:املصادر و

 .ه1408ة، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني

ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة 
 .ه 1426

 .تأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ه1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4495) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

نىه أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
يصىل يف سبعة مواطن: يف املزبلة، واملجزرة، 
واملقربة، وقارعة الطريق، ويف احلمام، ويف 

 معاطن اإلبل، وفوق ظهر بيت اهلل

 

«Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) запретил 

совершать молитву в семи местах: на 
мусорной свалке, на скотобойне, на 
кладбище, посреди дороги, в бане, у 

водопоя верблюдов и на крыше Каабы.» 

 :احلديث .765
صىل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر

بعة مواِطن: يف نىه أن  -اهلل عليه وسلم يصىل يف سا
ة الطريق، ويف  ة، وقارِعا ة، واملْقربا را ْجزا ْزبالاة، والما الما

هر بيت اهلل. اِطن اإلبِل، وفوق ظا عا ام، ويف ما  احلامَّ

** 

765. Текст  хадиса: 

Ибн Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) 

передал: «Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) запретил совершать 

молитву в семи местах: на мусорной свалке, на 

скотобойне, на кладбище, посреди дороги, в бане, у 

водопоя верблюдов и на крыше Каабы.» 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

األرض لكها مسجد، فمىت أدركت اإلنسان الصالة يف 
أي بُقعة من بقاع األرض صىلَّ يف مَكنه، هذا هو 
بعة مواضع،  األصل، إال أن يف هذا احلديث استثناء سا

 :ويه

الت، وُُمالفات  نَّاسة، والُقمامة، والفاضا لىق الكا ما
 .ابليوت

 .واملوضع اليت تُذبح أو تنحر فيها املوايش

وطه حائط ومو اشمل لك ما حيا ضع دفن املوىت، وت
ة،  ْقربا الماقربة، فال جتوز الصالة يف أي موضع من الما
سواء اكن املوضع اذلي يصيلَّ فيه خايلا من القبور أو 

  .لم يكن

ة اليت تقرعها األقدام وتسلكها  .وطريُق العامَّ

ل فيه باملاء احلاِميم؛ من أجل  ي ُيْغتاسا ويف املوضُع اذلَّ
ستشفاء، واذلي يكون فيه خبار وماء حار، فهذا اال

ار، وليس  ام اذلي اكنوا يتخذونه يف األْمصا هو احلمَّ
ام املعروف اآلن اذلي هو حمل قضاء احلاجة  هو احلامَّ
والوضوء، فهذا يُسىم باحلُش  واملرحاض، وهو أوىل 

 .باملنع

باارِك اإلبل عند املاء، وما تُقيم فيه وتأوي   .ويف ما

 .الكعبة، ال فرضا وال نفال وفوق

** 

Вся земля является местом для моления. Поэтому 

в каком бы уголке земли человека ни застало время 

молитвы, он должен совершить её там, где 

находится. Такова основа. Однако в данном хадисе 

перечислены семь мест, для которых сделано 

исключение. Это места, куда сбрасывают мусор, 

отходы, отбросы и грязь, помещения, служащие 

для убоя скота, и огороженные участки территории, 

предназначенные для погребения умерших. Нельзя 

молиться на кладбище в любом месте, независимо 

от того, есть там могилы или нет.  

Кроме того, запрещено молиться на проезжих и 

пешеходных дорогах и в помещениях, 

оборудованных для мытья человека с 

одновременным действием воды и пара. Такие 

помещения называются баней. Именно они 

имеются в виду в данном хадисе. Что касается 

туалетов, душевых и мест для совершения малого 

омовения, то этот запрет касается их в первую 

очередь. Также запрещено совершать молитву в 

местах, где поят верблюдов, а также в их стойлах. 

И, наконец, запрещено молиться на крыше Каабы.   

Во всех вышеперечисленных местах нельзя 

совершать ни обязательные, ни дополнительные 

молитвы. 

Данный хадис является слабым, и на него не 

опираются. Однако о запрете молиться на 

кладбище передано в достоверном хадисе Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует): «Да 

падёт проклятие Аллаха на иудеев и христиан за то, 

что они избрали могилы своих пророков местами 

для молитв!» 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < الصالة < رشوط الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات  اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .رواه الرتمذي وابن ماجه اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
الت • لىق الكناسة، والُقمامة، والفاضا ْزبالاة : يه ما  .الما

ي جُتزر فيه املوايش، أي  • ِة : املَكن اذلَّ را ْجزا  .تُذبح أو تُنحرالما

ام باملرور، واملراد به: اجلاادَّة، والطريق الواسعة • ة الطريق : ما تاقرعه األقْدا  .قاارِعا

ام : أصله موضع االغتسال باملاء احلاار، ثم قيل ملوضع االغتسال بأي ماء اكن •  .احلامَّ

ع فيه، وصار • باارُِك اإلبل حول احلاوض وابلرئ، ثم توس  اِطن اإلبِل : ما عا  .اسما ملا تأوي إيله، وتُقيم فيه ما

 .املقربة : ما يدفن فيها املوىت •

 .بيت اهلل : الكعبة •

 :فوائد احلديث
 .فيه انلَّيه عن الصالة يف املْزبالة .1

رة .2 ْجزا  .فيه انلَّيه عن الصالة يف الما

وىت؛ ويف مسلم أنَّ انلَّيب  .3 ْدفان الما ْقربة اليت يه ما  .قال: )ال تصلُّوا إىل القبور، وال جتلسوا عليها( - عليه وسلمصىل اهلل-انلَّيه عن الصالة يف الما

الة عن .4 ا يؤد ي إىل عبادتها، اكلصَّ ها د اتلماثيل، والصور، يستفاد من انلَّيه عن الصالة يف املقربة، انلَّيُه عن لك  مَكٍن فيه أشياء خيىش أنَّ تعظيما
ناائس  .والكا

ك -صىل اهلل عليه وسلم-العمل بقاعدة سد  اذلرائع؛ ألن انليب  .5  .نىه عن الصالة يف املقربة سدا ذلريعة الرش 

هره .6 ة، فإنه ال جتوز الصالة فيه، ولو اكنت الُقبور بعيدة عن الُمصيل، أو خلف ظا ْقربا  .فيه أن لك ما دخل يف اسم الما

ة ثالثة قبور أو قربان أو قارب  .7 ة، فإن الصالة فيها ممنوعة، ظاهر احلديث: أنه ال فرق بني أن يكون يف املْقربا واحد، ما دام يُطلق عليها اسم املْقربا
ة ة ولم يُدفن فيه أحد فال بأس من الصالة فيها؛ ألنه ال يصدق عليها أنها مْقربا ْقربا ت الما ِعدَّ

ُ
 .أما إذا أ

 .انلَّيه عن الصالة يف قاارعة الطريق .8

عااطن اإلبل ويف أيب داود ملا س .9 باارك اإلبل؛  -صىل اهلل عليه وسلم-ئل انلَّيه عن الصالة يف ما باارك اإلبل، قال: )ال تصلوا يف ما عن الصالة يف ما
 .فإنها من الشياطني(

 .فيه انلَّيه عن الصالة فوق ظهر بيت اهلل، إال أن احلديث متلكم فيه .10

واحلديث ضعيف، فال يعتمد عليه، ولكن ورد 
صىل اهلل عليه -انليه عن الصالة يف املقابر، قال 

: )لعن اهلل ايلهود وانلصارى اختذوا قبور -وسلم
 .أنبيائهم مساجد(
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 املراجع:املصادر و

مد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحم
 .م1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

 .سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب

 .م1985حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة مشَكة املصابيح، 

ة    .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

زان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فو
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم
 .ه1427وىل الطبعة: األ

 .ه1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 .رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (10646) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < األنكحة املحرمة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .عليهمتفق  اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
الشغار : عن نكاح الشغار وتفسريه أن يزوج الرجل ابنته؛ ىلع أن يزوجه اآلخر ابنته، وليس بينهما صداق، وأصل لكمة"الشغار"من شغر  •

وقيل: هو من شغر ابلدل إذا خىل ُسيم  بذلك للشغور  اللكب إذا رفع رجله يلبول، وكأن العاقد يقول: ال ترفع رجل ابنيت حىت أرفع رجل ابنتك ،
 .عن الصداق

 .ابنته : أو أخته •

 .وليس بينهما صداق : بل جيعل نكاح لك منهما صداق األخرى •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن نكاح الشغار، وانليه يقتيض الفساد، فهو غري صحيح .1

 .ومن صداق املثل، وأشار إيله بقوهل: ]وليس بينهما صداق[أن العلة يف حتريمه وفساده، هو خلوه من الصداق املسىم،  .2

 .وجوب انلصح للمويلة. فال جيوز تزوجيها بغري كفء، لغرض الوايل ومقصده .3

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 Посланник Аллаха (мир ему и  الشغار

благословение Аллаха) запретил шигар. 

 :احلديث .766
أن رسول »: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ارِ  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  غا  «.نىه عن الش 

** 

766. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) запретил шигар. А 

шигар — это когда мужчина выдаёт свою дочь за 

некоего мужчину с условием, что тот выдаст за него 

свою дочь, и при этом женщины не получают 

брачного дара (махр). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

األصل يف عقد انلَكح أنه ال يتم إال بصداق للمرأة، 
 يقابل ما تبذهل من نفسها.

نىه عن هذا  -عليه وسلمصىل اهلل -وهلذا فإن انليب 
انلَكح اجلاهيل، اذلي يظلم به األويلاء مويلاتهم، إذ 
يزوجونهن بال صداق يعود نفعه عليهن، وإنما 
يبذلونهن بما يُريض رغباتهم وشهواتهم، فيقدمونهن 

 .إىل األزواج، ىلع أن يزوجوهم مويلاتهم بال صداق

فهذا ظلم وترصف يف فروجهن بغري ما أنزل اهلل، وما 
 .اكن كذلك فهو حمرم باطل

** 

Основой в браке является то, что он не заключается 

без брачного дара, который получает женщина за 

то, что отдаёт себя. Поэтому Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) запретил этот вид брака, 

практиковавшийся во времена невежества, ведь, 

прибегая к этому виду брака, покровители 

притесняли своих подопечных, поскольку выдавали 

их замуж без брачного дара, которым те могли бы 

воспользоваться. Заключая этот брак, они лишь 

удовлетворяли собственные желания: каждый 

отдавал свою подопечную её мужу, а тот в обмен на 

это отдавал ему свою подопечную без брачного 

дара. Это несправедливость и распоряжение их 

лонами не в соответствии с тем, что ниспослал 

Аллах, а все, что сделано подобным образом, 

является запретным и недействительным. 
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أفقه تفسري الشغار صحيح موافق ملا ذكر أهل اللغة، فإن اكن مرفواع فهو املقصود، وإن اكن من قول الصحايب فمقبول أيضا ألنه أعلم باملقال و .4
 .لباحلا

 .أمجع العلماء ىلع حتريم هذا انلَكح، وهو باطل ولو مع صداق و اهلل أعلم .5

 .قال انلووي: أمجعوا ىلع أن غري ابلنات من األخوات وبنات األخ وغريهن اكبلنات يف ذلك .6

 املراجع:املصادر و

 .ه1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن 1صحيح ابلخاري، ط-

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

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري -

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-بسامعبد اهلل ال-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم-

 .م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم-
   (5849) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
الصالة نصف انلهار حىت تزول الشمس إال يوم 

 اجلمعة
 

«Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) запретил 

совершать молитву в полдень, пока 
солнце не начнёт склоняться [к закату], 

за исключением пятницы.» 

 :احلديث .767
-قال: ناىه رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

عن الصالة نِصف انلَّهار حىت  -صىل اهلل عليه وسلم
 تازول الشمس إال يوم اجلُمعة.

** 

767. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал: 

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) запретил совершать молитву в 

полдень, пока солнце не начнёт склоняться [к 

закату], за исключением пятницы.» 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

وال، معىن احلديث  انلَّيه عن اتلَّنفل بالصالة قُبيل الزَّ
أي قبل أذان الظهر بدقائق يسرية، واستثناء يوم 

 .اجلُمعة من هذا انلَّيه

-واحلديث ضعيف ويغين عنه فعل أصحاب انليب 
لُّون نصف -صىل اهلل عليه وسلم ؛ فإنهم اكنوا يُصا

صىل اهلل -انلَّهار يوم اجلُمعة من غري ناِكري، وألنه 
ثَّ ىلع اتلَّبكري إىل اجلمعة، ثم رغَّب  -وسلم عليه حا

يف الصالة إىل خروج اإلمام، والغالب أن اإلمام ال 
وال، وهذا يؤدي إىل أن جزًءا من  خيرج إال بعد الزَّ

 .الصالة سيكون يف وقت انليه

ثم إن ضبط وقت الزوال يوم اجلُمعة فيه ُعرس ومشقة 
اعت؛ ألن خاصة يف األزمان السابقة قبل فشو السا

انلاس يكونون يف املساجد حتت السقوف، وال 
يشعرون بالزوال، ومطابلة املصيل باخلروج، وختطي 
رقاب انلاس؛ للنظر يف زوال الشمس فيه مشقة ال 

 .تأِت الرشيعة بمثله

** 

Из этого хадиса следует, что запрещается 

совершать добровольные молитвы незадолго до 

того, как солнце будет находиться в зените, т. е. 

перед азаном на полуденную молитву. 

Единственное исключение сделано для пятничного 

дня.  

Цепочка передатчиков этого хадиса является 

слабой, однако его смысл достоверен и 

подтверждается действиями сподвижников 

Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), которые молились в полдень по 

пятницам, и им не было выражено порицание. 

Более того, сам Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) призывал пораньше 

отправляться на пятничную молитву, а затем 

побуждал совершать дополнительные молитвы до 

тех пор, пока не выйдет имам. Как известно, чаще 

всего имам выходит для чтения пятничной хутбы 

после полудня, следовательно, часть 

добровольных молитв совпадает с тем временем, 

когда молиться запрещено.  

Кроме того, в пятницу тяжело определить с 

точностью то время, когда солнце находится в 

зените, поскольку люди находятся под крышами 

мечетей и не ощущают наступление полудня. 

Требовать же от молящегося выйти из мечети, 

перешагивая через людей, чтобы увидеть, 

находится ли солнце в зените или нет, 

неправильно, поскольку это доставило бы ему 

тяготы, которые противоречат самому духу 

Шариата. 
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 اجلمعة.صالة  -مواقيت الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .رواه الشافيع اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حىتَّ تزول : حىتَّ تميلا عن وسط السماء حنو املغرب •

 :فوائد احلديث
 .جواز اتلَّنافل بالصالة يوم اجلمعة قبل زوال الشمس .1

زيَّة عن سائر األيام .2  .أن يوم اجلُمعة هل ما

 املراجع:املصادر و

لق عليه: مسند اإلمام الشافيع، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافيع، رتبه: سنجر بن عبد اهلل اجلاويل، أبو سعيد،  حقق نصوصه وخرج أحاديثه وع
 .م 2004ه،  1425الطبعة: األوىل، ماهر ياسني فحل، انلارش: رشكة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 

 .م1985مشَكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

 .سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

 .ه1432ه، 1428فوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح ال

الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

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

   (10605) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إىل الرجل -املنابذة 

، ونىه عن -قبل أن يقلبه، أو ينظر إيله
واملالمسة: ملس الرجل اثلوب وال -املالمسة 

 ينظر إيله

 

«Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) запретил 

продажу-мунабаза. Это когда человек, 
заключая сделку купли-продажи, 

бросает другому свою одежду, [и сделка 
купли-продажи заключается] до того, 
как он развернёт её или посмотрит на 
неё. И он запретил продажу-мулямаса. 
Это когда человек ощупывает одежду, 

[которую собирается купить], но не 
смотрит на неё.» 

 :احلديث .768
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-سعيد اخلدري عن أيب 

ةِ  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  -نىه عن الُْمنااباذا
ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إىل الرجل قبل أن يقلبه، 

ِة -أو ينظر إيله سا ما واملالمسة: ملس -، ونىه عن الُْمالا
 «.-الرجل اثلوب وال ينظر إيله

** 

768. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передает: «Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) запретил продажу-

мунабаза. Это когда человек, заключая сделку 

купли-продажи, бросает другому свою одежду, [и 

сделка купли-продажи заключается] до того, как он 

развернёт её или посмотрит на неё. И он запретил 

продажу-мулямаса. Это когда человек ощупывает 

одежду, [которую собирается купить], но не смотрит 

на неё.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ر، ملا  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب  را عن بيع الغا
حيصل فيه من مرضة ألحد املتعاقدين، بأن يغَب يف 

 بيعه أو رشائه.
وذلك كأن يكون املبيع جمهوال للبائع، أو للمشرتي، 

 .أو هلما مجيعاً 

 -مثالً -ومنه بيع املنابذة، حبيث يطرح ابلائع اثلوب 
 .نلظر إيله أو تقليبهىلع املشرتي يعقدان ابليع قبل ا

و مثله بيع املالمسة، كأن جيعال العقد ىلع ملس 
 .اثلوب، مثال، قبل انلظر إيله أو تقليبه

وهذان العقدان يفضيان إىل اجلهل والغرر يف املعقود 
 .عليه

فأحد العاقدين حتت اخلطر إما اغنما أو اغرماً، 
 .فيدخالن يف )باب امليرس( املنيه عنه

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил 

продажу, сопряжённую с неизвестностью, 

поскольку в результате неё страдает одна из 

сторон, заключающих сделку, так как цена не 

соответствует товару. В качестве примера можно 

привести тот случай, когда объект продажи 

неизвестен продавцу либо покупателю или им 

обоим. Сюда же относится и продажа-мунабаза: 

продавец бросает, например, одежду покупателю, и 

сделка заключается до того, как тот рассмотрит её 

или развернёт. Подобна ей и продажа-мулямаса, 

при которой, например, одежда продаётся с 

условием, что покупатель её только потрогает, а 

рассмотреть её и развернуть сможет только после 

покупки. Эти два вида продажи сопряжены с 

неизвестностью и неясностью в том, что касается 

объекта продажи. Продавец и покупатель рискуют, 

и либо один окажется в убытке, либо другой, что 

вводит подобную продажу в категорию азартных 

игр, на которые исламом наложен запрет. 
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 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ذ املنابذة : انلبذ بمعىن: الطرح، فيقول: أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا، فسيختار ابلائع أدىن ثوب، واملشرتي يكون مغبونا .أو يقول: انب •

 .صورتان: األوىل: نبذ املبيع نفسه.اثلانية: أن ينبذ شيئا ىلع املبيعحصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك ، فعىل أي ثوب يقع فهو لك بكذا.إذا للمنابذة 

 .املالمسة : أن يلمس بيده وال ينرشه وال يقلبه، وإذا مسه وجب ابليع •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن بيع املالمسة واملنابذة .1

 .ابليع الغائب يصح بيعه إذا اكن الوصف حييط به وإذا وصف وصفاً تنتيف معه جهاتله .2

 .ن هذين ابليعني غري صحيحني، ألن انليه يقتيض الفسادأً  .3

 .استدل بذلك ىلع عدم صحة رشاء املجهول .4

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح  -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري -

 ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -يح حسن حالقحتقيق حممد صب-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم -
 .م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم -

   (5850) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمة اتلصنيف:

 املزارعة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اس بن مالك  راوي احلديث: ن

ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
بيع اثلمار حىت تزيه. قيل: وما تزيه؟ قال: حىت 
حتمر. قال: أرأيت إن منع اهلل اثلمرة، بم يستحل 

 أحدكم مال أخيه؟

 

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) запретил 

продавать плоды [финиковой пальмы], 
пока не станет очевидной их годность к 
употреблению, и кто-то спросил: «А как 

определяется их годность к 
употреблению?» Он ответил: «Их 

покраснением». И он добавил: «Что, 
если по воле Аллаха плоды не уродятся? 

На каком тогда основании один из вас 
делает дозволенным для себя имущество 

брата своего»? 

 :احلديث .769
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

نىه عن بيع اثلمار  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
. قال:  رَّ ما حىت تُْزيِه. قيل: وما تُْزيِه؟ قال: حىت حتا

ناعا اهلُل اثلمرة، بِما  يستِحلُّ أحُدُكم مال أرأيت إن ما
 «.أخيه؟

** 

769. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передает, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) запретил продавать плоды 

[финиковой пальмы], пока не станет очевидной их 

годность к употреблению, и кто-то спросил: «А как 

определяется их годность к употреблению?» Он 

ответил: «Их покраснением». И он добавил: «Что, 

если по воле Аллаха плоды не уродятся? На каком 

тогда основании один из вас делает дозволенным 

для себя имущество брата своего»? 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اكنت اثلمار ُمعارضة لكثري من اآلفات قبل بُُدو 
صالحها، وليس يف بيعها مصلحة للمشرتي يف ذلك 

 الوقت.
ابلائع واملشرتي  -صىل اهلل عليه وسلم-فنىه انليب 

وذلك بُُدو الصالح، اذلي ديلله عن بيعها حىت تزيه، 
 .يف تمر انلخل االمحرار أو االصفرار

ثم علل الشارع املنع من تبايعها، بأنه لو أتت عليها 
مال  -أيها ابلائع -آفة، أو ىلع بعضها، فبماذا حيل لك

 أخيك املشرتى، كيف تأخذه بال عوض ينتفع به؟

** 

До того времени, когда годность плодов к 

употреблению станет очевидной, с ними может 

многое случиться, и для покупателя нет блага в 

покупке их заранее. И Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) запретил продавать и 

покупать плоды до того, как их годность к 

употреблению станет очевидной. Если говорить о 

финиковой пальме, то признаком этой годности 

является покраснение или пожелтение плодов. И 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) пояснил 

причину запрета продавать и покупать плоды до 

появления этих признаков: если вдруг со всеми 

плодами или с частью их что-то случится, то на 

каком основании ты, о продающий, возьмёшь у 

брата своего его деньги, не дав ему взамен ничего 

такого, чем он мог бы воспользоваться? 
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 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
أن يأكل تُزيه : تُزيه حتمر كما يف منت احلديث.وقد أحال ىلع اللون؛ ألن اللون ديلل ىلع الصالح، لو قلنا إن الزهو هو الطعم الحتاج اإلنسان  •

 فيها طعم أم ال؟ لكن اللون اكف.قبل أن يبيع يلنظر هل حصل 
 .إن منع اهلل اثلمرة : باتللف والزوال •

 .بم يستحل أحدكم مال أخيه : كيف يأكله بغري عوض •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن بيع اثلمار قبل بدو صالحها .1

نزلت مصيبة قدرية بالزرع أو الشجر  وضع اجلوائح يف اثلمر اذلي يشرتى بعد بدو صالحه ثم تصيبه جاحئة، ومعىن وضع اجلوائح رد ابليع إذا .2
 .فأتلفته

 .فيه حتريم أكل أموال انلاس بغري حق، ولو بما فيه صورة رضا من الطرفني .3

 .تفسري بدو الصالح املشرتط بليع اثلمار باإلزهاء .4

 .املسىماالكتفاء بمسىم اإلزهاء وابتدائه من غري اشرتاط تكامله ألنه جعل مسىم اإلزهاء اغية للنيه وبأوهل حيصل  .5

ما أن زهو بعض اثلمرة اكف يف جواز ابليع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول املعىن وهو األمن من العاهة اغبلا، أ .6
 .بعض انلخيل اذلي يبىق أخرض لكنه ُيتِْمر فهذا يكتىف فيه بطيب الطعم ، وال حاجة إىل اللون

 .ا اعهة فيه من مال ابلائعأنه إذا باعها قبل اإلزهاء فأصابته .7

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري ، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-األنصارياإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل  -

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم-

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم-
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-

1427- 
   (5851) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابليوع املحرمةالفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع <  اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اثلمرة : جىن الشجر وثمر انلخل، فُك ما يسىم ثمًرا اكتلمر والعنب واتلني والرمان واخلوخ وغريها مما يسىم ثماًرا. •
بمعىن: يظهر صالح لك يشء حبسبه، فمنها ما يكون صالحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون  يبدو صالحها : يبدو •

 .باللمس، ومنه ما يكون بالراحئة، وصالحه: أن يطيب أكله ، ويكون مهيئا ملا ينتفع به فيه

 .ابلائع واملبتاع : ابلائع: ابلاذل للثمر، املبتاع: اآلخذ هلا •

 :فوائد احلديث
 ملنع من بيع اثلمار قبل بدو صالحها وذلك ألنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها يشء منها حصل اإلجحاف باملشرتي يف اثلمن اذلي بذهل ،ا .1

 .ويف منع الرشع هذا ابليع قطع للْناع واتلخاصم

 .انليه عن بيعها قبل بدو الصالح يقيض بطالن ابليع،ألن انليه يقتيض الفساد .2

املعامالت بني انلاس واحلفاظ ىلع أمواهلم،ألن بيع اثلمر قبل بدو الصالح يؤدي إىل أحد أمرين:إما إىل ضياع املال،وإما إىل حكمة الرشع يف  .3
 .الْناع واخلصومة،وهذا ال شك أنه من حفظ املال من وجه،ومن حفظ املودة بني املسلمني،ومن اإلبقاء عليها

 .ا قبل بدو صالحها برشط القطع يف احلال، وهو قول اجلمهورجواز بيعها بعد بُُدو صالحها، وكذلك لو باعه .4

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها، نىه ابلائع و 

 املبتاع
 

«Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) запретил 

продажу плодов до того, как станет 
очевидной их годность к употреблению. 
Он запретил [такие сделки] и продавцу, 

и покупателю.» 

 :احلديث .770
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمر

نىه عن بيع اثلمرة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.حىت يبدو صالحها، نىه ابلائع و الُمبْتااعا 

** 

770. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передает: «Посланник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) запретил продажу плодов 

до того, как станет очевидной их годность к 

употреблению. Он запретил [такие сделки] и 

продавцу, и покупателю.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

عن بيع اثلمار حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
 يظهر نضجها، ونىه عن ذلك ابلائع واملشرتى.

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил 

продажу плодов, пока не станет очевидно, что они 

созрели. Он адресовал этот запрет и продавцу, и 

покупателю. 
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 املراجع:املصادر و

أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه  -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري-

  .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم-

الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
 .ه1427

   (5852) الرقم املوحد:



 

124 
 

 

 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  أن رسول
  بيع حبل احلبلة

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) запретил 

продавать приплод ещё не родившегося 
приплода... 

 :احلديث .771
أن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

باِل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  احلابالاِة نىه عن بيع حا
،واكن بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية، واكن الرجل يبتاع 
اجلاُزورا إىل أن تُنِتجا انلاقة، ثم تُنِتج اليت يف بطنها. قيل: 

بنتاج  -ويه الكبرية املسنة-إنه اكن يبيع الشارف 
 اجلنني اذلي يف بطن ناقته.

** 

771. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передает: «Посланник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) запретил продавать 

приплод ещё не родившегося приплода, а такая 

продажа была распространена во времена 

невежества. Человек заключал сделку купли-

продажи, откладывая её осуществление до тех пор, 

пока верблюдица не даст приплод и рождённая ею 

верблюдица не принесёт приплод». Говорили 

также, что речь о том случае, когда человек 

продавал старую верблюдицу за приплод, который 

принесёт приплод верблюдицы. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

هذا بيع من ابليوع املحرمة، وأشهر تفاسري هذا ابليع 
 تفسريان: 

أن يكون معناه اتلعليق، وذلك بأن يبيعه اليشء  -1
بثمن مؤجل بمدة تنتيه بوالدة انلاقة، ثم والدة اذلي 

فيه من جهالة أجل اثلمن، يف بطنها، ونيُها عنه ملا 
 .واألجل هل وقع يف اثلمن يف طوهل وقرصه

أن يكون معناه بيع املعدوم املجهول، وذلك بأن  -2
يبيعه نتاج احلمل اذلي يف بطن انلاقة املسنة، ونيُه 
عنه ملا فيه من الرضر الكبري والغرر، فال يعلم: هل 
يكون أنىث، وهل هو واحد أو اثنان، وهل هو يح أو 

وهذه من ابليعات  -ت؟ وجمهولة مدة حصوهلمي
املجهولة، اليت يكرث رضرها وعذرها، فتفيض إىل 

 .املنازاعت

  :بمعىن: صارت املسألة هلا أربع صور

 .األوىل: أن يبيع محل انلاقة

اثلانية: أن يبيع محل محل انلاقة، وهذا يعود ىلع 
 .جهالة املعقود عليه

** 

Наиболее известны два следующих объяснения к 

этим запретным видам продажи. Первое: 

подразумевается привязывание к неизвестному 

сроку. То есть сделка заключается с условием, что 

стоимость будет выплачена только после того, как 

данная верблюдица даст приплод и этот приплод 

тоже даст приплод. Это запрещено, потому что срок 

этот неизвестен, а длительность срока влияет на 

цену. 

Второе: это продажа отсутствующего и 

неизвестного. Человек продаёт приплод плода, 

который в утробе старой верблюдицы. Это 

запрещено, потому что сопряжено с большим 

вредом и неясностью. Ведь неизвестно, женского 

ли пола плод, и один он там или же двойня, и жив 

ли он или мёртв. И сколько времени спустя этот 

приплод будет получен, тоже неизвестно. 

Эти виды продаж относятся к продажам, 

сопряжённым с неизвестностью, вредом, риском не 

получить объект сделки и, как следствие, 

возникающими на этой почве конфликтами. 

Таким образом, существует четыре варианта 

подобных сделок. Первый: продажа приплода 

верблюдицы. Второй: продажа приплода приплода 

верблюдицы. Третий: объект продажи становится 

собственностью покупателя на какой-то срок, то 

есть до тех пор, пока верблюдица не даст приплод 

или её приплод не даст приплод. Четвёртый: срок 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمة اتلصنيف:

 أمور اجلاهلية.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حبل احلبلة : محل احلمل، احلبلة مجع حابل، وأكرث استعمال احلبال للنساء خاصة، واحلمل هلن ولغريهن، من إناث احليوان •

 .من الرشك وعبادة األوثان، وغريهمااجلاهلية : ما اكنت عليه العرب قبل اإلسالم  •

 .يبتاع : يشرتي •

 .اجلزور : هو ابلعري ذكراً اكن أو أنىث، ومجعه، جزر، وجزائر •

 .تنتج انلاقة : تدل •

يرسل ثم تنتج اليت يف بطنها : يريد بيع نتاج انلتاج، أي بيع أوالد أوالدها، وذلك بأن ينتظر أن تدل انلاقة، فإذا ودلت أنىث ينتظر حىت تشب،  •
 .عليها الفحل، فتلقح فله ما يف بطنها

 :فوائد احلديث
ا فيه من جهالة األجل وإن اكن ىلع املعىن اثلاين، فالِ  .1 ا فيه، من انلىه عن هذا ابليع ىلع الك اتلفسريين، ألنه إن اكن ىلع املعىن األول، فاِلما ما

 .فقدان املبيع، وجهاتله

 .ات "حبلت" إال اآلدمياتالرد ىلع من قال: ال يقال ليشء من احليوان .2

 .إذا وجدت معاملة يف اجلاهلية ولم ينكرها الشارع فيه جائزة، ألن سكوت الرشع عنها بدون إنكار يدل ىلع إقرارها .3

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم، حققه ورقمه حممد  -

 .ه1392الطبعة اثلانية  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -

 .ه1426 -طبعة العارشةال -الشارقة -مكتبة الصحابة -تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، لعبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق-

حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم،  الطبعة األوىل  -املكتبة اإلسالمية القاهرة-فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني -
 .-ه1427

   (5854) الرقم املوحد:

املدة اليت يكون اثلاثلة: أن يؤجل املبيع، أي يؤجل 
فيها اليشء ملَك للمشرتي إىل أن تنتج انلاقة أو تنتج 

 .اليت يف بطنها

الرابعة: أن يكون املبيع مؤبدا، لكن اثلمن مؤجل 
 .بأجل جمهول

владения не ограничен, однако стоимость будет 

получена только по прошествии неизвестного 

срока. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < رشوط ابليع اتلصنيف:

 العقيدة: حرمة اتلكهن وأخذ املال عليه. -والزنا  الزنا: باب حتريم اتلكسب بابلغاءموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ثمن : ما يبذل يف مقابل احلصول ىلع اليشء •

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  أن رسول
  ثمن اللكب، ومهر ابليغ، وحلوان الاكهن

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) наложил запрет 

на вырученное от продажи собаки, 
заработок блудницы и вознаграждение 

предсказателя. 

 :احلديث .772
صىل -أن رسول اهلل » -عنهريض اهلل -عن أيب مسعود 
ْهِر ابليغ،  -اهلل عليه وسلم نىه عن ثمن اللكب، وما
ِهِن   «.وُحلْوااِن الَكا

** 

772. Текст  хадиса: 

Абу Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) передает: 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) наложил запрет на вырученное от продажи 

собаки, заработок блудницы и вознаграждение 

предсказателя.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

لطلب الرزق طرق كريمة رشيفة طيبة، جعلها اهلل 
 عوضا عن الطرق اخلبيثة ادلنيئة.

كفاية عن اثلانية، وملا  فلما اكن يف الطرق األوىل
اكنت مفاسد اثلانية عظيمة ال يقابلها ما فيها من 
م الرشع الطرق اخلبيثة اليت من مجلتها،  رَّ منفعة، حا

 .هذه املعامالت اثلالث

 .بيع اللكب: فإنه خبيث رجس -1

وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها، اذلي به  -2
 .فساد ادلين وادلنيا

ه أهل ادلجل واتلضليل، ممن ومثله ما يأخذ -3
يدعون معرفة الغيب واتلرصف يف الَكئنات، 

ليسلبوا أمواهلم،  -بباطلهم-وخييلون ىلع انلاس
 .فيأكلوها بابلاطل

لك هذه طرق خبيثة حمرمة، ال جيوز فعلها، وال تسليم 
 .العوض فيها، وقد أبدهلا اَّللا بطرق مباحة رشيفة

** 

Есть много благих и достойных способов 

заработать на жизнь, которые Всевышний Аллах 

дал людям, дабы им не было нужды обращаться к 

скверным и низким. Поскольку эти благие способы 

избавляют от необходимости в скверных и 

поскольку скверные несут в себе великое зло, 

намного превосходящее приносимую ими пользу, 

Всевышний Аллах запретил скверные способы 

заработка, включая и три упомянутых в хадисе: 

1. Продажа собаки — потому что это скверное, 

нечистое животное. 

2. То, что зарабатывает блудница своим блудом, — 

потому что это портит и мирскую жизнь, и вечную. 

3. Плата, которую берут разного рода шарлатаны, 

вводящие людей в заблуждение. Это все, 

утверждающие, что они знают сокровенное или 

могут управлять происходящим, и обманывающие 

людей своей ложью, чтобы те отдавали им свои 

деньги, наживаясь на них таким образом. 

Все эти способы заработать — скверные и 

запретные, и прибегать к ним нельзя, и нельзя 

брать плату за упомянутые действия, поскольку 

Всевышний Аллах заменил их благими и 

достойными способами. 
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 .الطلب، وكرثة استعماهل يف الفساد، ومهرها، ما تعطاه ىلع الزنا، سىم مهرا، من باب اتلوسعمهر ابليغ : الزانية، وابلغاء:  •

يؤخذ  حلوان الَكهن : احلُلوان بضم احلاء، مصدر "حلوته" إذا أعطيته، قال يف فتح ابلاري: وأصله من احلالوة، شبه باليشء احللو، من حيث إنه •
 .يع علم األشياء املغيبة املستقبلة، ويف معناه "العراف" و "املنجم" وحنوهما من املشعوذين وادلجالنيسهال بال مشقة، وأما الَكهن: فهو اذلي يد

 :فوائد احلديث
 .اثلالثةانليه عن بيع اللكب، وحتريم ثمنه، وال فرق بني الُمعلَّم وغريه، ولكب الزرع واملاشية وغريه، وإنما جيوز اقتناؤه فقط بهذه األشياء  .1

ٍة أو أمة، فهو خبيث من عمل خبيث يف مجيع طرقه حتريم ابلغاء .2  .وحتريم ما يؤخذ عليه، سواء اكن من ُحرا

 .حتريم الكهانة وحنوها من العرافة، واتلنجيم، ورضب احلىص، وحتضري اجلن، وحتريم أخذ يشء ىلع هذه األعمال الشيطانية .3

 .رضة وما يرتتب عليه من مَكسبمن هذه املنهيات وغريها، يُعلم أنَّ الرشيعة تنىه عن لك ما فيه م .4

لقيمة اللكب غري متقوم، يعين: لو أتلف شخٌص لكب الصيد أو احلرث أو املاشية فال قيمة هل رشاع؛ أنه لو اكن هل قيمة جلاز هل اثلمن، إذ أن ا .5
لكب غريه لغري عذر فيستحق عوض عن العني املتلفة، واثلمن عوض عن العني الفائتة عن صاحبها، وهذا هو القول الراجح، ولكن من أتلف 

 .اتلعزير

 .حفظ العرض أوىل من حفظ املال، فال جيوز اختاذ الزنا وابلغاء مهنة للتكسب وأخذ املال .6

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -

املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم، الطبعة  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني -
 .ه1427 األوىل،

 .ه1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -

 .ه1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -
   (6036) الرقم املوحد:
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، اكن إذا -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
قام إىل الصالة، قال: وجهت وجيه لذلي فطر 

السماوات واألرض حنيفا، وما أنا من  
املرشكني، إن صاليت، ونسيك، وحمياي، وممايت 

 هلل رب العاملني

 

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), начиная 

молитву, произносил такбир и говорил: 
«Я обратил своё лицо к Тому, Кто 
сотворил небеса и землю, будучи 
приверженцем единобожия, и не 

отношусь к многобожникам. Поистине, 
моя молитва и моё жертвоприношение, 

моя жизнь и моя смерть посвящены 
Аллаху, Господу миров.» 

 :احلديث .773
صىل اهلل عليه -عن يلع بن أيب طالب، عن رسول اهلل 

هت »، أنه اكن إذا قام إىل الصالة، قال: -وسلم وجَّ
نيفا، وما أنا  ماوات واألرض حا ر السَّ طا وْجيه لذلي فا
اِِت  ما ْيااي، وما من املرشكني، إن صالِت، ونُُسيك، وحما

ِمرت وأنا من هلل رب  
ُ
العاملني، ال رشيك هل، وبذلك أ

 ، املسلمني، اللُهمَّ أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت ريب 
لمت نفيس، واعرتفت بِذنيب، فاغفر  بُدك، ظا وأنا عا
نوب إال أنت، واهِديِن  يل ُذنويب مجيعا، إنه ال ياغفر اذلُّ
ِنها إال أنت،  ن األخالق ال ياهدي ألْحسا ألْحسا

 سي ئها ال يرصف عين سي ئها إال أنت، وارصف عاين  
ُّ ليس  عديك واخلري لكُّه يف ياديك، والرشا بلَّيك وسا
إيلك، أنا بِك وإيلك، تابااركت وتاعايلت، أستغفرك 

عت، وبِك »، وإذا ركع، قال: «وأتوب إيلك كا اللُهمَّ لك را
ميع، وبارصي،  شع لك سا نت، ولك أْسلامت، خا آما

، وعاظيم، وعا  يبوُمِّخ  اللُهمَّ ربَّنا »، وإذا رفع، قال: «صا
لك احلامد ِمْلءا السماوات، و ِمْلءا األرض، وِمْلءا ما 

، وإذا سجد، «بينهما، وِمْلءا ما شئت من يشء بعد
نت، ولك أْسلامت، »قال:  جدت، وبك آما اللُهمَّ لك سا

معه وبارصه،  قَّ سا ره، وشا وَّ لاقه، وصا سجد وْجيِه لذلي خا
ن اخلاالِقنيتبارك اهلل أ ، ثم يكون من آخر ما «ْحسا

اللُهم اْغِفر يل ما »يقول بني التَّشهد والتَّسليم: 
رْت وما أْعلانت، وما  رت، وما أرْسا مت وما أخَّ قادَّ
م وأنت  د  ، أنت الُمقا فُْت، وما أنت أْعلام به ِمين  رْسا

ا
أ

ر، ال هلإ إال أنت  «.الُْمؤاخ 

** 

773. Текст  хадиса: 

‘Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 

рассказывал, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), начиная молитву, 

произносил такбир и говорил: «Я обратил своё лицо 

к Тому, Кто сотворил небеса и землю, будучи 

приверженцем единобожия, и не отношусь к 

многобожникам. Поистине, моя молитва и моё 

жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть 

посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет 

сотоварища. Это мне было велено, и я — один из 

мусульман. О Аллах, Ты — Царь, и нет божества, 

кроме Тебя, Ты — Господь мой, а я — раб Твой. Я 

был несправедлив по отношению к самому себе и 

признал свой грех, так прости же мне все мои грехи, 

ибо, поистине, никто не может простить грехи, 

кроме Тебя! Приведи меня к наилучшим 

нравственным качествам, ибо никто, кроме Тебя, не 

сможет привести меня к ним, и избавь меня от 

скверных нравственных качеств, ибо никто, кроме 

Тебя, не сможет избавить меня от них! Вот я перед 

Тобой, и я счастлив служить Тебе; всё благо в 

Твоих руках, а зло от Тебя не исходит. Я существую 

благодаря Тебе и к Тебе вернусь; Ты — Всеблагой 

и Всевышний, и я прошу Тебя о прощении и 

приношу Тебе покаяние». Во время совершения 

поясного поклона [Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха)] говорил: «О Аллах, Тебе я 

поклонился, в Тебя уверовал и Тебе покорился. 

Тебе покорились мой слух, моё зрение, мой мозг, 

мои кости и мои сухожилия». Выпрямившись после 

поясного поклона, [Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха)] говорил: «О Аллах, 

Господь наш, хвала Тебе, и пусть эта хвала 

наполнит собой небеса, землю, то, что находится 

между ними, и всё, что ещё Тебе будет угодно». Во 

время совершения земного поклона [Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)] 

говорил: «О Аллах, пред Тобой я склонился, в Тебя 
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уверовал и Тебе предался. Лицом своим припадаю 

к земле пред Тем, Кто создал его, придал ему 

форму и наделил его слухом и зрением. 

Благословен Аллах, Лучший творец!» В конце же 

молитвы, после таслима, Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) говорил: «О Аллах, 

прости мне то, что я совершил прежде, и то, чего 

ещё не совершил, то, что делал тайно и явно, то, в 

чём я преступил границы, и то, о чём Ты знаешь 

лучше меня! Ты — Выдвигающий вперёд и Ты — 

Отодвигающий, нет божества, кроме Тебя»! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني احلديث الرشيف بعض األدعية املأثورة عن 
يف الصالة أال ويه قول:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

وجهت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيفا، »
وما أنا من  املرشكني، إن صالِت، ونسيك، وحمياي، 

مرت ومماِت هلل رب العاملني، ال رشيك هل، وبذلك أ
وأنا من املسلمني، امهلل أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت 
ريب، وأنا عبدك، ظلمت نفيس، واعرتفت بذنيب، 
فاغفر يل ذنويب مجيعا، إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت، 
واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، 
وارصف عين سيئها ال يرصف عين سيئها إال أنت، 

لكه يف يديك، والرش ليس  بليك وسعديك واخلري
إيلك، أنا بك وإيلك، تباركت وتعايلت، أستغفرك 

امهلل »يف استفتاح صالته، كذلك قول: « وأتوب إيلك
لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك 

يف ركوعه « سميع، وبرصي، ومِّخ، وعظيم، وعصيب
امهلل ربنا لك »، وكذا قول: -صىل اهلل عليه وسلم-

وات، وملء األرض، وملء ما احلمد ملء السما
حال الرفع من « بينهما، وملء ما شئت من يشء بعد

امهلل لك سجدت، وبك آمنت، »الركوع، وقول:  : 
ولك أسلمت، سجد وجيه لذلي خلقه، وصوره، وشق 

حال « سمعه وبرصه، تبارك اهلل أحسن اخلالقني
امهلل اغفر يل ما قدمت وما »السجود، وأخرياً قول: 

رسرت وما أعلنت، وما أرسفت، وما أخرت، وما أ

** 

В хадисе приводятся некоторые дуа Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха), с которыми он 

обращался к Аллаху в молитве. В том числе и дуа, 

которое он произносил в начале молитвы: «Я 

обратил своё лицо к Тому, Кто сотворил небеса и 

землю, будучи приверженцем единобожия, и не 

отношусь к многобожникам. Поистине, моя молитва 

и моё жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть 

посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет 

сотоварища. Это мне было велено, и я — первый из 

мусульман. О Аллах, Ты — Царь, и нет у меня 

божества, кроме Тебя, Ты — Господь мой, а я — раб 

Твой. Я был несправедлив по отношению к самому 

себе и признал свой грех, так прости же мне все мои 

грехи, ибо, поистине, никто не может простить 

грехи, кроме Тебя! Приведи меня к наилучшим 

нравственным качествам, ибо никто, кроме Тебя, не 

сможет привести меня к ним, и избавь меня от 

скверных нравственных качеств, ибо никто, кроме 

Тебя, не сможет избавить меня от них! Вот я перед 

Тобой, и я счастлив служить Тебе; всё благо 

находится в Твоих руках, а зло от Тебя не исходит. 

Я существую благодаря Тебе и к Тебе вернусь; Ты 

— Всеблагой и Всевышний, и я прошу Тебя о 

прощении и приношу Тебе покаяние.» 

А также слова, которые Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) произносил во время 

поясного поклона: «О Аллах, Тебе я поклонился, в 

Тебя уверовал и Тебе предался. Тебе покорились 

мой слух, моё зрение, мой мозг, мои кости и мои 

сухожилия». И слова, которые он говорил, 

выпрямляясь после поясного поклона: «О Аллах, 

Господь наш, хвала Тебе, и пусть эта хвала 

наполнит собой небеса, землю, то, что находится 

между ними, и всё, что ещё Тебе будет угодно». И 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أذاكر الصالة الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
موات • ر السَّ طا هت بالعبادة وأخلصتها لذلي فا هت وْجيه : أي: توجَّ  .وجَّ

عهما ىلع غري ِمثال سابق • موات : أي: أوجدهما وأبْدا ر السَّ طا  .فا

ين احلق، وهو اإلِسالم • نيفا : مائل من ابلاطل إىل ادل   .حا

 .نُُسيك : النُّسك: العبادة، ولك ما يتقرب به إىل اهلل •

ْيااي : أي: حياِت •  .حما

اِِت : أي : مويت • ما  .ما

عديك : أي أسعد بأمرك، وأتبعه إسعاًدا متكرًرا، وأجيبك إجابة بعد إجابة، يا رب •  .بلَّيك وسا

إيِل • ناا بكا وا
ا
ايئ وانتهايئ إيلك، وتوفييق بِكأ  .ك : أي: اتِلجا

رُث  •  .تابااركت : أي: ثابات اخلري عندك وكا

ماغ •  . ُمِّخ  : مخ العظام أو ادل 

ا بِباْعض • اصل ويربط باْعضها فا اُشدُّ الما ب: ما ي يب : العاصا  .عاصا

ة احلاد يف لك فعل أو قول وهو يف اإلنفاق أشهر • اف جُمااوزا  .أرسفت : اإِلرْسا

 :وائد احلديثف
كر .1  .استحباب االستفتاح بهذا اذل 

ة بلفظ منها؛ يلعمل جبميع انلصوص الواردة فيه، وإن اقترص ىلع بعضها جاز .2  .استفتاح الصالة ورد هل عدة ألفاظ، واألفضل أن يأِت لك مرَّ

 .ى بغريهاكن ينوع يف أدعية االستفتاح، فمرة يقول بهذا ادلاعء وأخر -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .3

له بعد تكبرية اإلحرام، وقبل اتلَّعوذ والِقراءة .4  .أن ُداعء االستفتاح حما

ك .5 اءة من أهل الرش   .الربا

ِ را  .6 اِِت َّلِلَّ ما ما ْياايا وا حما نُُسيِك وا ِِت وا الا {أن الصالة وسائر العبادات جيب أن تكون خالصة هلل تعاىل؛ لقوهل تعاىل: }إنَّ صا اِمنيا ال  .ب  الْعا

يا اإلنسان ومماته هلل، يعين: هو اذلي يترصف حبياته وكذلك بعد مماته لكمال ربوبيته أن  .7  .تبارك وتعاىل-حما

لمت نفيس( .8  .ُظلم اإلنسان نلفسه؛ لقوهل )ظا

نب؛ لقوهل: )واعرتفت بذنيب( -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات أن انليب  .9  .يقع منه اذلَّ

 .رب ه وذلك بطلب داعئه إياه؛ لقوهل: )فاغفر يل( ولو اكن غنيا عن اهلل ما احتاج إىل أن يدعوهُمفتقر إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .10

أنت أعلم به مين، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال هلإ إال 
 بني التشهد والسالم.« أنت

слова, которые Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) говорил, совершая земной поклон: «О 

Аллах, пред Тобой я склонился, в Тебя уверовал и 

Тебе предался. Лицом своим припадаю к земле 

пред Тем, Кто создал его, придал ему форму и 

наделил его слухом и зрением. Благословен Аллах, 

Лучший творец!» И, наконец, слова Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха), которые он 

произносил между ташаххудом и таслимом: «О 

Аллах, прости мне то, что я совершил прежде, и то, 

чего ещё не совершил, то, что делал тайно и явно, 

то, в чём я преступил границы, и то, о чём Ты 

знаешь лучше меня! Ты — Выдвигающий вперёд и 

Ты — Отодвигающий, нет божества, кроме Тебя!» 
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 .حمتاجا ذللك، فمن دونه من باب أوىل -صىل اهلل عليه وسلم-أن لك أحٍد حمتاج إىل ُحسن األخالق، بل إىل أحسِنها؛ ألنه إذا اكن انليب  .11

 .)ال يهدي ألحسنها إال أنت(أن ِهداية اخلالق بيد اهلل تعاىل؛ لقوهل:  .12

 .أنه ال بأس باتللبية يف غري اإلحرام؛ لقوهل: )بلَّيك( .13

 .ُمْفتاِقر إىل اهلل تعاىل يف اإلسعاد؛ لقوهل : )وسعديك( -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أن انليب  .14

 .فيه أن مقايلد األمور خريها ورشا ها بيد اهلل سبحانه وتعاىل .15

تعاىل وهذا من اتلَّأدب مع اهلل تعاىل، وإال فُك أمور اخللق بِياده سبحانه وتعاىل، كما جاء يف احلديث : ) وتؤمن  أن الرشَّ ال يُنسب إىل اهلل .16
ه ( ر خريه ورشا  دا  .بالقا

ا بك وإيلك( بقوهل )أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن اإلنسان ال تقوم مصالح دينه ودنياه إال إذا آمن بهذه القضية العظيمة اليت أشار إيلها انليب  .17
 .ففيه اإلشارة إىل االستعانة باهلل تعاىل واإلخالص هل بقوهل: )إنا بِك وإيلك(

كة العظيمة فيما يتعلق بأسماء اهلل تعاىل وصفاته؛ لقوهل: ) تاباركت ( .18  الربا

 .فيه تْنيه اهلل تعاىل عن لك ما ال ياليق جباللة؛ لقوهل: )تاعايلت( .19

 .ىل فوق لك يشءُعلو اهلل تعاىل املَكين وأنه تعا .20

جود ؛ لقوهل )لك ركعت( .21  .فيه أن الركوع ال يكون إال هلل كما هو احلال يف السُّ

شع لك سميع( .22  .فيه خضوع أعضاء اإلنسان خلالقها؛ لقوهل: )خا

اعء بعد التَّشهد وقبل التَّسليم من الصالة .23  . استحباب ادلُّ

اعء بما جاء يف احلديث وغريه مما ورد يف السُّ  .24  .نة وإن داع بغري الوارد يف مواضع ادلاعء اكلسجود فال بأس بهاستحباب ادلُّ

ْدهل .25  .أن أمور اخلالق بِيد اهلل يُقدم منهم من شاء وُيؤخر منهم من شاء بمقتىض حكمته وعا

 املراجع:املصادر و

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 - فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة
 .ه1379بريوت، 

طىف رشح الطييب ىلع مشَكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مص
 .م1997 - ـه 1417ابلاز، مكة املكرمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 

حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل، اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، 
 .ه1432

 .ه1413نيل األوطار رشح منتىق األخبار، تأيلف: حممد بن يلع الشواكين، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، الطبعة: األوىل، 

 .ه1422ف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، تأيل

 -ة: اثلاثلة مراعة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبع
   .ه1404

 .بالقاهرةاملعجم الوسيط، تأيلف: جممع اللغة العربية 

 )إبراهيم مصطىف / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد انلجار(، انلارش: دار ادلعوة

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

اإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل و
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

   (10903) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .رواه مالك اتلخريج:

 -وسلم صىل اهلل عليه-أن اعئشة زوج انليب 
انتقلت حفصَة بنَت عبد الرمحن بن أيب بكر 
 الصديق حني دخلت يف ادلم من احليضة اثلاثلة

 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах), жена 
Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), забрала Хафсу, дочь ‘Абду-р-
Рахмана [из дома, в котором она 

проводила идду после развода с мужем], 
когда у неё началась третья менструация. 

 :احلديث .774
صىل اهلل -عن عروة بن الزبري عن اعئشة زوج انليب 

لاْت حفصةا بنتا عبد الرمحن  -عليه وسلم أنها اْنتاقا
ِم من  لاْت يف ادلَّ بن أيب بكر الصديق، حني داخا

ةا احليضة اثلاثلة. قال ابن شهاب: فُذكر ذلك  ْمرا ِلعا
ق عروة. وقد جادهلا  بنت عبد الرمحن. فقالت: صدا

يقول يف  -تبارك وتعاىل-يف ذلك ناس، وقالوا: إن اهلل 
[. فقالت اعئشة: 228: 2كتابه: }ثاالاثاةا قُُروٍء{ ]ابلقرة 

اُر. ْطها
ا
اُء األ قْرا

ا
اُء؟. إنما األ قْرا

ا
 صدقتم، وتدرون ما األ

** 

774. Текст  хадиса: 

‘Урва ибн аз-Зубайр передаёт, что ‘Аиша (да будет 

доволен ею Аллах), жена Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), забрала Хафсу, дочь 

‘Абду-р-Рахмана [из дома, в котором она проводила 

идду после развода с мужем], когда у неё началась 

третья менструация. А Ибн Шихаб сказал: 

«Говорили также, что это была ‘Амра бинт Абду-р-

Рахман». И люди стали спорить с ней по этому 

поводу и сказали: «Поистине, Всеблагой и 

Всевышний Аллах сказал в Своей Книге: 

“Разведённые женщины должны выжидать в 

течение трёх куру’ [менструаций либо периодов 

чистоты между менструациями]” (2:228). ‘Аиша 

сказала: «А знаете ли вы что такое акра’? Акра’ — 

это периоды чистоты [между менструациями].» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ريض -خُيرب عروة بن الزبري أنَّ اعئشة  يف هذا األثر
 -بنت شقيقها عبد الرمحن-نقلت حفصة  -اهلل عنها

ة ملا طلقها زوجها املنذر بن العّوام حني  من بيت العدَّ
نزل عليها ادلم من احليضة اثلاثلة، وذلك تلمام 
عدتها، وقد حصل بني اعئشة وبني بعض الصحابة 

-تعاىل-ية، عند قوهل نزاع يف معىن القْرء الوارد يف اآل
: }واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثاالاثاةا قُُروٍء{. فقالوا: 

: -ريض اهلل عنها-يه احِليض. فأجابتهم اعئشة 
أنكم أصبتم يف قراءتكم القرآن، وأخطأتم 
اتلفسري؛ ألن معىن القْرء هو الطهر اذلي يكون بني 
احليضتني، والقرء من األضداد، يقع ىلع الطهر؛ وإيله 

هب مالك والشافيع، وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو ذ
 حنيفة وأمحد.

** 

В этом сообщении ‘Урва ибн аз-Зубайр сообщает, 

что ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) забрала 

Хафсу, дочь своего родного брата ‘Абду-р-Рахмана, 

из дома, в котором она проводила свою идду после 

того, как её муж аль-Мунзир ибн аль-‘Аввам дал ей 

развод, когда у той началась третья менструация, 

поскольку идда её уже закончилась. Однако 

некоторые из сподвижников стали возражать ей, 

поскольку считали, что куру’ или акра’, упомянутые 

в аяте: «Разведённые женщины должны выжидать 

в течение трёх куру’ [менструаций либо периодов 

чистоты между менструациями]» — это 

менструации. Тогда ‘Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) сказала им: мол, вы правы в том, что 

читаете Коран, однако вы ошиблись в толковании, 

потому что под этим словом поразумевается 

период чистоты между двумя менструациями. 
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 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة. •  انتقلاْت حفصة : أي أن اعئشة نقلت حفصة من بيت العدَّ
لاْت : رشعت •  .ِحنيا داخا

 ."احلسنفُذكر : هذا قول ابن شهاب، كذا رصح به يف "موطأ حممد بن  •

قا عروُة : أي فيما روى • دا  .صا

ا : نازع اعئشة •  .جادهلا

ْقتُم : أي يف قراءتكم القرآن •  .صدا

 .األقراء : مجع قرء، وهو من األضداد، يقع ىلع الطهر؛ وإيله ذهب مالك والشافيع، وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو حنيفة وأمحد •

 .األْطهار : بفتح اهلمزة، مجع طهر، وهو ما بني احليضتني •

 :فوائد احلديث
 .: "ثالثة قروء" هو الطهر، وهو الزمن اذلي بني احليضتني-تعاىل-أنَّ القْرء يف قوهل  .1

 .أن القرء يف اآلية حممول ىلع الطهر فتميض العدة بميض  ثالثة أطهار وإن لم تنقض احليضة اثلاثلة .2

 املراجع:املصادر و

ياء موطأ اإلمام مالك, مالك بن أنس بن مالك بن اعمر األصبيح املدين, صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إح -
 م 1985 - ـه 1406: النرش اعم, بلنان –الرتاث العريب، بريوت 

 ه1428 1طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي.  -
ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -
 م2002ه/1423آداب الزفاف يف السنة املطهرة، للشيخ األبلاين. انلارش: دار السالم. الطبعة: الطبعة الرشعية الوحيدة  -
 م 2005 - ـه 1426رش: دار القلم، دمشق. الطبعة: الرابعة، اتلعليق املمجد ىلع موطأ حممد، أليب احلسنات اللكنوي. انلا -
 .م2003 - ـه1424القاهرة. الطبعة: األوىل،  -رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك. انلارش: مكتبة اثلقافة ادلينية   -

   (58167) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلنيالفقه  اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  راوي احلديث:
 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
الوارِك، وأسفل األضالع، وهما يده يف خارصته : يعين: واضًعا يده ىلع خارصته، اْو يديه ىلع خارصتيه، واخلارصة من اإلنسان يه ما بني  •

 خارصتان.
 :فوائد احلديث

 .انليه أن يصيل املصيل  واضًعا يده ىلع خارصته، ويه ما بني رأس الوارِك، وأسفل األضالع .1

 .احلكمة يف انليّه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنَّهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصالة .2

كربين، وال منافاة؛ فإنَّ من طبيعة ايلهود الكرب، واحتقار انلاس، وال يرون شعبًا، وال جنًسا أفضل منهم، فهم وقيل: احلكمة أنَّه فعل املت .3
 .يقولون: إنَّهم شعب اهلل املختار

 .، متذل اًل بعيًدا عن صفات املتكربين وسيماهم-تعاىل-املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛ ألنَّ املصيل واقف بني يدي اهلل  .4

 .منهملواجُب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خُيرج من امللة، أو اكن يفيض إىل املعصية؛ فإنَّ من تشبه بقوم، فهو ا .5

رص التشبه مجهور العلماء محلوا الكراهة ىلع الكراهة اتلْنيهية،؛ قالوا: ألنَّه ال يعود ىلع الصالة ببطالن، وهذا حممل وجيه، ما لم يقصد املخت .6
 .بايلهود أو املتكربين؛ فيكون حراًما

 املراجع:املصادر و

ة،   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسا

 .ه1432ه، 1428الطبعة: األوىل  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي،

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

   (10875) الرقم املوحد:

اعئشة اكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته، أن 
  وتقول: إن ايلهود تفعله

‘Айше (да будет доволен ею Аллах) не 
нравилось, когда клали руки на бока во 

время молитвы, и она говорила: «Так 
поступают иудеи.» 

 :احلديث .775
أنها اكنت تكره أن  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

تِِه، وتقول: إن ايلهود تفعله.جيعل يده  ارِصا  يف خا

** 

775. Текст  хадиса: 

‘Айше (да будет доволен ею Аллах) не нравилось, 

когда клали руки на бока во время молитвы, и она 

говорила: «Так поступают иудеи.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

عنها  -ريض اهلل-يبني احلديث الرشيف أن اعئشة 
اكنت تكره أن يضع املصيل يده يف خارصته وهو 
 يصيل، وبينت العلة والسبب، وهو أنه من فعل ايلهود.

** 

В этом благородном предании разъясняется, что 

‘Айше (да будет доволен ею Аллах) не нравилось, 

когда молящийся клал руки на бока во время 

намаза. Она объясняла это тем, что так делают 

иудеи. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته ويه حائض، 
صىل اهلل عليه -فذكر ذلك عمر لرسول اهلل 

صىل اهلل عليه -، فتغيظ منه رسول اهلل -وسلم
 -وسلم

 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен 
Аллах им и его отцом) передаёт, что он 

дал своей жене развод, когда у неё была 
менструация. ‘Умар рассказал об этом 

Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) рассердился... 

 :احلديث .776
أنه طلق »: -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

صىل -ذلك عمر لرسول اهلل  امرأته ويه حائض، فذكر
يَّظا منه رسول اهلل -اهلل عليه وسلم تاغا صىل اهلل -، فا

ا حىت -عليه وسلم ا، ثم يِلُْمِسْكها ، ثم قال: لرُِيااِجْعها
، فإن بدا هل أن يطلقها  تاْطُهرا يُض فا ِ ، ثم حتا تاْطُهرا
ُة، كما أمر  ا، فتلك الِعدَّ ها سَّ ما فليطلقها طاهًرا قبل أن يا

ًة »ويف لفظ: «. -وجل عز-اهلل  يْضا ِيضا حا حىت حتا
ا فيها ها لَّقا ا اليت طا ِتها يْضا ويف لفظ «. ُمْستاْقبالاًة، ِسواى حا

ا عبُد اهلل كما أمره » ْعها فُحِسباْت من طالقها، ورااجا
 «.-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

** 

776. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт, что он дал своей жене развод, 

когда у неё была менструация. ‘Умар рассказал об 

этом Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха). Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) рассердился и сказал: 

«Вели ему вернуть её, удержать до тех пор, пока 

она не очистится от этой менструации, а потом и от 

следующей. А потом, если желает, пусть даст ей 

развод прежде, чем прикоснётся к ней. С таким 

сроком Всемогущий и Великий Аллах велел давать 

развод женщинам». А в другой версии говорится: 

«Пока не придёт к ней следующая менструация, не 

та, во время которой он дал ей развод». А ещё в 

одной версии говорится: «И ей засчитался этот 

развод, и ‘Абдуллах вернул её, как велел ему 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха).» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

امرأته ويه  -ريض اهلل عنهما-طلق عبد اهلل بن عمر 
-صىل اهلل عليه وسلم-حائض، فذكر ذلك أبوه للنيب 

، فتغيظ غضبا، حيث طلقها طالقا حمرما، لم يوافق 
 السنة.

وإمساكها حىت تطهر من تلك ثم أمره بمراجعتها 
 .احليضة ثم حتيض أخرى ثم تطهر منها

إن بدا هل طالقها ولم ير يف نفسه رغبة يف  -وبعد ذلك
فليطلقها قبل أن يطأها، فتلك العدة، اليت  -بقائها

 .أمر اهلل بالطالق فيها ملن شاء

واختلف العلماء يف وقوع الطالق ىلع احلائض ومع 
ليس ىلع السنة، والقول  أن الطالق يف احليض حمرم

املفىت به ما دلت عليه رواية أيب داود وغريه هلذا 

** 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) дал свой жене развод, когда у неё была 

менструация, и его отец сообщил об этом Пророку 

(мир ему и благословение Аллаха), и тот 

рассердился, потому что это запрещённый развод, 

не соответствующий Сунне. Затем он велел 

‘Абдуллаху вернуть жену и удерживать её до тех 

пор, пока у неё не закончится эта, а потом и 

следующая менструация, а после этого, если он 

пожелает и у него не будет желания оставить её у 

себя, пусть он даст ей развод, прежде чем вступит 

с ней в половую близость. Таким образом Аллах 

повелел давать развод женщинам. 

Если говорить о мнениях учёных по вопросу о том, 

действителен ли развод, который женщина 

получила во время менструации, ведь он запретен 

и не соответствует Сунне, то избранное мнение — 

то, на которое указывает версия Абу Дауда: «И он 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق السين والطالق ابلديع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .فتغيظ منه : اشتد غضبه لكون الطالق يف احليض حراما •

 .لرياجعها : لريجعها إىل ما اكنت عليه قبل هذا الطالق املحرم •

 .ثم يمسكها : يستمر بها يف عصمته •

 .حىت تطهر : من حيضتها •

 .فتطهر : تغتسل من احليضة •

 .قبل أن يمسها : أن جيامعها •

 ."كما أمر اهلل : أذن اهلل يف قوهل :"فطلقوهن لعدتهن •

 .هو اذلي حسبها من طالقها، وحيتمل أنه ابن عمر -صىل اهلل عليه وسلم-فحسبت من طالقها : حيتمل أنه  •

 :فوائد احلديث
 .حتريم الطالق يف احليض، وأنه من الطالق ابِلديِع اذلي ليس ىلع أمر الشارع .1

 األمر بإرجاعها إذا طلقها يف احليض، وإمساكها حىت تطهر ثم حتيض فتطهر .2

 .قوهل ] قبل أن يمسها[ ديلل ىلع أنه ال جيوز الطالق يف ُطْهٍر جامعا فيه .3

رب: الرجعة احلكمة يف إمساكها حىت تطهر من احليضة اثلانية، هو أن الزوج ربما واقعها يف ذلك الطهر، فيحصل دوام العرشة.وقال ابن عبد ال .4
ع من ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء ألنه املقصود يف انلَكح.وأما احلكمة يف املنع من طالق احلائض، فخشية طول العدة.وأما احلكمة يف املن

اع بعد الطالق يف الطهر املجامع فيه فخشية أن تكون حامال، فيندم الزوجان أو أحدهما.ولو علما باحلمل ألحسنا العرشة، وحصل االجتم
لقوُهن لعدتهن{ وهلل يف رشعه حكم وأرسار، ظاهرة وخفية طا  .الفرقة وانلفرة.ولك هذا راجع إىل قوهل تعاىل } فا

 املراجع:املصادر و

 .، دار السعادة2اإلملام برشح عمدة األحَكم، إلسماعيل األنصاري، ط

، مكتبة الصحابة، 10وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423اد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤ
   (5827) الرقم املوحد:

احلديث: )فردها يلع ولم يرها شيئا( وأما األلفاظ 
الواردة يف هذه الرواية فليست رصحية يف الوقوع وال 

صىل اهلل عليه -يف أن اذلي حسبها هو رسول اهلل 
، ويف احلديث املحكم املشهور: )من عمل -وسلم

 .ال ليس عليه أمرنا فهو رد( متفق عليهعم

вернул мне её и никак не засчитал [этот развод]». 

Что же касается приведённой здесь версии, то в ней 

не говорится прямо, что развод был 

действительным, и что это Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) засчитал этот развод. 

А в известном хадисе говорится: «Если кто-то 

сделает нечто, не соответствующее нашему 

велению, то это будет отвергнуто» [Бухари; 

Муслим]. 



 

137 
 

 

 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أن عمر بن اخلطاب اْستََشاَر انلَّاَس يِف إْمالِص 
ةِ 
َ
  الَْمْرأ

‘Умар ибн аль-Хаттаб советуется с 
людьми о постановлении относительно 

убийства плода в результате выкидыша у 
женщины. 

 :احلديث .777
اِب  را بِْن اخْلاطَّ ْن ُعما ارا  -ريض اهلل عنه-عا نَُّه اْستاشا

ا
أ

 : ُة ْبُن ُشْعباةا الا الُْمِغريا قا ِة، فا
ا
ْرأ انلَّاسا يِف إْمالِص الْما

ِهْدت انلَّيِبَّ » ِفيِه قاىضا  -صىل اهلل عليه وسلم-شا
ةٍ  ةٍ  -بُِغرَّ ما

ا
ْو أ

ا
بٍْد أ عاك،  -عا ُد ما اْشها ْن ي : ائتين بِما الا قا فا

ةا  ْسلاما ُد ْبُن ما ُه حُمامَّ عا ِهدا ما  «.فاشا

** 

777. Текст  хадиса: 

Сообщается, что однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб 

(да будет доволен им Аллах) держал совет с 

людьми относительно выкидыша мертвого плода у 

женщины, и аль-Мугира ибн Шу‘ба сказал: 

«Однажды я присутствовал при том, как Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) присудил 

[выкуп за убитый плод] размером в душу одного 

раба или рабыни». ‘Умар сказал: «Приведи еще 

кого-нибудь, кто подтвердит твои слова». Тогда в 

качестве свидетеля правдивости его слов выступил 

Мухаммад ибн Масляма. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

وضعات امرأة ودلها ميتاً قبلا أوان الوالدة ىلع إثر 
 جنايٍة عليها.

ة اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب  ريض -واكن من اعدا
أن يستاشري أصحابه وعلماءاهم يف أموره  -اهلل عنه

وقضاياه فحني أسقطت هذه املرأة جنيناً ميتاً غريا 
، أشُك عليه احلكم يف ديته، فاستشار الصحابة  تامٍّ

 .يف ذلك -ريض اهلل عنهم-

صىل اهلل -ه شِهد انليب فأخرباه املغريُة بن شعبة أن
ة" عبد أو أمة -عليه وسلم  .قىضا بدية اجلنني "بغرَّ

فأراد عمر اتلَّثبُتا من هذا احلكم، اذلي سيكون 
 .ترشيعاً اعماً إىل يوم القيامة

فأكَّد ىلع املغرية أن يأِت بمن يشهد ىلع صدق قوهل 
وصحة نقله، فشهد حممد بن مسلمة األنصاري ىلع 

 .-ريض اهلل عنهم أمجعني-صدق ما قال، 

** 

В данном предании сообщается о том, что у одной 

беременной женщины случился выкидыш в 

результате неких преступных действий в 

отношении нее. Рассматривая это дело, 

справедливый халиф ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да 

будет доволен им Аллах) по свойственной ему 

привычке обращаться за советом к сподвижникам, 

а именно — к ученым из их числа, в делах 

правления и частных судебных решениях, стал 

советоваться с ними, поскольку затруднялся 

вынести верное решение относительно выкупа за 

погибший не сформировавшийся плод женщины. 

Одним из тех, с кем он советовался, был Аль-

Мугира ибн Шу‘ба (да будет доволен им Аллах), 

который поведал ему, что присутствовал при том, 

как однажды Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) присудил выкуп за убитый плод 

размером в душу одного раба или рабыни. 

Принимая во внимание тот факт, что данное 

постановление должно было стать общим 

шариатским решением для всех людей, 

столкнувшихся с подобной ситуацией, ‘Умар (да 

будет доволен им Аллах) пожелал удостовериться 

в словах аль-Мугиры и настоял на том, чтобы он 

привел свидетеля, который подтвердил бы 

правдивость и правильность его слов. И таким 

свидетелем выступил Мухаммад ибн Масляма аль-

Ансари. Да будет Аллах доволен всеми 
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  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 استشارُة أِهل العلم.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اب  عمرُ  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-بُن اخلطَّ

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عاه قبل أوانه • تْه واسقطته، وهو أن تضا ِت املرأُة ودلها: أي أْزلاقا ْملاصا

ا
 .إْمالُص املرأِة : أ

ٍة : بياٌض يف الوجه، واستُعمل  • م اآلديم  ىلع اهلل يف العبِد واألمة ِولو اكنا  -هنا-ُغرَّ را  .-تعاىل-أسودين، لكا

 :فوائد احلديث
 .دية اجلنني إذا سقط ميتاً، بسبب اجلناية، عبٌد أو أمة، أما إذا سقط حياً ثم مات بسببها، ففيه ديٌة اكملة .1

 .استشارة أهل العلم والعقل ىف مهام األمور ومستاجدها، لطلب احلق والصواب .2

 .األخبار فيهااتلثبت يف املسائل، وطلب صحة  .3

 .ديلٌل ىلع أن العلم اخلاص قد خيىف ىلع األكابر ويعلمه من هو دونهم .4

 .يف احلديث ديلل ىلع أنه ال اجتهاد مع انلص .5

 املراجع:املصادر و

ابة، ، مكتبة الصح10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

در عمدة األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا
 .ه1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح 

 .ه1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (2937) الرقم املوحد:

сподвижниками Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха). 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، قرأ يوم 
اجلمعة ىلع املنرب بسورة انلحل حىت إذا جاء 

 السجدة نزل، فسجد وسجد انلاس
 

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) читал, стоя на минбаре в 

пятницу, суру «Пчёлы», и когда дошёл до 
того места, где нужно было совершать 
земной поклон, спустился, совершил 

земной поклон, и люди совершили 
земной поклон вместе с ним. 

 :احلديث .778
: أن عمر بن  يْر اتلَّييِْم  بيعة بن عبد اهلل بن الُهدا عن را

، قرأ يوم اجلمعة ىلع الِمنرْبا -ريض اهلل عنه-اخلطاب 
جدة نازل، فسجد  بسورة انلَّحل حىت إذا جاء السَّ
ابِلة قارأ بها،  وسجد انلاس حىت إذا اكنت اجلمعة القا

جدة، قال:  ُمرُّ »حىت إذا جاء السَّ يا أيُّها انلاس إنا نا
جود، فمن سجد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فال  بالسُّ

اسجد عمر  ويف « -ريض اهلل عنه-إثم عليه ولم ي
جود إال أن نشاءإن اهلل»رواية:   «. لم يافرض السُّ

** 

778. Текст  хадиса: 

Раби‘а ибн ‘Абдуллах ибн аль-Худайр передаёт, что 

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 

читал, стоя на минбаре в пятницу, суру «Пчёлы», и 

когда дошёл до того места, где нужно было 

совершать земной поклон, спустился, совершил 

земной поклон, и люди совершили земной поклон 

вместе с ним. А в следующую пятницу он тоже 

читал эту суру, а дойдя до того места, где нужно 

было совершать земной поклон, сказал: «О люди, 

поистине, мы читаем аяты, при чтении которых 

следует совершать земной поклон, и кто совершил 

земной поклон, тот поступил правильно. А кто не 

совершил, на том нет греха». И ‘Умар (да будет 

доволен им Аллах) не стал совершать земной 

поклон. А в другой версии говорится: «Поистине, 

Аллах не сделал этот земной поклон 

обязательным, [и мы должны совершать его только] 

если пожелаем.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

-ريض اهلل عنه-معىن احلديث: "أن عمر بن اخلطاب 
الِمنرْبا بسورة انلَّحل حىت إذا جاء ، قرأ يوم اجلمعة ىلع 

جدة "  السَّ
ا يِف  ما اوااِت وا ما ا يِف السَّ اْسُجُد ما ِ ي َّلِلَّ عند قوهل تعاىل: }وا
اْستاْكرِبُونا *  ُة واُهْم الا ي ئِكا الْماالا ابٍَّة وا رِْض ِمْن دا

ا
اأْل

 } ُرونا ا يُْؤما لُونا ما ياْفعا بَُّهْم ِمْن فاْوقِِهْم وا اافُونا را خيا
 [50، 49حل: ]انل
نازل، فسجد وسجد انلاس" نزل من ىلع الِمنرْبا وسجد "

 .ىلع األرض وسجد انلاس معه

ابِلة قارأ بها" أي: بسورة " حىت إذا اكنت اجلمعة القا
جدة" أي: حىت إذا قرأ اآلية  انلَّحل، "حىت إذا جاء السَّ

-اليت فيها سجدة، وتأهب انلاس للسجود لم يُسجد 
جود كما يف رواية ، وم-ريض اهلل عنه نعهم من السُّ

** 

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 

читал, стоя на минбаре в пятницу, суру «Пчёлы», и 

когда дошёл до того места, где нужно было 

совершать земной поклон, то есть до слов 

Всевышнего: «Перед Аллахом падают ниц все 

обитатели небес и земли, животные и ангелы, и они 

не проявляют высокомерия. Они боятся своего 

Господа, который над ними, и совершают то, что им 

велено» (сура 16, аяты 49-50). Он спустился с 

минбара на землю, совершил там земной поклон, и 

люди совершили земной поклон вместе с ним. А в 

следующую пятницу он тоже читал суру «Пчёлы», и 

когда он дошел до того места, где нужно было 

совершать земной поклон, люди уже приготовились 

совершить его, однако он не совершил земной 

поклон сам и удержал от этого людей, о чём 

упоминается в версии в «Муватта» имама Малика: 

«И люди приготовились совершить земной поклон, 

но он сказал: “Подождите. Поистине, Аллах не 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:
  العبادات < الصالة < صالة اجلمعة < أحَكم خطبة اجلمعةالفقه وأصوهل < فقه 

اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 .رواه ابلخاري اتلخريج:

  

 :فوائد احلديث
 قاهل بمحرض من الصحابة ولم ينكره عليه أحد، فَكن إمجااًع سكوتيًا. -ريض اهلل عنه-استحباب سجود اتلالوة، ثم إنه  .1
 .قراءة سورة فيها سجدة يف خطبة اجلمعةفيه جواز  .2

 .فيه أن الفاصل الياسري يف خطبة اجلمعة ال يؤثر ىلع صحتها .3

 .فيه أن سجود اتلالوة ال يؤثر ىلع صحة خطبة اجلمعة .4

 .جواز قراءة سورة انلَّحل يف خطبة اجلمعة .5

ول من ىلع الِمنرْبا ألداء سجدة اتل الوة، لكن هذا يُقيد بما إذا اكن  .6 جود عليه؛ لضيق املَكن، فيْنل ويسجد وإن أمكنه سجد الْنُّ ال يمكنه السُّ
 .عليه

جد، سجد الُمستمع معه وإال فال .7  . أن الُمستمع تاباع للقارئ، فإن سا

املوطأ : "فتاهيَّأ انلاس للسجود فقال ىلع رِْسِلكم إن 
اشاء فلم يسجد ومنعهم  اهلل لم يكتبها علينا إال أن ن

  "أن يسجدوا

ُمرُّ -ريض اهلل عنه-ثم قال  : "يا أيُّها انلاس إنا نا
جد، فقد أصاب ومن لم يسجد، فال  جود، فمن سا بالسُّ

جدة، فمن إثم عليه" يع ُمرُّ باآليات اليت فيها سا ين: نا
نة ومن لم يسجد فال إثم  جد فيها فقد أصاب السُّ سا

  .عليه

" بليان أن سجود -ريض اهلل عنه-ولم يسجد عمر " 
 .اتل الوة ليس واجبا

جود إال أن نشاء»ويف رواية:  « إن اهلل لم يافرض السُّ
جود  سجدنا وإن أي : لم يوجبه علينا إال إن ِشئنا السُّ

اسجد. ويف رواية: "يا أيُّها انلاس، إنا لم نُؤمر  لم نشأ لم ن
جود" فاحلاصل: أن هذا األثر من أمري املؤمنني  بالسُّ
قاهل يف خطبة اجلمعة، أمام الصحابة لكهم، فلم يُنكر 
عليه أحد منهم؛ فدلَّ ىلع عدم املعارضة، فحينئٍذ 

اشد، يكون قول الصحايب حجة، السيما اخلليفة الرَّ 
نة، وحبضور مجيع الصحابة،  اذلي هو أوىل باتباع السُّ

 .فيكون إمجااًع 

вменял нам в обязанность этот земной поклон, [и 

совершается он] только если мы желаем”. И он 

удержал их от совершения земного поклона». 

И он сказал: «О люди, поистине, мы читаем аяты, 

при чтении которых следует совершать земной 

поклон, и кто совершил земной поклон, тот 

поступил правильно. А кто не совершил, на том нет 

греха». То есть когда нам попадаются такие аяты, 

совершивший земной поклон поступает согласно 

сунне, а на том, кто не совершил его, нет греха. И 

‘Умар (да будет доволен им Аллах) не стал 

совершать земной поклон, чтобы показать, что этот 

земной поклон не является обязательным. А в 

другой версии говорится: «Поистине, Аллах не 

сделал этот земной поклон обязательным, [и мы 

должны совершать его только] если пожелаем». То 

есть это не обязанность, и если мы желаем, то 

совершаем его, а если не желаем, то не 

совершаем. А в другой версии говорится: 

«Поистине, нам не было велено совершать земной 

поклон». Таким образом повелитель верующих 

‘Умар (да будет доволен им Аллах) произнёс эти 

слова во время пятничной проповеди в присутствии 

всех сподвижников, и никто из них не возразил ему. 

А когда возражения отсутствуют, слова 

сподвижника являются доказательством, особенно 

если речь идёт о праведном халифе, в следовании 

которого Сунне не приходится сомневаться, да ещё 

когда сказаны они были в присутствии всех 

сподвижников. Получается согласное мнение 

(иджма). 
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نة يُثاب فاعلها وال يُعاقب تاركها .8  . فيه أن السُّ

 .فيه أن خليفة املسلمني هو من يتوىل ُخطبة اجلمعة .9

نة -ريض اهلل عنه-فيه فقه عمر  .10  .وحرصه ىلع بيان ونرش السُّ

 .كرر قراءتها يف مجعتني -ريض اهلل عنه-فيه فضل سورة انلَّحل؛ ألن عمر  .11

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

ابلخاري، تأيلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، إرشاد الساري لرشح صحيح 
   .ه1323

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

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

مضان، ر فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

   (11242) الرقم املوحد:
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أن عويمراا العجالين جاء إىل اعصم بن عدي 
األنصاري، فقال هل: يا اعصم، أرأيت رجال وجد 

، أيقتله فتقتلونه، أم كيف  مع امرأته رجالا
-عن ذلك رسول اهلل يفعل؟ سل يل يا اعصم 

 -صىل اهلل عليه وسلم

 

‘Уваймир аль-Аджляни пришёл к ‘Асыму 
ибн ‘Ади и сказал: “Что ты скажешь, о 

Асым, о человеке, который застал свою 
жену с другим мужчиной? Следует ли 

мужу убить его, после чего они убьют его 
самого? Или как он должен поступить? 

Спроси об этом для меня, о ‘Асым, у 
Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха)” 

 :احلديث .779
عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخربه: 
يِْمراً العجالين جاء إىل اعصم بن عدي  أن ُعوا
األنصاري، فقال هل: يا اعصم، أرأيت رجال وجد مع 

أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل يل امرأته رجال، 
-صىل اهلل عليه وسلم-يا اعصم عن ذلك رسول اهلل 

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-، فسأل اعصم رسول اهلل 
املسائل  -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك، فكره رسول اهلل 

-واعبها، حىت كرب ىلع اعصم ما سمع من رسول اهلل 
إىل أهله  ، فلما رجع اعصم-صىل اهلل عليه وسلم

جاءه عويمر، فقال: يا اعصم، ماذا قال لك رسول اهلل 
؟ فقال اعصم لعويمر: لم تأتين -صىل اهلل عليه وسلم-

 -صىل اهلل عليه وسلم-خبري، قد كره رسول اهلل 
املسألة اليت سأتله عنها، فقال عويمر: واهلل ال أنتيه 

-حىت أسأهل عنها، فأقبل عويمر حىت جاء رسول اهلل 
وسط انلاس، فقال: يا رسول  -هلل عليه وسلمصىل ا

اهلل، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجاًل، أيقتله 
صىل اهلل -فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل 

نِزل فيك ويف صاحبتك، فاذهب »: -عليه وسلم
ُ
قد أ

ِت بها
ْ
نا وأنا مع انلاس عند « فاأ تاالعا قال سهل: فا

، فلما فارااغا ِمن -مصىل اهلل عليه وسل-رسول اهلل 
تاالُعِنِهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اهلل إْن 

ْكتُها، فطلقها ثالثا، قبل أن يأمره رسول اهلل  ْمسا
ا
-أ

، قال ابن شهاب: فَكنت ُسنَّة -صىل اهلل عليه وسلم
 الُمتالِعنانْي.

** 

779. Текст  хадиса: 

Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди (да будет доволен им 

Аллах) сказал: «‘Уваймир аль-Аджляни пришёл к 

‘Асыму ибн ‘Ади и сказал: “Что ты скажешь, о Асым, 

о человеке, который застал свою жену с другим 

мужчиной? Следует ли мужу убить его, после чего 

они убьют его самого? Или как он должен 

поступить? Спроси об этом для меня, о ‘Асым, у 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха)”. После этого ‘Асым спросил Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), однако 

эти вопросы не понравились Посланнику Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) и он порицал их, 

так что Асыму стало не по себе от того, что он 

услышал от Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха). Когда Асым вернулся к 

своей семье, ‘Уваймир пришёл к нему и спросил: “О 

‘Асым! Что сказал тебе Посланник Аллаха?” ‘Асым 

сказал Уваймиру: “Ты не принёс мне блага. 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) не понравились вопросы, которые ты 

задал”. Тогда ‘Уваймир воскликнул: “Клянусь 

Аллахом, я не успокоюсь, пока сам не спрошу об 

этом Посланника Аллаха!” — после чего пришёл к 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), когда тот находился в окружении людей, и 

сказал: “О Посланник Аллаха, допустим, что 

человек застал свою жену с другим мужчиной. 

Следует ли мужу убить его, после чего вы убьёте 

его самого? Или как он должен поступить?” На это 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: “Аллах ниспослал аят из Корана о 

тебе и твоей жене, пойди же и приведи её”». Сахль 

сказал: «И они обменялись проклятиями (лиан), 

когда я и другие люди ещё находились у 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха). Закончив, ‘Уваймир сказал: “О Посланник 

Аллаха, если я оставлю её при себе, то получится, 

как будто я оклеветал её!” А потом он дал ей 

трёхкратный развод, прежде чем Посланник Аллаха 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعان اتلصنيف:

الاِة موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  الاِق  -تاْفِسرِي الُقْرآِن  -الصَّ ِم  -الطَّ ْحَكا
ا
ائِِض  -األ را ِء. -الْفا يالا  اإْلِ

 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أرأيت : أي: أخربنا عن حكمه. •
 .وكره املسائل : أي: اليت ال حيتاج إيلها سيما ما فيه إشاعة فاحشة •

 .كرب : بضم ابلاء أي: عظم وشقحىت  •

 .قد أنزل اهلل فيك : أي: آية اللعان •

 .ويف صاحبتك : زوجتك خولة بنت قيس ىلع املشهور •

 .فطلقها ثالثًا : ظنًّا منه أنَّ اللعان ال حيرمها عليه فأراد حتريمها بالطالق فقال: يه طالق ثالثًا •

 .فَكنت : أي الفرقة بينهما •

 .عان بعد املالعنة أبًدا فيحرم عليه بمجرد اللعان نكاحها حتريًما مؤبًدا ظاهًرا وباطنًا سواء صدقت أم صدقسنة املتالعني : فال جيتم •

 :فوائد احلديث
 .تمام اتلالعن سبب للفرقة املؤبدة بني الزوجني املتالعنني، وال حيتاج بعدها إىل طالق، وال إىل فسخ؛ فهذا مقتىض حكم اللعان .1

إن أمسكتها، ثم  -يارسول اهلل-، قال مصدقًا نفسه ومؤكًدا قذفه: كذبت عليها -صىل اهلل عليه وسلم-يدي انليب  أن الرجل اذلي العن بني .2
 .بذلك -صىل اهلل عليه وسلم-طلق ثالثا، قبل أن يأمره انليب 

 .تثبت الفرقة بني الزوجني بتمام اللعان بتحريم مؤبد، ولو لم يفرق احلاكم بينهما، وهو مذهب اجلمهور .3

 .لطالق اذلي يوقعه الزوج املالعن الغ ال أثر هل يف ذلك، والرجل إنما أىت به من شدة الغضب، وتأكيدا لصدق دعواه عليها، وقذفه إياهاا .4

(мир ему и благословение Аллаха) велел ему что-

нибудь». Ибн Шихаб сказал: «И это стало сунной 

для обменивающихся проклятиями.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -ريض اهلل عنه-أفاد احلديث أن عويمًرا العجالين 
رجاًل ماذا جاء يسأل عن حكم من وجد مع امرأته 

مثل هذه  -عليه الصالة والسالم-يفعل، فكره انليب 
املسائل ملا فيها من اتلعرض للمكروه، فأرص ىلع 
السؤال عن ذلك، وقد وقع به ما سأل عنه، ثم جاء 

يسأل عن حكم  -عليه الصالة والسالم-إىل انليب 
بأن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-حاتله، فأخربه انليب 

شأن امرأته قرآنًا فيه حكم ما جرى أنزل يف شأنه و
هلما، فتالعنا، ثم إنَّ عويمراً اكن يظن أن اللعان ال 
حيرمها فبادر بطالقها ثالثا، فَكن هذا أول لعان يف 

 اإلسالم.

** 

Из хадиса следует, что Уваймир аль-Аджляни 

пришёл спросить о постановлении Шариата в 

отношении мужчины, который застал свою жену с 

другим мужчиной: что ему следует делать?» 

Пророку (мир ему и благословение Аллаха) не 

нравились подобные вопросы, потому что 

задающие их как будто сами навлекали на себя 

беду. Однако он настаивал на своём вопросе, и то, 

о чём он спрашивал, действительно случилось с 

ним. И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сообщил ему, что Аллах ниспослал относительно 

него и его жены аяты, в которых содержалось 

постановление Шариата относительно их случая, и 

они обменялись проклятиями (лиан), а затем 

Уваймир, который думал, что лиан не делает её 

запретной для него, поспешил дать ей троекратный 

развод. Это был первый лиан в исламе. 
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 .مرشوعية أن يكون اللعان حبرضة احلَكم، وبمجمع من انلاس، وهذا من باب اتلغليظ يف هذه املسألة .5

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -الصحيحاجلامع -صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

منحة العالم يف رشح  -الرياض، الطبعة -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 .ه1417األوىل، 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-بد اهلل الفوزانبلوغ املرام:تأيلف ع

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -  م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا
 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -الرياض  بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، -
 .تاريخ بدون-بريوت –دار إحياء الرتاث العريب -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن  -

َّوِي  - ل راج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع دار املع -ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الوا
 م 1996 - ـه 1416الطبعة: األوىل 

الطبعة:  -املطبعة الكربى األمريية، مرص -أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين القتييب املرصي  -إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري  -
 .ه 1323السابعة، 

   (58157) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:
  بيت انلبوةالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال 

 الطالقموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-ابن عمر  راوي احلديث:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 غيالن بن سلمة : هو من ثقيف وأحد وجهائها وكربائها واكن شاعرا، وقد أسلم اعم فتح مكة. •
 .يتخري منهن أربعا : خيتار أربعة ويفارق الست ابلوايق •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ نهاية ما يباح للحر مجعه من الزوجات هو أربع زوجات .1

أن غيالن بن سلمة اثلقيف أسلم وهل عرش نسوة 
صىل -يف اجلاهلية، فأسلمن معه، فأمره انليب 

ا منهن -اهلل عليه وسلم  أن يتخري أربعا
 

Когда Гайлан ибн Салама ас-Сакафи 
принял ислам, у него было десять жён, 

на которых он женился во времена 
доисламского невежества, каждая из 
которых также обратилась в ислам. 

Тогда Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, приказал ему выбрать из 

этих жён четырёх. 

 :احلديث .780
ْسلاما وهل 

ا
ةا اثلقيف أ لاما نا بن سا ياْلا عن ابن عمر، أن غا

ْسلاْمنا معه،  عرش
ا
ةٍ يف اجلاهلية، ، فاأ راهُ انليب »نِْسوا ما

ا
، فاأ
ا أربعا ِمنُْهنَّ  ريَّ تاخا  «.صىل اهلل عليه وسلم أن يا

** 

780. Текст  хадиса: 

Салим рассказывал со слов Ибн Умара, что, когда 

Гайлан ибн Салама ас-Сакафи принял ислам, у 

него было десять жён, на которых он женился во 

времена доисламского невежества, каждая из 

которых также обратилась в ислам. Тогда Пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, приказал 

ему выбрать из этих жён четырёх. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

احلديث يبني صورة من صوراألنكحة اليت  اكنت 
موجودة يف اجلاهلية، حيث اكن أحدهم  جيمع بني 
أعداد كبرية من النساء، وال يتقيدون بعدد معني, 
فجاء هذا الصحايب وقد أسلم واكن هل عرش نسوة 

عليه الصالة -فأسلمن معه مجيًعا، فأمره انليب 
أن خيتار منهن أربًعا ويفارق ابلوايق؛ ألن  -والسالم

الرشع حدد اجلمع يف انلَكح بأربع فقط, وهو إمجاع 
 من املسلمني.

** 

в этом хадисе описывается один из брачных 

союзов, который существовал во времена 

доисламского невежества. Мужчина женился на 

многих женщинах, не ограничиваясь каким-либо 

определённым числом. Однажды к Посланнику 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

пришёл этот сподвижник и принял ислам, и вместе 

с ним обратились в ислам все десять его жён. Тогда 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

велел ему  выбрать из этих жен четырёх и 

развестись с остальными, поскольку Шариат 

ограничил количество женщин, на которых может 

быть одновременно женат мужчина, четырьмя. На 

этот счёт среди мусульман царит единогласное 

мнение. 
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 .لو أسلم رجل يف عصمته أكرث من أربع زوجات، فإنَّه يؤمر أن خيتار منهن أربًعا، ويطلق ابلاقيات .2

 بال تفتيش عن صفة ما عقدت عليه يف كفرهم،اعتبار أنكحة الكفار، وأنَّها تبىق ىلع حاهلا  .3

رم هذا إذا اكنت أنكحتهم حال إسالمهم، أو حال ترافعهم إيلنا حالاًل، أما إذا اكنت حال الرتافع، أو إسالمهم مما ال جيوز ابتداؤها، كذا .4 ت حما
ق بينهما؛ ألنَّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته تها: فُر   .أو معتدة لم تانْقض عدَّ

مر أن يطلق ادليلل ىلع اعتبار أنكحتهم عند اإلِسالم أو الرتافع برشطه، هو أنَّه لم يؤمر بتجديد العقد ملن اختار ادلخول يف اإلِسالم، وأنَّه أ .5
، فهذا ديلل ىلع اعتبار العقد  .اليت لم خيرت منهنَّ

 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
 م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

 اد عبد ابلايقسنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤ

 فيصل عيىس ابلايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية 

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
 . 2001 - ـه 1421األوىل، 

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

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام  م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا
  مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل -م السليمان عناية عبد السال -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان

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

 .م 2006 - ـه 1427اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد 
   (58083) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العبادات < الطهارة < اآلنيةالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 .-صىل اهلل عليه وسلم-شمائل انليب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اس بن مالك  راوي احلديث: ن

ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
حا : إناء يرشب به املاء، ومجعه أقداح. •  قادا
 .انشقانكرس :  •

 .ِسلِْسلاًة : أي: ِسلَك من الفضة، أو قِطعة منها تصل بني طريف الشق •

عب : الصدع والشق •  .الشَّ

 :فوائد احلديث
 .جواز إصالح اإلناء املنكرس بسلسلة من الفضة عند احلاجة إىل ذلك .1

الغالب كون اإلناء صغريا، فال حيتاج إىل املحرم كون اإلناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة فال بأس بذلك؛ ألن مصلحتها ظاهرة، و .2
 .يشء كثري من الفضة

 .احلديث ديلل ىلع أن ذلك ُمتص بالفضة؛ لورود انلص به، أما اذلهب فال جيوز استعماهل يف مثل ذلك؛ ألنه أىلغ ثمنًا وأشد حتريًما .3

انكرس،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن قدح انليب 
  فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة

«Когда чаша Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) раскололась, 

он скрепил ее в месте трещины цепочкой 
из серебра.» 

 :احلديث .781
حا انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  -أن قادا

ْعِب  -صىل اهلل عليه وسلم اذا مَكن الشَّ ، فاختَّ ا رسا انْكا
 ِسلِْسلاًة من فِضة.

** 

781. Текст  хадиса: 

Со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им 

Аллах) сообщается, что когда чаша Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) 

раскололась, он скрепил ее в месте трещины 

цепочкой из серебра. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

إناء يرشب فيه املاء،  -صىل اهلل عليه وسم-اكن للنيب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-فانشق وانكرس؛ فاختذ انليب 

 قطعة من فضة، ووصل بها بني طريف الشق.

** 

У Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) был сосуд, из которого он обычно пил 

воду, и когда он раскололся, он взял серебряную 

цепочку и скрепил ею две половинки сосуда между 

собой. 
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 املراجع:املصادر و

بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان 
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ة   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، فتح ذي اجلالل 
 .ه1427الطبعة: األوىل 

 .ه1432منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

ماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إس
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

   (8368) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < اهلدي والكفارات اتلصنيف:

 األدب. -األمر باملعروف موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

رأى رجال  -وسلَّمصىلَّ اهلل عليه -أن نيب اهلل 
يسوق بدنة, فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: 

 اركبها
 

«Пророк Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) увидел человека, 
который вёл жертвенную верблюдицу, и 

сказал: “Поезжай на ней”. Тот сказал: 
“Это жертвенное животное”. Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: “Поезжай на ней”. И я видел, как 

он ехал на этой верблюдице возле 
Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха).» 

 :احلديث .782
صىل -أن نيب اهلل » -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ناًة, فقال:  -اهلل عليه وسلم اُسوُق بادا رأى رجال ي
ا,  اركبها، قال: ناٌة، قال اركبها، فرأيته رااِكباها إنها بادا
ايُِر انليب  ويف لفظ: قال «. -صىل اهلل عليه وسلم-يُسا

حْياكا »يف اثلانية، أو اثلاثلة:  يْلاكا أو وا  «.اركبها وا

** 

782. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Пророк Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) увидел человека, который 

вёл жертвенную верблюдицу, и сказал: “Поезжай на 

ней”. Тот сказал: “Это жертвенное животное”. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“Поезжай на ней”. И я видел, как он ехал на этой 

верблюдице возле Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха)». А в другой версии 

упоминается, что на второй или на третий раз 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Поезжай же на ней, горе тебе»! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

رجاًل يسوق  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا رأى انليب 
بدنة، هو يف حاجة إىل ركوبها قال هل: اركبها، ولكون 
اهلدي معظما عندهم ال يُتعرض هل استفهم الصحايب 
بأنها بدنة مهداة إىل ابليت، فقال: اركبها وإن اكنت 

ثلاثلة، فقال: مهداة إىل ابليت، فعاوده اثلانية وا
اركبها، مغلًظا هل اخلطاب ومبينًا هل جواز ركوبها ولو 

 اكنت هديًا، فركبها الرجل.

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) увидел, 

как один человек ведёт жертвенное животное, 

несмотря на то, что он испытывал потребность 

ехать верхом. И Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) велел ему: «Поезжай верхом». Но 

поскольку к жертвенным животным относились с 

особым трепетом, стараясь не трогать их, этот 

человек объяснил: «Это жертвенное животное». Но 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) снова 

велел: мол, поезжай верхом, даже если это 

животное предназначено для жертвоприношения. 

Тот человек повторил свои слова и два, и три раза, 

но Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

каждый раз твёрдо отвечал ему: «Поезжай 

верхом»! 
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 :معاين املفردات
ناة : تطلق ىلع اإلبل، وابلقر، لعظم أبدانها وضخامتها، واملراد هنا، انلاقة املهداة إىل ابليت. •  بادا
ايُِر انلَّيِبَّ  •  .صىل اهلل عليه وسلم : يسري إىل جنبهيُسا

يْلاكا : من الويل، وهو اهلالك، ويه لكمة تستعمل للتغليظ ىلع املخاطب، بدون قصد معناها، وإنما جترى ىلع ألسنة العرب يف اخلطاب،  • ملن وا
 .وقع يف مصيبة فغضب عليه

حْياكا : لكمة يؤىت بها للرمحة، والرثاء حلال املخاطب الواقع يف مصي •  .بةوا

 :فوائد احلديث
 .تعظيم العرب للهدي، واحرتامه يف قلوبهم، ثم جاء اإلسالم فزاد من احرتامه .1

 .مرشوعية إهداء اإلبل .2

 .جواز ركوبه وحلبه مع احلاجة إىل ذلك، بما ال يرضه .3

 .جواز األخذ بالرخصة وترك إجهاد انلفس .4

 .جواز الشدة يف اإلنكار إذا استدىع األمر ذلك .5

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

 .ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، البن عثيمني، ط

ادر عمدة األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق
 .ه1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 .ه1422ق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طو1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (3152) الرقم املوحد:
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صىل -امرأته عند انليب  أن هالل بن أمية، قذف
برشيك ابن سحماء، فقال  -اهلل عليه وسلم

ابلينُة أو َحدٌّ يف »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 «ظهرك

 
"Если бы об этом уже не было сказано в 

Книге Аллаха, я бы подверг её (суровому 
наказанию)"! 

 :احلديث .783
، أن  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  يَّةا ما

ُ
لا بن أ ِهالا

 -صىل اهلل عليه وسلم-قذف امرأته عند انليب 
، فقال انليب  اءا ْحما يِك بن سا ِ صىل اهلل عليه -برِشا

ْهِركا »: -وسلم دٌّ يف ظا ، فقال: يا رسول اهلل، «ابلاي ناةا أو حا
إذا رأى أحدنا ىلع امرأته رجاًل ينطلق يالْتاِمُس 

، فجعل انليب  يقول:  - عليه وسلمصىل اهلل-ابلاي ناةا
فقال هالل: واذلي بعثك « ابلاي ناةا وإال حد يف ظهرك»

لانَّ اهلل ما يرُبا ُئ ظهري من  باحلق إين لصادق، فلايُْْنِ
احلد، فْنل جربيل وأنزل عليه: }واذلين يرمون 

[ فقرأ حىت بلغ: }إن اكن من 6أزواجهم{ ]انلور: 
اهلل عليه  صىل-[ فانرصف انليب 9الصادقني{ ]انلور: 

صىل -فأرسل إيلها، فجاء ِهالل فشهد، وانليب  -وسلم
ا »يقول:  -اهلل عليه وسلم ُكما دا إن اهلل يعلم أن أحا

ثم قامت فشهدت، فلما « اكذب، فهل منكما تائب
ا، وقالوا: إنها ُموِجباة، قال  ُفوها قَّ اكنت عند اخلامسة وا
ْت، حىت ظننا أنه صا ناكا ْت وا

ا
أ تالاكَّ ا ابن عباس: فا

ْت،  ماضا ترجع، ثم قالت: ال أفضح قويم سائر ايلوم، فا
أبرصوها، فإن »: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

لَّجا  دا ، خا يْلاتانْيِ
ا
ابِغا اأْل لا العينني، سا ْكحا

ا
جاءت به أ

اءا  ْحما يِك بِْن سا ِ ، فجاءت به كذلك، «الساقني، فهو لرِشا
مىض من  لوال ما»: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

 «.كتاب اهلل لَكن يل وهلا شأن

** 

783. Текст  хадиса: 

Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, 

передал: "В своё время Хиляль ибн Умаййа в 

присутствии Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, обвинил свою жену в совершении 

прелюбодеяния с Шариком ибн Сахма. Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал 

Хилялю: "Либо представь доказательства, либо 

готовь свою спину для шариатского наказания". На 

это Хиляль ответил: "О Посланник Аллаха, неужели 

после того, как кто-нибудь из нас увидит другого 

мужчину на своей жене, он должен ещё искать 

доказательства?!" Однако Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, стал повторять: "Либо 

представь доказательства, либо готовь свою спину 

для шариатского наказания". Тогда Хиляль 

воскликнул: "Клянусь Тем, Кто послал тебя с 

истиной, я действительно говорю правду, и пусть 

Аллах ниспошлёт тебе то, что спасёт мою спину от 

шариатского наказания!" А потом (к Пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует,) спустился 

Джибриль и передал ему следующее откровение: 

"А свидетельством каждого из тех, которые 

обвиняют своих жен [в прелюбодеянии], не имея 

свидетелей, кроме самих себя, должны быть 

четыре свидетельства Аллахом о том, что он 

говорит правду, и пятое о том, что проклятие 

Аллаха ляжет на него, если он лжет. Наказание 

будет отвращено от неё, если она принесёт четыре 

свидетельства Аллахом о том, что он лжет, и пятое 

о том, что гнев Аллаха падет на неё, если он 

говорит правду". (сура 24 "ан-Нур=Свет" аяты 6-9). 

А потом Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, ушёл и послал за этой женщиной. Что 

же касается Хиляля, то он пришёл (вместе с ней) и 

принёс необходимые клятвы. Пророк же, да 

благословит его Аллах и приветствует, говорил: 

"Поистине, Аллаху известно, что один из вас лжёт, 

но принесёт ли кто-нибудь из вас покаяние?" А 

потом со своего места поднялась жена Хиляля и 

стала приносить свои клятвы, но когда она дошла 

до пятой, люди остановили её, сказав: "Эта клятва 

и в самом деле навлечёт (на тебя гнев Аллаха, если 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ты виновна)!" Ибн Аббас сказал: "И тогда она 

запнулась и замолчала, а мы подумали, что она 

возьмёт свои слова обратно, но она сказала: "Я не 

покрою позором своё племя на всю оставшуюся 

жизнь!" – и продолжила клясться. Тогда Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

"Смотрите за ней: если она родит ребёнка с 

чёрными, словно подведёнными сурьмой, глазами, 

большими ягодицами и толстыми ногами, значит, 

он – от Шарика ибн Сахма". Когда же она и в самом 

деле родила такого ребёнка, Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, 

сказал:"Если бы об этом уже не было сказано в 

Книге Аллаха, я бы подверг её (суровому 

наказанию)"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

قذف  -ريض اهلل عنه-أفاد احلديث أن هالل بن أمية 
ويف  -صىل اهلل عليه وسلم-امرأته بالزىن عند انليب 

ريض -حضوره، وأن اذلي زىن بها رشيك بن سحماء 
: أقم -صىل اهلل عليه وسلم-، فقال انليب -اهلل عنه

ابلينة ىلع الزىن، فإلم تفعل جتدل حد القذف يف 
إذا رأى أحدنا امرأته تزين  ظهرك. فقال: يا رسول اهلل

صىل اهلل عليه -أيذهب ويطلب ابلينة؟ فجعل انليب 
يقول: ابلينة مقررة ومقدمة وإن لم تقم ابلينة  -وسلم

 فاثلابت عندي حد يف ظهرك. 
وأخرجه أبو يعىل يف مسنده بسنده عن أنس بن مالك 

  .قال: بلفظ )أربعة شهود وإال فحد يف ظهرك(

ثك باحلق إين لصادق يف قذيف فقال هالل: واذلي بع
ما يدفع  -وهو أمر بمعىن ادلاعء-إياها، فليْنلن اهلل 

-ويمنع ظهري من حد القذف؛ فْنل جربيل، وأنزل 
أي: }واذلين يرمون  -عليه الصالة والسالم

[ : أي: يقذفون زوجاتهم فقرأ: 6أزواجهم{ ]انلور: 
أي: ما بعدها من اآليات حىت بلغ }إن اكن من 

-[. فجاء هالل فشهد وانليب 9{ ]انلور: الصادقني
يقول: "إن اهلل يعلم أن أحدكما  -صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه -اكذب، فهل منكما تائب؟" األظهر أنه 
قال هذا القول بعد فراغهما من اللعان،  -وسلم

** 

в этом хадисе рассказывается, что Хиляль ибн 

Умаййа, да будет доволен им Аллах, в присутствии 

Пророка, да благословит его  Аллах и приветствует, 

обвинил свою жену в  прелюбодеянии с Шариком 

ибн Сахма, да будет доволен им Аллах. Пророк, да 

благословит его  Аллах и приветствует, потребовал 

от него предъявить доказательство совершения 

прелюбодеяния. В противном случае ему грозила 

порка за клевету. В ответ Хиляль ибн Умаййа 

сказал, что если кто-нибудь из нас застанет свою 

жену за прелюбодеянием, то разве он пойдёт 

искать доказательства? Пророк же, да благословит 

его  Аллах и приветствует, продолжал повторять, 

что в первую очередь необходимо представить 

доказательства, а если обвинитель не предъявит 

его, то ему уготована порка в качестве шариатского 

наказания за клевету. В "Муснаде" Абу Яъли через 

иснад, доходящий до Анаса ибн Малика, передано, 

что Пророк, да благословит его  Аллах и 

приветствует, сказал: "О Хиляль, предъяви четырёх 

свидетелей, а иначе готовь свою спину для 

шариатского наказания". Хиляль воскликнул: 

"Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я 

действительно говорю правду, и пусть Аллах 

ниспошлёт тебе то, что спасёт мою спину от 

шариатского наказания!" И тогда спустился 

Джибриль и передал  Пророку, да благословит его  

Аллах и приветствует, следующее откровение: "А 

свидетельством каждого из тех, которые обвиняют 

своих жен [в прелюбодеянии], не имея свидетелей, 

кроме самих себя, должны быть четыре 
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واملراد أنه يلزم الَكذب اتلوبة، وقيل: قاهل قبل اللعان 
 .حتذيرا هلما منه

مت، فشهدت : أي: العنت؛ فلما اكنت عند ثم قا
اخلامسة من شهادتها حبسوها ومنعوها عن امليض 
فيها وهددوها، وقالوا: أال إن اخلامسة موجبة، وأن 
اللعان إنما يتم به ويرتتب عليه آثاره، وأنها موجبة 

 .للعن مؤدية إىل العذاب إن اكنت اكذبة

عت قال ابن عباس: فتباطأت عنه وتوقفت فيه ورج 
وتأخرت، واملعىن أنها سكتت بعد اللكمة الرابعة، 
حىت ظننا أنها ترجع عن مقاهلا يف تكذيب الزوج، 
ودعوى الرباءة عما رماها به، ثم قالت: ال أفضح قويم 
أبد ادلهر، أو فيما بيق من األيام باإلعراض عن 
اللعان والرجوع إىل تصديق الزوج، فمضت يف 

 .اخلامسة وأتمت اللعان بها

: انظروا وتأملوا -صىل اهلل عليه وسلم-وقال انليب 
فيما تأِت به من ودلها؛ فإن جاءت به أكحل العينني، 
أي: اذلي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من 
غري اكتحال، عظيم األيلتني، وسمني الساقني فالودل 
لرشيك بن سحماء، أي: يف باطن األمر لظهور الشبه، 

قرينة معتربة مع غري  فجاءت به كذلك، والشبه
 .اللعان

: لوال ما سبق من -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 
حكمه بدرء احلد عن املرأة بلعانها لَكن يل وهلا شأن، 
أي: يف إقامة احلد عليها، أو املعىن: لوال أن القرآن 
حكم بعدم احلد ىلع املتالعنني وعدم اتلعزير 

كرة لفعلت بها ما يكون عربة للناظرين وتذ
للسامعني، ويف ذكر الشأن وتنكريه تهويل وتفخيم ملا 

 .اكن يريد أن يفعل بها تلضاعف ذنبها

 .وهذا أول لعان اكن يف اإلسالم، وفيه نزلت اآلية

свидетельства Аллахом о том, что он говорит 

правду, и пятое о том, что проклятие Аллаха ляжет 

на него, если он лжет. Наказание будет отвращено 

от неё, если она принесёт четыре свидетельства 

Аллахом о том, что он лжет, и пятое о том, что гнев 

Аллаха падет на неё, если он говорит правду". (сура 

24 "ан-Нур=Свет" аяты 6-9). Хиляль пришёл и 

принёс необходимые клятвы. Пророк же, да 

благословит его  Аллах и приветствует, говорил: 

"Поистине, Аллаху известно, что один из вас лжёт, 

но принесёт ли кто-нибудь из вас покаяние?" Как 

следует из очевидного смысла этого хадиса, 

Пророк, да благословит его  Аллах и приветствует, 

произнёс эти слова после того, как Хиляль и его 

жена закончили приносить свои клятвы. Тогда под 

этими словами подразумевается, что солгавший 

должен принести покаяние. Также говорят, что 

Пророк,  да благословит его  Аллах и приветствует, 

произнёс эти слова до принесения клятвы, дабы 

предостеречь Хиляля и его жену. Затем со своего 

места поднялась жена Хиляля и стала приносить 

свои клятвы. Когда она дошла до пятой клятвы, 

люди остановили её, не дали ей продолжать и 

предостерегли её,  сказав, что пятая клятва и в 

самом деле навлечёт на тебя проклятие Аллаха, 

которое приведёт тебя к наказанию, если ты 

солгала. Ибн Аббас сказал, что в этот момент она 

остановилась, запнулась и замолчала, так что люди 

даже подумали, что она возьмёт свои слова 

обратно и подтвердит обвинения мужа. Но она 

сказала: "Я не покрою позором своё племя на всю 

оставшуюся жизнь!" – после чего произнесла пятую 

клятву, доведя её до конца. Тогда Пророк, да 

благословит его  Аллах и приветствует, сказал: 

"Смотрите за ней: если она родит ребёнка с 

чёрными, словно подведёнными сурьмой, глазами, 

большими ягодицами и толстыми ногами, значит, 

он – от Шарика ибн Сахма". То есть, если ребёнок 

будет иметь такие внешние черты, то он будет 

похож на Шарика ибн Сахма. И эта женщина 

действительно родила такого ребёнка. Сходство 

является косвенным доказательством, которое 

принимается во внимание. 

Пророк, да благословит его  Аллах и приветствует, 

сказал:"Если бы об этом уже не было сказано в 

Книге Аллаха, я бы подверг её (суровому 

наказанию)!" То есть, я подверг бы её шариатскому 

наказанию за прелюбодеяние. Есть и другое 

толкование этих слов: если бы не суждение Корана 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعان اتلصنيف:
  وأصوهل < احلدود < حد القذفالفقه 

 اآلداب. -ادلاعوى والشهادات  -القضاء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .متفق عليه واللفظ للبخاري اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابلينة : يه أربعة شهود •

دُّ القذف، ثمانون جدلةحد يف  •  .ظهرك : عليك حا

 .يرمون أزواجهم : يتهمونهم بالزنا •

 .موجبة : مسببة للعذاب األيلم إن اكنت اكذبة •

 .تلكأت : تباطأت عن إتمام اللعان •

 .نكصت : رجعت إىل ورائها •

 .سابغ األيلتني : تامهما وعظيمهما، واأليلة املقعدة •

اقانْي : عظيمهما • لَّج السَّ دا  .خا

 .: }ويْدراؤ عنها العذاب{ يعين يدفع عنها-تعاىل-ما مىض من كتاب اهلل : وهو قوهل  لوال •

 .أكحل العينني : هو أن يعلو جفون العني سواد مثل الكحل من غري اكتحال •

 .شأن : يريد به الرجم •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية اتلحقق يف األمر لقوهل: )أبرصوها( تلعلق حق الغري به وإال السرت أوىل .1

 .جواز اللعان، وهو إمجاع .2

 .باللعان يقع اتلحريم املؤبد وال حتل هل زوجته بعد ذلك أبًدا .3

 .أي منهما نكل ُحد، إن اكن الزوج فللقذف، واملرأة للزنا .4

الرضورة يف قوهل قذف امرأته برشيك بن سمحاء ديلل ىلع أنه ال حد ىلع الرايم زوجته إذا لم يطالب املقذوف؛ ألنه ينبيغ أال يسىم؛ ألنه  .5
 .ذللك

اتلناسل احلديث يدل ىلع حقيقة انتقال الصفات اخللقية املنتقلة بالعوامل الوراثية، اليت تكون سببًا يف تشابه اذلرية بأبويها، بواسطة عملية  .6
 .يف انلبات واحليوان، ومنه اإلنسان

 .تبىن عليها القضايا تقديم ظاهر األحَكم الرشعية ىلع القرائن، وإالَّ إذا فُقدت أصول األحَكم، اليت .7

о неприменении наказания за совершение 

прелюбодеяние в случае принесения клятв, то я 

применил бы его в назидание для видящих и в 

напоминание для слышащих. В словах Пророка, да 

благословит его  Аллах и приветствует, содержится 

устрашение и предостережение тому, кто желает 

воспользоваться ложной клятвой для избежания 

наказания за прелюбодеяние, ибо это влечёт за 

собой гораздо худшее наказание, а именно - гнев 

Аллаха. В этом хадисе сообщается о первом случае 

клятвенного заверения супругов, один из которых 

обвинил другого в прелюбодеянии, по поводу чего 

были ниспосланы соответствующие аяты. 
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: "لوال ما مىض من كتاب اهلل، لَكن يل وهلا شأن" ديلٌل ىلع أن األحَكم املاضية ال ُتنْقاض، ما لم تكن ُمالفة نلصٍّ -صىل اهلل عليه وسلم-قوهل  .8
 .من الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة

ن القرائن ال تقدم ىلع األصول اثلوابت، ومن ذلك الفراش، فإن الشارع فيه اعتبار أخبار القافة، واعتبار إحلاقهم، إالَّ إذا اعرضها أصل؛ فإ .9
 .احلكيم جعله أصاًل لصاحبه، ويًدا قوية، يثبُُت هل لك ما ودل عليه، فال يقدم عليه شبه، أو تصادف فصيلة دم وحنوه

 .، فإن لم يأت بهذه ابلينة، فعليه حد القذف: ثمانون جدلةاألصل أنَّ من قذف حمصنًا بالزنا، فعليه إقامة ابلي نة، وبينة الزنا شهادة أربعة رجال .10

 .انتفاء الودل بمجرد اللعان .11

 .جواز ذكر األوصاف املذمومة عند الرضورة .12

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، املحقق : حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 

 .املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوتصحيح مسلم بن احلجاج، 

 .بريوت -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

م إرساء بنت عرفة، املكتبة  فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن
ُ
حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل ، 

 .1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

 .1427عبد السالم السلمان ، الرياض ،الطبعة األوىل ، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ، صالح الفوزان ،اعتناء 

 .1428منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 -الرياض  -انلارش: دار الفلق  -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 
 .ه 1424الطبعة: السابعة، 

 .سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث

 .2002 - ـه1422بلنان، الطبعة: األوىل،  -مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، يلع القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 
   (58242) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه- أبو عبد اهلل عثمان بن أيب العاص بن برش اثلقيف راوي احلديث:
 .رواه أبو داود والنسايئ وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أنت إمامهم : أي: جعلتك إماماً هلم. •
لَّ القوم • ما  .واقتد بأضعفهم : راِع حال الضعيف منهم يف ختفيف الصالة مع اإلتمام؛ حىت ال يا

 .يأخذ ىلع األذان أجرة؛ أقرب إىل اإلخالص، واحلرِص ىلع إبراء اذلمةأجراً : أجرة دنيوية؛ ألن اذلي ال  •

أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واختذ مؤذنا ال 
  يأخذ ىلع أذانه أجراا

«Будь их имамом, но ты должен 
принимать во внимание присутствие 

немощных людей и назначить муэдзина, 
который бы не брал платы за то, что 

призывает на молитву.» 

 :احلديث .784
قال: يا  -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن أيب العاص 

أنت إمامهم، »رسول اهلل، اجعلين إمام قويم. قال: 
ْذ ُمؤاذ ناً ال يأخذ ىلع أذانه  ِ اْقتاِد بأضعفهم، وااختَّ وا

 «.أجرا

** 

784. Текст  хадиса: 

‘Усман ибн Абу аль-‘Ас (да будет доволен им Аллах) 

передал: «Я сказал: "О Посланник Аллаха! Назначь 

меня имамом, дабы я руководил молитвой своего 

племени". Он сказал: "Будь их имамом, но ты 

должен принимать во внимание присутствие 

немощных людей и назначить муэдзина, который 

бы не брал платы за то, что призывает на 

молитву.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني نلا هذا احلديث أنه جيوز ملن رأى يف نفسه 
األهلية لإلمامة أن يطلبها من ويل األمر، وهذا ليس 
من طلب اإلمارة؛ ألن طلب اإلمارة منيه عنه، 

مرااعة املأمومني خلفه من الضعفاء ولكن عليه 
والعجزة، وأال يشق عليهم، ويفضل يف املؤذن أن 
يكون حمتسباً؛ يلكون عمله أقرب لإلخالص، فإلم 
يوجد متربع فال مانع من أن جيري اإلمام هل رزقا من 

 بيت املال.

** 

Из этого хадиса нам становится ясно, что тот 

человек, который считает себя способным быть 

имамом, может попросить правителя назначить его 

на эту должность. Это отличается от просьбы 

назначить себя наместником, поскольку добиваться 

власти запрещено. Однако если человек является 

имамом, то он должен заботиться о тех, кто молится 

позади него, ведь среди них есть слабые и 

немощные люди. Имам не должен быть им в 

тягость. Что касается муэдзина, то следует выбрать 

того, кто будет призывать людей на молитву без 

оплаты, надеясь лишь на награду Аллаха, ибо это 

ближе к искренности. Однако если таких 

добровольцев будет не сыскать, то нет ничего 

предосудительного в том, чтобы имам выделял 

муэдзину жалованье из общественной казны 

мусульман. 
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 :فوائد احلديث
جواز سؤال اإلمامة، وأما اإلمارة والوالية فاألصل املنع وانليه عن ذلك، لكن إن اكن ذلك لقصد صالح؛ وهو مصلحة املسلمني وتوجيههم  .1

 واملصلحة، وهذا مرشوط بكون اإلنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة ىلع القيام وتعليمهم، وليس هذا بمذموم بل هو حممود؛ ملا فيه من اخلري
 .باملهمة اليت أنيطت به

أنه يستحب لإلمام مرااعة أحوال الضعفاء وكبار السن من املأمومني، فال يشق عليهم بطول الصالة يف القيام والركوع والسجود، وال بطول  .2
 .االنتظار حبيث يشق عليهم اتلأخر

الم، مرااعة الضعفاء يف لك يشء: يف السفر ويف اجلهاد ويف مواساتهم باملال وحنو ذلك؛ ألنه إذا طلب مرااعتهم يف الصالة اليت يه عمود اإلس .3
 .فغريها من باب أوىل

 األذان وإبراء ذمته، ملا تفضيل من يتوىل األذان ِحْسباًة وال يأخذ ىلع أذانه أجراً؛ ألن من اكن كذلك يكون أكمل يف راعية الوقت حلرصه ىلع .4
 .يف قلبه من ادلافع اإليماين القوي، خبالف من يؤذن؛ ألجل عرض ادلنيا فقد يتساهل، وال يكون عنده من اإلخالص واحلرص ما عند األول

 املراجع:املصادر و

 .سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت

 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب

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

ه، 1405اف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرش
 .م1985

الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ة توضيح األحَك  .م2003ه، 1423م ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

 .ه1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (10626) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < احلضانة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحَكم النساء

 الطالق.كتاب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
ْمِرو بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عا

 .رواه أبو داود وأمحد اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .واِعء : ظرفًا حال محله •

 .ثاديي : اثلدي: هو نتوء يف صدر الرجل واملرأة، وهو يف املرأة جمتمع اللَب •

اء : بكرس  • ْسِقيةِسقا
ا
 .السني، بوزن ِكساء، هو واعء من جدل يكون للماء واللَب، مجعه: أ

 Ты имеешь больше прав на него, пока»  أنت أحق به ما لم تنكيح
не выйдешь замуж» 

 :احلديث .785
أن امرأة  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

قالت: يا رسول اهلل، إن ابين هذا اكن بطين هل واِعء، 
ين، وثاْديِي هل ِسقاء،  لَّقا وِحْجري هل ِحواء، وإن أباه طا

ه ِمين، فقال هلا رسول اهلل  ِعا نزْتا صىل اهلل -وأراد أْن يا
 «.أنِت أحقُّ به ما لم تانكيح»: -عليه وسلم

** 

785. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт, что одна женщина сказала: «О 

Посланник Аллаха! Это мой сын. Живот мой был 

для него вместилищем, грудь моя была для него 

источником, а колени мои — уютным прибежищем. 

А теперь его отец развёлся со мной и хочет забрать 

его у меня». Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал ей: «Ты имеешь 

больше прав на него, пока не выйдешь замуж.» 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل -يف هذا احلديث أن امرأةً اشتكت إىل رسول اهلل 
ها حني طلقها وأراد أن يأخذ  -اهلل عليه وسلم زوجا

 ابنها منها،

وذكرت هذه املرأة من األوصاف ما يقتيض تقديمها 
عليه يف بقائه عندها، فبطنها واعؤه حينما اكن جنينًا، 
وثديها سقاؤه بعد أن ُودِل، وِحْجرها هو املَكن اللني 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اذلي حيويه، وقد أقرَّ انليب 
ق به املرأة ىلع ما وصفته من نفسها, وقال هلا أنِت أح

يف احلضانة وهو لك ما لم تنكيح زوًجا آخر، فإذا 
نكحت فال تكوين أحق به منه، بل يكون أبوه هو 
أحق, ووجه ذلك أن املرأة إذا تزوجت وبيق ابنها معها 
صار حتت حجر هذا الزوج اجلديد فيمنُّ عليه أو 
يتعلق به الطفل أكرث مما يتعلق بأبيه، وربما وقعت 

 .مفاسد أخرى

** 

В этом хадисе женщина поджаловалась на то, что 

муж, дав ей развод, хочет забрать у неё сына. И эта 

женщина упомянула о причинах, по которым она 

имеет больше прав на то, чтобы растить его. Её 

утроба была для него вместилищем, когда он был 

ещё плодом, и грудь её была для него источником 

питания, когда он родился, а её колени были для 

него уютным прибежищем. И Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) подтвердил сказанное этой 

женщиной и постановил: «Ты имеешь больше прав 

на сына, пока не выйдешь замуж снова, а когда ты 

выйдешь замуж, ты уже не будешь иметь 

преимущественных прав на сына — такое право 

будет тогда у его отца». Причина в том, что если у 

женщины появится новый муж, а сын останется при 

ней, то воспитывать его будет этот отчим, и может 

случиться так, что отчим будет попрекать его потом 

тем, что растил его, или же ребёнок привяжется к 

нему больше, чем к родному отцу, и это может 

привести к скверным последствиям. 
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 .ِحجري : بفتح احلاء وكرسها، يسىم به اثلوب، واحلضن، واملراد هنا هو: حضن اإلنسان •

اء : بكرس احلاء املهملة، اسم املَكن اذلي حيوي اليشء؛ أي: يضمه وجيمعه •  .ِحوا

 .أن ينزتعه : يأخذه •

 .ما لم تزتويجما لم تانكيح :  •

 :فوائد احلديث
 .جواز السجع يف الالكم .1

 .أن حضانة األم ال تسقط بالطالق .2

 .أنَّ األم أحق حبضانة الطفل من األب، ما دام يف طور احلضانة، ما لم تزتوج .3

صربها ىلع األطفال يشء ال يف اغية احلكمة واملصلحة، ذلك أنَّ معرفة األم وخربتها و -ما دامت متفرغة-تقديُم األم ىلع األب يف احلضانة  .4
 .يلحقه أحد من أقارب الطفل اآلخرين، اكألب

خبلقه عنايته باملستضعفني منهم، ممن ليس هلم حول وال طول، فهو يويص بهم، وُيعىن بهم العناية اليت تعوضهم األمر  -تعاىل-ِمن لُْطف اهلل  .5
 .اذلي لم يصلوا إيله من العناية بأنفسهم، وهم يف حالة الضعف

  األم إذا تزوَّجت، ودخل بها الزوج اثلاين، سقطت حضانتها، ألنَّها أصبحت مشغولة عن الودل بمعارشة زوجهاأنَّ  .6

 .جواز ذكر اخلصم ما يربر خصومته ويرجح جانبه .7

 .اإلشارة إىل أن أهم مقصود يف احلضانة يه راعية الطفل .8

 املراجع:املصادر و

  املكتبة العرصيةسنن أيب داود , حتقيق: حممد ميح ادلين,  -

  ه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
  ه 1423األم لألبلاين , مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -صحيح أيب داود  -
 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -لرياض بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، ا -
ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما   ه 1423توِضيُح األحَكا
 م 2006 ـه 1427ان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوز -
 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

 .ه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -
   (58189) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -أنشدك اهلل، أسمعت رسول اهلل 
يقول: أجب عين، امهلل أيده بروح  -وسلم

 القدس؟ قال: امهلل نعم
 

«Заклинаю тебя Аллахом, скажи, слышал 
ли ты, как Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: "Ответь за меня! О Аллах, 

поддержи его Духом Святым!"?» — и Абу 
Хурайра сказал: «О Аллах, да»! 

 :احلديث .786
ان   -ريض اهلل عنهم-عن أيب هريرة أنَّ عمر مرَّ حِباسَّ

ظا إيله، فقال: قد  عر يف املسجد، فالاحا وهو يانُْشُد الش 
نُْشد، 

ا
تا إىل أيب ُكنُْت أ وفيه من هو خري ِمنْك، ثمَّ اتْلافا

ِمْعتا رسول اهلل  سا
ا
نُْشُدكا اهلل، أ

ا
صىل -هريرة، فقال: أ
ي ْدهُ بروح »يقول:  -اهلل عليه وسلم

ا
، اللَُّهمَّ أ ِجْب عاين 

ا
أ

 ؟ قال: امهللَّ نعم.«الُْقُدِس 

** 

786. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра передал: «Однажды ‘Умар ибн аль-

Хаттаб, проходивший по мечети мимо Хассана в то 

время, когда тот декламировал стихи, строго 

посмотрел на него, а Хассан сказал: "Я читал [в 

мечети] стихи и тогда, когда в ней находился тот, 

кто лучше тебя!"» [Передатчик этого хадиса сказал]: 

«Потом Хассан повернулся к Абу Хурайре и сказал: 

"Заклинаю тебя Аллахом, скажи, слышал ли ты, как 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: <Ответь за меня! О Аллах, 

поддержи его Духом Святым!>?" — и Абу Хурайра 

сказал: "О Аллах, да.»"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اكن ينشد  -ريض اهلل عنه-معىن احلديث: أن حسان 
 -ريض اهلل عنه-الشعر يف املسجد، بينما اكن عمر 

هناك، فنظر إيله عمر نظرة استنَكر، فلما رأى حسان 
منه ذلك، قال هل: كنت أنشد الشعر يف املسجد وفيه 

 من هو خري منك. 
ثم "استشهد أبا هريرة" أي سأهل أداء الشهادة اليت 

عن إنشاده الشعر يف املسجد حبضور رسول  يعلمها
صىل اهلل -، وإقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

هل ىلع ذلك وتشجيعه هل ىلع إنشاد الشعر  -عليه وسلم
  :فقال

ك اهلل" أي أسألك باهلل وأستحلفك به، "هل " نُشدا
ا
أ

يقول: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل حسان أجب عن رسول 

"أي: أجب شعراء املرشكني بشعرك واهجهم به؛ دفااعً 
، ونرصة دلينه، وهل -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 

سمعته يقول: "امهلل أيده بروح القدس" أي: قو ه 
جبربيل، وسخره هل فيلهمه الشعر اذلي يقع ىلع أعداء 

م" أي: اإلِسالم وقع السهام؟ قال أبو هريرة: "نع

** 

Хассан (да будет доволен им Аллах) читал стихи в 

мечети, когда в ней находился ‘Умар. Он 

неодобрительно посмотрел на Хассана, и тот, 

заметив его взгляд, сказал ему: «Я читал в этой 

мечети стихи и тогда, когда в ней находился тот, кто 

лучше тебя!» Затем Хассан призвал в свидетели 

Абу Хурайру, т. е. попросил его 

засвидетельствовать, что он декламировал стихи в 

мечети в присутствии Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), и Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

одобрительно отнёсся к его занятию и побудил к 

чтению стихов. Так, Хассан сказал: «Заклинаю тебя 

Аллахом», т. е. я прошу и умоляю тебя сказать ради 

Аллаха, «слышал ли ты, как Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

"Ответь за меня!"?» То есть, ответь поэтам 

неверующих своими стихами и подвергни их 

осмеянию для защиты Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) и помощи его религии! А 

также «слышал ли ты, как Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: "О 

Аллах, поддержи его Духом Святым!"?» То есть, 

поддержи Хассана силой Джибриля и подчини 

Джибриля Хассану, дабы он внушил ему такие 

стихи, которые будут поражать врагов ислама 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد اتلصنيف:
  باملعروف وانليه عن املنكر ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < رشوط األمر

 فضائل الصحابة. -العلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .رواه مسلم اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ان : وهو ابن ثابت األنصاري اخلزريج، شاعرُ  •  .-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  حسَّ

 .ينشد : يعين: يسمع انلاس يف املسجد شيئًا من الشعر، ويتغىن به •

 .فلحظ إيله : نظر إيله بمؤخر العني، عن يمني ويسار، واملراد: نظر إيله نظر إنكار وعتب •

 :فوائد احلديث
 .املصالح الرشعيةجواز إنشاد الشعر يف املسجد، بل يثاب عليه قائله إذا اكن حيقق  .1

 .-تعاىل-، من إقامة الصالة، وِذكر اهلل -تعاىل-عند إنشاد الشعر البد من مرااعة عدم تفويت املقاصد الرشعية من إقامة بيوت اهلل  .2

 .يقاس ىلع الشعر لك الكم، فما اكن منه خري ومصلحة لدلين، فهو مرغوب فيه، وما لم يكن كذلك فإنَّ بيوت اهلل تْنه عن ذلك .3

 .شعار اليت املتضمنة ملحاذير رشعية منيه عنها؛ اكليت فيها: هجاء األبرياء، أو الغزل املقصود، سواء اكن ذلك يف املسجد أو غريهاأل .4

يف احلق، وحرصه ىلع اخلري، سواء عند إنكاره ىلع حسان إنشاد الشعر يف املسجد، أو حال كّفه  -ريض اهلل عنه-احلديث ديلل ىلع قوة عمر  .5
 .عنه ملا سمع ديلل الرتخيص بقول الشعر عن اإلنكار

 .شجاعة حسان وقوته يف الصدع باحلق؛ حيث لم تمنعه قوة عمر وصالبته وهيبته، من الرد عليه العتماده ىلع ادليلل .6

 املراجع:املصادر و

عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه 
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ة   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

 .ه1432ه، 1428دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (10889) الرقم املوحد:

سمعتك تنشد الشعر أمامه يِف املسجد، وسمعته يقول 
 .ذلك

подобно стрелам, выпущенным из лука. И Абу 

Хурайра ответил: «Да», т. е. я действительно 

слышал, как ты читал стихи в мечети при 

Посланнике Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), и я слышал, как он произнёс эти 

слова. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-أسماء بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ال تويك : ال تدخري وتمنيع ما يف يدك، والواكء اخليط اذلي يشد به رأس القربة. •
 .انفيح : أنفيق •

 .انضيح : أنفيق •

أنفيق أو انفيح، أو انضيح، وال حتيص فيحيص 
  اهلل عليك، وال تويع فيويع اهلل عليك

«Расходуй, одаривай или наделяй. Не 
подсчитывай, иначе и Аллах станет 

подсчитывать в отношении тебя, и не 
припрятывай, иначе и Аллах станет 

припрятывать от тебя.» 

 :احلديث .787
 -ريض اهلل عنهما-أسماء بنت أيب بكر الصديق عن 

ال »: -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: قال يل رسول اهلل 
يِح، أو »ويف رواية: «. تُويِك فيُوَكا عليك نِْفيِق أو اْنفا

ا
أ

يِح، وال حُتِِْص فيُْحِِص اهلل عليك، وال تُويِع  انْضا
 «.فيُويِع اهلل عليك

** 

787. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Асма бинт Абу Бакр (да будет 

Аллах доволен ею и ее отцом) сказала: «(Однажды) 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал мне: "Не завязывай [свой 

бурдюк], иначе его завяжут и для тебя". В другой 

версии сообщается, что он сказал: "Расходуй, 

одаривай или наделяй. Не подсчитывай, иначе и 

Аллах станет подсчитывать в отношении тебя, и не 

припрятывай, иначе и Аллах станет припрятывать 

от тебя.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ألسماء بنت أيب  -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب 
ِخِري -ريض اهلل عنهما-بكر الصديق  : الا تادَّ

ة  ادَّ ا يِف يدك، فتنقطع ما تاْمنايِع ما ِك وا ا ِعنْدا ي ما اُشد  ت وا
نْك، وأمرها باإلنفاق يف مرضاة اهلل  -تعاىل-الرزق عا

 ، وال حتسيب خوًفا من انقطاع الرزق؛ فيكون سببا
النقطاع إنفاقك، وهو معىن قوهل: )فيحِص اهلل 
عليك(، وال تمنيع فضل املال عن الفقري فيمنع اهلل 

 عنك فضله ويسده عليك.

** 

В этом хадисе сообщается о том, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал Асме 

бинт Абу Бакр (да будет доволен Аллах ею и ее 

отцом) не заниматься накопительством, пряча все 

имеющееся у нее и не давая его никому, ибо этим 

она может отрезать пропитание от себя самой. Он 

повелел ей расходовать свое имущество, стремясь 

снискать довольство Всевышнего Аллаха, и не 

подсчитывать его, опасаясь за свой удел, дабы в 

дальнейшем это не стало причиной прекращения 

ее трат на пути Аллаха. Именно это и имеется в 

виду под словами «...иначе и Аллах станет 

подсчитывать в отношении тебя». Также Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) повелел ей 

не отказывать беднякам в излишках своего 

имущества, ибо это приведет к тому, что и Аллах 

будет отказывать ей в Своих милостях и закроет их 

двери для нее. 
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 .ال تويع : اإليعاء: جعل اليشء يف الواعء •

 .أو وزنه، أو عده؛ خوفًا من نفادهال حتِص : من اإلحصاء وهو معرفة قدر اليشء،  •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن منع الصدقة خشية انلفاذ؛ فإن ذلك من أعظم أسباب قطع الربكة .1

 .اتلأكد واحلث ىلع اإلنفاق .2

 .أن جعل اجلزاء من جنس العمل -تعاىل-من عدل اهلل  .3

 .من علم أن اهلل يرزقه من حيث ال حيتسب فحقه أن ينفق وال حيسب .4

 املراجع:واملصادر 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423ياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إح

ار الريان، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، د
 .ه1428بريوت، الطبعة: الرابعة 

   .م1997ه، 1418اليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهل

 .م2002ه، 1422مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
   (5823) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما حيرم ىلع الصائم اتلصنيف:

 أحَكم اجلمعة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:

راب  هذا ابليت( أما لفظ : "ورب الكعبة" فهذا لفظ النسايئ يف الكربى برقم )-متفق عليه، والرواية ملسلم   اتلخريج: (، 2760ولفظ مسلم: )نعم وا
 .(459 /3. تنبيه األفهام )ج-رمحه اهلل-نبه ىلع ذلك الشيخ ابن عثيمني 

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أنىه : اهلمزة لالستفهام، وانليه: طلب الرتك ممن دون الطالب •

 .صوم يوم اجلمعة : أي عن إفراده بالصوم، كما يف رواية ابلخاري •

 .ناعم : حرف جواب •

ْعباة : خالقها ومعظمها، والواو للقسم، والغرض منه  •  .وهو يطوف -ريض اهلل عنه-تأكيد احلكم، ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابراً وراب  الْكا

 :فوائد احلديث
 .انلىه عن صوم يوم اجلمعة .1

 .جواز صومه إذا قُرن بصياٍم قبله أو بعده، أو اكن يف صوم معتاد .2

عن صوم يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-أنىه انليب 
  اجلمعة؟ قال: نعم

"«Запретил ли Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) поститься в 

пятницу?" Джабир сказал: "Да»"! 

 :احلديث .788
سألت جابر بن »عن حممد بن عباد بن جعفر قال: 

ناىها انليب -ريض اهلل عنهما-اهلل عبد 
ا
صىل اهلل -: أ

ويف «. عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال: نعم -عليه وسلم
ْعباة»رواية:   «.واراب  الْكا

** 

788. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Мухаммад ибн ‘Аббад ибн 

Джа‘фар рассказывал: «Однажды я спросил 

Джабира ибн ‘Абдуллаха о том, запретил ли Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

поститься в пятницу? И он ответил: "Да!"». В другой 

версии этого хадиса сообщается, что Джабир 

сказал: «Да, клянусь Господом Каабы»! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ملا اكن يوم اجلمعة يوم عيد للمسلمني، نىه الشارع 
عن ختصيصه بصيام أو قيام، إال أن يصوم يوماً معه 
قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد، وئلال يظن 
العامة أيضاً ختصيص يوم اجلمعة بزيادة عبادة ىلع 

 غريه واجبة.
( 1144( )801 /2يف صحيح مسلم )أما القيام فجاء 

صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
ال ختتصوا يللة اجلمعة بقيام »أنه قال:  -عليه وسلم

من بني الليايل، وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني 
 .«األيام، إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم

** 

По причине того, что пятничный день является 

праздничным днем мусульман, Шариат запретил 

специально выделять его среди остальных дней 

постом или выстаиванием ночных молитв. 

Исключением из этого являются случаи, когда пост 

в пятницу сопровождается постом в четверг или 

субботу, или же когда дополнительный пост, 

который человек держит постоянно, случайно 

выпадет на пятницу (как, например, пост Дауда и т. 

п.). Данный запрет обусловлен опасением того, что 

люди могут подумать, что выделение пятницы из 

остальных дней добавочными обрядами 

поклонения является обязательным. 
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ه اذلي يصوم. ورخص بصومه إذا قُرن بغريه، ولو اكن يصومه يف مجلة صوم -صىل اهلل عليه وسلم-حيمل انليه يف صومه ىلع اتلْنيه؛ ألن انليب  .3
، كعيد الفطر وانلحر  .اكن حراماً ما ِصيما

 .حرص السلف ىلع العلم تعلما وتعليًما .4

 .جواز احللف ىلع الُفتْياا ولو لم يُستحلف .5

 املراجع:املصادر و

 .ه1408دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية،  عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط،

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 .ه 1426

 .نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرشتأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 .ه1422األوىل  صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة:

 .صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
   (4526) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

صىل -أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إىل انليب 
ا وسمناا وأضبًّا، فأكل انليب  -اهلل عليه وسلم أقطا

من األقط والسمن،  -صىل اهلل عليه وسلم-
 وترك الضب تقذراا

 

Умм Хуфайд, тётка Ибн ‘Аббаса (да будет 
доволен всеми ими Аллах) с 

материнской стороны подарила Пророку 
(мир ему и благословение Аллаха) 

сушёный творог, масло и [зажаренных] 
ящериц, и Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) поел творога и 
масла, но не притронулся к ящерицам, 

так как питал к ним отвращение. 

 :احلديث .789
مُّ »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ُ
ْت أ ْهدا

ا
أ

الاُة ابِْن عباس إىل  يٍْد خا صىل اهلل عليه -انليب ُحفا
كال انليب  -وسلم

ا
ُضبًّا، فأ

ا
ْمنًا واأ ِقًطا واسا

ا
صىل اهلل -أ

بَّ  -عليه وسلم تاراكا الضَّ ْمِن، وا قِِط واالسَّ
ا
من األ

ًرا ذُّ ِكلا ىلع مائدة رسول اهلل »، قال ابن عباس: «تاقا
ُ
فاأ

ِكلا ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
، ولو اكن حراما ما أ

 «.-صىل اهلل عليه وسلم- مائدة رسول اهلل

** 

789. Текст  хадиса: 

[‘Абдуллах] ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) передаёт, что однажды Умм Хуфайд, 

тётка Ибн ‘Аббаса (да будет доволен всеми ими 

Аллах) с материнской стороны подарила Пророку 

(мир ему и благословение Аллаха) сушёный творог, 

масло и [зажаренных] ящериц, и Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) поел творога и масла, но не 

притронулся к ящерицам, так как питал к ним 

отвращение. Ибн ‘Аббас сказал: «Однако другие 

ели их за его столом, а если бы употреблять 

ящериц в пищу было запретно, то их бы не ели за 

столом Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха).» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث  -ريض اهلل عنهما-يذكر ابن عباس 
صىل اهلل عليه -خاتله أم حفيد أهدت إىل انليب أن 

صىل اهلل -طعاًما: أقًطا وسمًنا وأضبًّا, فأكل  -وسلم
من األقط والسمن وترك أكل األضب؛  -عليه وسلم

, فكراهته -صىل اهلل عليه وسلم-ألنه مما تعافه نفسه 
هل طبًعا، ال ديًنا؛ ألنه بنّي سبب تركه، بأنه لم يكن 

، -ا يف روايات احلديث األخرىكم-يِف أرض قومه 
ا أنه ما تركه تدّينًا، بل نلفرة طبعه منه, ثم  فدّل ىلعا
استدل ابن عباس ىلع إباحة أكل الضب بأنه أكل 

, ولو اكن -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع مائدة انليب 
 حراًما ملا أقر غريه ىلع أكله يف مائدته.

** 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) упомянул в этом хадисе о том, что его тётка 

со стороны матери Умм Хуфайд подарила Пророку 

(мир ему и благословение Аллаха) некоторую еду, 

в частности сушёный творог, масло и зажаренных 

ящериц, и Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) поел сушёного творога и масла, но не стал 

есть ящериц, потому что испытывал к ним 

природное отвращение, а не из религиозных 

соображений. Он разъяснил причину, о чём 

упоминается в других версиях: в земле его народа 

этой пищи не было. А это свидетельствует о том, 

что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не 

стал есть ящериц не из религиозных соображений, 

а потому что они вызывали у него отвращение. 

Затем Ибн ‘Аббас привёл в качестве 

доказательства дозволенности употребления в 

пищу ящериц тот факт, что их ели за столом 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и если 

бы они были запретными, то Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) не стал бы одобрять 

действие тех, кто ел их в его присутствии. 



 

167 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
قاْد تسّكن، بعدها طاء مهملة • قًِطا : بفتح اهلمزة، وكرس القاف، وا

ا
 وهو جَب اللَب املخيض، يطبخ، ثم يرتك، وجيفف. -أ
ْمنًا : هو ادلهن اذلي يُعمل مْن لَب ابلقر والغنم •  .سا

ُضبًّا :  •
ا
د، يوجد  مجع -بفتح اهلمزة، وضم الضاد املعجمة-أ ضّب, وهو حيوان من جنس الزواحف، غليظ اجلسم، خشنه، وهل ذنب عريض ذو ُعقا

 .يف الصحاري العربية

، وتقّذرته: إذا كرهته • ًرا : من قِذرُت اليشءا ذُّ  .تاقا

 .املائدة : يه اليشء اذلي يوضع ىلع األرض؛ صيانة للطعام، اكملنديل، والطبق وغري ذلك •

 :فوائد احلديث
 .ضبجواز أكل ال .1

 .استحباب اهلدية، وأن ال حُيقر اليسري منها .2

 .أن مطلق انلفرة عن اليشء وعدم االستطابة ال يستلزم اتلحريم .3

 .ديلل ىلع اتلحليل -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع اإلباحة, فإقراره  -صىل اهلل عليه وسلم-االستدالل بإقرار انليب  .4

 املراجع:املصادر و

 ه1422إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن -
 .دت, ط د, بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق -

املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سنة النرش: اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين، -
 .ه1417

َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم - ل دار  -، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الوا
 .1424 -1416آل بروم للنرش واتلوزيع, الطبعة األوىل, 

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ -  ـه 1423سا
 م 2003 -
 م 2006 _ه  1427األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: -
م إرساء بنت عرفة، ط-

ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، مرص، 
   (64650) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < اهلدي والكفارات اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ى : بعث بهدي إىل مكة يذبح للفقراء. • ْهدا

ا
 أ
ناماً : اسم جنس للضأن واملعز •  .غا

 :فوائد احلديث
 .جواز إهداء الغنم إىل ابليت الرشيف .1

 .اهلدايا واألموال عند العرب، ويه اإلبلإهداء أفضل  -صىل اهلل عليه وسلم-األكرث من هديه  .2

ا   أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرة غنما
«Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) однажды послал 
овец [в Мекку для жертвоприношения].» 

 :احلديث .790
ى رسول اهلل »عن اعئشة ريض اهلل عنها قالت:  هدا

ا
أ

ناًماصىل اهلل عليه وسلم  ًة غا رَّ  «.ما

** 

790. Текст  хадиса: 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) однажды послал овец [в Мекку для 

жертвоприношения].» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل -عن هدي انليب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
، واهلدي هو ما يُهدى إىل مكة من -اهلل عليه وسلم

، يلذبح يف -عز وجل-بهيمة األنعام، تقرباً إىل اَّللَّ 
احلرم، واهلدي إىل مكة ُسنة وقربة، وقد أهدى انليب 

نة  غنماً، وأهدى -صىل اهلل عليه وسلم- إباًل, فالسُّ
، وتوزَّع بني -عز وجل-ذحبها يف احلرم تقرباً إىل اهلل 

الفقراء واملساكني: مساكني احلرم، أما اهلدي اذلي 
جيب باتلمتع، والقران، أو بيشء من ترك الواجبات، 
أو فعل املحرمات، فيُسىمَّ فدية وهو هدي واجب، 
أما هذا اهلدي اذلي ذكرت اعئشة فهو هدي يتطوع 

املؤمن من بالده، أو يشرتيه من الطريق ويهديه إىل  به
-عز وجل-هناك هدياً بالغ الكعبة يتقرب به إىل اهلل 

. 

** 

Чаще всего Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) посылал к Каабе верблюдов, потому что 

они приносят больше пользы людям и больше 

награды тому, кто приносит их в жертву. ‘Аиша (да 

будет доволен ею Аллах) упоминает о том, что 

однажды Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) отправил для 

жертвоприношения овец. Такое жертвоприношение 

— не просто милостыня. Оно является символом 

ислама, потому что это заклание животного ради 

снискания довольства Аллаха после того, как ранее 

животных приносили в жертву идолам и всему тому, 

чему поклоняются помимо Аллаха. Таким образом, 

это жертвоприношение представляет собой два 

поклонения: милостыню и заклание ради Аллаха. 
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 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1البن عثيمني، طتنبيه األفهام رشح عمدة ألحَكم 
در عمدة األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا

 .ه 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

ه((، املؤلف: عبد 600 - 541) -رمحه اهلل  -يف رشح عمدة األحَكم )رشح ىلع منت عمدة األحَكم لشيخ اإلسالم اإلمام عبد الغين املقديس اإلفهام 
 .العزيز بن عبد اهلل بن باز، حققه واعتىن به وخرج أحاديثه: د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، انلارش: توزيع مؤسسة اجلرييس

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط صحيح ابلخاري،

 .ه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (3124) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < حمظورات اإلحرام اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اهلبة والعطية

 -ريض اهلل عنه-الصعب بن جثامة  احلديث:راوي 
 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

أهديت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم محارا 
  وحشيا

«Я подарил Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 

дикого осла»... 

 :احلديث .791
ةا  ثَّاما ، قال: أهديُت -ريض اهلل عنه-عن الصعب بن جا

محارا وحشيا،  -وسلم صىل اهلل عليه  -رسولا اهلل 
، فلما رأى ما يف وجيه، قال:  َّ ا ُه يلعا ُه »فارادَّ إنا لم ناُردَّ

 «.عليك إال ألنَّا ُحُرمٌ 

** 

791. Текст  хадиса: 

Сообщается, что ас-Са‘б ибн Джассама (да будет 

доволен им Аллах) рассказывал: «Однажды я 

подарил Посланнику Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) дикого осла, однако он 

вернул его мне. Увидев же по моему лицу, что это 

огорчило меня, он сказал: "Поистине, мы вернули 

его тебе только потому, что находимся в состоянии 

ихрама.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أنه اكن ال  -صىل اهلل عليه وسلم-من حسن خلقه 
يداهن انلاس يف دين اهلل، وال يفوته أن يطيب 

مر به  -ريض اهلل عنه-قلوبهم، فالصعب بن جثامة 
صىل اهلل عليه -، وانليب -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
بن جثامة عداء راميًا،  حمرم واكن الصعب -وسلم

صاد هل محاًرا  -صىل اهلل عليه وسلم-فلما مر به انليب 
صىل اهلل عليه -وحشيًّا، وجاء به إيله فرده انليب 

صىل -فثقل ذلك ىلع الصعب، كيف يرد انليب  -وسلم
هديته؟، فتغري وجهه فلما رأى ما يف  -اهلل عليه وسلم

إال ألنه  وجهه طيب قلبه، وأخربه أنه لم يرده عليه
حمرم، واملحرم ال يأكل من الصيد اذلي ِصيد من 

 أجله.

** 

Одним из проявлений благого нрава Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) являлось 

то, что он не делал никаких уступок людям, когда 

дело касалось религии Всевышнего Аллаха, вместе 

с тем, не упуская возможности каким-либо образом 

утешить их в связи со своим отказом им . 

В данном хадисе повествуется о том, как однажды, 

когда Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) проходил мимо ас-Са‘ба ибн 

Джассамы (да будет доволен им Аллах), находясь в 

состоянии ихрама, ас-Са‘б преподнес ему тушу 

дикого осла, которого он специально добыл для 

него на охоте. (Надо отметить, что ас-Са‘б ибн 

Джассама был известен тем, что являлся быстрым 

пешим охотником и метким лучником.) Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) не принял 

от ас-Са‘ба его подарок, и это сильно расстроило 

его, что отразилось на выражении его лица. Когда 

же Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) заметил это, то поспешил утешить 

его и сообщить ему о том, что его отказ был связан 

с его пребыванием в состоянии ихрама, поскольку 

людям в состоянии ихрама нельзя есть мясо 

животных, добытых на охоте специально для них. 
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 :معاين املفردات
 .ُحُرم : حمرمون باحلج أو العمرة •

 .وحشيًّا : هو احليوان الربي غري الُمراوَّض •

 :فوائد احلديث
 .استحباب قبول اهلدية، واألكل منها .1

 .االمتناع وسبب العلة ببيان املهدي نفس طيَّب حيث -وسلم عليه اهلل صىل–حسن ُخلُق انليب  .2

 .جواز رد اهلدية لعلة .3

 .جواز احلكم بالقرائن عند فقد ادلالئل، لقول الصعب: فلما رأى ما يف وجيه .4

 املراجع:املصادر و

 .بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -يصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمةتطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف ف

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 .ه1426الرياض، -مدار الوطنرشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، 

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 .ه1422

 .ه1417بعة األوىل، الرياض، الط-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .بريوت-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة

 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
   (5772) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 -اهلل عنهريض -أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 الوتر خيتم به صالة الليل؛ كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها. .1
 .أنَّ آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاين، فإذا طلع الفجر، فقد فات وقت الوتر، فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هل .2

 .للوتر وقتان: اختياري واضطراري، فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاين، واالضطراري ال ينتيه إالَّ بصالة الصبح .3

 .ظاهر احلديث: أنَّ الوتر اذلي فات وقته إذا اكن تركه من عمد، فإنَّ تاركه فوَّت أجره .4

 املراجع:املصادر و

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

إخراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن ب
 .م2006 - ـه1427،  1عبد السالم السليمان، ط 

 .ه1423الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة  توضيح األحَكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد
   (11275) الرقم املوحد:

 «.Совершайте витр до наступления утра»  أوتروا قبل أن تصبحوا

 :احلديث .792
-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ْوتُِروا قبل أن تُصبِحُوا»قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ا
 «.أ

** 

792. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передал, что Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Совершайте витр до 

наступления утра.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

خيتم به قيام الليل؛ الوتر من صالة الليل، وهو اذلي 
كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها، فيبني 
احلديث الرشيف أن وقت الوتر يكون قبل أن 

 يصبح اإلنسان أي قبل طلوع الفجر اثلاين.

** 

Витр относится к ночной молитве, и им 

завершается выполнение ночных молитв подобно 

тому, как закатной молитвой завершается 

выполнение дневных молитв. В обоих случаях 

выполнение молитв завершается совершением 

нечётного количества ракятов. В этом благородном 

хадисе разъясняется, что время витра истекает с 

наступлением утра, т. е. до появления второй, 

настоящей зари. 



 

173 
 

 

 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 .الوتر –صالة اتلطوع: الضىح موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .رواه ابلخاري اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

بثالث:  -صىل اهلل عليه وسلم-أوصاين خليِّل 
ََح،  يَّاٍم من لك شهر، َوَرْكَعََتِ الضُّ

َ
صيام ثاَلَثَِة أ

وتَِر قبل أن 
ُ
 أناموأن أ

 

"Мой любимейший друг, мир ему и 
благословение Аллаха, завещал мне 

поститься по три дня ежемесячно, 
совершать дополнительную утреннюю 

молитву в два раката и совершать 
молитву-витр перед сном." 

 :احلديث .793
أوصاين خلييل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يَّاٍم من  -صىل اهلل عليه وسلم-
ا
بثالث: صيام ثاالثاِة أ

وتِرا قبل أن أنام
ُ
، وأن أ ىحا ِ الضُّ

ْكعايتا را  «.لك شهر، وا

** 

793. Текст  хадиса: 

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: 

"Мой любимейший друг, мир ему и благословение 

Аллаха, завещал мне поститься по три дня 

ежемесячно, совершать дополнительную утреннюю 

молитву в два раката и совершать молитву-витр 

перед сном." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اشتمل هذا احلديث الرشيف ىلع ثالث وصايا نبوية 
 كريمة:

األوىل: احلث ىلع صيام ثالثة أيام من لك شهر؛ ألن 
احلسنة بعرش أمثاهلا، فيصري صيام ثالثة األيام 

 .كصيام الشهر لكه

واألفضل أن تكون اثلالثة، اثلالث عرش، والرابع 
 .عرش، واخلامس عرش، كما ورد يف بعض األحاديث

اثلانية: أن يصيل الضىح، وأقلها ركعتان، السيما يف 
من ال يصيل من الليل، كأيب هريرة اذلي اشتغل  حق

 .بدراسة العلم أول الليل

اُل ،كما جاء يف  ُض الِْفصا وأفضل وقتهما، حني تاْرما
  .حديث آخر

اثلاثلة: أن من ال يقوم آخر الليل، فليوتر قبل أن ينام، 
 .كيال يفوت وقته

** 

этот благородный хадис содержит три драгоценных 

завещания пророка, мир ему и благословение 

Аллаха:  

1 - побуждение соблюдать пост в течение трёх дней 

каждый месяц. Дело  в том, что награда Аллаха за 

одно благое дело преумножается в десять раз, 

поэтому трёхдневный пост будет по награде равен 

посту как за целый месяц. Лучше всего поститься в 

13-й, 14-й и 15-й дни по лунному календарю, о чём 

сказано в одном из хадисов.  

2 - побуждение совершать дополнительную 

утреннюю молитву (духа). Минимальное 

количество ракатов этой молитвы - два. Особенно 

рекомендуется совершать эту молитву тем, кто не 

выстаивает добровольные молитвы по ночам. Как 

Абу Хурейра, который был занят приобретением 

исламских знаний в первую часть ночи. Наилучшее 

время для совершения  молитвы-духа - когда 

верблюжата поднимают копыта от раскалённой 

земли, о чём сказно в одном из хадисов. 

3 - побуждение совершать дополнительную ночную 

молитву из нечётного количества ракатов (витр) до 

сна, если человек не пробуждается для её 

выстаивания ночью, дабы совсем не упустить 

время совершения этой молитвы. 
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 :معاين املفردات
 .أوصاين : عهد إيلَّ باهتمام •

 .حمبَّته القلب فصارت يف خالهل؛ أي: يف باطنهخلييل : الصديق اخلالص، اذلي ختلَّلت  •

ىحا : أي: الركعتني اللتني تصليان يف الضىح . وهو : ما بعد ارتفاع الشمس إىل قبيل الزوال •  .ركعيت الضُّ

 :فوائد احلديث
 .أصحابه بما ينفعهم -صىل اهلل عليه وسلم-تعاهد انليب  .1

 .تكون اثلالث عرش، والرابع عرش، واخلامس عرشاستحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر. واألوىل أن  .2

 .استحباب صالة الضىح واملواظبة عليها ملن لم يقم لصالة الليل، ئلال تفوته صالة الليل وانلهار .3

، فاملستحب الوتر قبل انلوم يف حق من يغلب ىلع ظنه أنه ال يقوم آخر الليل، أما من غلب ىلع ظنه القيام، فيؤخره إيله، وإن فاته بنوم أو نسيان .4
 .أن يقضيه شفًعا ما بني ارتفاع الشمس وقبيل الزوال

 .صىل اهلل عليه وسلم عدًدا من أصحابه بها-أهمية هذه األعمال اثلالثة؛ لوصية انليب  .5

 .خلياًل  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اختاذ انليب  .6

 املراجع:املصادر و

 .ه1408املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد 

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 .ه 1426

 .م، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرشتأسيس األحَكم رشح عمدة األحَك

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

  ه 1412طبعة اثلانية، خالصة الالكم ىلع عمدة األحَكم، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، ال
 ه1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .تبريو –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
   (4538) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أول الوقت رضوان اهلل، ووسط الوقت رمحة اهلل، 
  وآخر الوقت عفو اهلل

«Начало [отведённого для молитвы] 
времени – это довольство Аллаха, 

середина его – это милость Аллаха, а 
конец его – это прощение Аллаха.» 

 :احلديث .794
ُْذورة  قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب حما

أوُل الوقت رِْضواان اهلل، »: -صىل اهلل عليه وسلم-
ْفو اهلل ط الوقت رمحة اهلل، وآخر الوقت عا  «.ووسا

** 

794. Текст  хадиса: 

Абу Махзура (да будет доволен им Аллах) передал, 

что Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Начало [отведённого для 

молитвы] времени – это довольство Аллаха, 

середина его – это милость Аллаха, а конец его – 

это прощение Аллаха.» 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

أداء الصالة يف أول وقتها رضا اهلل اذلي ال يُعادهل 
يشء، ويستتبع ما ال يكاد خيطر ىلع بال أحد، قال 

نُْه(، وملا قال اهلل  نُْهْم واراُضوا عا ُ عا -تعاىل: )رايِضا اَّللَّ
فيقولون: ألهل اجلنة: يا أهل اجلنة؟  -تبارك وتعاىل

بليك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما نلا ال نارىض وقد أعطيتنا ما لم تعط أحًدا من 
عطيكم أفضل من ذلك، قالوا: 

ُ
لقك، فيقول: أنا أ خا

، وأيُّ يشء أفضل من ذلك؟ فيقول: أِحل  يا رب 
ه أبًدا،  ط عليكم باْعدا -عليكم رِْضوااين، فال أْسخا

 .ا اهلل تعاىل أفضل أنواع انلَّعيم، فرض-متفق عليه

وأداء الصالة يف ما بني أول الوقت وآخره رمحة اهلل 
  .وتفضله وإحسانه ىلع عبده، فيه دون مرتبة الرضا

ْفو اهلل وال يكون إال  وأداؤها يف آخر وقت الصالة عا
بق من أدى  من تقصري، واتلقصري هنا: بالن سبة لسا

 .الصالة يف أول وقتها

فوه، قال اإلم ام الشافيع: رضوان اهلل أحب إيلنا من عا
 .فالعفو يشبه أن يكون للمقرصين

وحمل استحباب املبادرة بالصالة يف أول وقتها، هذا 
من حيث األصل وإال فقد يكون تأخريها عن أول 
نة  ، فإن السُّ وقتها أفضل، كصالة الظهر إذا اْشتادَّ احلرُّ

اد، وكذلك وقت العشاء، فإن  تأخريها إىل وقت اإلبِرا
نة تأخريها عن أول وقتها، وقد ثبتت بذلك سنة  السُّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-املصطىف 

** 

Совершение молитвы в начале отведённого для 

неё времени – это довольство Аллаха, с которым не 

сравнится ничто. Такая молитва влечёт за собой то, 

что едва ли может прийти на ум какому-либо 

человеку. Всевышний сказал: «Аллах доволен ими, 

и они довольны Им» (сура 98, аят 8). В хадисе, 

который привели аль-Бухари и Муслим, передано: 

«Поистине, Великий и Всемогущий Аллах 

обратится к обитателям Рая: “О обитатели Рая!” — 

и они скажут: “Вот мы перед Тобой, Господь наш, и 

готовы служить Тебе, а всё благо в Твоих Руках!” 

Тогда Он спросит их: “Довольны ли вы?” — и они 

скажут: “Чем же нам быть недовольными, о Господь 

наш, ведь Ты даровал нам то, чего не даровал 

никому из Твоих созданий!” Тогда Он скажет: “А не 

даровать ли вам то, что лучше этого?” Они спросят: 

“О Господь наш, а что же может быть лучше этого?” 

— и Он скажет: “Я ниспошлю вам Своё довольство 

и после этого уже никогда не буду гневаться на 

вас!» Довольство Всевышнего Аллаха является 

наивысшим видом наслаждения.  

Совершение молитвы между началом и концом 

отведённого для неё времени – это милость 

Аллаха, Его щедрость и доброе отношение к 

Своему рабу. Эта степень ниже довольства Аллаха. 

Совершение молитвы в конце отведённого для неё 

времени – это прощение Аллаха. Прощение 

даруется за какие-либо упущения. В данном случае 

упущением является несовершение молитвы в 

начале отведённого для неё времени. 

Имам аш-Шафии сказал: «Довольство Аллаха мы 

любим больше, чем Его прощение, ибо, похоже, что 

прощение даруется за упущения». 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

ُْذورة  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو حما
 .رواه ادلارقطين اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اء: رضاء اهلل، عكس سخطه •  .رضوان اهلل : بكرس الرَّ

له وإحسانه ىلع عبده، فيه دون مرتبة الرضا •  .رمحة اهلل : تفضُّ

 .عفو اهلل : جتاوزه ومساحمته •

 :فوائد احلديث
، أما أداؤها -تعاىل-ل رمحة اهلل ، فإن لم يكن ذلك فالتؤد يف وسطه؛ نلاي-تعاىل-استحباب أداء الصالة املفروضة يف أول وقتها؛ طلبا لرِضوان اهلل  .1

اعة، فمن أخرها إىل آخر وقتها، فإن اهلل تعاىل ياعفو عنه، ويساحمه ىلع تاكاسله وعدم مُ   .بادرتهيف آخر الوقت، ففيه تاكاسل وتاثاقل عن الطَّ

فو اهلل، والعفو ال يكون إال بعد يشء .2  .من اتلَّقصري أن أفضل املراتب اثلالث: رِضوان اهلل، ثم رمحة اهلل، ثم عا

[، وقال تعاىل: ) خذوا ما 12فضيلة النشاط يف العبادة، واملبادرة إيلها، واإلتيان إيلها برغبة؛ قال تعاىل: ) يا حيىي خذ الكتاب بقوة ( ]مريم:  .3
يذكرون اهلل إال قليال (، ]النساء : [، وذم املنافقني بقوهل: ) وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون انلاس وال 171آتيناكم بقوة ( ]األعراف: 

142]. 

 املراجع:املصادر و

 -وت سنن ادلار قطين، تأيلف: يلع بن عمر بن أمحد ادلارقطين، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، وغريه، انلارش: مؤسسة الرسالة، بري
 .بلنان

 .األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويشضعيف اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين 

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

   (10611) الرقم املوحد:

واحلديث ضعيف ويغين عنه حديث: أي العمل 
 .أفضل؟ قال: )الصالة ىلع وقتها(. متفق عليه

В своей основе желательно совершать молитвы в 

начале отведённого для них времени. Однако 

иногда бывают такие обстоятельства, когда лучше 

не совершать молитву в начале времени. 

Например, полуденная молитва, с которой лучше 

повременить из-за сильной жары, ибо, согласно 

Сунне, следует дождаться похолодания. То же 

самое касается и ночной молитвы, которую по 

Сунне лучше отложить и не совершать в начале 

времени, ибо это достоверно установлено от 

избранного Посланника (да благословит его Аллах 

и приветствует).  

Цепочка вышеприведённого хадиса является 

слабой, но его смысл может заменить другой 

достоверный хадис. Когда Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) спросили о том, какое 

дело является наилучшим, он ответил: 

«Своевременно совершённая молитва». 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

قُون: إن  دَّ أوليس قد جعل اهلل لكم ما تَصَّ
، ولك تَْكبرَِيٍة  ، ولك بكل تَْسبِيَحٍة َصَدقَةا َصَدقَةا

، ولكي َتْهلِيلٍَة َصَدقَةا   حَتِْميَدٍة َصَدقَةا
 

«A разве не определил Аллах и вам то, из 
чего вы могли бы давать милостыню? 

Поистинe, каждое прославление Аллаха 
– это садака, и каждое возвеличивание 

Аллаха – это садака, и каждое 
восхваление Аллаха – это садака, и 

каждое произнесeние слов единобожия – 
это садака.»... 

 :احلديث .795
أن ناًسا من  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر الغفاري 

قالوا  -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-أصحاب رسول اهلل 
: يا رسول اهلل، -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-للنيب 

ثُور باألجور:  يُصلون كما نُصيل  ذهب أهل ادلُّ
وياُصومون كما نصوُم، وياتصدقون بُفُضول أمواهِلم. 
قُون: إن  دَّ قال: أوليس قد جعل اهلل لكم ما تاصَّ
قاًة، ولك  دا ٍة صا قاًة، ولك تاْكِبريا دا ٍة صا اْسِبيحا بكل ت
قاًة، وأمٌر بمعروٍف  دا قاًة، ولك  تاْهِليلاٍة صا دا ٍة صا ِْميدا حتا

قاٌة، ونايْهٌ عن  دا قاٌة، ويف بُْضع أحدكم صا دا ُمنكٍر صا
صدقة. قالوا: يا رسول اهلل، أيأِت أحدنا شهوتاه 
ويكوُن هل فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها يف حرام 
أكان عليه ِوْزٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل 

 أجٌر.

** 

795. Текст  хадиса: 

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) передал, что 

однажды люди из числа сподвижников Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказали Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует): «O Посланник Аллаха, тем, кто 

обладает большими богатствами, достанутся все 

награды, ведь они молятся подобно нам и постятся 

подобно нам, но они ещё и раздают милостыню 

(садака) от излишков своего достояния!» В ответ им 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «A разве не определил Аллах и вам то, из 

чего вы могли бы давать милостыню? Поистинe, 

каждое прославление Аллаха – это садака, и 

каждое возвеличивание Аллаха – это садака, и 

каждое восхваление Аллаха – это садака, и каждое 

произнесeние слов единобожия – это садака, и 

побуждение к одобряемому – это садака, и 

удержание от порицаемого – это садака, и 

совершение полового сношения каждым из вас [со 

своей женой] – это садака». Люди спросили: «О 

Посланник Аллаха, разве и за то, что кто-нибудь из 

нас удовлетворит своё желание, он получит 

награду?!» На это Прoрок (да благословит его 

Аллах и приветствует) ответил: «Скажите, а если 

бы кто-нибудь из вас удовлетворил своё желание 

запретным образом, понёс бы он бремя греха? 

Соответственно, если он удовлетворит своё 

желание дозволенным образом, то получит 

награду.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أن ناسا قالوا: يا رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 
اهلل ذهب أهل األموال باألجور وأخذوها عنا، فهم 
يصلون كما نصيل ويصومون كما نصوم ويتصدقوا 
بأمواهلم الزائدة عن حاجتهم، فنحن وهم سواء يف 

** 

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) передал, что 

как-то раз люди сказали: «O Посланник Аллаха, 

тем, кто обладает большими богатствами, 

достанутся все награды, ведь они молятся подобно 

нам и постятся подобно нам, но они ещё и раздают 

милостыню (садака) от излишков своего 

достояния!» Пророк (да благословит его Аллах и 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اذلكر

 -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ثُور : مجع داثْر، ويه: األموال •  .ادلُّ

 .فضول أمواهلم : فضول مجع فضل، والفضل: هو ما زاد عن احلاجة •

 .والكهما تصح إرادته هناابُلْضع : يطلق ىلع اجلماع، وىلع الفرج نفسه،  •

 .شهوته : ذلته وما تشتاق إيله نفسه •

 .وزر : الوزر احلمل واثلقل، وأكرث ما يطلق ىلع اذلنب واإلثم •

 :فوائد احلديث
 .كرثة وجوه أعمال اخلري .1

 .-تعاىل-تنافس الصحابة ىلع فعل اخلريات، وحرصهم يف نيل عظيم األجر والفضل من عند اهلل  .2

 . اإلسالم، وأنها تشمل لك عمل يقوم به املسلم بنية صاحلة وقصد حسنسعة مفهوم العبادة يف .3

 .يرس اإلسالم وسهوتله، فُك مسلم جيد ما يعمله يلطيع اهلل به .4

 .األغنياء والفقراء مأمورون بفعل الطااعت وترك املنكرات .5

الصيام، ولكنهم يفضلوننا باتلصدق بما الصالة ويف 
 من فضل املال وال نتصدق. -تعاىل-أعطاهم اهلل 

أنه إذا فاتتهم  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخربهم انليب 
الصدقة باملال فهناك الصدقة باألعمال الصاحلة، 
فلإلنسان بكل تسبيحة صدقة ولك تكبرية صدقة 

عروف ولك حتميدة صدقة ولك تهليلة صدقة وأمر بامل
  .صدقة ونيه عن املنكر صدقة

: أن الرجل إذا -صىل اهلل عليه وسلم-ثم أخرب انليب 
  .أىت امرأته فإن يف ذلك صدقة

فقالوا: يا رسول اهلل أيأِت أحدنا شهوته ويكون هل 
  .فيها أجر

قال: أرأيتم لو زىن ووضع الشهوة يف احلرام هل يكون 
وضعها يف عليه وزر؟ قالوا: نعم، قال فكذلك إذا 

 .احلالل اكن هل أجر

приветствует) ответил им, что даже если они не 

могут давать милостыню из своего имущества, то 

есть возможность давать милостыню из своих 

благих дел, ведь каждое прославление Аллаха – 

это садака (т. е. произнесение слов «Субхана-

Ллах=Пречист Аллах»), и каждое возвеличивание 

Аллаха – это садака (т. е. произнесение слов 

«Аллаху Акбар=Аллах Превелик»), и каждое 

восхваление Аллаха – это садака (т. е. 

произнесение слов «Альхамдули-Ллях=Хвала 

Аллаху»), и каждое произнесeние слов единобожия 

– это садака (т. е. произнесение слов «Ля иляха 

илля-Ллах=Нет божества, достойного поклонения, 

кроме Аллаха»), и побуждение к одобряемому – это 

садака, и удержание от порицаемого – это садака. 

После чего Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал, что даже вступление в 

половую близость со своей женой является 

садакой. Люди спросили: «О Посланник Аллаха, 

разве и за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит 

своё желание, он получит награду?!» На это Прoрок 

(да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«Скажите, а если бы кто-нибудь из вас 

удовлетворил своё желание запретным образом, 

понёс бы он бремя греха? Соответственно, если он 

удовлетворит своё желание дозволенным образом, 

то получит награду». 
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 .فقراء املسلمني اكنوا يغبطون أغنياءهم يلفعلوا اخلري مثلهم .6

 املراجع:املصادر و

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي-1

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-2

 .ه1426الرياض،  رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن،-3

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب-4

 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-5

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح ري-6
   (4558) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو 
الرجل الصالح، بنوا ىلع قربه مسجدا، وصوروا 
 فيه تلك الصور، أوئلك رشار اخللق عند اهلل

 

«Поистине, когда среди них был какой-
нибудь праведный раб или праведный 
человек, и он умирал, они строили над 

его могилой храм и расписывали его 
такими изображениями. Те люди 

окажутся худшими созданиями пред 
Всемогущим и Великим Аллахом [в День 

Воскрешения].» 

 :احلديث .796
رات -ريض اهلل عنها -عن اعئشة  ة، ذاكا لاما ، أن أمَّ سا

ا  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل  ِنيسة رأْتها كا
ت فيها 

ا
رت هل ما رأ كا اِرياة، فذا ِة يُقال هلا ما بأرض احلاباشا

ور، فقال رسول اهلل  : -اهلل عليه وسلمصىل -من الصُّ
بد الصالح، أو الرُّجل » أوئِلِك قوم إذا مات فيهم العا

ُروا فيه تلك  وَّ الح، بانُوا ىلع قاربه مسجدا، وصا الصَّ
ار اخلالْق عند اهلل ور، أوئِلِك رِشا  «.الص 

** 

796. Текст  хадиса: 

‘Айша (да будет доволен ею Аллах) передала: 

«Умм Саляма рассказала Посланнику Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) о церкви в Эфиопии, 

которую называли [церковью] Марии. Она 

рассказала ему о том, что церковь была расписана 

различными изображениями. Тогда Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

"Поистине, когда среди них был какой-нибудь 

праведный раб или праведный человек, и он 

умирал, они строили над его могилой храм и 

расписывали его такими изображениями. Те люди 

окажутся худшими созданиями пред Всемогущим и 

Великим Аллахом [в День Воскрешения].»" 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ة  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة  لاما ريض اهلل -أن أمَّ سا
ِنيسة فيها صور،  -عنها ملا اكنت بأرض احلاباشة رأت كا

كرت هل  ت  فيها من  -صىل اهلل عليه وسلم-فاذا
ا
ما رأ

واتلصاوير؛ تعجبًا من ذلك، ومن حسن الزخرفة 
صىل -أجل عظم هذا وخطره ىلع اتلوحيد؛ رفع انليب 

رأسه، وبنّي هلم أسباب وضع هذه  -اهلل عليه وسلم
الصور؛ تلحذير أمته مما فعل أوئلك، وقال: إن هؤالء 
اذلين تذكرين اكنوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 

تلك الصور، ىلع قربه مسجًدا يصلون فيه، وصوُروا 
؛ ألن -تعاىل-وبنيَّ أن فاعل ذلك رش اخللق عند اهلل 

 .-تعاىل-فعله يؤدي إىل الرشك باهلل 

** 

‘Айша (да будет доволен ею Аллах) сообщила, что 

когда Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах) 

находилась в Эфиопии, она увидела там церковь, 

которая была расписана различными 

изображениями. И она рассказала Пророку (мир 

ему и благословение Аллаха) о красоте увиденных 

росписей и изображений, восхищаясь ими.  Из-за 

серьёзности этого вопроса и его опасности для 

единобожия Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) поднял голову и разъяснил 

присутствующим причины появления таких 

изображений. Предостерегая свою общину от 

совершения подобного, Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал, что когда среди 

эфиопов умирал какой-нибудь праведный человек, 

они строили над его могилой храм, где проводили 

богослужения. И они разукрашивали такой храм 

подобными изображениями. Затем он (мир ему и 

благословение Аллаха) разъяснил, что те, кто 

создавал эти изображения, окажутся худшими 

творениями пред Всевышним Аллахом, поскольку 

подобное занятие ведёт к многобожию. 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد اتلصنيف:
  اثلقافة اإلسالمية < احلضارة اإلسالميةادلعوة واحلسبة < 

 أحَكم اجلنائز.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنها -اعئشة  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بد ايلَّهود وانلَّصارى. • ة: ُمتاعا ِنيسا ة : الكا ِنيسا  كا

 :فوائد احلديث
بدة األوثان .1 ك، وابُلعد عن التَّشبُّه بِعا ريعة الرش  ا ذلا دَّ  .حتريم بناء املساجد ىلع الُقبور، أو دافن املوىت يف املساجد؛ سا

اباهاهم واستحق الع .2 ور يف املسجد هو عمل ايلَّهود وانلَّصارى، وأنَّ من فعل هذا، فقد شا ذاب اذلي أنَّ بناء املساجد ىلع الُقبور، وناصب الصُّ
 .يستحقونه

ارجه .3 ك، سواء اكنت الُقبور يف الماسجد أو خا  .أن الصالة عند الُقبور ذاِريعة للرش 

واات األرواح .4 ور إذا اكنت ذلا  .حتريم اختاذ الصُّ

لِْق اهلل تعاىل .5 ر فيه اتلصاوير، فهو من رشا  خا وَّ ن باىن مسجدا ىلع قارب وصا  .أن ما

يعة جلانااب اتلوحيد محاية اك .6 كمِحاية الرشَّ ت مجيع الوسائل اليت قد تُؤدي إىل الرش  دَّ  .ملة؛ حبيث سا

بْنِية ىلع القبور؛ ألن انليب  .7 نيِْه  -صىل اهلل عليه وسلم -عدم صحة الصالة يف املساجد الما نىه عن ذلك ولعان فاعله، وانلَّيه يقتيض فساد الما
 .عنه

ته؛ وجه ذل -صىل اهلل عليه وسلم-ِحرص انليب  .8 مَّ
ُ
ِنيع ايلَّهود  -صىل اهلل عليه وسلم-ك: أنه ىلع ِهداية أ ته من صا ر أمَّ وهو ىلع فِراش الُموت حُيذ 

 .وانلَّصارى مع أنبيائهم وصاحليهم

 املراجع:املصادر و

حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .م2002ه، 1422مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 

ة   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

سالة، الرتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم
 .ه1427الطبعة: األوىل 

 .ه1432ه، 1428ن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار اب

 .م2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

رات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األما
 .م2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

مكتبة السوادي، جدة،  -دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد 
 .م2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -اململكة العربية السعودية

 .م2001 -ه1422الطبعة: األوىل  -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -كتاب اتلوحيد امللخص يف رشح 
   (10887) الرقم املوحد:



 

182 
 

 

 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرباالفقه وأصوهل < فقه املعامالت <  اتلصنيف:

 عقيدة: العذر باجلهل. -كتاب الواكلة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

أوه، أوه، عني الربا، عني الربا، ال تفعل، ولكن 
اتلمر ببيع آخر، ثم اشرت إذا أردت أن تشرتي فبع 
 به

 

«Ах, ах... Это же и есть ростовщичество, 
это же и есть ростовщичество! Не 

поступай так. А если захочешь купить, то 
продай эти финики [за деньги], а потом 
купи на эти деньги [других фиников].» 

 :احلديث .797
: جاء بالل -اهلل عنهريض  -عن أيب سعيد اخلدري

، فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل  بتمر باْريِنٍّ
« من أين لك هذا؟»: -صىل اهلل عليه وسلم-هل انليب 

قال بالل: اكن عندنا تمر رديء، فبعُت منه صاعني 
. فقال -صىل اهلل عليه وسلم-بصاع يلطعم انليب 

وَّ »عند ذلك:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ا
وَّْه، أ

ا
ْه، أ

نْيُ الربا، عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن  عا
 «.تشرتي فاِبِع اتلمرا ببيع آخر، ثم اشرت به

** 

797. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передает: «Биляль принёс Посланнику Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) финики сорта барни, 

и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

спросил: “Откуда у тебя это?” Он ответил: “У нас 

были плохие финики, и я продал два са‘ их за один 

са‘ этих, чтобы накормить Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха)”. Тогда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: “Ах, ах… Это же и 

есть ростовщичество, это же и есть 

ростовщичество! Не поступай так. А если захочешь 

купить, то продай эти финики [за деньги], а потом 

купи на эти деньги [других фиников] ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل عليه -إىل انليب  -ريض اهلل عنه-جاء بالل 
صىل اهلل -بتمر برين جيد، فتعجب انليب  -وسلم

 من جودته وقال: من أين هذا؟ -عليه وسلم
قال بالل: اكن عندنا تمر، فبعت الصاعني من الردي 

صىل اهلل -مطعم انليب بصاع من هذا اجليد، يلكون 
 .منه -عليه وسلم

وتأوه،  -صىل اهلل عليه وسلم-فعظم ذلك ىلع انليب 
 .ألن املعصية عنده يه أعظم املصائب

وقال: عملك هذا، هو عني الربا املحرم، فال تفعل، 
ولكن إذا أردت استبدال رديء، فبع الرديء 
بدراهم، ثم ِاشرت بادلراهم تمًرا جيًدا. فهذه طريقة 

 .مباحة تعملها، الجتناب الوقوع يف املحرم

** 

Биляль принёс Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) финики сорта барни, и 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

подивился таким хорошим финикам и спросил 

Биляля: «Откуда это?» Биляль ответил: «У нас 

были плохие финики, и я продал два са‘ плохих за 

один са‘ вот этих хороших, чтобы их ел Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха)». На Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха) этот поступок 

произвёл глубокое впечатление: он даже ахнул, 

поскольку любое ослушание Аллаха было великой 

бедой для него, и сказал Билялю: «Этот твой 

поступок и есть то самое запретное 

ростовщичество, так что не поступай так! Если же 

ты захочешь обменять плохие финики на хорошие, 

то продай плохие за дирхемы, а потом на эти 

дирхемы купи хороших. Это дозволенный способ, к 

нему и прибегай, дабы избежать запретного». 
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 :معاين املفردات
 .طول برين : من تمر املدينة اجليد، وهو معروف بها إىل اآلن، برسه أصفر، فيه •

 .رديء : غري جيد •

وَّهْ : لكمة يؤىت بها للتوجع، أو اتلفجع، وهذا اتلأوه أبلغ يف الزجر دلالتله ىلع اتلألم من هذا الفعل •
ا
 .أ

 .عني الربا : حقيقة الربا املحرم •

 .فبع اتلمر : الردئ •

 ."ببيع آخر : بمبيع آخر لقوهل: "ثم اشرت به •

 .ثم اشرت به : تمًرا جيًدا •

 :فوائد احلديث
 .عنهافيه بيان يشء من أدب املفيت.وهو أنه إذا سئل عن مسألة حمرمة، ونىه عنها املستفيت، أن يفتح أمامه أبواب الطرق املباحة، اليت تغنيه  .1

 .أنه ال اعتبار باتلفاضل يف الصفات يف جتويز الزيادة .2

 .احاتاهتمام اإلمام بأمر ادلين وتعليمه ملن ال يعلمه وإرشاده إىل اتلوصل إىل املب .3

ن ال يعلم اتلحريم حىت يعلمه .4  يف احلديث قيام عذر ما

 .حتريم ربا الفضل يف اتلمر، بأن يباع بعضه ببعض، وأحدهما أكرث من األخر .5

ه، استدل باحلديث ىلع جواز اتلورق ويه نوع من أنواع ابليوع، ويه أن يشرتي اإلنسان غرضا بثمن مؤجل ال يلنتفع به بل يلبيعه وينتفع بثمن .6
 .: أن يشرتي سيارة باألجل من أخيه، ويقبضها ثم يبيعها يف السوق بنقد بال تأجيل، فينتفع بانلقد، ويدفع ادلين يف املستقبلمثاهل

 .-صىل اهلل عليه وسلم-عظم املعصية، كيف بلغت من نفس انليب  .7

 يدل ىلع عدمه.وقد ورد يف بعض الطرق أنه قال: أمره برد ابليع، والسكوت عن الرد، ال -صىل اهلل عليه وسلم-لم يذكر يف احلديث أن انليب  .8
ال ُتْظلاُمون{ ِالُكم ال تاْظِلُمونا وا ُه[ وقد قال تعاىل: }فإْن تُبتم فالاُكم ُرؤوس أْموا  .]هذا الربا فُردَّ

ْن -تعاىل-جواز الرتفه يف املأكل واملرشب، ما لم يصل إىل حد اتلبذير، والرسف املنيه عنه، فقد قال  .9 جا ِلِعبااِدهِ : }قُْل ما رما ِزيناةا اهلل اليت أْخرا حا
نيا{ نُوا يف احلايااِة ادلُّ ينا آما ِ ْزِق؟ قُْل يه لذِلَّ يباِت ِمنا الر  الطا  .وا

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري -

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-األحَكم تيسري العالم رشح عمدة -

 .م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم  -
   (6033) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجلهاد < فضل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه العبادات <  اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق احلميدة

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 .متفق عليه، واللفظ ملسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ِشْعب : الطريق يف اجلبل، وما انفرج بني اجلبلني. •

 :احلديثفوائد 
 .استحباب السؤال عما حيتاج إيله اإلنسان من أمور ادلين .1

 .ُمالطة انلاس عند فسادهم مداعة الرتكاب اآلثام .2

 .بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهلل بانلفس واملال .3

 .فضل العزلة عند خوف الفتنة .4

 Кто из людей самый лучший, о»  أي انلاس أفضل يا رسول اهلل
Посланник Аллаха»? 

 :احلديث .798
مرفواعً: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

مؤمٌن »رجٌل: أي انلاِس أفضل يا رسول اهلل؟ قال: 
ن؟ قال: « يف سبيل اهلل جماهٌد بنفِسه وماهِل  قال: ثم ما

عااب يعبُد ربَّه» ويف «. ثم رجٌل معزتٌل يف ِشعب من الش 
ه»رواية:  ، ويدُع انلاسا ِمن رشا  «.يتيِق اهللا

** 

798. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передает: «Один человек спросил: “Кто из людей 

самый лучший, о Посланник Аллаха?” Он ответил: 

“Верующий, сражающийся на пути Аллаха 

самостоятельно и посредством своего имущества”. 

Он спросил: “А затем кто?” Он ответил: “Человек, 

уединившийся в одном из ущелий и 

поклоняющийся Господу своему”». А в другой 

версии сказано: «Тот, кто боится Аллаха и 

избавляет людей от своего зла.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أي الرجال خري؟،  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
بماهل فبني أنه الرجل اذلي جياهد يف سبيل اهلل 

ونفسه، قيل: ثم أي؟ قال: ورجل مؤمن يف شعب من 
الشعاب يعبد اهلل ويدع انلاس من رشه. يعين أنه 
قائم بعبادة اهلل اكف عن انلاس وال يريد أن ينال 

 انلاس منه رش.

** 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

спросили о том, какой человек является 

наилучшим, и он ответил, что это человек, 

сражающийся на пути Аллаха самостоятельно и 

посредством своего имущества. Его спросили: «А 

затем кто?» И он ответил, что это человек, 

уединившийся в одном из ущелий, который 

поклоняется Аллаху и избавляет людей от своего 

зла. То есть он занят поклонением Аллаху и не 

причиняет и не желает причинять зла людям. 
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 املراجع:املصادر و

 .اجلوزي بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 .ه1426صاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: رشح رياض ال

 .ه1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق ردا انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة 
   (5773) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق السين والطالق ابلديع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-حممود بن بليد  راوي احلديث:
 .رواه النسايئ ج:اتلخري

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
أ بادلين، ويستخف به •  .أيُلعب : أيلعب: مبين للمجهول، ومعناه: هل يُعبث باألمر، أو يهزا

 .كتاب اهلل : املراد به هنا أحَكمه املأخوذة منه •

 ,Неужели они играют с Писанием Аллаха  أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟
пока я ещё нахожусь среди вас? 

 :احلديث .799
خرِب رسول اهلل 

ُ
صىل اهلل -عن حممود بن بليد، قال: أ

ات  -عليه وسلم لَّق امرأته ثالثا تاْطِليقا عن رجل طا
ْضباان ثم قال:  يُلْعاُب بكتاب اهلل وأنا »مجيًعا، فقام غا

ا
أ

ْظُهِرُكم؟
ا
أال  حىت قام رجل وقال: يا رسول اهلل،« بني أ

 أقتله؟

** 

799. Текст  хадиса: 

Махмуд ибн Лабид, да будет доволен им Аллах, 

передал: "Однажды Посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сообщили о 

том, что некий мужчина объявил развод своей жене 

три раза подряд. Он разгневался и поднялся со 

своего места, а затем сказал: "Неужели они играют 

с Писанием Аллаха, пока я ещё нахожусь среди 

вас?" Тогда один из сподвижников встал и сказал: 

"О Посланник Аллаха! Могу ли я казнить его"? 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

خرِب انليب 
ُ
عن رجل أوقع  -عليه الصالة والسالم-أ

ثالث تطليقات ىلع امرأته جمموعة لم يتخللها 
من ذلك  -عليه الصالة والسالم-رجعة، فغضب 

الفعل، واعترب هذا من االستهزاء برشع اهلل واللعب 
بأحَكمه، ألن املرشوع للمسلم أن يطلق واحدة يف 

لم جيامع فيه، وأن يكون طالقه مرة واحدة طهر 
يلتمكن من املراجعة، فإذا مجعها لكها ضيق ىلع 
نفسه، ولم يبِق طريقا إلرجاع أهله، وعليه فجمع 
الطلقات اثلالث لكها يعترب من الطالق ابلديع 
املحرم، مع مالحظة ضعف احلديث، لكن معناه 

 .صحيح

** 

как-то раз Пророку, да благословит его  Аллах и 

приветствует, сообщили о том, что некий мужчина 

объявил развод своей жене три раза подряд, не 

разъединив их периодом ожидания. Этот поступок 

разгневал Посланника Аллаха, да благословит его  

Аллах и приветствует, ибо он воспринял такой 

развод как издевательство над Шариатом Аллаха и 

игру с Его постановлениями. Дело в том, что если 

мусульманин разводится, то ему предписано 

давать однократный развод в период, когда его 

жена чиста от месячных и он не вступил с ней в 

интимную близость после окончания последней 

менструации. Объявив жене однократный развод, у 

мужа затем будет возможность вернуть себе 

супругу. Если же муж объявил развод своей жене 

три раза подряд, то он поставил себя в 

затруднительное положение и не оставил себе пути 

для возвращения жены обратно. Кроме того, против 

такого человека выступает ещё и тот факт, что 

объявление развода три раза подряд в Шариате 

запрещено и считается еретическим разводом. 

Несмотря на то, что иснад данного хадиса является 

слабым, его смысл является правильным. 
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 .حيًّابني أظهركم : واملعىن: أيلعب بأحَكم اهلل، وأنا ما زلُت معكم  •

 :فوائد احلديث
 .ىلع دين اهلل وذلك ظاهر من إرادتهم قتل املتعجل يف الطالق -ريض اهلل عنهم-شدة غرية الصحابة  .1

 .أن الطلقات اثلالث اليت لم يتخللهن رجعة، وال نكاح واكنت يف جملس واحد أنها طالق بدعة حمرمة .2

 .لم يغضب إال ىلع معصية كبرية -صىل اهلل عليه وسلم-اذلنوب، فإن انليب ، وتعدي حدوده، من كبائر -تعاىل-أن اتلالعب بأحَكم اهلل  .3

، وإنما قال ذلك استغرابًا من -صىل اهلل عليه وسلم-حرام، ولو بعد وفاته  -صىل اهلل عليه وسلم-وسنة رسوهل  -تعاىل-اتلالعب بكتاب اهلل  .4
 .رسعة تغري األمور

 .فيهجواز اإلخبار عن املنكر يلبني احلكم الرشيع  .5

 .الغضب عند املوعظة .6

 املراجع:املصادر و

  1406سنن للنسايئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية،  -

 1985مشَكة املصابيح للتربيزي, املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين, املكتب اإلساليم, الطبعة: اثلاثلة،  -

 1405 - اثلاثلة: الطبعة. بريوت –حاديث احلالل واحلرام، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم اغية املرام يف ختريج أ -

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

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -  م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا
  مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -

الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -الل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمنيفتح ذي اجل -
1427- 

َّوِي  - ل للنرش واتلوزيع دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم  -ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الوا
 .م 1996 - ـه 1416الطبعة: األوىل/ 

   (58139) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعان اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < القضاء < ادلاعوى وابلي نات

 املرياث. -الكبائر موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .رواه أبوداود وابن ماجه والنسايئ اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم 
فليست من اهلل يف يشء، ولن يدخلها اهلل 

جنته، وأيما رجل جحد ودله، وهو ينظر إيله 
اهلل منه، وفضحه ىلع رءوس األولني احتجب 

 واآلخرين

 

«Любая женщина, которая ввела в среду 
каких-то людей того, кто к ним не 

относится, — ничто пред Аллахом, и Он 
не введёт её в Свой Рай, и любой 

мужчина, который отказывается от 
своего ребёнка, глядя на него, будет 
отделён от Аллаха завесой, и Аллах 

опозорит его в присутствии первых и 
последних»! 

 :احلديث .800
-أنه سمع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يقول حني نزلت آية  -صىل اهلل عليه وسلم
أيَّما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس »املتالعنني: 

يدخلها اهلل منهم فليست من اهلل يف يشء، ولن 
جنته، وأيما رجل جحد ودله، وهو ينظر إيله، احتجب 

 «.اهلل منه، وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين

** 

800. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что он слышал, как после ниспослания 

аятов об обмене проклятиями (ли‘ан) Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Любая женщина, которая ввела в среду каких-то 

людей того, кто к ним не относится, — ничто пред 

Аллахом, и Он не введёт её в Свой Рай, и любой 

мужчина, который отказывается от своего ребёнка, 

глядя на него, будет отделён от Аллаха завесой, и 

Аллах опозорит его в присутствии первых и 

последних»! 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

خيرب احلديث عن عقوبات ألناس معينني، ومنهم أنَّ 
ودلا ليس منه بل املرأة اليت تدخل ىلع فراش زوجها 

من زناها مع آخر فإنها ليست مدركة لرمحة اهلل 
ورضوانه بل يه يف سخطه، وذلك لعظم هذه اجلريمة 
ويه إفساد الفراش واختالط األنساب، ومن تربأ من 
ودله وهو  يعرفه وجحد نسبه لم ينظر اهلل إيله يوم 
القيامة، وحرمه من انلظر إيله وفضحه ىلع رؤوس 

 .لقيامة جزاًء ىلع نكرانه لنسب ودلهاخلالئق يوم ا

** 

В хадисе содержится сообщение о наказании, 

ожидающем определённых людей. Если женщина 

рожает на ложе мужа ребёнка, которые зачат не от 

него, а является результатом прелюбодеяния, то не 

видать ей милости Аллаха и Его довольства. Её 

ожидает гнев Аллаха, учитывая тяжесть этого 

преступления, поскольку в результате смешивается 

фамильная принадлежность ребёнка. И если 

мужчина отказывается от своего ребёнка и 

утверждает, что это не его ребёнок, зная, что на 

самом деле он его, на того не посмотрит Аллах в 

Судный день и лишит его возможности посмотреть 

на Него и опозорит его в присутствии всех творений 

в Судный день в качестве воздаяния за то, что он 

отверг собственного ребёнка. 
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 :معاين املفردات
دات بأيمان من الزوجني، مقرونة بلعن، أو  •  .غضب وفيه ريم الزوجة بالزنااملتالعنني : من اللعان وهو رشاًع: شهادات مؤكَّ

 .أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم : بأن تنسب لزوجها ودلاً من غريه •

 .فليست من اهلل يف يشء : أي من رمحته وعفوه •

عقيدة أهل ولن يدخلها اهلل جنته : مع من يدخلها من املحسنني ابتداًء، بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء ثم تدخلها إن اكنت مؤمنة؛ ألن من  •
 .السنة أنه ال حُيرم من دخول اجلنة إال الَكفر

 .وأيما رجل جحد ودله : أنكره ونفاه •

 .جنته : اجلنة يه ادلار اليت أعد اهلل فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعه •

 .احتجب اهلل منه : حرمه من انلظر إيله يوم القيامة •

 :فوائد احلديث
أليلم المرأة خانت، ومكنت رجاًل أجنبيًّا من نفسها، فحملت منه، فنسبت هذا الودل إىل زوجها وإىل أرسته، وأصبح الويل العظيم، والعقاب ا .1

 .كأنه منهم، وهو ليس منهم

 .أن اهلل بريء منها، فليست منه يف يشء، وأن اهلل حيرمها جنته -تعاىل-هذه املرأة يلحقها من وعيد اهلل  .2

الودل ودله، ولكنه نفاه وتربأ منه، فقطع نسب هذا الودل، وأصبح مكروها مرشدا، ومفتضًحا خجاًل أمام  يلحق الغضب والعذاب من علم أن .3
 .انلاس، فَكن اجلزاء من جنس العمل؛ ففضحه اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق من األولني واآلخرين

 .تربؤ اإلنسان من ودله من كبائر اذلنوب لرتتب هذه العقوبة العظيمة عليه .4

 ."تربؤ اإلنسان من ودله إذا لم يكن عنده يقني أنه منه ال ترتتب هذه العقوبة لقوهل: "وهو ينظر إيله .5

 .يف احلديث أن اإلنسان إذا أقر بالودل ثبت نسبه منه وال يمكن نفيه أبداً  .6

وُّف إىل حفظ األنساب، وإحلاق الفروع باألصول قال تعاىل: }يا أيها انلا .7 اشا س إنا خلقناكم من ذكر وأنىث وجعلناكم الشارع احلكيم هل ت
 .[13شعوبا وقبائل تلعارفوا{ ]احلجرات: 

 املراجع:املصادر و

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

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

 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية  -سنن ابن ماجه : حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-انمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوز

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام  .م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا

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

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

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت  -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري 

ِغرِي/ حممد بن إسماعيل الصنعاين، أبو إبراهيم، عز ادلين، املعروف كأسالفه باألمري املحقق: د. ُح اجلااِمع الصَّ ْ د إبراهيم  اتلَّنويُر رشا د إسحاق حممَّ حممَّ
 .م 2011 - ـه 1432الطبعة: األوىل، -مكتبة دار السالم، الرياض 

 .ه 1423 -ىل األو:  الطبعة -الكويت – اتلوزيع و للنرش غراس مؤسسة - األبلاين ادلين نارص حممد/األم –ضعيف أيب داود 
   (58159) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أيما امرأة زوجها َويِلّان فيه لألول منهما، وأيما 
ا من رجلني فهو لألول منهما   رجل باع بيعا

«Любая женщина, которую выдали 
замуж два покровителя, считается женой 
того, за кого её выдал первый из них. И 
товар любого человека, который продал 

его двоим, принадлежит тому, кому он 
продал его первым» 

 :احلديث .801
صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن سمرة بن جندب 

يِلَّاِن فيه »قال:  -اهلل عليه وسلم ها وا يُّما امرأٍة زاوَّجا
ا
أ

ْن راُجلنْي فهو  يُّما راُجٍل باع بايًْعا ما
ا
ِل منهما، وأ وَّ

ا
لأل

ِل منهما  «.لألوَّ

** 

801. Текст  хадиса: 

Самура ибн Джундуб, да будет доволен им Аллах, 

передаёт, что Пророк, да восхвалит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Любая женщина, которую 

выдали замуж два покровителя, считается женой 

того, за кого её выдал первый из них. И товар 

любого человека, который продал его двоим, 

принадлежит тому, кому он продал его первым.» 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

أن املرأة إذا عقد  -ريض اهلل عنه-معىن حديث سمرة 
كأخوين شقيقني -يف املرتبة  هلا ويلان مستويان

د هل  -مثال قا لزوجني ُمتلفني, اكنت للزوج اذلي عا
ل الويلنْي, سواء اكن قد دخل بها اثلاين أم ال, كما  أوَّ
أفاد أن من باع شيئًا لرجل ثم باعه آلخر, لم يكن 
للبيع اآلِخِر حكم، بل هو باطل؛ ألنه باع ما ال 

ل, وخرج عن يملك، إذ قد صار يف ملك املشرتي األو
 .ملك ابلائع بمجرد ابليع

** 

Из хадИз хадиса Самуры, да будет доволен им 

Аллах, следует, что если женщину выдали замуж 

два покровителя, равных по своему положению, 

например, два родных брата, за двух разных 

мужчин, то она считается женой того, за кого её 

выдали раньше, причём не имеет значения, 

вступил ли тот, за кого её выдали позже, с ней в 

половые отношения. Также из хадиса следует, что 

если человек продал что-нибудь кому-то, а потом 

продал этот же товар другому, то эта вторая 

продажа считается недействительной, поскольку 

это была продажа человеком того, чем он уже не 

владеет, ведь проданное уже перешло в 

собственность первого покупателя и перестало 

быть собственностью продавца в результате этой 

первой сделки.иса Самуры (да будет доволен им 

Аллах) следует, что если женщину выдали замуж 

два покровителя, равных по своему положению, 

например, два родных брата, за двух разных 

мужчин, то она считается женой того, за кого её 

выдали раньше, причём не имеет значения, 

вступил ли тот, за кого её выдали позже, с ней в 

половые отношения. Также из хадиса следует, что 

если человек продал что-нибудь кому-то, а потом 

продал этот же товар другому, то эта вторая 

продажа считается недействительной, поскольку 

это была продажа человеком того, чем он уже не 

владеет, ведь проданное уже перешло в 

собственность первого покупателя и перестало 

быть собственностью продавца в результате этой 

первой сделки. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < الصداق اتلصنيف:

 كتاب ابليعموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-سمرة بن جندب  راوي احلديث:

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد، واقترص ابن ماجه ىلع رواية اجلملة اثلانية املتعلقة بابليع اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .زوَّجها : عقد هلا •

 .ىلع املرأةويلان : تثنية ويل, وهو القريب اذلي يتوىل عقد انلَكح  •

 .لألول منهما : للسابق منهما •

 .باع بيعا من رجلني : باع هلما شيئًا واحًدا بعقدين •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ لألويلاء إذا ُخطب من أحدهم أن ياُردَّ األمر إىل اآلخرين ُمافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس .1

ل الويلنْي, وال اعتبار  -كأخوين شقيقني مثال-بة أن املرأة إذا عقد هلا ويلان مستويان يف املرت .2 د هل أوَّ قا لزوجني ُمتلفني, اكنت للزوج اذلي عا
 .للنَكح اثلاين, سواء اكن قد دخل بها اثلاين أم ال

زية ألحدهما ىلع إذا لم يعلم السابق من الويلني, أو زوَّجا مجيًعا يف وقت واحد ولم حيصل سبق ألحدهما, يبطل العقد يف الصورتني؛ ألنه ال م .3
 .اآلخر

ج املرأة ابلعيد من األويلاء، مع وجود األقرب بال عضل فالعقد ال يصح؛ ألنَّ ابلعيد ال يسىم ويلًّا مع وجود من هو أقرب منه, .4 اكبن عم أو  لو زوَّ
 .أخ ألب, مع أخ شقيق

م األصلح هلذه الوالية، من حيث معرفة والية عقد انلَكح من مجلة الواليات اليت خُيتار هلا األْكفاء، فإذا اكنوا يف در .5 جٍة واحدٍة من القرابة قد 
 .مصالح انلَكح، واختيار الزوج الكفء، واملصاهرة الصاحلة؛ ألنَّ هذا عقد سيدوم، فيُحتااط هل بطلب األصلح

 .أن من باع شيئًا لرجل ثم باعه آلخر, لم يكن للبيع اآلخر حكم، بل هو باطل؛ ألنه باع غري ما يملك .6

 .من داعه اثنان أن جييب أسبقهما -صىل اهلل عليه وسلم-عتبار األسبقية يف ادلين اإلساليم, وهلذا أمر انليب ا .7
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 املراجع:املصادر و

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

 الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،سنن  
    ه 1395

 .م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 

 .م2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

ع، اململكة زيمسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم(,  عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين, دار املغين للنرش واتلو
 م 2000 - ـه 1412العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 

 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية  

 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –ألبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص ادلين ا
 .م1985

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

 .م1993 - ـه1413عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، مرص, الطبعة: األوىل، نيل األوطار, حممد بن يلع الشواكين ايلمين, حتقيق: 

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 م 2003

 م 2006 _ه  1427رام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ امل
م إرساء بنت عرفة، )ط

ُ
(، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه(1427اإلسالمية، مرص، )

 ه 1431 ـهـ  1427بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ،  منحة العالم يف رشح
، أبو عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته, حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر

 .ه 1415 اثلانية،: الطبعة, بريوت –حلق، الصدييق، العظيم آبادي, دار الكتب العلمية عبد الرمحن، رشف ا
   (58071) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < العرشة بني الزوجنيالفقه  اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنها-أم سلمة  راوي احلديث:
 .رواه الرتمذي وابن ماجه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 .املرأة املسلمة ويه تؤمن باهلل وحده ال رشيك هل واكنت مؤدية حق زوجها دخلت اجلنةإذا ماتت  .1

 .بيان عظم حق الزوج ىلع زوجته .2

 .احلث ىلع سيع املرأة فيما يريض زوجها وجتنب ما يسخطه تلفوز باجلنة .3

أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض دخلت 
 Любая умершая женщина, муж которой»  اجلنة

был доволен ею, войдёт в Рай.» 

 :احلديث .802
قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة 

ا امرأٍة ماتت، وزوجها »: -صىل اهلل عليه وسلم- ما يُّ
ا
أ

 «.عنها راٍض دخلت اجلنة

** 

802. Текст  хадиса: 

Умм Саляма (да будет доволен ею Аллах) 

передает, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Любая умершая 

женщина, муж которой был доволен ею, войдёт в 

Рай.» 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

املرأة املزتوجة إذا ماتت وزوجها راٍض عنها لقيامها 
ملساحمته هلا فيما فرطت فيه اكن ذلك سببا حبقوقه أو 

دلخول اجلنة، واحلديث ضعيف ولكن يف معناه 
حديث:  "إذا صلت املرأة مخسها وحصنت فرجها 
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت" 

 .رواه ابن حبان وهو صحيح

** 

Любая женщина, на момент смерти которой её муж 

был доволен ею, поскольку она соблюдала его 

права должным образом, войдёт в Рай вместе с 

опередившими, то есть сразу. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1418الطبعة األوىل -وزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجل -

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -ك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمةتطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبار -

ِغريِ  - ُح اجلااِمع الصَّ ْ د إبراهيم مكتبة دار السالم، الرياض  -اتلَّنويُر رشا د إسحاق حممَّ الطبعة: األوىل، -حممد بن إسماعيل الصنعاين،املحقق: د. حممَّ
 .م 2011 - ـه 1432

رشكة مكتبة ومطبعة -مد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض حم -سنن الرتمذي  -
 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

فيصل عيىس ابلايب  -دار إحياء الكتب العربية  -ابلايقسنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد  -
 .احلليب

اململكة العربية السعودية/الطبعة:  -دار املعارف، الرياض -سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة/ حممد نارص ادلين،األبلاين  -
 .1992 ـه/  1412األوىل، 

   (5809) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أيما امرأة نكحت ىلع صداق أو حباء أو عدة، 
قبل عصمة انلاكح فهو هلا، وما اكن بعد عصمة 

انلاكح فهو ملن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه 
 الرجل ابنته أو أخته

 

«Какая бы женщина ни вышла замуж на 
основе определённого брачного дара или 
подарка её родственнику или обещания 

[подарить нечто], сделанного до 
заключения брака, всё это принадлежит 

ей, а всё, что было дано после 
заключения брака, принадлежит тому, 

кому оно было даровано. А больше всего 
мужчина заслуживает того, чтобы ему 
оказывали почтение за его дочь или 

сестру» 

 :احلديث .803
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال 

أيما امرأة ناكحت »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
ة، قبل ِعصمة انلَكح، فهو  داق أو ِحباء أو ِعدا ىلع صا
عطيه، 

ُ
هلا، وما اكن بعد ِعصمة انلَكح، فهو ملن أ

كرم عليه الرجل ابنتُه أو أختُه
ُ
 «وأحق ما أ

** 

803. Текст  хадиса: 

‘Амр ибн Шу‘айб передаёт от своего отца рассказ 

его деда [‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса] о том, 

что Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Какая бы женщина ни 

вышла замуж на основе определённого брачного 

дара или подарка её родственнику или обещания 

[подарить нечто], сделанного до заключения брака, 

всё это принадлежит ей, а всё, что было дано после 

заключения брака, принадлежит тому, кому оно 

было даровано. А больше всего мужчина 

заслуживает того, чтобы ему оказывали почтение 

за его дочь или сестру.» 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

معىن احلديث أنَّ أي امرأٍة تزوَّجت ىلع صداق، وهو 
املعطاة لقريب الزوجة، أو املهُر، أو ِحبااٍء، ويه العطية 

ٍة، وهو ما يِعد به الزوج، وإن لم حُيرِضه، إن اكنت  ِعدا
هذه األشياء اثلالثة وحنوها من اهلدايا والعطايا قد 
قدمت قبل عقد انلَكح، فهو للزوجة ال لغريها، ولو 
سيم باسم غريها من أقاربها، ذلك أنَّه لم يُعط، ولم 

م إالَّ ألجل انلَكح املنت  .ظريقدَّ

أما ما يقدم بعد عقد انلَكح لغري الزوجة من أقاربها 
، أو غريهم، فهو ملن أعطيه؛  من أٍب، أو أٍخ، أو عمٍّ
، ولم يبق يشٌء حُياىب من  ذلك أنَّ عقد انلَكح قد تمَّ
أجله، وإكرام أصهار الرجل أمٌر مألوٌف، وحمبوٌب، 
ومرغٌب فيه؛ فقد أصبحوا أقارب، والصلة بني 

 .عةاألقارب مرشو

** 

Смысл хадиса таков. Если женщина вышла замуж 

на основании брачного дара (махр) или подарка, 

сделанного её близкому родственнику, или 

обещания, данного мужем, даже если он это 

обещание ещё не исполнил, то если это имело 

место до заключения брака, то все эти дары 

принадлежат исключительно женщине, даже если 

был назван кто-то из её родственников, потому что 

всё это жених даёт только ради предстоящего 

брака. Что же касается того, что дарят после 

заключения брака не жене, а её родственникам — 

отцу, брату, дяде и так далее, то подаренное 

принадлежит тому, кому оно было подарено, 

потому что брак уже заключён и не осталось 

корыстной цели, ради достижения которой муж мог 

бы одаривать родственников жены. А оказывать 

почтение родным жены — дело обычное, благое и 

желательное, поскольку мужчина породнился с 

ними, и поддержание родственных связей 

узаконено Шариатом. При этом важно отметить, что 

хадис — слабый (даиф), и приведённые здесь 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < الصداق اتلصنيف:

ْمِرو بن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-العاص عبد اهلل بن عا
 .رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أيُّما : اسٌم مبهٌم، متضمٌن معىن الرشط، حنو: أي امرأة •

 .ِحبااء : بكرس احلاء، وفتح ابلاء ممدوًدا، هو ما تُعطاه املرأة زيادًة ىلع مهرها •

 .: بكرس العني املهملة، ما وعد به الزوُج زوجته، وإن لم حُيرِْضهُ  عدة •

 .ِعصمة انلَكح : عقد انلَكح •

ا : للزوجة • اها ُهوا ل  .فا

عطيه : فاحلباء وحنوه ملن أعطاه الزوج، من أويلاء الزوجة •
ُ
ن أ  .فهو لِما

 :فوائد احلديث
 .غريها من أب أو أخأن ما سماه الزوج قبل عقد انلَكح فهو للزوجة وإن اكن تسميته ل .1

 .ال جيوز لويل أمر الزوجة أن خيتص بمهرها نلفسه وال حيل للزوج أن يعطيه إيَّاه .2

هدي هل، سواء اكن ويلًّا أو غري ويل .3
ُ
 .ما يُهدى بعد عقد انلَكح فهو ملن أ

 .مرشوعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم واإلحسان إيلهم، وأن ذلك حالل هلم .4

 .: )ىلع صداق( فهو نكرة يف سياق الرشط فيعم القليل والكثري-عليه الصالة والسالم-الكثري لقوهل أن الصداق يصح بالقليل و .5

 املراجع:املصادر و

 . سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية -

 .1406سنن للنسايئ, حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية،  -

 .سنن ابن ماجه املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية -

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

  .ه 1423األم لألبلاين , مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -ضعيف أيب داود  -

ة، توِض  - ام، للبسام، مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  .م 2003 - ـه 1423يُح األحَكا

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

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -وغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بل -

 .لإلثيويب, دار آل بروم , الطبعة: األوىل« ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم  -

 .ه1413ام ادلين الصبابطي, دار احلديث، الطبعة: األوىل، نيل األوطار للشواكين , ت: عص -

غِريب, ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل  -  .ه 1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للما
   (58105) الرقم املوحد:

مع مالحظة أن احلديث ضعيف، وهذا الرشح للعلم 
 .بمعناه

разъяснения имеют целью просто раскрыть смысл 

хадиса. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العيوب يف انلَكحالفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح <  اتلصنيف:

 -رمحه اهلل-الشعيب  راوي احلديث:
 .-ريض اهلل عنه-رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابليهيق موقوفًا ىلع يلع  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 برص : هو بياٌض يف اجلسد يكون من أثر علَّة. •
 .جنون : زوال العقل أو فساده •

وبها برص أو جنون أو جذام  أيما امرأة نكحت
أو قرن، فزوجها باخليار ما لم يمسها، إن شاء 

أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها املهر بما 
 استحل من فرجها

 

«Если женщина вышла замуж, и при 
этом она страдает от альбинизма, 
сумасшествия, проказы или у неё 

сросшиеся половые органы, то её муж 
имеет право выбора, если он ещё не 

вступал с ней в близость. Если он желает, 
то может оставить её у себя, а если 

желает, может дать ей развод, и если он 
уже вступал с ней в близость, то ей 

полагается брачный дар (махр) за то, что 
он сделал дозволенным для себя её лоно» 

 :احلديث .804
ا امرأة »عن الشعيب قال: قال يلع ريض اهلل عنه:  ما يُّ

ا
أ

ٌن  اٌم, أو قارا نكحت وبها باراٌص, أو ُجنُوٌن, أو ُجذا
ا، إن شاء أمسك، وإن شاء  ها ماسَّ فزوجها باخليار ما لم يا

لَّ من فرجها ْهُر بما اْستاحا ا فلها الما ها سَّ  «.طلق، وإن ما

** 

804. Текст  хадиса: 

Аш-Ша‘би передаёт, что ‘Али (да будет доволен им 

Аллах) сказал: «Если женщина вышла замуж, и при 

этом она страдает от альбинизма, сумасшествия, 

проказы или у неё сросшиеся половые органы, то 

её муж имеет право выбора, если он ещё не 

вступал с ней в близость. Если он желает, то может 

оставить её у себя, а если желает, может дать ей 

развод, и если он уже вступал с ней в близость, то 

ей полагается брачный дар (махр) за то, что он 

сделал дозволенным для себя её лоно.» 

  :درجة احلديث
يف كتب لم أجد حكًما عليه 

الشيخ األبلاين، وإسناده منقطع 
 فهو ضعيف

** 

 
Степень достоверности 

хадиса: 

ن  را اص واجلنون واجلُذام والقا يف هذا األثر بيان أن الربا
عيوب يفسخ بها انلَكح، ألنها عيوب تمنع من دوام 
العرشة بني الرجل وأهله، وال يستطيع مجاعها 
بسببها، وأن خيار الفسخ راجع للزوج إن شاء أمسك 
أو طلَّق، ويرجع هل املهر إال أن يكون قد دخل بها 

 وجامعها؛ فال مهر هل.

** 

В этом сообщении говорится, что альбинизм, 

сумасшествие, проказа и сросшиеся половые 

органы относятся к порокам, которые являются 

основаниями для расторжения брака, потому что 

мешают супружеской жизни и половой близости. И 

мужчине предоставляется выбор: он может 

удержать жену, а может дать ей развод. И ему 

возвращается брачный дар (махр), за исключением 

того случая, когда он уже вступил в близость с 

женой: в этом случае брачный дар ему не 

возвращается. 
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 .علَّة تتآلك منها األعضاء وتتساقط، وهو من األمراض الُمعديةجذام :  •

اع أو كماهل • ٌن : هو ورٌم مدور، خيرج من رحم املرأة، فيكون بني مسلكيها يمنع اجِلما  .قارا

 .يمسها : كنايٌة عن اجلماع واستمتاعه بها •

 :فوائد احلديث
عنه الزوج اآلخر، ذلك أنَّ العيب ال يعود ىلع أصل العقد، وال ىلع رشط من صحة عقد انلَكح، مع وجود العيب يف أحد الزوجني، ولو لم يعلم  .1

 .رشوط صحته، ولكن يثبت معه اخليار

 .إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إالَّ بعد العقد، ولم يرض به، فيثبت هل حق فسخ انلَكح .2

 .تعة هلاالفسخ إن اكن قبل ادلخول فال مهر للزوجة املعيبة، وال م .3

والروائح فيه بيان أنواع من العيوب يه: الربص، واجلذام، واجلنون. وأحلق بها العلماء العيوب املنفرة من العرشة بني الزوجني اكلقروح السيالة  .4
 .املستديمة

 .أنَّ العيب إذا لم يعلم به إالَّ بعد ادلخول أو اخللوة، فإنَّ هلا الصداق .5

 املراجع:املصادر و

 .الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، للسااعِت. انلارش: دار إحياء الرتاث العريب. الطبعة: اثلانيةالفتح  -

ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا
 اململكة العربية السعودية -بن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحَكم، ال -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 م1982- ـه1403 األوىل،: الطبعة.اهلند –سنن سعيد بن منصور، املحقق: حبيب الرمحن األعظيم. انلارش: ادلار السلفية  -

 م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة بلنات –دار الكتب العلمية، بريوت  -املحقق: حممد عبد القادر عطا -السنن الكربى للبيهيق 
مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع، الرياض  -اتلحجيل يف ختريج ما لم خيرج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل /عبد العزيز بن مرزوق الّطرييف

 .م 2001 - ـه 1422األوىل،  الطبعة:
   (58088) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < الصداق اتلصنيف:

 كتاب احلدودموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اهلل جابر بن عبد  راوي احلديث:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عبد : العبد هو الرقيق •

 .موايله : أسياده اذلين ال يزال يف ِرقهم •

 .اعهر : هو الفاجر الزاين •

 :فوائد احلديث
اٌت مايلٌة من املهر العبد ناقص عن األحرار، من  .1 عطي مااًل صار ذلك املال لسيده، وحيث إنَّ انلَكح عقد هل تِبعا

ُ
ذلك أنَّه ال يملك املال، ولو أ

 .وانلفقات وألن فيه انشغااًل فإن أمر تزوجيه ُجِعل إىل سيده

 .إذا تزوج العبد بدون إذن سيده، فزواجه غري صحيح، وعقده فاسد .2

 .اعهر، والعاهر هو الزاين -كما جاء يف احلديث-فإنَّه جيب فسخه، واتلفريق بني الزوج وبني من عقد عليها؛ ألنَّه بناًء ىلع أنَّه عقٌد فاسٌد،  .3

 .مفهوم احلديث أن العبد لو تزوج بإذن سيده فنَكحه صحيح .4

  أيما عبد تزوج بغري إذن موايله، فهو اعهر
«Любой раб, женившийся без 

разрешения своего господина, является 
прелюбодеем» 

 :احلديث .805
عن انليب  -ريض اهلل عنهما-اهلل عن جابر بن عبد 

رْي »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم- وَّج بغا بٍْد تازا يُّما عا
ا
أ

واايِلِه، فهو اعِهرٌ   «.إْذن ما

** 

805. Текст  хадиса: 

Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах им 

и его отцом, передаёт, что Пророк, да восхвалит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Любой раб, 

женившийся без разрешения своего господина, 

является прелюбодеем.» 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

معىن احلديث أن العبد إذا تزوج  بدون إذن سيده 
صحيح، وعقده فاسد، وحكمه حكم فزواجه غري 

الزاين, وبناًء ىلع ذلك جيب فسخ نكاحه، واتلفريق 
بينه وبني من عقد عليها؛ ألن العبد ال يمكن أن 

 .يزوج نفسه

** 

Из хадиса следует, что если невольник женился без 

разрешения своего господина, то его брак 

недействителен и он подобен прелюбодею. Исходя 

из этого, его брак расторгается в обязательном 

порядке и он должен расстаться с той, на ком 

женился, потому что раб не имеет права жениться 

самостоятельно. 
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 املراجع:املصادر و

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

ية، نسنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلا 
    ه 1395

 .م2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

حسني سليم أسد مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم(, أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن باهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حتقيق: 
 م 2000 - ـه 1412ادلاراين, دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 

فيصل عيىس ابلايب  -سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 
 .احلليب

 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل, حممد نارص ادلين األبلاين, إرشاف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم 
 .م1985

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرّ   - ـه 1423مة الطبعة: اخلاِمسا
 م 2003

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

م إرساء بنت عرفة، )ط فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان،
ُ
(، املكتبة 1وأ

 .ه(1427اإلسالمية، مرص، )

 م 2006 _ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

   (58072) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

َراُهما إال 
َ
أيها انلاس تأكلون َشَجَرتني ما أ
  َخبِيَثَتنْي: ابلََصل، واثلُّوم

«О люди, вы едите эти два растения, 
которые я считаю не иначе как 

отвратительными: лук и чеснок»... 

 :احلديث .806
طب يوم -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  : أنه خا

اجلمعة فقال يف ُخْطباته: ثم إنكم أيها انلاس تأكلون 
ل، واثلُّوم. لقد  ِبيثاتانْي: ابلاصا رااُهما إال خا

ا
تني ما أ را جا شا
د  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل رأيت رسول  إذا وجا

خرج إىل 
ُ
را به، فأ ما

ا
ا من الرَُّجل يف املسجد أ رحياُهما

بًْخا. ا طا ا فالْيُِمتُْهما لاُهما  ابلاِقيع، فمن أكا

** 

806. Текст  хадиса: 

Сообщается, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет 

доволен им Аллах) однажды произносил пятничную 

проповедь и [помимо прочего] сказал в своей 

проповеди: «И ещё, о люди, вы едите эти два 

растения, которые я считаю не иначе как 

отвратительными: лук и чеснок. Поистине, я видел, 

как Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), почувствовав исходящий от человека в 

мечети запах [лука или чеснока], велел вывести его 

к аль-Бакы‘. Так что пусть тот, кто ест эти два 

[овоща], отбивает их запах с помощью варки.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

من حرض اخلطبة بأنهم  -ريض اهلل عنه-خيرب عمر 
ِبيثاتانْي: ابلصل واثلوم" واملراد  "يأكلون من شجرتني خا
باخلُبث هنا: انلتانة، والعرب تطلق اخلبيث ىلع لك 
مذموم ومكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو 

 شخص،
عن انليب  -ريض اهلل عنه-ويدل ذللك حديث جابر 

: )من أكل من هذه الشجرة -وسلمصىل اهلل عليه -
بانَّ مسجدنا( رواه مسلم ْقرا  .الُمنْتِناة، فال يا

ل، واثلُّوم" ولك ما هل راحئة كريهة اكلِفْجل " ابلاصا
والُكراث وغري ذلك السيما اتلُّنتا واتلَّبْغ والسيجارة، 
كر لكرثة أكلهما، ونص  وإنما خص اثلوم وابلصل باذل 

ريض اهلل -بن عبد اهلل ىلع الكراث يف حديث جابر 
   .عند مسلم -عنه

خرج "
ُ
را به، فأ ما

ا
ا من الرَُّجل يف املسجد أ د رحياُهما إذا وجا

ال  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل ابلاِقيع" اكن انليب 
يكتيف بإخراجه من املسجد، بل يبعده عن املسجد 
حىت يوصله إىل ابلقيع، تعزيرا هل؛ ألن ذلك مما يتأذى 

املالئكة فإنها تتأذى منه، كما يف  منه انلاس وكذا
 .احلديث الصحيح

** 

Смысл хадиса таков. ‘Умар (да будет доволен им 

Аллах) сообщил слушавшим его проповедь, что они 

едят два отвратительных растения — лук и чеснок. 

Отвратительными они названы ввиду их 

неприятного запаха. Арабы называют словом 

«хабис» всё порицаемое и ненавистное, будь то 

слова, дела, имущество, пища или люди. Это 

подтверждает и хадис Джабира (да будет доволен 

им Аллах), в котором Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Кто ел этот овощ с 

отвратительным запахом, пусть не приближается к 

нашим мечетям» [Муслим]. Подразумеваются лук и 

чеснок. И сюда относится всё, что имеет 

неприятный запах, например редиска, редька, лук-

порей и так далее, и в особенности табак, 

жевательный табак, сигареты и сигары. Однако 

упомянуты именно чеснок и лук, потому что их часто 

употребляют в пищу. Лук-порей также упомянут в 

хадисе Джабира ибн ‘Абдуллаха (да будет доволен 

Аллах им и его отцом), который приводит Муслим. 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), почувствовав исходящий от человека в 

мечети запах [лука или чеснока], велел вывести его 

к аль-Бакы‘». Потому что этот запах причиняет 

беспокойство и людям, и ангелам, о чём 

упоминается в достоверном хадисе. 

Упомянув о кладбище аль-Бакы‘, он имел в виду, 

что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не 

ограничился тем, что велел вывести человека из 

мечети, но и велел отвести его далеко от мечети, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحَكمها اتلصنيف:

 املساجد.أحَكم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ

 .رواه مسلم اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رااُهما : ال أعلمها •

ا
 .ما أ

عُمه أو رحيه اكثلوم  • ِبيثاتانْي : يطلق اخلاِبيُْث ىلع احلرام، اكلزنا وىلع الرَِّديء الُمْستاْكراه طا اْستاْخِبثْها، خا وابلصل، ومنه اخلبائث اليت اكنت العرب ت
 .اكحلية والعقرب

 .ابلاِقيع : مقربة أهل املدينة املنورة، ويه ايلوم داخل املدينة املنورة جبوار املسجد انلبوي الرشيف رشقًا •

بخا : من أراد أكلها فاليُِمْت راحئتها ويذهبه بالطبخ • ا طا  .فالْيُِمتُْهما

 :فوائد احلديث
ار  .1 يف الفم انليه عن أكل ابلصل واثلُّوم عند احلضور إىل املسجد؛ ألن راحئتهما خبيثة، ويلحق بهما لك ما هل راحئة كريهة كراحئة أسنان أو خبا

 .أو راحئة دخان وما أشبه ذلك؛ ألن العلة قائمة ويه تأذي املالئكة بالروائح الكريهة

ل واثلُّوم تذهب راحئتهما بالطبخ و .2  .ال بأس عند ذلك من حضور املسجد وشهود اجلمااعتأن ابلاصا

 .املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فينبيغ للمسلم أن يكون طيب الراحئة عند حضور أماكن العبادة وجمامع انلاس .3

أنه تنفريهم أو تفريق مجاعتهم .4  .حرص اإلسالم ىلع تآلف املسلمني، وإبعاد لك ما من شا

نه ذلك إزالة املنكر بايلد ملن .5  .أْمكا

بْخا" املعىن: أن من أحب أن " ا طا ا، فالْيُِمتُْهما لاُهما فمن أكا
يأكلهما فليمتهما طبخا؛ ألن الطبخ يذهب راحئتهما 
الكريهة، وإذا ذهبت الراحئة جاز دخول املسجد بعد 
ذلك النتفاء العلة، ويف حديث معاوية بن قرة عن 

مرفواع: "إن  -صىل اهلل عليه وسلم-ن انليب أبيه ع
كنتم ال بد آكليهما فأميتوهما طبخا"رواه أبو داود، 
وحمل إماتتهما طبخا : إذا أراد دخول املسجد للصالة 
أو لغري الصالة ، أما إذا لم يكن وقت صالة أو ليس 
يف وقت صالة فال بأس من أكلهما نيئًا؛ إلباحة 

 .لطبخ للتأذيأكلهما وإنما جاء األمر با

до самого аль-Бакы‘. Это было воспитательным 

наказанием для него. А в версии Ибн Маджи 

говорится: «Мне случалось видеть, как при жизни 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) человека, от которого исходил запах [лука 

или чеснока] брали за руку и выводили до самого 

аль-Бакы‘». «Так что кто ест их, пусть отбивает их 

запах с помощью варки», потому что варка 

отбивает неприятный запах этих овощей, а если 

запаха нет, то человеку, поевшему этих овощей, 

разрешается заходить в мечеть, поскольку нет 

причин запрещать ему делать это. Му‘авия ибн 

Карра передаёт от своего отца, что Пророк (мир ему 

и благословение Аллаха) сказал: «А если уж вам 

так необходимо есть их, то лишайте их запаха 

путём варки» [Абу Дауд]. Это утверждённая сунна, 

передаваемая от Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха). Отбивать запах этих 

овощей путём варки требуется, только если 

человек собирается пойти в мечеть для молитвы 

или иного дела. Если же это не время для 

совершения молитвы, то нет ничего греховного в 

том, чтобы есть эти овощи в сыром виде, поскольку 

употреблять их в пищу разрешается, а отбивать их 

запах с помощью варки было велено лишь для того, 

чтобы он не причинял беспокойства людям. 
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 .ىلع والة األمر أن يقوموا بمراقبة املساجد، ويعتنوا بنظافتها، ويوجهوا انلاس إىل ذلك .6

 .ىلع طهارة املسجد -ريض اهلل عنه-حرص عمر  .7

 .بيان حرص اإلسالم ىلع انلظافة الشخصية .8

 املراجع:املصادر و

 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، 
 ه 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

         م1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   

 .بريوت –يح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صح

   ه 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

: عياض بن موىس بن عياض، حتقيق: د/ حيىي بن اسماعيل،  انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع* الطبعة: إكمال املعلم بفوائد مسلم، تأيلف 
   ه 1419األوىل، 

 ه 1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
           ه1422ح مشَكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، مرقاة املفاتيح رش

 1404 -ة: اثلاثلة مراعة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبع
   ه

 .ه 1426الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: رشح رياض 
   (8953) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  راوي احلديث:
 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

أيها انلاس، إنكم منفرون، فمن صىل بانلاس 
فليخفف، فإن فيهم املريض، والضعيف، وذا 

 احلاجة
 

“О люди, поистине, вы отгоняющие 
[желание людей к молитве], и пусть тот, 
кто будет руководить молитвой людей, 

облегчает им, потому что среди них есть 
больной, слабый и очень занятый” 

 :احلديث .807
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود األنصاري 

أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا  رجل يا رسول اهلل، ال
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-فالن، فما رأيت انليب 

أيها انلاس، »موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: 
إنكم منفرون، فمن صىل بانلاس فليخفف، فإن 

 «.فيهم املريض، والضعيف، وذا احلاجة

** 

807. Текст  хадиса: 

Абу Мас‘уд аль-Ансари (да будет доволен им 

Аллах) передаёт: «Один человек сказал: “О 

Посланник Аллаха, я почти не могу совершать 

молитву с общиной из-за того, что такой-то 

совершает её с нами очень долго!” И я никогда не 

видел, чтобы Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха), давая людям наставление, гневался так 

сильно, как в тот день. Он сказал: “О люди, 

поистине, вы отгоняющие [желание людей к 

молитве], и пусть тот, кто будет руководить 

молитвой людей, облегчает им, потому что среди 

них есть больной, слабый и очень занятый ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أنه يتأخر  -صىل اهلل عليه وسلم-اشتىك رجل للنيب 
عن صالة اجلماعة أحيانا بسبب تطويل اإلمام، 

غضبا شديدا،  -صىل اهلل عليه وسلم-فغضب انليب 
ثم وعظ انلاس وأخربهم أن منهم من ينفر انلاس يف 

اإلمام  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة، وأمر 
باتلخفيف فيها، تلتيرس وتسهل ىلع املأمومني، 
فيخرجوا منها وهم هلا راغبون، وألن يف املأمومني من 

 ال يطيق اتلطويل، إما لعجزه، أو مرضه أو حاجته.
فإن اكن املصىل منفردا فليطول ما شاء؛ ألنه ال يرض 

 .أحداً بذلك

** 

Один человек пожаловался Пророку (да восхвалит 

его Аллах и приветствует), что ему не всегда 

удаётся совершить молитву вместе с общиной из-

за того, что их имам проводит молитву слишком 

долго. И Пророк (да восхвалит его Аллах и 

приветствует) сильно разгневался, а потом 

обратился к людям с наставлением и сообщил им, 

что среди них есть те, которые внушают людям 

отвращение к молитве, и велел тому, кто руководит 

молитвой людей, не делать её слишком длинной, 

чтобы тем, кто молится под его руководством, было 

легко совершать её и они выходили после молитвы, 

желая и дальше совершать её. Ведь среди 

совершающих молитву под руководством имама 

наверняка найдутся такие, которые не способны 

выдержать молитву, совершаемую так долго, либо 

по причине слабости, либо по причине болезни, 

либо по причине наличия у них неотложных дел. 

Если же человек совершает молитву в 

одиночестве, то пусть он совершает её сколь 

угодно долго, потому что это никому не повредит. 
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 :معاين املفردات
 .فليخفف : أي: القراءة والركوع والسجود وغري ذلك من األقوال واألفعال اذلي ال يبلغ حد اإلخالل بالصالة •

 .الضعيف : املراد به: ضعيف اخللقة؛ من مرٍض، أو كرٍب، أو حنافٍة، وغريها •

 .وذا احلاجة : أي: صاحب احلاجة، وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل، والغالب أنها أمور ادلنيا، كما يف قصة الرجل •

 :فوائد احلديث
استحباب ختفيف الصالة، إذا أمَّ انلاس، واحلكمة يف ذلك وجود الصغري والكبري والضعيف، ممن ال يطيقون إطالة الصالة، وكذلك صاحب  .1

 .احلاجة

 .اكن العدد حمدوًدا، وآثروا اتلطويل، أنَّه جائز؛ ألنَّهم أصحاب احلق يف ذلك، وقد جاءت الرغبة منهم، فال بأس إذن باتلطويلأنَّه لو  .2

 .إذا صىلَّ وحده، فليصل ما شاء؛ ألنَّ ذلك راجع إىل رغبته ونشاطه، وينبيغ تقييده بما ال ينشغل به عن الواجبات .3

ألمور، اليت يشاركهم فيها األقوياء؛ سواء يف األمور ادلينية، أو االجتماعية؛ ألنَّه اذلي جيب مرااعته والعمل مرااعة الضعفاء والعجزة يف مجيع ا .4
 .به

 .ـ دعوتهم إىل املواظبة ىلع صالة اجلماعة 3ـ تأيلف انلاس وحتبيب الصالة إيلهم.  2ـ الرفق بمن وراء اإلمام.  1اتلخفيف فيه مصالح منها: .5

 املراجع:املصادر و

 .ه1422، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

ة،  ام، للبسام، مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  .م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا

 .م 2014 - ـه 1435من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  بلوغ املرام

 .ه1428،  1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
   (11295) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أيها انلاس، إنه لم يبق من مبرشات انلبوة إال 
الرؤيا الصاحلة، يراها املسلم، أو ترى هل، أال وإين 

 نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا
 

«О люди, поистине, не осталось от 
радостных вестей пророчества ничего, 

кроме благих сновидений, которые будет 
видеть мусульманин (или: "которые 

будут ему показаны"). Поистине, мне 
было запрещено читать Коран во время 

совершения поясных и земных 
поклонов. Поэтому во время поясных 
поклонов возвеличивайте Великого и 

Всемогущего Господа, а во время земных 
поклонов усердно взывайте к Нему с 
мольбами, ибо, находясь в подобном 
положении, вы больше заслуживаете 

ответа на ваши мольбы.» 

 :احلديث .808
قال: كاشف رسول  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

تاارة وانلاس ُصفوف  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  الس 
لف أيب باكر، فقال:  بْق من »خا أيها انلاس، إنه لم يا

احلة، ياراها الُمسلم، أو  ُّرؤيا الصَّ ِة إال ال اِت انلُّبُوَّ ا ُمبارش 
أ القرآن راِكعا أو  تُرى هل، أال وإين  نُِهيت أن أقْرا

موا فيه الرَّب  كوع فعظ  ، -عز وجل-ساِجدا، فأما الرُّ
ِمٌن أن قا اعء، فا جود فااْجتاِهُدوا يف ادلُّ يُستاجاب  وأما السُّ

 «.لكم

** 

808. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) передал: «Однажды Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) отодвинул 

занавеску, в то время когда люди рядами стояли 

позади Абу Бакра, и сказал: "О люди, поистине, не 

осталось от радостных вестей пророчества ничего, 

кроме благих сновидений, которые будет видеть 

мусульманин (или: "которые будут ему показаны"). 

Поистине, мне было запрещено читать Коран во 

время совершения поясных и земных поклонов. 

Поэтому во время поясных поклонов 

возвеличивайте Великого и Всемогущего Господа, 

а во время земных поклонов усердно взывайте к 

Нему с мольбами, ибо, находясь в подобном 

положении, вы больше заслуживаете ответа на 

ваши мольбы.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

رت  - -صىل اهلل عليه وسلم-كاشف رسول اهلل  الس 
ار وانلاس ُصفوف  اذلي يكون ىلع باب ابليت وادلَّ

لف أيب باكر  يصلُّون مجاعة، ولم  -ريض اهلل عنه-خا
صىل -يتمكن من الصالة بهم بسبب مرض انليب 

 فأمر أبا باكر أن يُصيل  بانلاس.  -اهلل عليه وسلم
ِة إال فقال: "أيها انلاس، إنه لم  اِت انلُّبُوَّ ا بْق من ُمبارش  يا

احلة" فبعد موت انليب  ُّرؤيا الصَّ صىل اهلل عليه -ال
ؤيا الصاحلة، أي  -وسلم وانقطاع الوايح لم يبق إال الرُّ

احلاسنة أو الصحيحة املطابقة للواقع، فرياها أهل 
اإليمان فيستبرشون ويرسون بها ويزادون ثباتا ىلع 

** 

Как-то раз Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) отодвинул занавеску, 

которая висела на двери его комнаты, 

примыкавшей к мечети, в то время когда люди 

рядами стояли позади Абу Бакра (да будет доволен 

им Аллах) и совершали коллективную молитву. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

не мог участвовать в этой молитве из-за своей 

болезни, поэтому он велел Абу Бакру провести 

молитву с людьми. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «О люди, поистине, не 

осталось от радостных вестей пророчества ничего, 

кроме благих сновидений». После смерти Пророка 
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صىل اهلل عليه -بوة؛ ألن انليب ثباتهم، وكونها من انل
مكث يف أول نبوته يرى الرؤيا فتقع كفلق  -وسلم

عليه الصالة -الصبح، فيه من أجزاء نبوته 
 .-والسالم

اِت: جرى ىلع  اُت " اتلَّعبري بالُمبارِشا ا وقوهل: " إال الُمبارش 
ؤيا ما تكون إنذاًرا من اهلل  الغالب، وإال فإن من الرُّ

ا اهلل املؤمن رفقاً به ليستعد ملا يقع ويه صادقة يُريه
  .قبل وقوعه

ارة للمؤمن  احلة، إما بِشا فعىل هذا تكون الرؤيا الصَّ
ْفلاة  .أو تنبيه هل عن غا

واء رآها  وقوهل: "ياراها الُمسلم، أو تُرى هل" معناه: سا
 .الُمسلم بنفسه أو رآها غريه هل

أ القرآن  راِكعا أو وقوهل: "أال وإين  نُِهيت أن أقْرا
صىل اهلل عليه -ساِجدا" معناه: أن اهلل تعاىل نىه نبيه 

جود،  -وسلم أن يقرأ القرآن يف حال الركوع أو السُّ
ته  -صىل اهلل عليه وسلم-وما نيُه عنه  فاألصل أنَّ أمَّ

صىل اهلل عليه -تبٌع هل إال بديلل يدل ىلع خصوصيته 
جوده، ، هذا إذا قاصد اتل الوة يف ركوعه أو س-وسلم

أي: قصد قراءة القرآن أما إذا قصد ادلاعء فال حرج 
 .عليه، ويف احلديث : )وإنما لُك اْمرى ما نوى(

كوع  -واهلل أعلم-واحلكمة من انلَّيه  أن الرُّ
جود  جود هما حاتلا ُذل وُخضوع، ثم إن السُّ والسُّ
يكون ىلع األرض فال ياليق بالقرآن أن يُقرأ يف مثل 

     .هذه احلال

موا فيه الرَّب عز وجل" أي وق كوع فعظ  وهل: "فأما الرُّ
قولوا: سبحان ريب العظيم، وحنوه من التسبيحات 

 .واتلمجيدات الواردة يف الركوع

اعء" يعين: ينبيغ  جود فااْجتاِهُدوا يف ادلُّ وقوهل: "وأما السُّ
جود؛ ألنه من  اعء حال السُّ للمصيل  أن يُكرث من ادلُّ

اب فيها ادلاعء، وقد ثبت يف املواضع اليت يُستج
أنه قال: )أقرب ما  -صىل اهلل عليه وسلم-مسلم عنه 

بد من رب ه وهو ساجد فأكرثوا ادلاعء(،  يكون العا
 .لكن مع قول: سبحان ريب األىلع؛ ألنه واجب

(да благословит его Аллах и приветствует) и 

прекращения откровений от Аллаха — не осталось 

на земле ничего, кроме благих сновидений, т. е. 

хороших и вещих снов, которые соответствуют 

реальности. Верующие люди видят эти сны и 

радуются им, что ещё больше укрепляет их веру. 

Благой сон является частью пророчества, 

поскольку в начале своей пророческой миссии 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) видел благие сны, которые 

сбывались подобно наступлению утренней зари. И 

эти сны были частью его пророчества (да 

благословит его Аллах и приветствует). 

Под «радостными вестями» в этом хадисе 

подразумеваются благие сновидения, поскольку 

они чаще всего приносят радость. Однако вещий 

сон может быть и предупреждением от Аллаха, 

которое Он показывает верующему из жалости к 

нему, дабы человек приготовился к тому, что с ним 

случится, ещё до того, как это произойдёт. Тем 

самым благой сон может быть либо радостной 

вестью для верующего, либо предупреждением для 

него от беспечности.  

«...Которые будет видеть мусульманин» или 

«...которые будут ему показаны». Смысл этих слов 

одинаков. Либо мусульманин сам увидит этот сон, 

либо ему покажут его. 

«Поистине, мне было запрещено читать Коран во 

время совершения поясных и земных поклонов». То 

есть, Всевышний Аллах запретил Своему Пророку 

(да благословит его Аллах и приветствует) читать 

Коран во время поясных и земных поклонов. То, что 

было запрещено Посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует), в своей 

основе запрещено и членам его общины, которые 

обязаны следовать за ним, если только нет 

шариатского довода, который указывал бы, что 

конкретный запрет касается только Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует). В данном 

случае запрет относится к намеренному чтению 

Корана во время совершения поясных и земных 

поклонов. Если же человек обращается с мольбами 

[из Корана в поясных и земных поклонах], то ничего 

предосудительного в этом нет, поскольку, как 

сказано, в одном из хадисов: «Поистине, каждому 

человеку [достанется] лишь то, что он намеревался 

[обрести]». 

Мудрость этого предписания, хотя Аллаху об этом 

ведомо лучше, состоит в том, что поясной и земной 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 مواطن اإلجابة. -الرؤى واألحالم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .رواه مسلم اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رت اذلي يكون ىلع باب ابليت • تاارة : الس   .الس 

ة  • ؤيا الصاحلة كما جاءت ُمفارسَّ ات : املفرحات اليت ترس الشخص، ويه الرُّ ا  .يف احلديثالُمبارش 

ُموا : اتلعظيم واْصُف اهلل  • ظ  مة واإلجالل والكربياء، ومن ذلك قول: "سبحان ريب العظيم -تعاىل-عا ظا  ."بصفات العا

اقة •  .اْجتاِهُدوا : من االجتهاد وهو باذل الواسع والطَّ

ِدير أن يُستجاب لكم داعؤكم • قيق وجا  .قاِمٌن : حا

رٌيّ أن  ِمٌن أن يُستاجاب لكم" أي حا قا وقوهل: "فا
يُستجاب دلاعئكم؛ ألن أقرب ما يكون العابد من 

اعء وكرثته: رب   ه وهو ساجد، وحمل استحباب إطالة ادلُّ
إذا اكن اإلنسان يُصيل منفردا أو يف مجاعة يستحبون 

 .اإلطالة

поклоны являются положениями унижения и 

смирения пред Аллахом. Кроме того, земной поклон 

совершается на земле, и не подобает, чтобы Коран 

читали в таком положении.  

«Поэтому во время поясных поклонов 

возвеличивайте Великого и Всемогущего 

Господа...», т. е. говорите: «Субхана Раббия-ль-

‘азым» («Пречист мой Великий Господь») или 

другие слова восхваления и возвеличивания 

Аллаха, которые предписано произносить в 

поясных поклонах. 

«А во время земных поклонов усердно взывайте к 

Нему с мольбами...», т. е. молящемуся следует 

побольше обращаться к Аллаху с мольбами в 

земных поклонах, поскольку это одно из положений, 

когда вероятней всего можно получить ответ. Как 

передано в одном из хадисов в «Сахих» Муслима, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Ближе всего к своему Господу раб [Аллаха] 

оказывается тогда, когда совершает земной поклон, 

так обращайтесь же к Нему с мольбами в такие 

моменты как можно чаще, ибо, находясь в 

подобном положении, вы больше заслуживаете 

ответа на ваши мольбы».  

«...Ибо, находясь в подобном положении, вы 

больше заслуживаете ответа на ваши мольбы», т. 

е. это наиболее подходящее положение, в котором 

может быть дан ответ на вашу мольбу, поскольку 

ближе всего к Своему Господу раб Его находится во 

время земного поклона. Желательно совершать 

длительный земной поклон и почаще взывать в нём 

с мольбами к Аллаху, если человек молится один 

или совершает намаз с группой людей, которые 

предпочитают совершать продолжительные 

земные поклоны. 
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 :فوائد احلديث
امة بانلاس -صىل اهلل عليه وسلم-ألن انليب  -عنه ريض اهلل-فضيلة أيب باكر  .1  .أولك هل اإلما

 .أن املريض يُعذر برتك صالة اجلماعة إذا اكن مرضه يمنعه من ذلك .2

ؤيا، سواء اكنت خريا لصاحبها أو حتذيرا هل .3 ات انلُّبُوة الرُّ  .أن من ُمبارش 

ؤيا قد ياراها املؤمن بنفسه وقد تُرى هل .4  .أن الرُّ

ؤيا .5  .جزء من أجزاء انلُّبوة أن الرُّ

جود، يف الصالة، سواء اكنت فريضة أو نافلة، وانليه للتحريم؛ ألنه األصل .6 كوع والسُّ  .انلَّيه عن قراءة القرآن يف حالة الرُّ

بٌد هلل تعاىل يأتمر بأمر اهلل وينتيه عما ناهاه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .7  .عا

 .لم خيربنا إال ألجل اتلَّأيس به -صىل اهلل عليه وسلم-يه ألمته؛ ألن انليب  - اهلل عليه وسلمصىل-أن األحَكم اثلابتة يف حق الرسول  .8

جود فيها ُذل واخنفاض  .9 كوع والسُّ نيه عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا؛ ألن حال الرُّ مة القرآن الكريم، وجه ذلك: أن املصيل  ما ظا بد, عا من العا
 . يف هاتني احلاتلنيفمن األدب أن ال يقرأ الكم اهلل

كوع، بقول: "سبحان ريب العظيم"، وما زاد ىلع ذلك سنة .10  .وجوب تعظيم الرَّب جلَّ وعال يف حالة الرُّ

جود، ويكون بالصيغة الواردة: " ُسبحان ريب األىلع"، وما زاد سنة .11  .وجوب تْنيه الرَّب جلَّ وعال يف حالة السُّ

 .-تعاىل-إثبات اسم الَّرب هلل  .12

جود احلث ىلع .13 اعء يف السُّ  .اإلكثار من ادلُّ

نيا واآلخرة، واالستعاذة من رش هما .14 اعء حال السجود بأي ُداعء اكن، من طلب خريي ادلُّ  .مرشوعية ادلَّ

واطن إجابة ادلاعء .15 جود من ما  .أن السَّ

 املراجع:املصادر و

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

 .ه1351معالم السنن، تأيلف: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، الطبعة: األوىل 

واتلوزيع، الطبعة:  إكمال املعلم بفوائد مسلم، تأيلف: عياض بن موىس بن عياض، حتقيق: د/ ييح بن اسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش
   .ه1419األوىل، 

 .ه1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

  .م1987 - ـه1408الطبعة: األوىل، الفتاوى الكربى البن تيمية، تأيلف: تيق ادلين أبو العباس أمحد ابن تيمية، انلارش: دار الكتب العلمية 

 .ه1422مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

  .م1988 - ـه1408اثلة، اتليسري برشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي، انلارش: مكتبة اإلمام الشافيع، الطبعة: اثل

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

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة ال  - ـه 1423طبعة: اخلاِمسا
 .م 2003

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

مية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسال
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

   (10922) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحَكمها اتلصنيف:

 السرية.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

صىل اهلل عليه -آخر نظرة نظرتها إىل رسول اهلل 
كشف الستارة وانلاس صفوف خلف  -وسلم

 -ريض اهلل عنه-أيب بكر 
 

В последний раз я взглянул на 
Посланника Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, тогда, когда он 
отодвинул занавеску, а люди в это время 

стояли рядами позади Абу Бакра, да 
будет доволен им Аллах. Абу Бакр 

захотел отойти назад, но Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 

показал им жестом оставаться на месте и 
задёрнул занавеску. Он скончался позже 

в тот же день, и это был понедельник. 

 :احلديث .809
ْرتُها إىل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  آِخُر ناْظرة ناظا

تارة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ف الس  شا كا
لْف أيب بكر وانلاُس  ، -ريض اهلل عنه-ُصفوف خا

لىْق 
ا
ِن امكثُوا وأ

ا
، فأشار إيلهم أ فأراد أبو بكر أْن ياْرتادَّ

، وتُويف  ِمن آِخِر ذلك ايلوم، وذلك يوما  ْجفا الس 
 «.اإلثنني

** 

809. Текст  хадиса: 

Анас, да будет доволен им Аллах, передал: "В 

последний раз я взглянул на Посланника Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, тогда, 

когда он отодвинул занавеску, а люди в это время 

стояли рядами позади Абу Бакра, да будет доволен 

им Аллах. Абу Бакр захотел отойти назад, но 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

показал им жестом оставаться на месте и задёрнул 

занавеску. Он скончался позже в тот же день, и это 

был понедельник." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل -آخر مرة نظر فيها أنس بن مالك إىل انليب 
كشف  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  -عليه وسلم

الستارة اليت بني حجرته وبني املسجد، فرأى انلاس 
يصلون خلف أيب بكر يف صفوف، فتنبه أبو بكر 

يريد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-ذللك وظن أن انليب 
خيرج للصالة، فأراد أن يتأخر ويصيل يف الصف؛ 

ويصيل بانلاس،  -سلمصىل اهلل عليه و-يلأِت انليب 
آمًرا هلم  -صىل اهلل عليه وسلم-فأشار إيلهم انليب 

بأن يظلوا يف أماكنهم ويتموا صالتهم، ثم أغلق 
صىل اهلل عليه -الستارة مرة أخرى، وتويف انليب 

 من آخر ذلك ايلوم، وهو يوم اإلثنني. -وسلم

** 

в последний раз Анас ибн Малик видел Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, тогда, когда 

он отодвинул занавеску, которая отделяла его 

комнату от мечети. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, увидел, что 

люди молятся рядами, выстроившись позади Абу 

Бакра. Абу Бакр заметил Пророка, да благословит 

его Аллах и приветствует, и подумал, что он желает 

выйти для совершения молитвы. Поэтому он 

захотел отойти назад и встать в ряд, дабы 

освободить своё место для Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует. Однако 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сделал людям жест рукой, велел им 

оставаться на местах и довести до конца свою 

молитву, после чего задёрнул занавеску. Пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, 

скончался в конце того же дня, и это был 

понедельник. 



 

211 
 

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  احلديث:راوي 
 .رواه النسايئ, وأصله يف مسلم اتلخريج:

 .سنن النسايئ مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يرتد : أي يرجع عن مقامه إىل مقام املأمومني. •
 .امكثُوا : ظلوا يف أماكنكم •

ْجف : السرت •  .الس 

 :فوائد احلديث
 .يوم اإلثنني -صىل اهلل عليه وسلم-تويف انليب  .1

 .-صىل اَّللَّ عليه وسلم-بيان فضل املوت يوم االثنني، حيث اختاره اَّللَّ تعاىل نلبيه  .2

 -ريض اَّللَّ عنهم-لإلمامة يف مرض موته، وذلا احتّج الصحابة  -صىل اَّللَّ عليه وسلم-، حيث اختاره انليب -ريض اَّللَّ عنه-فضل أيب بكر  .3
 .، فبايعوه ىلع اخلالفةبذلك ىلع استحقاقه اإلمامةا الكربى

 .جواز استعمال الستارة ىلع األبواب، وحنوها للحاجة .4

 املراجع:املصادر و

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

 .م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية -

 .بريوت –حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه، ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل -

َّوِي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم - ل دار  -، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الوا
 .1424 -1416آل بروم للنرش واتلوزيع, الطبعة األوىل, 

   (10976) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العيوب يف انلَكح الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < اتلصنيف:

 كتاب األيمانموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنها-اعئشة  راوي احلديث:

 .رواه الرتمذي وابن ماجه اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .آىل من نسائه : حلف أالَّ يدخل عليهن شهًرا •

م : حلف أال يطأ مارية، أو أال  •  .يرشب العسل، ىلع اختالف الرواياتوحرَّ

رمه ىلع نفسه, أو أنه أصاب جاريته •  .فجعل احلرام حالال : أي رجع إىل رشب العسل بعد ما اكن حَّ

ر عن يمينه •  .جعل يف ايلمني كفارة : كفَّ

من  -صىل اهلل عليه وسلم-آىل رسول اهلل 
، وجعل يف  نسائه، وََحرََّم، فجعل احلرام حالالا

 ايلمني كفارة
 

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, отрёкся от своих 

жен. Тем самым он запретил себе то, что 
было дозволено, но впоследствии он 

отказался от своей клятвы и искупил ее 

 :احلديث .810
صىل اهلل عليه -آىلا رسول اهلل »عن اعئشة، قالت: 

لا  -وسلم عا ال، وجا الا عال احلرام حا ، فاجا ما رَّ ِمْن نسائه، وحا
ة ارا فَّ  .«يف ايلاِمنِي كا

** 

810. Текст  хадиса: 

Айша, да будет доволен ею Аллах, передала: 

"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, отрёкся от своих жен. Тем самым он 

запретил себе то, что было дозволено, но 

впоследствии он отказался от своей клятвы и 

искупил ее". 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث أنَّ  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 
حلف أال يدخل ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

نسائه شهًرا، وأنه حرم ىلع نفسه ما اكن مباحا هل من 
العسل, أو وطء جاريته مارية ىلع القول اثلاين يف 
ر عن يمينه؛  اليشء اذلي حرمه ىلع نفسه, وأنه كفَّ
-فأحلَّ نلفسه ما اكن حمرماً عليه؛ امتثااًل لقول اهلل 

{... -تعاىل اكا ُ ل لَّ اَّللَّ حا
ا
ا أ ُم ما ا انلَّيِبُّ لِما حُتار  ها يُّ

ا
إىل -: }ياا أ

انُِكْم{ -قوهل ْيما
ا
لَّةا أ ِ ُ لاُكْم حتا : }قاْد فاراضا اَّللَّ

 .[2]اتلحريم: 

** 

Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказала в 

этом хадисе, что Пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, однажды поклялся не вступать в 

интимную близость со своими женами в течение 

месяца, и что он запретил себе то, что было ему 

дозволено, т.е. мёд. Либо же он запретил себе 

вступать в интимную близость со своей наложницей 

Марией согласно второму мнению учёных. В любом 

случае, Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, запретил себе нечто, а затем искупил 

свою клятву и дозволил себе то, что он сделал для 

себя запретным. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, отказался от 

своей клятвы, выполняя приказ Всевышнего 

Аллаха: "О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, 

что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим 

женам? Аллах — Прощающий, Милосердный. 

Аллах установил для вас путь освобождения от 

ваших клятв" (сура 66 "ат-Тахрим=Запрещение", 

аяты 1-2) 
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 :فوائد احلديث
ه لم يؤل منهن إالَّ تلأديبهن، يلكّن أكمل النساء أحلم انلاس، وأوسعهم خلًقا، وأحسنهم عرشة ألهله؛ وذلا فإن -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  .1

 .استقامة وخلًقا، فالصغرية من الفاضل كبرية

 .من اإليالء املباح؛ ألنه لم يؤل إالَّ شهًرا -صىل اهلل عليه وسلم-إيالء انليب  .2

 .كرره ىلع نسائه -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اإليالء من الزوجتني فأكرث بإيالء واحد؛ فإنه لم يارِْد أن انليب  .3

 .إباحة اإليالء إذا اكن أربعة أشهر فأقل, واكن الغرض صحيًحا, مثل تأديب الزوجة بسبب خطأ ارتكبته, أو إساءة أساءتها لزوجها .4

 .ىلع عباده -تعاىل-أن حتريم احلالل جيري جمرى ايلمني, وتلزم به الكفارة, وهذا من تيسري اهلل  .5

 .جته دائًما أو مدة تزيد ىلع أربعة أشهر؛ ألن يف هذا إرضاًرا عليهاأنه ال جيوز للزوج أن يرتك وطء زو .6

 املراجع:املصادر و

ية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلان  -
    ه 1395

 فيصل عيىس ابلايب احلليب -فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد  -

, دار بلوغ املرام من أدلة األحَكم, أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري -
 .ه 1424 السابعة،: الطبعة, الرياض –الفلق 

 م1985 - ـه 1405. الطبعة: اثلانية بريوت –ء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم إروا -
ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا
 ه1428 1وغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رشح بل -

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

م إرساء بنت عرفة، ط فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح
ُ
، املكتبة 1بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، مرص، 
   (58150) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بادروا بالصبح : أي: سارعوا يف أداء صالة الوتر قبل طلوع الفجر. •

 :فوائد احلديث
 .فاتلقديم أفضليستحب تأخري صالة الوتر إىل ما قبل طلوع الفجر الصادق، ملن وثق يف االستيقاظ آخر الليل، وأما من ال ياِثق بذلك  .1

 .أن وقت صالة الوتر من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر .2

 املراجع:املصادر و

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف

 .بريوت -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق -صحيح مسلم 
   (3655) الرقم املوحد:

ْبَح بالِوتر  Спешите совершить витр до»  بَاِدُروا الصُّ
наступления рассвета»... 

 :احلديث .811
صىل اهلل -عمر ريض اهلل عنهما أن انليب عن ابن 

 «.بادروا الصبح بالوتر»قال:  -عليه وسلم

** 

811. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) 

передаёт, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Спешите совершить витр до 

наступления рассвета.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

معىن احلديث: استحباب تأخري صالة الوتر إىل آخر 
الليل، لكن ينبيغ ملن أخر وتره إىل آخر الليل أن 
تاط ويبادر بأدائه قبل أن ياطلع عليه الفجر؛ ألن  حيا

الليل طلوع الفجر، فإذا طلع عليه آخر وقت صالة 
 الفجر قبل أن يوتر فاتته الفضيلة.

** 

Смысл хадиса таков. Желательно откладывать 

совершение молитвы-витр на последнюю часть 

ночи, однако при этом тому, кто откладывает витр 

подобным образом, следует позаботиться о том, 

чтобы успеть совершить его до наступления 

рассвета, потому что витр можно совершать вплоть 

до наступления рассвета, и если наступил рассвет, 

а человек не успел совершить витр, получается, что 

он упустил возможность совершить это достойное 

дело. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

َرابٌِح، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َوقَْد َسِمْعُت بَْخ! َذلَِك َماٌل 
ْقَربنِيَ 

َ
ْن جَتَْعلََها يف األ

َ
َرى أ

َ
  ما قُلَْت، وإيِني أ

«Прекрасно! Это имущество принесёт 
доход! Это имущество принесёт доход! Я 

слышал твои слова и, поистине, я 
считаю, что тебе следует отдать её своим 

близким»... 

 :احلديث .812
قال: اكن أبو  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

أكرث األنصار باملدينة ماال  -ريض اهلل عنه-طلحة 
اء، واكنت  من خنل، واكن أحب أمواهل إيله بارْياحا

صىل اهلل عليه -ُمْستاقِبلاةا املسجد واكن رسول اهلل 
يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب. قال أنس:  -وسلم

فلما نزلت هذه اآلية: }لن تنالوا الرب حىت تُِنُفقوا مما 
صىل اهلل عليه -حُتبون{ قام أبو طلحة إىل رسول اهلل 

أنزل  -تعاىل-فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل  -وسلم
عليك: }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{ وإن 

اء، وإنها صدقة هلل  ، أرجو -تعاىل-أحب مايل إيل بارْياحا
ا عند اهلل بِ  ا وُذْخراها ا يا رسول اهلل -تعاىل-رَّها ْعها ، فاضا

رااكا اهلل، فقال رسول اهلل 
ا
صىل اهلل عليه -حيث أ

باٍخ ذلك مال راابٌِح، ذلك مال رابح، وقد »: -وسلم
، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني ، «سمعُت ما قلتا

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اهلل، فقسمها أبو 
 أقاربه، وبين عمه.طلحة يف 

** 

812. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

рассказывает, что у Абу Тальхи (да будет доволен 

им Аллах) было больше пальм, чем у любого 

ансара в Медине, и из своего имущества он больше 

всего любил сад Байраха, который находился 

напротив мечети. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) иногда приходил туда, 

чтобы попить хорошей воды, которая была там. 

Анас сказал: «А когда был ниспослан аят “Вам 

никогда не обрести благочестия, если не будете вы 

расходовать из того, что любите...” (3:92), Абу 

Тальха подошёл к Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и сказал: “О Посланник 

Аллаха, поистине, Всевышний Аллах ниспослал 

тебе [аят]: ‹Вам никогда не обрести благочестия, 

если не будете вы расходовать из того, что 

любите›, а самое любимое моё имущество — 

Байраха. Так пусть же она станет милостыней ради 

Всевышнего Аллаха. Я надеюсь, что она поможет 

мне обрести благочестие и станет для меня благим 

запасом пред Всевышним Аллахом. Используй её, 

о Посланник Аллаха, так, как покажет тебе Аллах”. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: “Прекрасно! Это имущество 

принесёт доход! Это имущество принесёт доход! Я 

слышал твои слова и, поистине, я считаю, что тебе 

следует отдать её своим близким”. Абу Тальха 

сказал: “Я так и поступлю, о Посланник Аллаха”, а 

потом он разделил её между своими 

родственниками и двоюродными братьями.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

األنصار باملدينة أكرث  -ريض اهلل عنه-اكن أبو طلحة 
مزارع، واكن هل بستان يف قبلة املسجد فيه ماء طيب، 

يأتيه ويرشب منه،  -صىل اهلل عليه وسلم-واكن انليب 
ا -تعاىل-فلما نزل قوهل  ىتَّ ُتنِْفُقوا ِممَّ ناالُوا الرِْبَّ حا : )لاْن تا
( بادر  بُّونا وسابق وسارع وجاء إىل  -ريض اهلل عنه-حُتِ

وقال: يا رسول اهلل، إن  -عليه وسلم صىل اهلل-انليب 

** 

У Абу Тальхи были самые обширные земельные 

угодья в Медине, и у него был сад напротив мечети, 

в котором была хорошая вода. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) приходил туда и пил эту 

воду. И когда Всевышний Аллах ниспослал: «Вам 

никогда не обрести благочестия, если не будете вы 

расходовать из того, что любите» (3:92), — Абу 

Тальха (да будет доволен им Аллах) поспешил 

поступить согласно аяту. Он пришёл к Пророку (мир 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الوقف

  < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهمالفضائل واآلداب < الفضائل 

 اإلحسان للخلق.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اس بن مالك  راوي احلديث: ن

ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .هاجر إيلهم اذلين نارصوه حني -صىل اهلل عليه وسلم-أهل مدينة رسول اهلل  : . األنصار •

 .بريحاء : اسم حديقة خنل •

 .مستقبلة املسجد : أي: أمام املسجد انلبوي •

 .طيب : عذب •

 .بِرها : خريها •

 .ذخرها : نفعها وقت حاجيت إيلها •

 .فضعها : اجعلها، أي: أفوض أمرها إيلك •

 .بخ : لكمة تقال عند الرضا باليشء، تفخيما هل وإعجابا به •

 .رابح : أي: راجع واعئد •

 :احلديثفوائد 
 .فضل اإلنفاق من أحسن أموال العبد وأحبها إىل نفسه .1

 .جواز دخول أهل العلم والفضل البساتني ليستظلوا بظلها، ويأكلوا من ثمرها، ويسرتحيوا فيها، وخاصة إذا اكن أصحابها يرُسون بذلك .2

 .أىلع درجات الكمال، وحرصهم ىلع بلوغ -تعاىل-فضل الصحابة ريض اهلل عنهم، ورسعة استجابتهم ألمر اهلل  .3

 .تفويض أهل الفضل بتوزيع الصدقات يف وجوه اخلري .4

 .التشجيع ىلع فعل اخلري باثلناء ىلع الفاعل، وشكره ىلع عمله وإظهار الرضا والرسور به .5

 .أوىل انلاس باإلحسان إيلهم ذوو األرحام، ثم من دونهم إذا اكنوا حمتاجني .6

 .-ريض اهلل عنه-فيه فضيلة أليب طلحة واسمه زيد بن سهل  .7

 .ما يقدمه العبد بني يديه عند مواله، ويدخره يلوم ال ينفع فيه مال وال بنون هو املال الرابح .8

ا  -تعاىل-اهلل  ىتَّ ُتنِْفُقوا ِممَّ ناالُوا الرِْبَّ حا أنزل قوهل: )لاْن تا
( وإن أحب أموايل إيل بريحاء  بُّونا وهذا اسم ذلك -حُتِ

وإين جعلتها بني يديك صدقة هلل ورسوهل؛  -البستان
متعجبًا: بخ بخ  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

اك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن جتعلها يف ذ
، وقسمها يف أقاربه -ريض اهلل عنه-أقاربك. ففعل 

 وبين عمه.

ему и благословение Аллаха) и сказал: «О 

Посланник Аллаха! Поистине, Всевышний Аллах 

ниспослал аят: “Вам никогда не обрести 

благочестия, если не будете вы расходовать из 

того, что любите”. А самое любимое моё имущество 

— сад Байраха. И я передаю его в твои руки как 

милостыню, поданную ради Аллаха и Его 

Посланника. Тогда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал, дивясь: 

«Прекрасно, прекрасно! Это имущество принесёт 

доход, это имущество принесёт доход! Я считаю, 

что тебе следует отдать его близким». Он (да будет 

доволен им Аллах) так и сделал, и разделил сад 

между своими родственниками и двоюродными 

братьями 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -

 ه1418الطبعة األوىل  -دار ابن اجلوزي بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، -
 . ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -

 .ه1407ابعة عرش، بريوت، الطبعة الر-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417األوىل،  الرياض، الطبعة-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1430الطبعة األوىل  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
   (4290) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحَكمهاالفقه وأصوهل <  اتلصنيف:

 السرية.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 مكث : أقام. •
والكتابة, ولك ما أليق إىل اآلخر يلعلمه ويح كيف اكن, ثم غلب استعمال الويح فيما يلىق إىل األنبياء من الويح : يف اللغة اإلشارة والرسالة  •

 .-تعاىل-عند اهلل 

 :فوائد احلديث
 .وعمره أربعون سنة -صىل اهلل عليه وسلم-ابتدأ نزول الويح ىلع انليب  .1

 . إيلهبمكة ثالث عرشة سنة يويِح اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-أقام انليب  .2

 .باملدينة عرش سنني بعد اهلجرة -صىل اهلل عليه وسلم-أقام انليب  .3

 .وعمره ثالث وستون سنة -صىل اهلل عليه وسلم-تويف انليب  .4

 -صىل اهلل عليه وسلم-بُِعث رسول اهلل 
ألربعني سنة، فمكث بمكة ثالث عرشة سنة 
يوىح إيله، ثم أمر باهلجرة فهاجر عرش سنني، 

 ومات وهو ابن ثالث وستني

 

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, стал пророком в 

сорок лет, после чего он прожил в Мекке 
тринадцать лет, получая Откровения от 

Аллаха. Затем ему было приказано 
переселиться, и он прожил в Медине ещё 

десять лет. Скончался же он в возрасте 
шестидесяти трёх лет. 

 :احلديث .813
بُِعث رسوُل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ثا  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  كا ناة، فاما ربعني سا
ا
أِل

ِمرا 
ُ
بالِهْجرة بِمكة ثالثا عرشة سنة يوَحا إيله، ثم أ

ر عرش ِسِنني، ومات وهو ابُن ثاالٍث وست ني  «.فاهاجا

** 

813. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, 

передал: "Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, стал пророком в сорок лет, 

после чего он прожил в Мекке тринадцать лет, 

получая Откровения от Аллаха. Затем ему было 

приказано переселиться, и он прожил в Медине 

ещё десять лет. Скончался же он в возрасте 

шестидесяти трёх лет." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل عليه -أفاد احلديث أن الويح نزل ىلع انليب 
وعمره أربعون سنة، فأقام بمكة ثالث عرشة  -وسلم

باهلجرة من  -تعاىل-سنة يويِح اهلل إيله، ثم أمره اهلل 
مكة إىل املدينة، فأقام بها عرش سنني، ثم تويف بها، 

 فيكون عمره ثالثًا وستني سنة.

** 

из этого хадиса следует, что Пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует, стали 

ниспосылаться Откровения в возрасте сорока лет. 

После этого он прожил в Мекке  тринадцать лет, 

получая Откровения от Аллаха. Затем Всевышний 

Аллах приказал ему переселиться из Мекки в 

Медину, где он прожил ещё десять лет и в ней же 

скончался в возрасте  шестидесяти трёх лет. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، -

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

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

حممود بن احلسن الُمْظِهري, حتقيق جلنة من املحققني بإرشاف: نور ادلين طالب, دار انلوادر، وهو من املفاتيح يف رشح املصابيح, احلسني بن -
 .م 2012 - ـه 1433وزارة األوقاف الكويتية, الطبعة: األوىل،  -إصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية 

 .م2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -بة الرشد، الرياضرشح صحيح ابلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم يارس بن إبراهيم، نرش: مكت-

ية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري,  أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي, انلارش: املطبعة الكربى األمري-
 ه 1323مرص, الطبعة: السابعة، 

   (10975) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ٍء يُْؤِذيَك، ِمْن رَشي  ِمْسِب اهلل أْرقِيَك، ِمْن لُكي يَشْ
ْو َعنْيِ َحاِسد، اهلُل يَْشِفيك، بِسِم اهللِ 

َ
لُكي َنْفٍس أ

رقِيك
ُ
 أ

 

«Именем Аллаха заклинаю тебя от всего 
того, что причиняет тебе мучения, от зла 

любой души и от дурного глаза 
завистника! Да исцелит тебя Аллах, 

именем Аллаха заклинаю тебя»! 

 :احلديث .814
يب سعيد اخلدري 

ا
ريض اهلل عنه: أن ِجربيلا  -عن أ

ُد،  -صىل اهلل عليه وسلم  -أىتا انلَّيبَّ  : ياا حُمامَّ الا قا فا
 : ؟ قاالا يْتا مْ »اْشتاكا : « ناعا ، ِمْن لُك  قاالا ِمْسِب اهلل أْرِقيكا

اِسٍد، اهلُل  نْيِ حا ْو عا
ا
، ِمْن رشا  لُك  ناْفٍس أ ٍء يُؤِْذيكا ْ يشا

. رِقيكا
ُ
، بِسِم اهلِل أ اْشِفيكا  ي

** 

814. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что однажды к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) пришёл Джибриль и 

спросил его: «О Мухаммад, ты болен?» Он сказал: 

«Да». [Тогда Джибриль] сказал: «Именем Аллаха 

заклинаю тебя от всего того, что причиняет тебе 

мучения, от зла любой души и от дурного глаза 

завистника! Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха 

заклинаю тебя! (Бисми Лляхи аркы-кя мин кулли 

шаййин йу’зи-кя, мин шарри кулли нафсин ау ‘айнин 

хасидин! Аллаху йашфи-кя, бисми Лляхи аркы-кя)» 

[Муслим]. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أن جربيل  -ريض اهلل عنه-حديث أيب سعيد اخلدري 
 –يسأهل اشتكيتا  -صىل اهلل عليه وسلم-أىت انليب 

 اهلل بسم: فقال نعم،: قال -مريض؟ أنت هل: يعين
 عني أو نفس لك رش من يؤذيك، يشء لك من أرقيك
 من داعء هذا. أرقيك اهلل بسم يشفيك، اهلل حاسد،
اهلل عليه  صىل- للنيب املالئكة أرشف جربيل
 أرشف الرسل. -وسلم

وقوهل: اشتكيت قال: نعم، ويف هذا ديلل ىلع أنه ال 
بأس أن يقول املريض للناس إين مريض إذا سألوه، 
وأن هذا ليس من باب الشكوى، الشكوى أن تشتيك 
اخلالق للمخلوق تقول: أنا أمرضين اهلل بكذا وكذا، 

ا قال يعقوب: تشكو الرب للخلق هذا ال جيوز، وهلذ
 ،86"إنما أشكو بَث وحزين إىل اهلل"  يوسف: 

قوهل: "من رش لك نفس أو عني حاسد، اهلل يشفيك"، 
من رش لك نفس من انلفوس البرشية أو نفوس اجلن 
أو غري ذلك أو عني حاسد أي ما يسمونه انلاس 

اذلي يكره  -والعياذ باهلل-بالعني، وذلك أن احلاسد 
ده بنعمه، نفسه خبيثة رشيرة، أن ينعم اهلل ىلع عبا

وهذه انلفس اخلبيثة الرشيرة قد ينطلق منها ما 

** 

Хадис Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им 

Аллах) — о том, как Джибриль пришёл к Пророку 

(мир ему и благословение Аллаха) и спросил: «Ты 

болен?» Он ответил: «Да». Тогда он сказал: 

«Именем Аллаха заклинаю тебя от всего того, что 

причиняет тебе мучения, от зла любой души и от 

дурного глаза завистника! Да исцелит тебя Аллах, 

именем Аллаха заклинаю тебя!» Это мольба 

Джибриля, благороднейшего посланца, за Пророка 

(мир ему и благословение Аллаха), 

благороднейшего из посланников. Джибриль 

спросил его: «Ты болен?» — и он ответил: «Да». 

Отсюда следует, что больному не воспрещается 

отвечать людям: «Я болен», когда они спрашивают 

его, и это не является жалобой. Жалоба — это 

когда ты жалуешься творению на Творца и 

говоришь: «Аллах наслал на меня такую-то и такую-

то болезнь», — жалуясь творениям на Господа. Это 

не разрешено. Поэтому Я‘куб (мир ему) сказал: «Я 

жалуюсь на тревогу и печаль мою только Аллаху» 

(12:86). 

Слова «...от зла любой души и от дурного глаза 

завистника! Да исцелит тебя Аллах!» означают: от 

зла любой души, будь то человек, джинн или кто-то 

иной. А под глазом завистника подразумевается то, 

что люди называют сглазом. Завистник (да 

убережёт нас Аллах!), который ненавидит, когда 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية الرشعية اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أرقيك : من الرقية، ويه العوذة اليت يُرىق بها صاحب اآلفة •

 .يؤذيك : يصيبك بمكروه •

 :فوائد احلديث
 .جواز اإلخبار باملرض عن بيان واقع احلال من غري تضجر وال تربم .1

 .وصفاتهجواز الرقية بأسماء اهلل تعاىل  .2

 .إثبات أثر احلسد، وأن العني هلا فعل قبيح ىلع املعني .3

 .استحباب الرقية بما ورد يف احلديث .4

 .كغريه من البرش، يطرأ عليه ما يطرأ ىلع غريه من املرض -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .5

أفضل، وإذا لم يعرف هذا ادلاعء داع باملناسب، مثل:  إذا داع اإلنسان بما جاء يف السنة فخري وأحسن؛ ألن لك ما جاء يف السنة فإن مرااعته .6
 .شفاك اهلل، اعفاك اهلل، أسأل اهلل لك الشفاء، أسال اهلل لك العافية، وما أشبه ذلك

 املراجع:املصادر و

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمةتطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل 

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 .ه1426الرياض، -وطنرشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار ال

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض 
   (5650) الرقم املوحد:

يصيب املحسود، وهلذا قال: "أو عني حاسد، اهلل 
 .يشفيك"، أي: يربئه ويزيل سقمه

قوهل: "بسم اهلل أرقيك"، فبدأ بالبسملة يف أول ادلاعء 
 .ويف آخره

Аллах одаривает Своих рабов какими-то 

милостями, обладает скверной, злой душой, от 

которой может исходить то, что постигает того, кому 

он завидует. Поэтому он и сказал: «от дурного глаза 

завистника!» «Да исцелит тебя Аллах»: да избавит 

тебя Аллах от твоей болезни. 

«Именем Аллаха заклинаю тебя». Он начал со слов 

«именем Аллаха» и помянул имя Аллаха в конце 

мольбы. И если человек обращается к Аллаху с 

мольбой из Сунны, то это лучше, потому что лучше 

использовать то, что мы находим в Сунне. Если же 

человек не знает этой мольбы, то ему следует 

обратиться к Аллаху за больного с другой 

подходящей мольбой, например: «Да исцелит тебя 

Аллах!», «Да дарует тебе Аллах здоровье!», 

«Прошу у Аллаха исцеления для тебя!», «Прошу у 

Аллаха здоровья для тебя!» или с чем-то 

подобным. 
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية الرشعيةالفقه وأصوهل <  اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .متفق عليه واللفظ ملسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اشتىك : من الشَكية ويه املرض. •
 .وغريهاقرحة : ما خيرج بابلدن من بثور وآثار احلرق  •

 .قال بأصبعه : أي: عمل •

 .بريقة : أقل من الريق، وهو اللعاب •

 .سقيمنا : مريضنا •

 :فوائد احلديث
 .جواز الرىق يف لك اآلالم، وأن ذلك اكن أمًرا معلوًما بينهم .1

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

بِسِم اهللِ، تُْرَبُة أْرِضَنا، بِِريَقِة َبْعِضَنا، يُْشىَف بِِه 
-Когда человек жаловался на что»  َربيَناَسِقيُمَنا، بإْذِن 

либо …»  

 :احلديث .815
صىل اهلل -: أنَّ انلَّيبَّ -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
ْو  -عليه وسلم

ا
ءا ِمنُْه، أ ْ اُن اليشَّ نا إِذاا اْشتاىك اإلنْسا اكا

ْو ُجْرح، قالا انليبُّ 
ا
ٌة أ ناْت بِِه قارْحا صىل اهلل عليه -اكا

صبِعِه  -وسلم
ُ
ووضع سفيان بن عيينة  -هكذا بأ

:  -الراوي سبابته باألرض ثم رفعها بِسِم اهلِل، »وقالا
ِقيُمناا، بإْذِن  ْعِضناا، يُْشىفا بِِه سا ِة با تُْرباُة أرِْضناا، بِِريقا

ب ناا  «.را

** 

815. Текст  хадиса: 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что, 

когда человек жаловался на что-либо или у него 

была язва или рана, Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) делал пальцем так [при 

этом передатчик Суфьян ибн ‘Уяйна коснулся 

указательным пальцем земли, а потом поднял его] 

и говорил: «С именем Аллаха! Земля нашей страны 

— вместе со слюной кого-нибудь из нас, — и будет 

исцелён наш больной с дозволения нашего 

Господа! (Бисми-Лляхи! Турбату арды-на би-рикати 

ба‘ды-на, йушфа би-хи сакыму-на би-изни Рабби-

на!).» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

إذا مرض إنسان،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
أو اكن به جرح أو يشء يأخذ من ريقه ىلع أصبعه 
السبابة، ثم يضعها ىلع الرتاب، فيعلق بها منه يشء، 

بِاْسِم »فيمسح به ىلع املوضع اجلريح أو العليل، ويقول 
ِة باعْ  رِْضناا، بِِريقا

ا
ِقيُمناا، اهلِل، تُْرباُة أ ِضناا، يُْشىفا بِِه سا

ب ناا  «.بِإِْذِن را

** 

Когда какой-нибудь человек заболевал или у него 

была рана или что-то иное, Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) брал немного своей слюны 

на указательный палец, затем касался этим 

пальцем земли, так что немного её прилипало к его 

пальцу. А затем он проводил этим пальцем по ране 

или по больному месту человека со словами: «С 

именем Аллаха! Земля нашей страны — вместе со 

слюной кого-нибудь из нас, — и будет исцелён наш 

больной с дозволения нашего Господа! (Бисми-

Лляхи! Турбату арды-на би-рикати ба‘ды-на, йушфа 

би-хи сакыму-на би-изни Рабби-на!).» 
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 .وصفاته -تعاىل-جواز ادلاعء واتلربك بأسماء اهلل  .3

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

 املراجع:املصادر و

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل،  -ماهر الفحل، دار ابن كثري  رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د.

 .ه1426الرياض،  -رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن 

 .ه1407القاهرة، الطبعة األوىل،  -رشح صحيح مسلم، لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث 

 .ه1422عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب 

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب 

 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل،  -العمار، دار كنوز إشبيليا كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد 

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة 
   (6113) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-بايعت رسول اهلل 
  إقام الصالة، وإيتاء الزاكة، وانلصح للك مسلم

«Я присягнул Посланнику Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) в том, что 
буду совершать молитвы, выплачивать 

закят и чистосердечно относиться к 
каждому мусульманину.» 

 :احلديث .816
ْعُت  -ريض اهلل عنه-عن جرير بن عبد اهلل  قال: باايا

الاة،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ىلع ِإقاام الصَّ
ة، وانلُّصح ِلُُك  ُمسلم. اكا  وإِيتااء الزَّ

** 

816. Текст  хадиса: 

Джарир ибн Абдуллах (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Я присягнул Посланнику Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) в том, что буду совершать 

молитвы, выплачивать закят и чистосердечно 

относиться к каждому мусульманину.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل -: بايعت انليب -ريض اهلل عنه-قال جرير 
ىلع إقام الصالة، وإيتاء الزاكة، وانلصح  -عليه وسلم

لُك مسلم، واملبايعة هنا بمعىن املعاهدة، وسميت 
مبايعة؛ ألن الك من املتبايعني يمد باعه إىل اآلخر، 
يعين يده من أجل أن يمسك بيد اآلخر، وهذه ثالثة 

 أشياء: 
 .هلل حق حمض -1

  .حق لآلديم حمض -2

 .وحق مشرتك -3

أما احلق املحض هلل، فهو قوهل"إقام الصالة" أي أن يأِت 
بها املسلم مستقيمة ىلع الوجه املطلوب، فيحافظ 
عليها يف أوقاتها، ويقوم بأراكنها وواجباتها ورشوطها، 

 .ويتمم ذلك بمستحباتها

ويدخل يف إقامة الصالة بالنسبة للرجال إقامة 
الصالة يف املساجد مع اجلماعة، فإن هذا من إقامة 
الصالة، ومن إقامة الصالة: اخلشوع فيها، واخلشوع 
هو حضور القلب وتأمله بما يقوهل املصيل وما يفعله، 

 .وهو أمر مهم؛ ألنه لب الصالة وروحها

فقوهل: "إيتاء الزاكة"  -وهو احلق املشرتك-وأما اثلالث 
 .يعين: إعطاءها ملستحقها

** 

В этом хадисе Джабир сообщает, что он присягнул 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) в том, что будет совершать молитвы, 

выплачивать закят и чистосердечно относиться к 

каждому мусульманину. Под «присягой» в этом 

хадисе подразумевается «обещание». Это 

обещание охватывает три вещи: 

1) обязательство исключительно перед Аллахом; 

2) обязательство исключительно перед человеком; 

3) обязательство перед Аллахом и человеком. 

Обязательство исключительно перед Аллахом 

содержится в словах Джарира: «Я буду совершать 

молитвы». Это высказывание заключает в себе 

совершение молитвы надлежащим образом в 

строго определённое время с соблюдением всех её 

столпов, обязательных элементов, условий и 

желательных действий.  

Что касается мужчин, то для них установлено 

совершение коллективной молитвы в мечетях, и это 

является частью их молитвы. Другой немаловажной 

частью молитвы является смирение во время 

намаза. Смирение состоит в сосредоточенности 

молящегося, а также размышлении над 

произносимыми словами и совершаемыми 

действиями. Смирение во время намаза очень 

важно, ибо оно является сердцевиной молитвы и её 

душой.  

Обязательство перед Аллахом и человеком 

содержится в словах Джарира: «Я буду 

выплачивать закят», т. е. отдавать его 

определённым категориям лиц, которые имеют 

право на получение закята. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالة اتلصنيف:

 اإلمامة. -الرشوط  -الزاكة   -السرية  -اإليمان موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل ابلجيل  جرير بن راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْعُت : من مبايعة اجلند األمري، بمعىن اعهدت والزتمت •  .باايا

•  ِ الاة : اتلعبُُّد َّللَّ  .بأقوال وأفعال معلومة، مفتتاحة باتلَّكبري، ُمتتامة بالتَّسليم -تعاىل-الصَّ

ة : اتلعبد هلل  • اكا  .بإخراج جزء واجب رشاعً يف مال معني لطائفة أوجهة ُمصوصة -تعاىل-الزَّ

انلُّصح : انلصيحة من انلصح: وهو اخللوص، ويه مأخوذة من قوهلم، نصح العسل: إذا خلصه من شمعه.وانلصيحة رشاع: إرادة اخلري للمنصوح  •
 .وإرشاده إيله

 .أو أنىثِلُُك  ُمسلم : ذي إسالم من ذكر  •

 :فوائد احلديث
ِخذا العهد ىلع الزتامه .1

ُ
 .أهمية انلصح واتلناصح بني املسلمني حىت أ

 .بذل انلصح جلميع انلاس .2

 .أهمية الصالة والزاكة، وهما من أراكن اإلسالم .3

 .مبطل بليعتهىلع اإلسالم ال تتم إال بالزتام إيتاء الزاكة، وأن مانعها ناقض لعهده  -صىل اهلل عليه وسلم-بيعة انليب  .4

صىل اهلل عليه -رسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-انلصح واتلناصح بني املسلمني ميثاق نبوي أخذ العهد ىلع الزتامه، وبايع ىلع ذلك الصحابة  .5
 .-وسلم

فقوهل: "انلصح لُك  -وهو حق اآلديم-وأما اثلاين 
مسلم"، أي: أن ينصح لُك مسلم: قريب أو بعيد، 

 .صغري أو كبري، ذكر أو أنىث

وكيفية انلصح لُك مسلم يه ما ذكره يف حديث أنس 
: "ال يؤمن أحدكم حىت حيب -ريض اهلل عنه-

ألخيه ما حيب نلفسه" هذه يه انلصيحة أن حتب 
نلفسك، حبيث يرسك ما يرسهم،  إلخوانك ما حتب

ويسوءك ما يسوؤهم، وتعاملهم بما حتب أن يعاملوك 
ا  .به، وهذا ابلاب واسُع كبرُي جدًّ

Обязательство исключительно перед человеком 

содержится в словах Джарира: «Я буду 

чистосердечно относиться к каждому 

мусульманину», т. е. искренне относиться ко всем 

мусульманам: родственникам и посторонним, 

молодым и пожилым, мужчинам и женщинам.  

О том, как следует проявлять чистосердечное 

отношение к мусульманам, говорится в хадисе, 

который передал Анас (да будет доволен им 

Аллах): «Не уверует [полностью] никто из вас до тех 

пор, пока не будет желать для своего брата [по 

вере] того же, чего желает себе». Именно в этом 

заключается чистосердечное отношение: желание 

для своих единоверцев того же, чего желаешь себе. 

Тебя должно радовать то же, что доставляет 

радость им, и огорчать то же, что доставляет 

огорчение им. И поступать ты с ними должен так же, 

как желаешь, чтобы поступали с тобой. Эта тема 

широка и довольно пространна. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط

 .ه1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1رياض الصاحلني، للشيخ فيصل املبارك، طتطريز 

 .ه1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني، للنووي، ط

 .ه1428المية القطرية، دار الريان، بريوت، ، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلس4رياض الصاحلني، ط

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .قيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتصحيح مسلم، حت

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط
   (3512) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 املناقب. -الفضائل  -العرشة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 تأكد استحباب االستياك عند دخول املْنل. .1
 .جواز االستخبار عن أحوال الصاحلني يف شؤنهم اخلاصة ألجل االقتداء بهم .2

ِلم -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع معرفة أحوال انليب  -اهلل عنهاريض -حرص الراوي عن اعئشة  .3  .والعمل بما عا

صىل اهلل عليه -فإنها اكنت تُسأل عن كثري من أحواهل  -صىل اهلل عليه وسلم-أعلم النساء وأحفظهم لسنة انليب  -ريض اهلل عنها-أن اعئشة  .4
 .اخلاصة به -وسلم

ْعرف به .5
ا
 .أخذ العلم من أهله وممن هو أ

 .ألهله -صىل اهلل عليه وسلم-معارشة انليب  حسن .6

 املراجع:املصادر و

  ه1418الطبعة األوىل  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 .بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم 

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 .اثلانية: الطبعة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج / أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي 
   (3652) الرقم املوحد:

 انليب 
ُ
اهلل عليه صىل -بأي يشء اكن َيْبَدأ

َواك -وسلم   إذا دخل بَيته؟ قالت: بالسي
«“ С чего начинал Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха), когда входил в 
свой дом?” Она ответила: “С сивака ”.»  

 :احلديث .817
عن رشيح بن هاىنء، قال: قلت لعائشة ريض اهلل 

عليه وسلم صىل اهلل  -عنها: بأي يشء اكن يبدأ انليب 
 إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. -

** 

817. Текст  хадиса: 

Шурайх ибн Хани передаёт: «Я спросил ‘Аишу (да 

будет доволен ею Аллах): “С чего начинал Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха), когда входил в 

свой дом?” Она ответила: “С сивака ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل -أن أول ما يبدأ به  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
عند دخوهل ابليت: السواك،  -اهلل عليه وسلم

ومرشوعية السواك اعمة يف مجيع األوقات، ويتأكد 
ومنها: عند ذلك: يف األوقات اليت ندب الشارع إيلها 

دخول ابليت، ولعل ذلك إلزالة ما حيصل اعدة بسبب 
 كرثة الالكم انلاشئة عن االجتماع.

** 

‘Аиша сообщила, что первое, с чего начинал 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), входя в дом, был сивак. Использование 

сивака узаконено Шариатом в любое время, но 

особенно желательно для человека использовать 

его, когда он заходит домой. Вероятно, это 

делается для устранения последствий 

произнесения множества слов, которое является 

результатом встреч и общения с людьми. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل الفقه اتلصنيف:

 الوقوف يمني اإلمام ملن اكن وحده. -الِعلِْم  -العمل يف الصالة  -الوتر موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .األحَكمعمدة  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بِتُّ : نمت يلال. •
 .-ريض اهلل عنها-ميمونة : يه بنت احلارث أم املؤمنني  •

 .ِمن اللَّيل : "من" للتبعيض أو للبيان •

ُقْمُت : وقفت للصالة •  .فا

صىل اهلل -بت عند خالَت ميمونة، فقام انليب 
يصِّل من الليل، فقمت عن يساره،  -وسلمعليه 

 فأخذ برأيس فأقامين عن يمينه
 

«Однажды я ночевал у своей тетки 
Маймуны, и когда ночью Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) встал для совершения 
молитвы, я встал слева от него, но он, 

взяв меня за голову, поставил меня 
справа от себя.» 

 :احلديث .818
بَّاٍس  ِ بِن عا بُد اَّللَّ بِتُّ »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عا

ام انلايبَّ  قا يُموناة، فا الايِت ما صىل اهلل عليه -ِعندا خا
ذ  -وسلم خا

ا
ارِه، فاأ اسا ن ي ُقمُت عا يل  ِمن اللَّيل، فا يُصا

يِن عن  قااما
ا
أيِس فاأ  «.ياِميِنهبِرا

** 

818. Текст  хадиса: 

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Однажды я 

ночевал у своей тетки Маймуны, и когда ночью 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) встал для совершения молитвы, я 

встал слева от него, но он, взяв меня за голову, 

поставил меня справа от себя.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -ريض اهلل عنهما-خيرب الصحايب اجلليل ابن عباس 
صىل اهلل عليه -انليب أنه بات عند خاتله زوج 

صىل اهلل -ىلع تهجد انليب  -بنفسه-؛ يلطلع -وسلم
يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-فلما قام  -عليه وسلم

من الليل، قام ابن عباس معه؛  يلصيل بصالته، وصار 
مأموًما؛ وألن  -صىل اهلل عليه وسلم-عن يسار انليب 

ذا ايلمني هو األرشف، وهو موقف املأموم من اإلمام إ
برأسه،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن واحًدا، أخذ انليب 

 فأداره من ورائه، فأقامه عن يمينه.

** 

В данном хадисе славный сподвижник ‘Абдуллах 

ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщил, 

что однажды он заночевал у своей тетки по 

материнской линии и жены Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) Маймуны 

бинт аль-Харис, дабы лично посмотреть на то, как 

Пророк (да благословит его Аллах приветствует) 

совершал ночную молитву тахадджуд. Так, когда 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

встал ночью для совершения молитвы, Ибн ‘Аббас 

тоже встал и занял место слева от него. Однако в 

виду того, что место молящегося вдвоем с имамом 

находится справа от имама, а также в силу того, что 

правая сторона обладает большим почетом, 

нежели левая, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) взял Ибн ‘Аббаса за голову и, 

проведя у себя за спиной, поставил его справа. 
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أيِس : أمسك به • ذا بِرا خا
ا
 .فاأ

 :فوائد احلديث
 .جواز املبيت عند املحارم مع الزوج، إذا اكن ال يترضر بذلك .1

 .مرشوعية صالة الليل واستحبابها .2

 .جواز اجلماعة يف صالة اتلطوع أحيانًا .3

 .لم يبطل صالة ابن عباس -صىل اهلل عليه وسلم-صحة وقوف املأموم عن يسار اإلمام مع خلو يمينه؛ لكون انليب  .4

 .األفضل للمأموم أن يقف عن يمني اإلمام إذا اكن واحدا .5

 .ر اإلمام فاستدار إىل يمينه يأِت من اخللف، كما ورد يف بعض ألفاظ احلديث يف ابلخاريأنَّ املأموم الواحد إذا وقف عن يسا .6

 .أنَّ العمل واحلركة يف الصالة إذا اكن مرشواع لصحتها، ال يرضها .7

 .صحة مصافة الصيب وحده مع ابلالغ .8

 .، وحرصه ىلع حتصيل العلم وحتقيقه-ريض اهلل عنهما-اجتهاد ابن عباس  .9
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خيالا  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
قَِبل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال هل: 

ثمامة بن أثال، سيد أهل ايلمامة، فربطوه بسارية 
 من سواري املسجد

 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
передаёт, что Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) направил 
конницу в Неджд, и они вернулись с 

человеком по имени Сумама ибн Усаль 
из бану Ханифа, лидером жителей 

Ямамы. Они привязали его к одному из 
столбов в мечети. Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) 
вышел к нему и спросил: «Что скажешь, 
о Сумама?» Сумама сказал: «У меня все 
хорошо, о Мухаммад, так как, если ты 

убьёшь меня, будет кому за меня 
отомстить, если окажешь мне 

благодеяние, то окажешь его человеку 
благодарному, если же ты хочешь денег, 
то проси и получишь, что пожелаешь!» 

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) оставил его до 

следующего дня, а потом снова спросил 
его: «Что скажешь, о Сумама?» Он 

сказал: «То же, что я уже говорил: если 
ты окажешь мне благодеяние, то 

окажешь его человеку благодарному, 
если ты убьёшь меня, будет кому за меня 
отомстить, если же ты хочешь денег, то 

проси и получишь, что пожелаешь!» 
Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) оставил его до 
следующего дня, а потом снова спросил 

его: «Что скажешь, о Сумама?» — и он 
сказал: «То же, что я уже говорил: если 

ты окажешь мне благодеяние, то 
окажешь его человеку благодарному, 

если ты убьёшь меня, будет кому за меня 
отомстить, если же ты хочешь денег, то 

проси и получишь, что пожелаешь!» 
Тогда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) велел: 
«Отпустите Сумаму». После этого Сумама 

направился в пальмовую рощу, 
находившуюся поблизости от мечети, 
совершил полное омовение, а потом 

вошёл в мечеть и сказал: 
«Свидетельствую, что нет божества, 
кроме Аллаха, и свидетельствую, что 
Мухаммад — Его раб и посланник. О 

Мухаммад! Клянусь Аллахом, не было на 
земле лица, более ненавистного для 

меня, чем твоё лицо, но теперь оно стало 
для меня самым любимым из всех лиц! 
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Клянусь Аллахом, не было религии, 
более ненавистной для меня, чем твоя 

религия, а теперь твоя религия стала для 
меня самой любимой! Клянусь Аллахом, 
не было города, более ненавистного для 
меня, чем твой город, а теперь этот город 

стал для меня самым любимым! 
Поистине, твои всадники захватили 

меня в то время, когда я хотел совершить 
‘умру». И Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) порадовал его 

благой вестью и велел ему совершить эту 
‘умру, когда же Сумама приехал в Мекку, 

кто-то сказал ему: «Так ты отрёкся от 
своей веры?» В ответ Сумама сказал: 

«Нет, но я принял ислам вместе с 
Мухаммадом, Посланником Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), и, клянусь 
Аллахом, не поступит к вам из Ямамы ни 

зёрнышка пшеницы без разрешения 
Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха)»! 

 :احلديث .819
قال: بعث رسول اهلل ، -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ٍْد، فجاءت برجل  -صىل اهلل عليه وسلم- خيال قِبالا جنا
ْهِل 

ا
ي ُد أ ثااٍل، سا

ُ
ُة ْبُن أ اما ُ: ُثما اُل هلا ِنيفة ُيقا من بين حا

واارِي املسجد، فخرج  اِرياٍة ِمْن سا باُطوُه بِسا ِة، فارا اما ايلاما
ا »، فقال: -صىل اهلل عليه وسلم-إيله رسول اهلل  اذا ما

ك يا ثمامة؟عِ  فقال: عندي يا حممد خري، ِإْن تاْقتُْل « نْدا
اِكر، وإن كنت تريد  ا شا ِإْن ُتنِْعْم ُتنِْعْم ىلعا ٍم، وا تاْقتُل ذاا دا

ُه رسول اهلل  كا ا ، فارتا ا ِشئْتا ْل ُتْعطا ِمنُْه ما صىل -املال فاسا
ما عندك »حىت اكن بعد الغد، فقال:  -اهلل عليه وسلم

ا قلت لك، إن تنعم تنعم ىلع شاكر، قال: م« يا ثمامة؟
وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال فسل تعط 

صىل اهلل عليه -منه ما شئت، فرتكه رسول اهلل 
ماذا عندك يا »حىت اكن من الغد، فقال:  -وسلم

فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم ىلع « ثمامة؟
ال شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد امل

صىل اهلل -فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول اهلل 
ْطِلُقوا ثمامة»: -عليه وسلم

ا
ٍْل قاِريٍب «أ لاقا إِىلا خنا ، فااْنطا

ْسِجِد، فاغتسل، ثم دخل املسجد، فقال: أشهد  ِمنا الما

** 

819. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) направил конницу в Неджд, 

и они вернулись с человеком по имени Сумама ибн 

Усаля из бану Ханифа, лидером жителей Ямамы. 

Они не знали, кто он. Они привязали его к одному 

из столбов в мечети. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) вышел к нему и спросил: 

«Что скажешь, о Сумама?» В ответ ему Сумама 

сказал: «У меня все хорошо, о Мухаммад, так как, 

если ты убьёшь меня, будет кому за меня 

отомстить, если окажешь мне благодеяние, то 

окажешь его человеку благодарному, если же ты 

хочешь денег, то проси и получишь, что 

пожелаешь!» Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) оставил его до следующего 

дня, а потом снова спросил его: «Что скажешь, о 

Сумама?» Он сказал: «То же, что я уже говорил: 

если ты окажешь мне благодеяние, то окажешь его 

человеку благодарному, если ты убьёшь меня, 

будет кому за меня отомстить, если же ты хочешь 

денег, то проси и получишь, что пожелаешь!» 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) оставил его до следующего дня, а потом 

снова спросил его: «Что скажешь, о Сумама?» — и 

он сказал: «То же, что я уже говорил: если ты 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل، يا 
رِْض وا 

ا
ا اأْل نا ىلعا ا اكا َّ ِمْن حممد، واهلل، ما ْبغاضا إِيلا

ا
ْجٌه أ

 ، َّ ا إِيلا بَّ الْوُُجوهِ لُك ها حا
ا
ْصباحا واْجُهكا أ

ا
ْد أ قا ، فا واْجِهكا

واهلل، ما اكن ِمن ِدين أبغاضا إيلَّ ِمن ِديناك، فأصبح 
، واهلل، ما اكن من بدل  ين لُك ه إيلَّ دينُك أحبَّ ادل 
 أبغض إيل من بدلك، فأصبح بدُلك أحبَّ ابلالد لكها
ا تاراى؟  اذا ِريد العمرة فما

ُ
تيِن وأنا أ ذا يلاك أخا ، وإنَّ خا إيلَّ

ه رسول اهلل  وأمره أن  -صىل اهلل عليه وسلم-فبرشَّ
باوْت، فقال: ال،  ة قال هل قائل: أصا ا قِدم مكَّ ْعتاِمر، فلمَّ يا

-صىل اهلل عليه وسلم-ولكينَّ أْسلامت مع رسول اهلل 
امة حبة حنطة حىتَّ ، وال واهلل، ال يأِتيكم ِمن ايلم

ذانا فيها رسول اهلل 
ْ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-يأ

окажешь мне благодеяние, то окажешь его 

человеку благодарному, если ты убьёшь меня, 

будет кому за меня отомстить, если же ты хочешь 

денег, то проси и получишь, что пожелаешь!» Тогда 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) велел: «Отпустите Сумаму». После этого 

Сумама направился в пальмовую рощу, 

находившуюся поблизости от мечети, совершил 

полное омовение, а потом вошёл в мечеть и сказал: 

«Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, 

и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и 

посланник. О Мухаммад! Клянусь Аллахом, не было 

на земле лица, более ненавистного для меня, чем 

твоё лицо, но теперь оно стало для меня самым 

любимым из всех лиц! Клянусь Аллахом, не было 

религии, более ненавистной для меня, чем твоя 

религия, а теперь твоя религия стала для меня 

самой любимой! Клянусь Аллахом, не было города, 

более ненавистного для меня, чем твой город, а 

теперь этот город стал для меня самым любимым! 

Поистине, твои всадники захватили меня в то 

время, когда я хотел совершить ‘умру». И 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) порадовал его благой вестью и велел ему 

совершить эту ‘умру, когда же Сумама приехал в 

Мекку, кто-то сказал ему: «Так ты отрёкся от своей 

веры?» В ответ Сумама сказал: «Нет, но я принял 

ислам вместе с Мухаммадом, Посланником Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха), и, клянусь 

Аллахом, не поступит к вам из Ямамы ни зёрнышка 

пшеницы без разрешения Посланника Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха)»! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث: أن انليب معىن 
قد أرسل فرساناً إىل جند بقيادة حممد بن مسلمة يف 
العارش من حمرم سنة ست من اهلجرة؛ يلقاتلوا أحياء 
بين بكر اذلين منهم بنو حنيفة، فأاغروا عليهم، 
وهزموهم، وأرسوا ثمامة بن أثال وأتوا به إىل املدينة، 

واري املسجد انلبوي، فقال وربطوه إىل سارية من س
: "ما عندك" أي: ماذا -صىل اهلل عليه وسلم-هل انليب 

تظن أين فاعل بك، "قال: عندي خري" أي ال أظن بك، 
 وال أؤمل منك إال اخلري، مهما فعلت ميع.

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) послал 

всадников в Неджд под командованием Мухаммада 

ибн Маслямы 10 мухаррама 6 года от хиджры, 

чтобы они сражались с бану Бакр, к которым 

относились и бану Ханифа. Они напали на них и 

нанесли им поражение. Взяв в плен Сумаму ибн 

Усаля, они привезли его в Медину и привязали к 

столбу в мечети Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

спросил его: мол, что, как ты думаешь, я сделаю с 

тобой? Тот ответил: «Я не думаю о тебе ничего, 

кроме благого, и не жду от тебя ничего, кроме блага, 

что бы ты ни сделал со мной». 
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قول ثمامة: "إن تقتل تقتل ذا دم" أي: إن تقتلين 
ه فهناك من يأخذ باثلأر ألين سيد يف قويم، وقيل: معنا

إن تقتلين فذلك عدل منك، ولم تعاملين إالَّ بما 
أستحق؛ ألين مطلوب بدم، فإن قتلتين قتلتين 

  قصاصاً، ولم تظلمين أبداً 

وأما "وإن ُتنِْعْم تنعم ىلع شاكر" أي: وإن حتسن إيلَّ 
بالعفو عين، فالعفو من شيم الكرام، ولن يضيع 
معروفك عندي؛ ألنك أنعمت ىلع كريم حيفظ 

 .وال ينىس املعروف أبداً  اجلميل،

: "وإن كنت تريد -ريض اهلل عنه-ويف قول ثمامة 
املال" يعين وإن كنت تريد أن افتدي نفيس باملال 

 ."فسل منه ما شئت" ولك ما طلبت

صىل اهلل عليه -وبعد هذه املحاورة ما اكن من انليب 
إال أن "تركه حىت اكن من الغد، قال هل: ما  -وسلم

قال: ما قلت لك" يعين فرتكه مربوطاً عندك يا ثمامة؟ 
إىل السارية حىت اكن ايلوم اثلاين فأاعد عليه سؤاهل 
األّول، وأجابه ثمامة بنفس اجلواب األّول، ثم تركه 

صىل اهلل عليه -ايلوم اثلالث، وأاعد عليه انليب 
السؤال، وأجابه ثمامة باجلواب نفسه، فلما  -وسلم

 -ليه الصالة والسالمع-اكن ايلوم اثلالث، أمر انليب 
وه من رباطه  .فقال: "أطلقوا ثمامة" أي فكُّ

فما اكن من ثمامة إىل أن "انطلق إىل خنل قريب من 
املسجد" أي فذهب إىل ماء قريب من املسجد 
"فاغتسل ثم دخل املسجد فقال: أشهد أن ال إِهل ِإالَّ 
اهلل" أي وأعلن إسالمه ونطق بالشهادتني، وهذه 

الصحيحني: أن ثمامة اغتسل من تلقاء نفسه رواية 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-وليس بأمر انليب 

عن شعوره حنو انليب  -ريض اهلل عنه-ثم عرّب ثمامة 
، وحنو دينه احلنيف، وحنو بدله -صىل اهلل عليه وسلم-

: ما اكن -ريض اهلل عنه-احلبيب املدينة انلبوية، فقال 
صبح وجهك ملا هناك وجه أكرهه مثل وجهك فقد أ

، حيث حتول ابلغض  أسلمت أحب الوجوه إيلَّ
 .والكراهية إىل حمبة شديدة ال تعدهلا أي حمبة أخرى

«Если ты убьёшь меня, будет кому за меня 

отомстить». То есть, если ты убьёшь меня, то за 

меня отомстят, потому что я господин своих 

соплеменников. Согласно другому объяснению, 

Сумама имел в виду, что если Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) казнит его, то 

это будет справедливым воздаянием равным за 

пролитую кровь. «Если окажешь мне благодеяние, 

то окажешь его человеку благодарному». Если 

окажешь мне благодеяние, помиловав меня, а 

именно так поступают благородные, то твоё добро 

не останется у меня неоплаченным, потому что 

сделано оно будет благородному человеку, 

который никогда не забывает оказанные ему 

благодеяния. «Если же ты хочешь денег», то есть 

хочешь получить выкуп за меня, «то проси и 

получишь, что пожелаешь!» 

После этого разговора Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) оставил его до следующего 

дня, а потом спросил снова: «Что скажешь, 

Сумама?» Тот ответил: «То же, что я уже говорил 

тебе». То есть он оставил его привязанным к столбу 

в мечети, а на другой день повторил свой вопрос и 

получил тот же ответ. Затем он снова оставил его, 

и на третий день задал свой вопрос снова и получил 

тот же ответ, после чего велел развязать Сумаму. 

И Сумама отправился в ближайшую пальмовую 

рощу, то есть к ближайшему источнику воды, 

совершил полное омовение. Пришёл в мечеть и 

объявил о своём принятии ислама, произнеся два 

свидетельства. У аль-Бухари и Муслима говорится, 

что полное омовение Сумама совершил по своей 

инициативе, а не по велению Посланника Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха). 

Затем Сумама выразил свои чувства к Пророку 

(мир ему и благословение Аллаха), его религии 

единобожия и его любимой Медине, сказав: «Не 

было на земле лица, более ненавистного для меня, 

чем твоё лицо, но теперь ненависть сменилась 

любовью, и когда я принял ислам, твоё лицо стало 

для меня самым любимым из всех лиц! Клянусь 

Аллахом, не было религии, более ненавистной для 

меня, чем твоя религия, а теперь твоя религия 

стала для меня самой любимой!» Так происходит, 

когда вера проникает в сердце и утверждается там. 

«Клянусь Аллахом, не было города, более 

ненавистного для меня, чем твой город, а теперь 

этот город стал для меня самым любимым», потому 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد اتلصنيف:

 مناقب انليب صىل اهلل عليه وسلم. -العمرة  -املغازي والسري  -الغسل  -مناقب الصحابة  -اجلهاد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه- أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .بلوغ املرام من أدلة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خياًل : املراد باخليل: راكبوها من الفرسان •

 .سارية : السارية مفرد، واجلمع: سواري، ويه األسطوانة •

 :فوائد احلديث
 .جواز ربط األسري يف املسجد، وإن اكن اكفًرا .1

دخول املرشكني والكتابيني املسجد للحاجة؛ كأعمال تتعلق باملسجد هم أقدر من غريهم عليها، وحنو ذلك، فقد اكن الكفار يدخلون جواز  .2
 .عليه مسجده، ويطيلون اجللوس

اما ...{ ]اتلوبة:  .3 ْسِجدا احْلارا ُبوا الْما ْقرا احلرم متفرع عن جناستهم، وإنما نهوا  [: عدم قربانهم28قال الشيخ صديق حسن يف تفسري قوهل تعاىل: }فاالا يا
باملسجد عن االقرتاب للمبالغة يف املنع من دخول احلرم، ونيه املرشكني أن يقربوا احلرم، راجع إىل نيه املسلمني عن تمكينهم من ذلك، واملراد 

 .احلرام: مجيع احلرم

 .منَّ ىلع ثمامة -وسلمصىل اهلل عليه -جيوز لإلمام أن يمن ىلع األسري بغري فداء؛ ألن الرسول  .4

واهلل ما اكن من دين أبغض إيلَّ من دينك، فأصبح " 
" وهكذا اعطفة اإليمان حني  دينك أحب ادلين إيلَّ

  .ختالط بشاشته القلوب

، فأصبح واهلل ما اكن من بدل أبغض إيلَّ من بدلك"
"؛ ألن حمبيت لك دفعتين إىل  بدلك أحب ابلالد إيلَّ

 .مزيد احلب بلالدك

ثم قال: "وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة، فماذا 
ترى" أي فهل تأذن يل يف العمرة "فبرشه" بغفران ذنوبه 
لكها، وخبريي ادلنيا واآلخرة" وأمره أن يعتمر، فلما 

جت من دين قدم مكة قال هل قائل: صبوت "أي خر
إىل دين" قال: ال واهلل، ولكين أسلمت مع حممد رسول 
اهلل "أي ولكين تركت ادلين ابلاطلا ودخلت يف دين 
احلق" وال واهلل ال يأتيكم من ايلمامة حبة حنطة 
حىت يأذن بها رسول اهلل "أي: حىت يأذن رسول اهلل يف 
إرساهلا إيلكم، فانرصف إىل ايلمامة، واكنت ريف 

احلنطة عنهم حىت جهدت قريش، وكتبوا  مكة، فمنع
يسألونه  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل 

صىل اهلل -بأرحامهم أن يكتب إىل ثمامة، ففعل 
 .-عليه وسلم

что любовь к тебе заставила меня полюбить и твой 

город. 

«Поистине, твои всадники захватили меня в то 

время, когда я хотел совершить ‘умру». То есть: что 

ты на это скажешь? И Посланник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) велел ему совершить эту 

‘умру, когда же Сумама приехал в Мекку, кто-то 

сказал ему: «Так ты отрёкся от своей веры?» В 

ответ Сумама сказал: «Нет, но я принял ислам 

вместе с Мухаммадом, Посланником Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха)», то есть я оставил 

ложную религию и принял истинную религию «и, 

клянусь Аллахом, не поступит к вам из Ямамы ни 

одного зёрнышка пшеницы без разрешения 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха)!» Что касается Ямамы, то она снабжала 

Мекку продовольствием, и, когда Сумама уехал 

туда, он запретил возить в Мекку зерно, в 

результате чего курайшиты стали голодать. А 

потом они отправили Посланнику Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) послание, в котором 

заклинали его родственными связями написать 

Сумаме, чтобы тот разрешил возить к ним 

продовольствие, и Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сделал это. 
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 املراجع:املصادر و

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

 .ه1422انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل  -صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص 

 .ه1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 .ه1427، 1فتح ذي اجلالل واإلكرابم رشح بلوغ املرام، تأيلف حممد بن صالح العثيمني، املكتبة اإلسالمية للنرش واتلوزيع، مرص، ط

مزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، منار القاري رشح ُمترص صحيح ابلخاري، حل
 .ه 1410الطائف ، ط 

   (10888) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق السين والطالق ابلديع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

بىل فجدي خنلك، فإنك عىس أن تصديق، أو 
  تفعِّل معروفاا

Конечно, [выходи и] срывай финики, 
ибо [если ты выйдешь, то], может быть, 
подашь милостыню (или: "совершишь 

нечто одобряемое Шариатом"). 

 :احلديث .820
ْت خاليت، فأرادت أن  عن جابر بن عبد اهلل قال: ُطل قا

ا رجل أن خترج، فأتت انليب  راها ا، فازاجا ْلاها ُدَّ خنا صىل -جتا
ْلاِك، فإنك »فقال:  -عليه وسلماهلل  ي خنا بىل فاُجد 

يِق، أو تفعيل معروفا دَّ  «.عىس أن تاصا

** 

820. Текст  хадиса: 

Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах им 

и его отцом, передал: "Получив развод, моя тётка 

со стороны матери хотела [выйти из дома] и 

сорвать финики со своей пальмы, но какой-то 

человек стал удерживать её от этого. Тогда она 

пришла к Пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, и он сказал: "Конечно, [выходи и] 

срывай финики, ибо [если ты выйдешь, то], может 

быть, подашь милостыню (или: "совершишь нечто 

одобряемое Шариатом")." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -ريض اهلل عنهما-أفاد  احلديث أن خالة جابر 
طلقها زوجها، فأرادت يف وقت العدة أن جتد خنلها  

اهلل عليه صىل -فمنعها رجل من ذلك، فسألت انليب 
فأخربها بأنه ال حرج عليها يف اخلروج، وهذا  -وسلم

يفيد أنَّ املطلقة طالًقا بائنًا يف عدتها ليست اكملتوىفَّ 
عنها يف عدة الوفاة، فلها اخلروج حلاجتها مىت شاءت، 
مع أنَّ األفضل ىلع وجه العموم: أنَّ بقاء املرأة يف بيتها 

 -اهلل عليه وسلم صىل-أفضل هلا وأصون؛ فإنَّ انلَّيب 
قال: "بيوتهن خري هلن"، هذا يف حق العبادة، والصالة 

 مع املسلمني، وسماع اخلري؛ فكيف مع غري ذلك؟

** 

в этом хадисе сообщается, что тётка со стороны 

матери Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен 

Аллах им и его отцом, получив развод от мужа, 

хотела во время установленного срока выжидания 

(идда) сорвать финики со своей пальмы. Однако 

какой-то мужчина стал удерживать её от этого. 

Тогда она спросила об этом Пророка, да 

благословит его  Аллах и приветствует, и он 

ответил ей, что нет ничего греховного в том, чтобы 

выйти из дома. Из этого хадиса следует, что 

женщина, которая получила окончательный развод, 

не подобна женщине, у которой скончался муж, в 

том, что касается правил выжидания (идда). 

Женщина, которая получила окончательный 

развод, может выходить из дому по своим нуждам 

когда пожелает, хотя в общем смысле ей 

предпочтительнее оставаться в своём доме, ибо 

там для неё лучше и безопаснее. Как сказал 

Пророк, да благословит его  Аллах и приветствует: 

"Дома женщин являются лучше для них". Эти слова 

были сказаны о поклонении женщин, в контексте 

совершения молитвы с мусульманами и внимания 

благому. А что же тогда говорить о всех прочих 

вещах!? 
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 :معاين املفردات
ْلها : تقطع ثمرة خنلها وجتنيه. • ُدَّ خنا  جتا
ا : انتهرها، ومنعها • راها  .فازاجا

 .ُجّدي : اخريج إىل خنلك، فاقطعيه •

 .فإنَّك عىس : تعليل للخروج •

 .وباخلري: اتلطوع واهلدية واإلحسان إىل اجلارأو تفعيل خرياً : أو للتنويع، بأن يُراد باتلصدق الفرض،  •

 :فوائد احلديث
 .جواز خروج املطلَّقة عند احلاجة، ومن احلاجة استحصال غلة عقارها؛ من جد ثمار، وحصد زروع، أو قبض أجور، وحنو ذلك .1

ة واإلحداد؛ فهذا ما فهمه الصحابة من  .2 أحَكم رّبهم، وهذا ما داع قريب املطلَّقة إىل مفهوم احلديث أنَّ املحدة ال خترج من مْنهلا مدة العدَّ
 .زجرها عن اخلروج

ق جبزء منه، وحُيِْسن إىل املحتاجني، وذلك من غري الزاكة، فه .3 ه أو جينيه، أو زرع حيصده: أْن يتصدَّ و من املعروف أنَّه يستحب ملن عنده تمر جيُدُّ
 .واإلحسان

 .ع العوام إىل إفتاء انلاس فيها بال مستند رشيعاستحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم اليت يترس .4

 .-تعاىل-أنه قد خيىف ىلع بعض الصحابة ما خيىف من أحَكم اهلل  .5

 .استحباب اتلعريض لصاحب انلخل أو الزرع بفعل اخلري واتلذكري باملعروف والرّب؛ ألن بعض انلاس قد يغفل عن ذلك .6

 املراجع:املصادر و

 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  فتح ذي اجلالل واالكرام برشح -
ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا
 اململكة العربية السعودية -واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 .صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت -

 .ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
   (58163) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

بين سلمة، ِدياَرُكم، تُكتب آثاُرُكم، دياَرُكم 
  تُكتب آثاُرُكم

«Бану Салима, оставайтесь на своей 
земле, ибо ваши шаги [к мечети] 

записываются! Бану Салима, 
оставайтесь на своей земле, ибо ваши 

шаги [к мечети] записываются»! 

 :احلديث .821
قال: أراد بنو سلمة أن  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ينتقلوا للسكن قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهلل 
إنه قد بلغين »فقال هلم:  -صىل اهلل عليه وسلم-

فقالوا: « أنكم تُريدون أن تنتقلوا ُقرب املسجد؟
ة، »نعم، يا رسول اهلل قد أردنا ذلك، فقال:  ِلما بايِن سا

ُكم تُكتب آثارُكم ُكم، تُكتب آثاُرُكم، ديارا «. ِديارا
ة درجة»ويف رواية:  ْطوا  «.إن بكل  خا

** 

821. Текст  хадиса: 

Джабир (да будет доволен Аллах им и его отцом) 

передаёт, что бану Салима хотели перебраться 

поближе к мечети [Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха)]. Об этом стало известно 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), и он сказал им: «Мне стало известно о том, 

что вы хотите перебраться поближе к мечети». Они 

сказали: «Да, о Посланник Аллаха, мы хотим 

этого». Он же сказал: «Бану Салима, оставайтесь 

на своей земле, ибо ваши шаги [к мечети] 

записываются! Бану Салима, оставайтесь на своей 

земле, ибо ваши шаги [к мечети] записываются!» 

[Муслим]. Аль-Бухари приводит подобный хадис со 

слов Анаса (да будет доволен им Аллах). 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

معىن هذا احلديث: أن بين سلمة أرادوا أن ينتقلوا 
إىل أماكن تقرب  -ابلعيدة من املسجد-من ديارهم 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-من املسجد، فكِره انليب 
عليه -رواية ابلخاري، ورغبته تُعرَّى املدينة، كما يف 

ر يلعظم منظر املسلمني يف  -الصالة والسالم أن تُعمَّ
 أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها.

ثم سأهلم، قال: )إنه قد بلغين أنكم تريدون أن 
تنقلوا قرب املسجد( قالوا: نعم يا رسول اهلل قد أردنا 

: -صىل اهلل عليه وسلم-ذلك، فقال رسول اهلل 
اركم تكتب آثاركم(، قاهلا مرتني، وبني هلم أن )دي

 .هلم بكل خطوة حسنة أو درجة

موقوفا عليه: "إن  -ريض اهلل عنه-وعن أيب هريرة 
أعظمكم أجًرا أبعدكم داًرا، قيل: لِما يا أبا هريرة 
؟ قال: "من أجل كرثة اخلطا" رواه مالك يف "املوطأ" 

 .(33) برقم

اكن يف ذلك زيادة  فلكما باُعد املْنل عن املسجد،
 .فضل يف ادلرجات واحلط من السيئات

** 

Смысл хадиса таков. Бану Салима собрались 

покинуть свои земли, которые были далеко от 

мечети, и переселиться поближе к мечети. А 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не 

желал, чтобы земли Медины остались без своих 

жителей, о чём упоминается в версии аль-Бухари. 

Он желал, чтобы там было много жителей, дабы 

лицемеры и многобожники видели расширяющуюся 

Медину и многочисленность мусульман. Затем он 

спросил их об этом: «Мне стало известно о том, что 

вы хотите перебраться поближе к мечети — правда 

ли это?» Они сказали: «Да, о Посланник Аллаха, мы 

хотим этого». Он же сказал: «Оставайтесь на своей 

земле, ибо ваши шаги [к мечети] записываются!» 

Эти слова он повторил дважды, разъяснив им, что 

за каждый шаг им будет записано благое дело или 

возвышение на степень. 

Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им 

Аллах) сказал: «Поистине, самую большую награду 

получат те из вас, кто живёт дальше всех [от 

мечети]». Люди спросили: «Почему же, о Абу 

Хурайра?» Он ответил: «Потому что [им приходится 

делать] много шагов, [чтобы добраться до мечети]» 

[Малик, 33]. 
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وإنما يتحقق هذا الفضل: إذا توضأ يف بيته وأسبغ 
الوضوء، ومىش ولم يركب، سواء اكن ذلك قليال، 
يعين سواء اكنت اخلطوات قليلة، أم كثرية، فإنه 
يكتب هل بكل خطوة شيئان: يرفع بها درجة، 

 .وحيط عنه بها خطيئة

 -صىل اهلل عليه وسلم-أصحاب انليب فعن رجل من 
مرفواع: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج 

عز -إىل الصالة، لم يرفع قدمه ايلمىن إال كتب اهلل 
هل حسنة، ولم يضع قدمه اليرسى إال حط اهلل  -وجل

عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو يلبعد(  -عز وجل-
يف (، وصححه الشيخ األبلاين 563رواه أبو داود )

 .(572( برقم )3/97صحيح أيب داود )

 -صىل اهلل عليه وسلم-وعن ابن عباس، أن انليب 
-الليلة يف أحسن صورة  -عز وجل-قال: "أتاين ريب 

فقال: يا حممد، هل تدري فيم  -أحسبه يعين يف انلوم
خيتصم املأل األىلع؟ قال: قلت: نعم، خيتصمون يف 
 الكفارات وادلرجات، قال: وما الكفارات
وادلرجات؟ قال: املكث يف املساجد بعد الصلوات، 
وامليش ىلع األقدام إىل اجلمااعت، وإبالغ الوضوء يف 

(، وصححه الشيخ 3484املَكره.( رواه أمحد برقم )
 .(1/72األبلاين يف "صحيح اجلامع الصغري وزيادته" )

 :فدل ذلك ىلع أن نايل ادلرجات إنما يتحقق بأمور

 .ىلع طهارة ـ اذلهاب إىل املسجد1

ـ احتساب األجر؛ حلديث: )إنما األعمال بانليات 2
 .وإنما لُك امرئ ما نوى( متفق عليه

   .ـ أن خيرج من بيته ال خيرج إال لقصد املسجد3

 .ـ امليش ىلع األقدام وعدم الركوب، إال من عذر4

Чем дальше дом от мечети, тем больше 

возвышение степеней и стёртых записей о 

скверных деяниях. Это благо достаётся человеку в 

случае, если он совершает малое омовение в 

своём доме наилучшим образом и направляется к 

мечети пешком, не пользуясь никаким средством 

передвижения. И при этом не важно, мало или 

много шагов ему придётся пройти: за каждый 

сделанный шаг ему записывается возвышение на 

степень и стирается запись о скверном деянии. 

Один из сподвижников Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) передал такой хадис: 

«Если один из вас совершит малое омовение 

должным образом, а потом выйдет на молитву, то 

не успеет он поднять правую ногу, как Всемогущий 

и Великий Аллах запишет ему доброе дело, и не 

успеет он опустить левую ногу, как Всемогущий и 

Великий Аллах простит ему одно дурное дело, так 

что пусть любой из вас делает свой путь к мечети 

коротким или длинным» [Абу Дауд, 563]. Шейх аль-

Альбани назвал его достоверным [Сахих Сунан Абу 

Дауд, 572]. 

А от Ибн ‘Аббаса передаётся, что Пророк (мир ему 

и благословение Аллаха) сказал: «Явился мне мой 

Всемогущий и Великий Господь в наилучшем 

облике [Ибн ‘Аббас сказал: “Я думаю, что он имел в 

виду сон”] и сказал: “О Мухаммад! Знаешь ли ты, о 

чём спорит высшее [небесное] общество 

[ангелов]?” Я ответил: “Да. Они спорят об 

искуплениях и степенях”. Он спросил: “А что такое 

искупления и степени?” Я ответил: “Пребывание в 

мечети после [обязательных] молитв, приход 

пешком для [совершения обязательных молитв] с 

общиной, тщательное совершение малого 

омовения в трудных условиях…”» [Ахмад, 3484]. 

Шейх аль-Альбани назвал его достоверным [Сахих 

аль-джами‘ ас-сагыр ва зийадату-ху, 1/72]. 

Отсюда следует, что возвышение степеней требует 

соблюдения следующих условий: 

1. Человек должен отправляться в мечеть в 

состоянии ритуальной чистоты. 

2. Человек должен надеяться на награду от Аллаха. 

На это указывает хадис: «Поистине, дела 

оцениваются по намерениям, и поистине, каждому 

человеку достанется то, что он намеревался 

обрести…» [Бухари; Муслим]. 

3. Человек должен выйти из дома с единственной 

целью —отправиться в мечеть. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحَكمها اتلصنيف:
  أحَكم املساجدالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < 

 اتلفسري: تفسري قوهل تعاىل: )ونكتب ما قدموا وأثارهم(.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 .رواه مسلم، ورواه بمعناه من حديث أنس: ابلخاري اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: أي: الزموا دياركم وابقوا فيها دياركم •

 .آثاركم : خطاكم إىل املسجد لشهود اجلمعة واجلماعة •

 .اخلطوة : بضم اخلاء: ما بني القدمني، وبفتحها: املرة من اخلطوات •

 .درجة : مْنلة •

 :فوائد احلديث
 .اجلهد أو ختفيفهأن األجر ىلع قدر ما يبذهل امللكف من جهد حيتاج إيله العمل دون أن يتلكف زيادة هذا  .1

 .احلث ىلع صالة اجلماعة يف املسجد ولو اكن يسكن بعيدا عنه .2

 .فضيلة اذلهاب إىل املسجد والرجوع منه ماشيا .3

 .يف احلديث : إشعار؛ بأن هذا اجلزاء للمايش ال للراكب إال أن يكون معذورا .4

 .بعد أن تأكد منهملم خيربهم باألمر إال  -صىل اهلل عليه وسلم-اتلثبت يف انلقل، فإن انليب  .5

 .يف طرح سؤاهل بلين سلمة -صىل اهلل عليه وسلم-حسن طريقة انليب  .6

 .بيان أن اجلانَّة درجات ومنازل .7

 .يف املحافظة ىلع حدود املدينة أن تعرى من أهلها -صىل اهلل عليه وسلم-رغبة انليب  .8

باهم بابلعد عن املسجد؛ ألجل أال تضيق املدينة بأهلها  -سلمصىل اهلل عليه و-تقديم املصلحة العامة ىلع املصلحة اخلاصة، فإن انليب  .9 رغَّ
 .وألجل أن ياعظم منظرها يف أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها

4. Человек должен идти пешком, не используя 

никакое средство передвижения, за исключением 

тех случаев, когда у него есть уважительная 

причина. 

Если же у человека имеется уважительная причина, 

то он может приехать на машине, и тогда шагом 

будет считаться один полный оборот колеса 

автомобиля, поскольку любая точка колеса, 

коснувшись земли во время движения автомобиля, 

затем оказывается наверху, а потом снова касается 

земли, пройдя полный круг. Это подобно тому, как 

человек во время ходьбы поднимает ногу и потом 

снова ставит её. Таким образом, если у человека 

есть уважительная причина, он может приехать на 

машине. К достоинствам пеших походов к мечетям 

относится то, что Всевышний Аллах записывает 

человеку его шаги, и когда он идёт к мечети, и когда 

он возвращается. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

بينما انلاس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم 
قد  -صىل اهلل عليه وسلم-آت، فقال: إن انليب 

أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل 
 فاستقبلوهاالقبلة، 

 

«Однажды, когда люди совершали 
рассветную молитву в селении Куба, к 

ним пришёл какой-то человек и сказал: 
"Ночью Пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) был ниспослан 
Коран, в котором ему было велено 

обращаться лицом к Каабе, так 
повернитесь же к ней!" В это время лица 
людей были обращены в сторону Шама, 

но услышав его слова, они тут же 
повернулись к Каабе.» 

 :احلديث .822
ا »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  بايناما

ُهم آٍت، فقال: إِنَّ  اءا بِح إِْذ جا الاة الصُّ انلَّاس بُِقبااء يف صا
نِزل عليه اللَّيلّة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليِبَّ 

ُ
قد أ

ا، واكنت  استاقِبل الِقبْلاة، فااْستاْقِبلُوها ِمرا أن ي
ُ
قرآن، وقد أ

عباة اُروا ِإىل الكَّ ام، فااْستادا  «.وُُجوُهُهم إىل الشاّ

** 

822. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передал: «Однажды, когда люди 

совершали рассветную молитву в селении Куба, к 

ним пришёл какой-то человек и сказал: "Ночью 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

был ниспослан Коран, в котором ему было велено 

обращаться лицом к Каабе, так повернитесь же к 

ней!" В это время лица людей были обращены в 

сторону Шама, но услышав его слова, они тут же 

повернулись к Каабе.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

املدينة، خرج أحد الصحابة إىل مسجد قباء بظاهر 
فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة، وال زالوا يصلون 
إىل القبلة األوىل، فأخربهم برصف القبلة إىل الكعبة، 

نزل عليه قرآن  -صىل اهلل عليه وسلم-وأنَّ انليب 
ُ
قد أ

لُّبا واْجِهكا -يف ذلك  يشري إىل قوهل تعاىل:} قاْد ناراى تاقا
انَّكا قِ  يل  اِء فالانُوا ما ْطرا يِف السَّ ل  واْجهاكا شا ا فاوا اها بْلاًة تارْضا

ُكْم  ُّوا وُُجوها ل ا ُكنْتُْم فاوا يُْث ما اِم واحا ْسِجِد احْلارا الْما
نَُّه احْلاقُّ ِمْن 

ا
اْعلاُمونا أ وتُوا الِْكتاابا يلا

ُ
ينا أ ِ ِإنَّ اذلَّ ُه وا ْطرا شا

{، ]ابلقرة:  لُونا ْعما ا يا مَّ افٍِل عا ُ بِغا ا اَّللَّ ما ب ِهْم وا [ وأنه 144را
استقبل الكعبة، فمن فقههم  -صىل اهلل عليه وسلم-

ورسعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت 
إىل قبلتهم اثلانية، الكعبة  -قبلتهم األوىل-املقدس 
 املرشفة.

** 

Однажды один из сподвижников отправился в 

мечеть селения Куба в окрестностях Медины и 

увидел, что до её жителей не дошла весть о 

перемене киблы. Поэтому они совершали молитву 

в направлении первой киблы. Этот человек тут же 

сообщил им об изменении киблы в сторону Каабы, 

сказав, что соответствующее предписание было 

ниспослано Пророку в Коране. Он имел в виду 

следующие слова Всевышнего: «Мы видели, как ты 

обращал своё лицо к небу, и Мы обратим тебя к 

кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же 

своё лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы 

ни были, обращайте ваши лица в её сторону. 

Воистину, те, которым даровано Писание, знают, 

что такова истина от их Господа. Аллах не 

пребывает в неведении относительно того, что они 

совершают» (сура 2, аят 144). Получив этот аят, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

обратился лицом в сторону Каабы. Поскольку 

сподвижники отличались правильным и быстрым 

пониманием религии, они тут же развернулись, 

отвратив лица от Иерусалима, который был первой 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد

 فضل الصحابة ريض اهلل عنهم. -أخبار اآلحاد  -اتلفسري موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 آت : وهو رجل من بين سلمة. •
لايِْه : أنزل اهلل  • نِْزلا عا

ُ
 .عليه، واكن ذلك بعد صالة الظهر مبارشة، يف انلصف من شهر رجب، يف السنة اثلانية من اهلجرةأ

ذلي قبلها فأطلق الليلة اللَّيْلاةا : حيتمل أنَّ هذا الُمخرِب لم يعلم بْنول اآلية إال يف الليل فظنَّ أنَّها نزلت يلال، كما حيتمل أنه أراد بها ايلوم ا •
 .عليه

ْسِجدِ قرآن : هو قوهل  • ْطرا الْما ل  واْجهاكا شا ا فاوا اها انَّكا قِبْلاًة تارْضا يل  اِء فالانُوا ما لُّبا واْجِهكا يِف السَّ ُكْم تعاىل: قاْد ناراى تاقا ُّوا وُُجوها ل ا ُكنْتُْم فاوا يُْث ما اِم واحا  احْلارا
نَُّه احْلاقُّ 

ا
اْعلاُمونا أ وتُوا الِْكتاابا يلا

ُ
ينا أ ِ إِنَّ اذلَّ ُه وا ْطرا ، ]ابلقرة: شا لُونا ْعما ا يا مَّ افٍِل عا ُ بِغا ا اَّللَّ ما ب ِهْم وا  .[144 ِمْن را

ِمرا : أمره اهلل •
ُ
 .أ

اْستاقِبلا الِقبلاةا : يتجه إيلها حني صالته • ْن ي
ا
 .أ

ا : أمر ألهل قباء باستقبال الكعبة، ويف لفظ آخر للحديث بفتح ابلاء: أن أهل قباء استقبلوا القبلة •  .حني أخربهم اآلِت بذلك فااْستاقِبلُوها

ناْت وُُجوُهُهْم : وهذه اجلملة إىل آخر احلديث من قول ابن عمر • اكا  .وا

اِم : أي بيت املقدس •  .إىلا الشَّ

اُروا : احنرفوا •  .فااْستادا

 :فوائد احلديث
ل اهلجرة اكنت إىل بيت املقدس، ثم رصفت إىل الكعبة .1  .القبلة: أوَّ

 .الكعبة املرشفة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند ابلعد عنهاأن قبلة املسلمني، استقرت ىلع  .2

 .يلزم أمته إال بديلل -صىل اهلل عليه وسلم-أن ما يؤمر به انليب  .3

 .ءأفضل ابلقاع: هو بيت اهلل؛ ألن القبلة أقرت عليه، وال يقر هذا انليب العظيم وهذه األمة املختارة إال ىلع أفضل األشيا .4

 .جواز النسخ يف الرشيعة، خالفا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ .5

 .أنَّ من استقبل جهة يف الصالة ثم تبني هل اخلطأ أثناء الصالة استدار ولم يقطعها، وما مىض من صالته صحيح .6

قباء اخلرب صلوا إىل بيت املقدس، ولم يعيدوا  أنَّ احلكم ال يلزم امللكف إال بعد بلوغه، فإن القبلة ُحو لت وبعد اتلحويل وقبل أن يبلغ أهل .7
 .صالتهم

 .جواز تنبيه من ليس يف الصالة ملن هو فيها، وإن استماع املصيل لالكمه ال يرض صالته .8

ت به قرائن القبول-خرب الواحد اثلقة  .9  .يصدق ويعمل به ويفيد العلم -إذا حفَّ

شهر رمضان أو خروجه، وغري ذلك من األخبار املتعلقة باألحَكم الرشعية؛ ألنه قبول اخلرب عن طريق اهلاتف والالسليك وحنوهما يف دخول  .10
كررة وإن اكن نقل اخلرب من فرد إىل فرد، إال أنه قد حف به من قرائن الصدق، مما جيعل انلفس تطمنئ وال ترتاب يف صدق اخلرب، واتلجربة املت

 .أيدت ذلك

киблой, и обратив лица ко второй кибле, которой 

стала благородная Кааба. 
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 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10َكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األح
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

  .ه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحَكم، إلسماعيل األنصاري، ط

 .ه1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني-حابة االمارات طبعة مكتبة الص-تنبيه األفهام، للعثيمني 

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .العريب، بريوتصحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث 
   (3009) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

بينما رجل واقف بَِعَرفََة، إذ وقع عن راحلته، 
-فقال رسول اهلل  -أو قال: فَأْوقََصْتهُ -فََوقََصْتُه 

: اْغِسلُوهُ  بماء وسدر، -صىل اهلل عليه وسلم
ُنوهُ يف  ُروا رأسه؛ وَكفي ثوبيه، وال حُتَنيُطوهُ، وال خُتَمي

 فإنه ُيْبَعُث يوم القيامة ُملبيياا 

 

«Некий мужчина во время стояния на 
Арафате неожиданно упал со своей 

верблюдицы, будучи сброшенным ею, и 
сломал себе шею. После чего Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: "Обмойте его тело 

водой с ююбой и оберните его в его 
одежды паломника, но не умащайте его 

благовониями и не покрывайте его 
голову, ибо, поистине, в День 

Воскресения он будет воскрешен 
произносящим слова тальбийи.»" 

 :احلديث .823
قال:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس عن 

، إذ وقع عن راحلته، » فاةا را بينما رجل واقف بِعا
تُْه  قاصا تْهُ -فاوا صىل -فقال رسول اهلل  -أو قال: فاأْوقاصا

نُوُه يف -اهلل عليه وسلم ف  : اْغِسلُوُه بماء وسدر، وكا
ُروا رأسه؛ فإنه ُيبْعاُث  يوم  ثوبيه، وال حُتان ُطوُه، وال خُتام 

 «.القيامة ُملب ياً 

** 

823. Текст  хадиса: 

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) рассказывал: 

«Некий мужчина во время стояния на Арафате 

неожиданно упал со своей верблюдицы, будучи 

сброшенным ею, и сломал себе шею. После чего 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: "Обмойте его тело водой с 

ююбой и оберните его в его одежды паломника, но 

не умащайте его благовониями и не покрывайте его 

голову, ибо, поистине, в День Воскресения он будет 

воскрешен произносящим слова тальбийи.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بينما اكن رجل من الصحابة واقفاً يف عرفة ىلع 
راحلته يف حجة الوداع حمرًما إذ وقع منها، 

اهلل صىل -فانكرست عنقه فمات؛ فأمرهم انليب 
أن يغسلوه كغريه من سائر املوىت، بماء،  -عليه وسلم

 وسدر، ويكفنوه يف إزاره وردائه، الذلين أحرم بهما.
وبما أنه حمرم باحلج وآثار العبادة باقية عليه، فقد 

أن يُطيبوه وأن  -صىل اهلل عليه وسلم-نهاهم انليب 
 يغطوا رأسه،

ىلع ما وذكر هلم احلكمة يف ذلك؛ ويه أنه يبعثه اهلل 
 .مات عليه، وهو اتللبية اليت يه شعار احلج

** 

В данном хадисе повествуется о том, как во время 

прощального паломничества некий мужчина из 

числа сподвижников, будучи в состоянии ихрама и 

стоя на Арафате верхом на своей верблюдице, 

неожиданно упал с нее и, сломав себе шею, умер. 

Узнав об этом, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) распорядился обмыть его тело водой 

с ююбой, подобно тому, как это делали с телами 

любых других покойников, и обернуть его в одежды 

паломника, которые были на нем, т. е. в «изар» и 

верхнюю накидку «рида». Учитывая, что этот 

человек находился в состоянии ихрам, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) запретил 

людям умащать его тело благовониями и 

покрывать ему голову, подобно тому, как это 

запрещено для любого другого паломника в 

состоянии ихрам. Далее Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) упомянул о мудрости, 

которая заключалась в данном запрете, а именно, 

что данный человек будет воскрешен в том же 

положении, в каком умер, т. е. произнося слова 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < حمظورات اإلحرام اتلصنيف:

 ايلوم اآلخر. -احلج موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .واقف : ماكث ىلع بعريه •

 .بعرفة : اسم ملشعر معروف يْنل فيه احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة •

 .إذ وقع : سقط فجأة •

 .وقصته : رصعته فكرست عنقه •

 .راحلته : بعريه •

 .سدر : شجر انلبق، وقد يكون ذا شوك، وهل ورقة عريضة مدورة •

وه بالكفن، وهو ما يغطى به امليت قبل ادلفن • نُوُه : لفُّ ف   .كا

 .ثوبيه : ثويب إحرامه: الرداء واإلزار •

 .غسله أو كفنه حنوًطا، وهو أخالط من الطيب جتمع للميتوال حُتان ُطوُه : ال جتعلوا يف يشء من  •

ُروا : تغطوا •  .خُتام 

 .يبعث ُملب ياً : أي خيرج من قربه وهو يقول: بليك امهلل بليك، وذلك شعار اإلحرام •

 :فوائد احلديث
 .وجوب تغسيل امليت، وأنه فرض كفاية .1

 .جواز اغتسال املحرم، كما ثبت ذلك يف حديث أيب أيوب أيًضا .2

 .االعتناء بنظافة امليت وتنقيته، إذ أمرهم أن جيعلوا مع املاء سدراً  .3

 .أن تغري املاء بالطاهرات، ال خيرج املاء عن كونه مطهرا لغريه .4

، والوارث .5  .وجوب تكفني امليت، وأن الكفن مقدم ىلع حق الغريم، والويص 

 .مرشوعية تكفني املحرم بثويب إحرامه .6

 .اإلزار والرداء، وبهذا يعلم أنه يكيف للميت لفافة واحدةجواز االقتصار يف الكفن ىلع  .7

 .حتريم الطيب ىلع املحرم: حيًّا أو ميتًا، ذكرا أو أنىث .8

 .مرشوعية حتنيط امليت غري املحرم .9

ْدِر، واألشنان، والصابون غري املطيّب، وحنوها .10  .أن املحرم غري ممنوع من مبارشة األشياء اليت ليس فيها طيب: اكلس 

 .تغطية رأس امليت املحرم، والوجه لألنىث ما لم يكن حبرضة رجال أجانب عنهاحتريم  .11

 .فضل من مات حمرماً، وأن عمله ال ينقطع إىل يوم القيامة، حني يبعث عليه .12

بلغت نيته الطيبة، وجرى عليه  -من طلب علم أو جهاد، أو غريهما ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك-أن من رشع يف عمل صالح  .13
 .رته إىل يوم القيامةثم

 .املحرم إذا مات ال يكمل عنه بقية نسكه ولو اكن فرضا .14

 .حيث يقرن احلكم بعلته؛ لزيداد االطمئنان إيله، ويعرف به سمو الرشيعة، وموافقتها للحكمة -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .15

тальбийи, которая является одним из обрядов 

хаджа. 



 

247 
 

 املراجع:املصادر و

بد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن ع
 .م2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 .م2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

 .ه1435َكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل اإلفهام يف رشح عمدة األح

 .م1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

ارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انل
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

بيدي، نرش: دار اهلداية تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد  .أبو الفيض امللّقب بمرتىض الزَّ
   (3180) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتاا 
 ...«Некий человек шёл по пустыне»  يف سحابة

 :احلديث .824
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم- عن أيب هريرة عن انليب  

"بينما رجٌل يميش بفالٍة من األرِض، فسمع صوتًا يف 
سحابٍة: اسِق حديقةا فالٍن. فتنىحَّ ذلك السحاُب، 
اِج قد  ا ٌة من تلك الرش  ْجا ه يف حرٍة، فإذا رشا فأفرغ ماءا
، فإذا رجٌل قائٌم يف  استوعبْت ذلك املاءا لكَّه، فتتَّبع املاءا

ُل   املاءا بمسحاته، فقال هل: يا عبدا اهلِل؛ ما حديقته حُيو 
اسُمك؟، قال: فالٌن لالسم اذلي سمعا يف السحابة، 
فقال هل: يا عبدا اهلِل؛ لم تسألين عن اسيم؟، فقال: أين 
سمعت صوتًا يف السحاِب اذلي هذا ماؤه، يقول: اسق 
حديقةا فالٍن السِمك، فما تصنُع فيها؟، قال: أما إذ 

ُق بثُلِثه، قُلتا هذا فإين  أنظُر إىل ما خيُرُج منها، فأتصدَّ
 وآُكُل أنا وعيايل ثُلثا، وأرُدُّ فيها ثُلثه".

** 

824. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Некий человек шёл по пустыне и 

услышал голос из облака: “Полей сад такого-то!” 

Затем облако двинулось в другую сторону и 

пролило дождь на чёрную каменистую землю, а 

вода слилась в углублении в один поток и потекла к 

саду одного человека. [Путник] спросил его: “О раб 

Аллаха, как тебя зовут?” Он ответил: “Так-то”, — и 

именно это имя назвал голос из облака. Тот 

спросил [путника]: “А почему ты спрашиваешь, как 

меня зовут?” Он ответил: “Поистине, я слышал 

голос в облаке, из которого пролился этот дождь, 

велевший: ‹Полей сад такого-то!›, — и он назвал 

твоё имя, и поэтому я хочу узнать, что [такого 

благого] ты делаешь с твоим садом, [что заслужил 

такой почёт]?” Он ответил: “Раз уж ты 

спрашиваешь… Поистине, собрав урожай, я 

определяю, сколько дал этот сад, и отдаю треть 

собранного неимущим, треть оставляю для себя и 

своей семьи, а треть пускаю на поддержание 

сада ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بينا رجل بصحراء واسعة من األرض، فسمع صوتًا يف 
سحابة يقول: اسق بستان فالن، فابتعد ذلك 

مقصده، فأفرغ ماءه يف أرض ذات السحاب عن 
حجارة سود، فإذا مسيل من تلك املسايل قد 
استوعب املاء لكه، فتتبع الرجل املاء، فوجد رجال 
قائما يف حديقته حيول املاء من مَكن إىل مَكن من 
حديقته بمسحاته، فقال هل: يا عبد اهلل ما اسمك؟ 

 فقال هل: -لالسم اذلي سمع يف السحابة  -قال: فالن 
يا عبد اهلل لم تسألين عن اسيم؟ فقال: إين سمعت 
صوتا يف السحاب اذلي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة 
فالن، السمك، فما تصنع يف حديقتك من اخلري حىت 

، قال: أما إذ قلت هذا فإين -تستحق هذه الكرامة
أنظر إىل ما خيرج منها من زرع احلديقة وثمرها، 

** 

Когда один человек шёл по пустынной равнине, он 

вдруг услышал доносящийся из облака голос: 

«Полей сад такого-то». И это облако вдруг 

изменило направление и пролило дождь на землю, 

покрытую чёрными камнями. И вдруг вода слилась 

в один поток и потекла. Этот человек проследил, 

куда она течёт, и в конце концов увидел человека, 

который находился в своём саду и распределял эту 

воду, которая текла прямо в его сад. И он спросил 

его: «О раб Аллаха, как твоё имя?» И тот назвал 

своё имя, и это оказалось то самое имя, которое он 

слышал из облака. Тот человек тем временем 

спросил: «О раб Аллаха! А почему ты 

спрашиваешь, как меня зовут?» Тот ответил: 

«Поистине, я слышал голос из облака, пролившего 

этот дождь: мол, полей сад такого-то. И было 

названо твоё имя. Что же такого благого ты 

делаешь при помощи своего сада, что заслужил 

подобный почёт?» Тот ответил: «Раз уж ты 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوعالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فالة : األرض اليت ال ماء فيها. •
 .البستانحديقة : القطعة من انلخيل، ويطلق ىلع األرض ذات الشجر، ويه:  •

 .حرة : أرض ملبَّسة حجارة سوداء •

هل • ة إىل السَّ ِسيل املاء من احلارَّ  .رشجة : ما

 .بمسحاته : املسحاة املجرفة من احلديد •

 :فوائد احلديث
 .فضل الصدقة واإلحسان إىل املساكني وأبناء السبيل .1

 .-تعاىل-الصدقة تنتج بالربكة واملعونة من اهلل  .2

 .إلنفاق ىلع العيالفضل أكل اإلنسان من كسبه وا .3

 .من املالئكة من هو مولك باألرزاق أو السحاب .4

 .إثبات كرامات األويلاء .5

 املراجع:املصادر و

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -العاصمةتطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار 

 .ه1392جامع األصول يف أحاديث الرسول، لإلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري، حققه عبدالقادر األرناؤوط، نرش مكتبة احللواين وغريها، 

 .بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض 

 .ه1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم، لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -مد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حم

 .ه1412الرياض، الطبعة األوىل، -، لإلمام أيب القاسم الالاكيئ، حتقيق د. أمحد محدان، دار طيبة-كرامات أويلاء اهلل عزوجل

 .ه1430اض، الطبعة األوىل، الري-كنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1412بريوت، الطبعة األوىل، -مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

 .اية يف غريب احلديث واألثر، البن اآلثري، حتقيق حممود الطنايح، املكتبة اإلسالميةانله
   (5776) الرقم املوحد:

ثلثًا، وأرصف يف  فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيايل
 احلديقة للزراعة والعمارة ثلثه.

спрашиваешь, то я смотрю, какой урожай приносит 

сад, а потом отдаю треть в качестве милостыни, 

ещё треть ем сам вместе с членами своей семьи, а 

оставшуюся треть использую для поддержания 

сада.» 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب وأحَكم السفر

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .راحلة : املركب من اإلبل •

 .يرصف : جيول •

 .فضل ظهر : مركوب فاضل وزائد عن حاجته •

 .زاد : طعام •

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

«Однажды, когда мы были в пути вместе 
с Пророком (мир ему и благословение 

Аллаха), приехал один человек на своей 
верблюдице»... 

 :احلديث .825
قال: بينما  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

إذ جاء  -صىل اهلل عليه وسلم-حنن يف سفٍر مع انليب  
يمينًا وشمااًل،  رجٌل ىلع رااِحلٍة هل، فجعلا يارِصُف برصاه

: "من اكن معه -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسوُل اهللِ 
هرا هل، ومن اكن هل  هٍر فالياُعْد به ىلع من ال ظا فاْضُل ظا
فضٌل من زاٍد، فالياُعْد به ىلع من ال زادا هل"، فذكرا من 
أصناِف املاِل ما ذكر حىت رأينا أنه ال حقَّ ألحٍد منَّا 

 يف فضٍل.

** 

825. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Однажды, когда мы были в пути вместе 

с Пророком (мир ему и благословение Аллаха), 

приехал один человек на своей верблюдице и стал 

бросать взгляды направо и налево. И Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

“У кого есть лишнее верховое животное, пусть 

предоставит его тому, у кого верхового животного 

нет, и у кого есть лишние припасы, пусть поделится 

с тем, у кого припасов нет”. И он упомянул разные 

виды имущества, так что мы решили, что ни у кого 

из нас нет права иметь излишки.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أنهم اكنوا يف  -ريض اهلل عنه-ذكر أبو سعيد اخلدري 
، فجاء رجل ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-سفر مع انليب 

ينظر يمينا وشماال يلجد شيئا يدفع به حاجته، ناقة 
: من اكن معه زيادة -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

يف املركوب فليتصدق به ىلع من ليس معه، ومن اكن 
 معه زيادة يف الطعام فليتصدق به ىلع من ليس معه.
يقول الراوي: حىت ظننا أنه ال حق ألحدنا فيما هو 

 .زائد عن حاجته

** 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что они были в пути вместе с Пророком 

(мир ему и благословение Аллаха), и прибыл 

человек на своей верблюдице, который начал 

бросать взгляды по сторонам, надеясь найти что-

то, что помогло бы ему справиться с нуждой. Тогда 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«У кого есть лишнее средство передвижения, пусть 

отдаст его тому, у кого нет средства передвижения, 

и у кого есть лишняя еда, пусть отдаст её тому, у 

кого нет еды. Передатчик сказал: «И так он говорил 

до тех пор, пока мы не решили, что никто из нас не 

имеет права оставлять у себя что-то сверх 

необходимого». 
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 .فليعد به : فليتصدق به •

 :فوائد احلديث
 .احلض ىلع اتلعاون واتلَكفل يف األزمات .1

 .األمر باملواساة من الفاضل .2

 .اإلمام يرىع رعيته ويرشدها إىل أرشد أمرها .3

 املراجع:املصادر و

 .سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف 

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني، تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

 .ه1428، دمشق، الطبعة األوىل-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 .ه1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم، لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -محد العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض الصاحلني، فريق عليم برئاسة أ.د. 

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (5906) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 العلم.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -عنهريض اهلل -عبد اهلل بن مسعود  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل الكثرية واحلديث الطويل. • يْتا : يه لكمة يعرب بها عن اجلُما يْتا وكا  كا
يًا : انفالتًا • ص   .تافا

م : اإلبل •  .انلَّعا

ما ألحدهم أن يقول نسيت آية كيت بئس 
وكيت، بل نيس واستذكروا القرآن، فإنه أشد 

ياا من صدور الرجال من انلعم  تفصي
 

"Плохо, когда кто-то из вас говорит: "Я 
забыл такой-то и такой-то аят", ибо его 
заставили позабыть! Так продолжайте 
же заучивать Коран, ибо он покидает 
сердца людей быстрее, чем отборные 

верблюды." 

 :احلديث .826
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

ِدهم أْن »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  بِئْسا ما ألحا
، واستذِكروا  ا ، بل نيُس  يْتا يْتا وكا اِسيُت آيةا كا يقول ن

يًا ِمن صدور  ص  الر جال من القرآن، فإنه أشدُّ تافا
 «.انلَّعام

** 

826. Текст  хадиса: 

Абдуллах ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, 

передал, что Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Плохо, когда кто-то из вас 

говорит: "Я забыл такой-то и такой-то аят", ибо его 

заставили позабыть! Так продолжайте же заучивать 

Коран, ибо он покидает сердца людей быстрее, чем 

отборные верблюды." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اذلي  -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث ذم انليب 
نسيت آية كذا وكذا؛ ألن ذلك يُشعر بالتساهل يقول: 

ا »يف القرآن واتلغافل عنه، ولكنه  أي: عوقب « نيُس 
بوقوع النسيان عليه تلفريطه يف معاهدته 

 -صىل اهلل عليه وسلم-واستذاكره, ثم أمر انليب 
باملواظبة ىلع تالوة القرآن واستذاكره ومدارسته، فهو 

, وخص اإلبل أشد انفالتًا من الصدور من اإلبل
باذلكر ألنه أشد احليوانات اإلنسية نفوًرا، ويف حتصيل 

 اإلبل بعد استمَكن نفورها صعوبة.

** 

в этом хадисе Пророк, да благословит  его  Аллах и 

приветствует, выразил порицание тому, кто 

говорит: "Я забыл такой-то и такой-то аят", 

поскольку в этих словах ощущается пренебрежение 

Кораном и безответственное отношение к нему. 

Наоборот, в таком случае следует сказать: "Меня 

заставили позабыть". Тем самым человек признаёт 

свою вину за забвение аятов Корана, поскольку он 

проявил упущение в повторении и заучивании 

Корана. Затем Пророк, да благословит  его  Аллах 

и приветствует, повелел постоянно читать, 

заучивать и изучать Коран, ибо он покидает сердца 

людей быстрее, чем верблюды со спутанными 

ногами освобождаются от своих пут. В качестве 

примера был выбран верблюд, поскольку это 

животное быстрее других животных, прирученных 

человеком, убегает от него. Если же верблюду 

удалось убежать, то его затем очень трудно 

поймать. 
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 :فوائد احلديث
أنسيتها, وإنما نيه عن قول: نسيتها؛ ألنه يتضمن التساهل فيها واتلغافل كراهة قول نسيت آية كذا, ويه كراهة تْنيه, وأنه ال يكره قول:  .1

 .عنها

 .األمر بتعاهد القرآن واستذاكره واملواظبة ىلع تالوته .2

 .القرآن أشد انفالتًا من الصدور من اإلبل .3

 املراجع:املصادر و

 .ه1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد-

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

طن كشف املشُك من حديث الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الو-
 .اضالري –

 .بريوت –عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب -

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
   (10850) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < العرش األواخر من رمضان اتلصنيف:

 تفاضل األزمنة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  احلديث:راوي 

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْدر : اطلبوا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها. • ْوا يللة القا ارَّ  حتا
 .وعرشين، وسبع وعرشين، وتسع وعرشينيف الِوتِْر من العرش : يه: يللة إحدى وعرشين، وثالث وعرشين، ومخس  •

 .من العارْش األواخر : أي: ابلوايق من رمضان، وتبدأ من يللة إحدى وعرشين •

 :فوائد احلديث
ْدر .1  .فضل يللة القا

ْدر يف رمضان .2  .أن يللة القا

ار ي يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان .3  .اإلرشاد إىل حتا

 .أوتار العرش أرىج من أشفاعها .4

 .للتيسري ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-نليب حمبة ا .5

ْوا يللة الَقْدر يف الِوتِْر من الَْعرْشِ األَواِخرِ    حَتَرَّ
«Ищите Ночь Предопределения в 

нечетных числах последних десяти [дней 
Рамадана].» 

 :احلديث .827
اهلل  أن رسولا  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة أم املؤمنني 

ْدر يف »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم- ْوا يللة القا ارَّ حتا
رْشِ األوااِخرِ   «.الِوتِْر من الْعا

** 

827. Текст  хадиса: 

Со слов матери верующих ‘Аиши (да будет доволен 

ею Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Ищите Ночь Предопределения в нечетных числах 

последних десяти [дней Рамадана].» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

-أن انليب  -ريض اهلل عنها-خترب أم املؤمنني اعئشة 
إصابة يللة القدر أرشد لطلب  -صىل اهلل عليه وسلم

واالشتغال فيها بالعمل الصالح وقيام الليل، فتحري 
يللة القدر يكون بذلك، وذلك يف أوتار العرش 

 األواخر من رمضان.

** 

В этом хадисе ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) 

сообщает, что Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) советовал искать Ночь 

Предопределения в нечетные числа последней 

декады месяца Рамадан, что означает наставление 

совершать как можно больше благих деяний в эти 

дни и выстаивать ночные молитвы. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1408ة، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني

حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق 
 .ه1426

 .تأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم، نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش

 .ه1426بة اتلابعني، الطبعة األوىل، تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكت

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .بريوت –ريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث الع
   (4540) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ُحورِ بَركة ُروا؛ فإن يف السَّ  Совершайте сухур, ибо, поистине, в»  تََسحَّ
сухуре — благодать.» 

 :احلديث .828
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ُحوِر » -اهلل عليه وسلمصىل -اهلل  ُروا؛ فإن يف السَّ حَّ اسا ت
 «.باركة

** 

828. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Совершайте 

сухур, [принимая пищу перед рассветом], ибо, 

поистине, в сухуре — благодать.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ِر، اذلي هو  -صىل اهلل عليه وسلم-يأمر انليب  حُّ بالتَّسا
األكل والرشب وقت السحر، استعداًدا للصيام، 

الربكة، والربكة ويذكر احلكمة اإلهلية فيه، وىه حلول 
 تشمل منافع ادلنيا واآلخرة.

ُحوِر، ما حيصل به من اإلاعنة ىلع طاعة  فمن بركة السَّ
 .يف انلهار -تعاىل-اهلل 

ُحوِر أن الصائم إذا تسحر ال يمل إاعدة  ومن بركة السَّ
الصيام، خالفا ملن لم يتسحر، فإنه جيد حرجا ومشقة 

 .يثقالن عليه العودة إيله

ُحوِر، اثلواب احلاصل من متابعة ومن بركة السَّ 
، وُمالفة أهل -عليه الصالة والسالم-الرسول 
 .الكتاب

ومن بركته إذا قام للسحور ربما صىل وربما تصدق 
ىلع بعض املحاويج اذلين يعلمهم، بل وربما قرأ شيئاً 

 .من القرآن

ُحوِر، أنه عبادة، إذا نوي به االستعانة  ومن بركة السَّ
صىل اهلل -، واملتابعة للرسول -تعاىل-ىلع طاعة اهلل 

 .، وهلل يف رشعه حكم وأرسار-عليه وسلم

ومن أعظم الفوائد فيه االستيقاظ لصالة الفجر 
ُحوِر حىت ال ينام بعده فتفوت  وهلذا أمر بتأخري السَّ
عليه صالة الفجر خبالف من لم يتسحر، وهذا 
مشاهد، فإن عدد املصلني يف صالة الصبح مع 

ُحورِ اجلماعة يف  . رمضان أكرث من غريه من أجل السَّ

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) велел 

совершать сухур, то есть пить и есть перед 

рассветом, готовясь к посту. При этом Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) упомянул о смысле 

этого предписания — это приход благодати, 

которая распространяется на связанное с миром 

этим и связанное с миром вечным. К благодати, 

приносимой сухуром, относится и то, что он 

помогает человеку посвящать свой день 

покорности Всевышнему Аллаху. К благодати, 

приносимой сухуром, относится и то, что 

постящегося, который совершает сухур, обычно не 

утомляют повторяющиеся дни поста, в отличие от 

того, кто не совершает сухур. Он не ощущает тягот, 

которые сделали бы для него наступление нового 

дня поста нежеланным. К тому же совершающий 

сухур получает награду за следование Сунне 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) и противоречие людям Писания. К 

благодати, приносимой сухуром, относится и то, что 

постящийся, который совершает сухур, имеет 

возможность совершить молитву, подать 

милостыню кому-то из нуждающихся, и, может 

быть, почитать Коран. 

К благодати, приносимой сухуром, относится и то, 

что для постящегося, который совершает сухур, это 

становится поклонением, если он совершает его с 

намерением сделать этот сухур помощью для себя 

в покорности Всевышнему Аллаху и следовать 

Сунне Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха). Каждое предписание 

Аллаха имеет смысл, явный или скрытый от нас. К 

наиболее явным благим следствиям совершения 

сухура относится то, что человек просыпается для 

совершения утренней молитвы, в отличие от того, 

кто не совершает сухур, и это очевидно, поскольку 

в рамадан число людей, совершающих утреннюю 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < سنن الصيام اتلصنيف:

اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُحوِر : بفتح السني: ما يؤلك ويرشب يف آخر الليل، وبضمها: الفعل، والربكة مضافة إىل لكٍّ من الفعل وما يتسحر به مجيعاً  •  .السَّ

 .باركة : خرًيا كثرًيا ثابتًا، والربكة قد تكون حسية وقد تكون معنوية ولعلها هنا شاملة للجميع •

 :فوائد احلديث
ُحوِر وامتثال األمر الرشيع بفعله .1  .استحباب السَّ

ُحوِر بركة دينة، ودنيوية .2  .أن يف السَّ

ُحوِر ال خيتص بنوع من الطعام .3  .أن السَّ

 .كمال الرشيعة اإلسالمية يف مرااعة العدل .4

 .يعةحيث يقرن احلكم باحلكمة؛ يلنرشح به الصدر ويعرف به سمو الرش -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .5

 املراجع:املصادر و

 .ه1408ة، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني

ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة 
 .ه1426

 .تأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم، نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4498) الرقم املوحد:

молитву в мечети вместе с общиной обычно 

увеличивается, и причина тому — совершение 

сухура. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < سنن الصيام اتلصنيف:

 الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت األنصاري   راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
كلْناا ويف وقت السحر قبيل الفجر. •

ا
ْرناا : أ حَّ اسا  ت

 .إىل الصالة : أي: صالة الفجر •

ُحور : أي: املدة اليت يمكن أن تكون بينهماكم اكن بني األذان  •  .والسَّ

 .األذان : اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ ُمصوصة يف أوقات ُمصوصة •

 .قدر مخسني : قدر قراءة مخسني آية قراءة متوسطة •

 .آية : طائفة مستقلة من القرآن ، واملراد: آية متوسطة الطول •

ْرنَا مع رسول اهلل  ، -صىل اهلل عليه وسلم-تََسحَّ
ثم قام إىل الصالة. قال أنس: قلت لزيد: كم 

ُحورِ ؟ قال: قَْدُر مخسني آية  اكن بني األذان َوالسَّ
 

«“ Однажды мы совершили сухур вместе с 
Посланником Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), после чего он 
приступил к молитве”. Я спросил Зейда: 

“А сколько времени прошло между 
азаном и сухуром?” Он ответил: 

“Столько, сколько хватило бы для того, 
чтобы прочитать пятьдесят аятов ”.»  

 :احلديث .829
ريض اهلل -عن زيد بن ثابت عن أنس بن مالك 

ْرناا مع رسول اهلل »قال:  -عنهما حَّ اسا صىل اهلل عليه -ت
، ثم قام إىل الصالة. قال أنس: قلت لزيد: كم -وسلم

ُحوِر؟ قال: قدر مخسني آية  «.اكن بني األذان واالسَّ

** 

829. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Зейд ибн Сабит (да будет доволен им 

Аллах) сказал: “Однажды мы совершили сухур 

вместе с Посланником Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), после чего он приступил к 

молитве”. Я спросил Зейда: “А сколько времени 

прошло между азаном и сухуром?” Он ответил: 

“Столько, сколько хватило бы для того, чтобы 

прочитать пятьдесят аятов ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل -أنه  -ريض اهلل عنه-خيرب زيد بن ثابت 
ملا تسحر قام إىل صالة الصبح، فسأل  -عليه وسلم

أنس زيًدا: كم اكن بني اإلقامة والسحور؟ قال: "قدر 
مخسني آية" أي مدة قراءة مخسني آية، والظاهر أن 
هذا اتلقدير يكون من اآليات الوسط اليت يه بني 
ا كما يف آخر سورة ابلقرة وأول سورة  الطويلة جدًّ
ا كما يف سورة الشعراء  املائدة والقصرية جدًّ

 ذلك. والصافات والواقعة وما أشبه

** 

Зейд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах) 

сообщает, что после сухура Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) поднялся, чтобы 

совершить утреннюю молитву. И Анас спросил 

Зейда: «Сколько времени прошло между азаном и 

икамой?» Он ответил: «Достаточно, чтобы 

прочитать пятьдесят аятов.» 
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 :فوائد احلديث
 . استحباب بالسحور .1

 . السحور إىل قبيل الفجر؛ ألنه إذا أخر اكنت منفعة ابلدن منه أعظم واكن نفعه هل يف ايلوم أكرثأفضلية تأخري .2

 .أن اتلأخري حيصل به إقامة صالة الفجر .3

 .فيه تأنيس الفاضل أصحابه باملؤالكة .4

 .وتواضعه -صىل اهلل عليه وسلم-كرم انليب  .5

 .تعلموا منهيل -صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة باالجتماع بانليب  .6

 .فيه االجتماع ىلع السحور .7

 . بأمته ؛ ألنه لو لم يتسحر التبعوه فيشق ىلع بعضهم -صىل اهلل عليه وسلم-فيه رفق انليب  .8

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه جواز امليش بالليل للحاجة؛ ألن زيد بن ثابت ما اكن يبيت مع انليب  .9

 .اإلمساكاملبادرة بصالة الصباح، حيث قربت من وقت  .10

ْجِر(-تعاىل-أن وقت اإلمساك هو طلوع الفجر، كما قال اهلل  .11 ْسواِد ِمنا الْفا
ا
ْبياُض ِمنا اخلايِْط األ

ا
ا لُكُم اخلايٌْط األ ُبوا حىتَّ ياتابانيَّ  .: )لُكُوا وارْشا

 .ُمالفة أهل الكتاب يف أكلة السحر .12

 املراجع:املصادر و

رمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد ال
 .ه 1426

 .تأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش

  .ه1426، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني

 .ه 1412خالصة الالكم ىلع عمدة األحَكم، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

 .ه1422وىل، صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األ

 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (4457) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 .الرواية األوىل: متفق عليها اتلخريج:

َ اهلل لِلُْمَجاهِِد يِف َسبِيلِِه  ْن يُْدِخلَُه تََولكَّ
َ
إْن تََوفَّاهُ: أ

ْو َغنِيَمةٍ 
َ
ْجٍر أ

َ
ا َمَع أ ْو يُرِْجَعُه َساملِا

َ
َنََّة، أ   اجلْ

«Аллах гарантировал сражающемуся на 
Его пути, что если Он упокоит его, то 

введёт его в Рай, или же возвратит его 
благополучно с наградой или трофеями.» 

 :احلديث .830
صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

نا اهلل( »قال:  -عليه وسلم مَّ با اهلل )وملسلم: تاضا اْنتادا
ِبييِل،  اٌد يِف سا ِبيِلِه، ال خُيْرُِجُه إالَّ ِجها جا يِف سا را ْن خا لِما
ْدِخلاُه 

ُ
ْن أ

ا
َّ ضامن: أ ا وإيمان يب، وتصديق برسيل فهو يلعا

إىل مسكنه اذلي خرج منه، نائاًل ما  اجلنة، أو أرجعه
مثل املجاهد يف »وملسلم: «. نال من أجر أو غنيمة

ثاِل  -واهلل أعلم بمن جاهد يف سبيله-سبيل اهلل  ما كا
ِبيِلِه إْن  اِهِد يِف سا ا اهلل لِلُْمجا تاوالكَّ ائِِم القائم، وا الصَّ
فَّاُه: أن يدخله اجلنة، أو يرجعه ساملا مع أجر أو  تاوا

 «.ةغنيم

** 

830. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Аллах гарантировал тому, кто 

вышел на Его пути: “Если выйти его заставила 

только борьба на Моём пути (джихад), вера в Меня 

и вера в [принесённое] Моими посланниками, то Я 

гарантирую ему, что Я введу его в Рай либо [он 

вернётся] в дом, из которого вышел, и при этом он 

обретёт то, что обретёт, из награды или трофеев”». 

А в версии Муслима говорится: «Сражающийся на 

пути Аллаха — а Аллах лучше знает, кто сражается 

на Его пути — подобен проводящему дни в посте, а 

ночи — в молитвах, и Аллах гарантировал 

сражающемуся на Его пути, что если Он упокоит 

его, то введёт его в Рай, или же Он возвратит его 

благополучно с наградой или трофеями.» 

 صحيح  :احلديث درجة
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث ضمان من اهلل ملن خرج يف سبيله ال 
خيرجه إال جهاد يف سبيله مؤمناً ُملصاً أنه ضامن 
ىلع اهلل واحًدا من ثالثة أو اثنتني منها فإن قتل فهو 

يدخله اجلنة وإن بيق فقد تضمن ضامن ىلع اهلل أن 
اهلل أن يرجعه إىل مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة 
أي من أجر بدون غنيمة أو جيمع اهلل هل بني الغنيمة 

 واألجر.
أما الرواية اثلانية اليت عزاها صاحب العمدة إىل 
مسلم ويه متفق عليها وفيها أن فضيلة اجلهاد يف 

هاد أمر ال يستطيعه سبيل اهلل أي اليت تقوم مقام اجل
البرش وذلك اكآلِت: أن يكون بداًل من اخلروج 
يدخل يف مصاله فيواصل الصالة والصيام والقيام 

 .ال تستطيعونه -صىل اهلل عليه وسلم-وهلذا قال 

** 

В этом хадисе Аллах гарантировал тому, кто 

выступил на Его пути только ради джихада, будучи 

верующим и искренним, одно или два из трёх. Если 

он погибнет, то Аллах гарантировал, что введёт его 

в Рай. Если же он останется в живых, то Аллах 

гарантировал, что вернёт его домой с одной только 

наградой или с трофеями и наградой. А из второй 

версии, которую автор «‘Умдат аль-ахкам» 

приписывает Муслиму, хотя на самом деле она 

приводится у аль-Бухари и Муслима, следует, что 

достоинство джихада таково, что приравнивается к 

нему лишь действие, которое человеку не под силу: 

это постоянные посты и молитвы в течение всего 

того времени, пока отсутствует отправившийся 

сражаться на пути Аллаха. Поэтому Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) и сказал: «Вы этого 

сделать не сможете». 
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 .الرواية اثلانية: متفق عليها أيضا

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
با اهلل : ندبته فانتدب، أي بعثته فانبعث، ودعوته فأجاب •  .اْنتادا

 .ضاِمن : بمعىن مضمون •

 :فوائد احلديث
 .اجلزاء الكبري للمجاهدين؛ إذ ألزم نفسه بهذا -تعاىل-جود اهلل  .1

ي فضل اجلهاد يف سبيل اهلل، إذ حتقق رحبه العظيم، وهذا بنيل اجلزاء األخروي سواء حصل ذلك بالشهادة أو حصول اثلواب، أو اجلزاء ادلنيو .2
 .بتحصيل الغنيمة

اذلي ال يفرت أي اذلي ال يفرت عن الصالة ويف يؤخذ من قوهل مثل املجاهد يف سبيل اهلل أن ثواب املجاهد كثواب الصائم اذلي ال يفطر والقائم  .3
 .هذا من الفضل ما ال يستطاع وصفه

 املراجع:املصادر و

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 

 .ه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحَكم للنجيم، ط

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1426 مكتبة اتلابعني، القاهرة، -األمارات 

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

   (2957) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الرسقة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اِعداً : فزائدا، أي فأكرث •  .فاصا

 :فوائد احلديث
 .ثالثة دراهم من الفضة أن نصاب القطع ربع دينار من اذلهب، أو ما قيمته .1

 .احلديث رد ىلع اذلين يرون أن القطع يلد السارق يف الكثري والقليل من املال .2

  ُتْقَطُع ايْلَُد يِف ُرْبِع ِديَناٍر فََصاِعداا 
«Руку [в качестве уголовного наказания 

за воровство] следует отрубать за 
украденное стоимостью в четверть 

динара и выше.» 

 :احلديث .831
ُع ايْلاُد يِف »مرفواًع:  -ريض اهلُل عنها-عن اعئشُة  ُتْقطا

اِعداً   «.ُربِْع ِدينااٍر فاصا

** 

831. Текст  хадиса: 

Со слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) 

сообщается, что Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Руку [в качестве уголовного наказания за 

воровство] следует отрубать за украденное 

стоимостью в четверть динара и выше.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ن اهلل  دماء انلاس وأعراضهم  -عز وجل-أمَّ
 وأمواهلم، بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين.

اذلي أخذ املال من حرزه ىلع -السارق فجعل عقوبة 
قطع العضو اذلي تناول به املال  -وجه االختفاء

املرسوق؛ يلكفر القطع ذنبه، ولريتدع هو وغريه عن 
الطرق ادلنيئة، وينرصفوا إىل اكتساب املال من 
الطرق الرشعية الكريمة؛ فيكرث العمل، وتستخرج 

  .اثلمار؛ فيعمر الكون، وتعز انلفوس

أن جعل املقدار األدىن اذلي  -تعاىل-حكمته ومن 
تقطع برسقته ايلد، ما يعادل ربع دينار من اذلهب؛ 
محاية لألموال، وصيانة للحياة؛ ليستتب األمن، 
وتطمنئ انلفوس، وينرش انلاس أمواهلم للكسب 

 .واالستثمار

** 

Шариат Всемогущего и Великого Аллаха 

гарантирует людям безопасность их жизни, чести и 

имущества, ручаясь за то, что будет сдерживать 

нечестивцев и преступников от посягательства на 

них всеми возможными способами. Так, в качестве 

уголовного наказания за воровство (присвоение 

чужого имущества путем его тайного хищения) 

установлено отсечение руки преступника, т. е. того 

органа, которым он присвоил чужое имущество. С 

одной стороны, данное наказание искупает вину 

вора за совершенный им грех, а с другой выступает 

в качестве сдерживающей меры для него самого и 

других помимо него от мыслей о приобретении 

имущества скверными путями, направляя их 

мышление в сторону дозволенного заработка, 

труда, принесения пользы обществу и 

облагораживанию души. Между тем, по мудрости 

Всевышнего Аллаха, к данной мере (отсечению 

руки за воровство) необходимо прибегать лишь в 

том случае, когда стоимость украденного 

имущества составляет четверть золотого динара 

или более. 
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 .وليس منه الغاصب واملنتهب واملختلس -اذلي يأخذ املال من حرزه ىلع وجه االختفاء-قطع يد السارق  .3

ا، واُهو إمج .4 ِقيما احلادُّ هلا
ُ
ةٌ للمعِصية اليت أ ارا فَّ  .اعأنَّ احلادَّ كا

 .للعلماء رشوط يف قطع يد السارق، وأهمها أن يكون املرسوق من حرز مثله، واحلرز خيتلف باختالف األموال وابلدلان واحلَكم .5

 .هلذا احلكم السايم، حكمته الترشيعية العظىم، فاحلدود لكها رمحة ونعمة .6

 املراجع:املصادر و

حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1381مدة األحَكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل اإلملام برشح ع

 تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
 .ه1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-الكم خري األنام عمدة األحَكم من 
 .ه1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

   (2964) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة

 -ريض اهلل عنهما-أسماء بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُتُّه :  •  تفركه وتقرشه حىت يزول أثر احليض.حتا
 .تاْقُرُصه : تاْدلك ادلم بأطراف أصابعها باملاء؛ يلتحلَّلا بذلك وخيُرجا ما رشبه اثلوب منه •

ُحه : تغسله, ويستعمل انلضح يف أحاديث أخرى بمعىن الرش باملاء •  .تنضا

 .للحملاحليض : دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها  •

  حتته، ثم تقرصه باملاء، وتنضحه، وتصِّل فيه
«Она должна отскребсти [засохшую 

кровь], потереть это место с водой, потом 
полить водой, а потом молиться в этой 

одежде» 

 :احلديث .832
قالت: جاءت امرأةٌ انليبَّ  -ريض اهلل عنها-عن أسماءا 

ِيُض  -صىل اهلل عليه وسلم- يْتا إحدانا حتا
ا
فقالت: أرأ

ْقُرُصه باملاء، »يف اثلَّوب، كيف تصنُع؟ قال:  ُتُُّه، ثم تا حتا
يل  فيه ُحه، وتُصا  «.وتانْضا

** 

832. Текст  хадиса: 

Асма (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Одна 

женщина пришла к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) и сказала: «Как быть любой 

из нас с одеждой, которую она носит во время 

менструации?» Он сказал: «Она должна отскребсти 

[засохшую кровь], потереть это место с водой, 

потом полить водой, а потом молиться в этой 

одежде.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-ذكرت أسماء 
ُسئل عن دم احليض يصيب اثلوب، فبنيَّ  -عليه وسلم

كيفية إزاتله من اثلوب بأن  -صىل اهلل عليه وسلم-
ه؛ ليك تزول عينه, ثم تادلك موضع ادلم  تبدأ املرأة حبك 

بأطراف أصابعها؛ يلتحلل بذلك وخيرج ما يرشبه 
اثلوب منه, ثم تغسله بعد ذلك لزتول بقيَّة جناسته، 
فرياىع فيه هذا الرتتيب اذلي هو األمثل يف إزالة 
انلجاسة ايلابسة؛ ألنَّه لو عكس النترشت انلَّجاسة، 
 فأصابت ما لم تصبه من قبل, ثم هلا أن تصيل يف ذلك
اثلوب اذلي أصابه دم احليض بعد تطهريه بهذه 

 الطريقة.

** 

Асма (да будет доволен ею Аллах) упоминает о том, 

что Пророка (мир ему и благословение Аллаха) как-

то спросили о менструальной крови, которая 

попадает на одежду, и он разъяснил, как нужно 

устранять её с одежды. Женщина должна сначала 

поскребсти её, чтобы ушла собственно кровь, потом 

потереть кончиками пальцев, чтобы вышла кровь, 

впитавшаяся в одежду, а после этого нужно помыть 

водой, чтобы ушёл остаток нечистоты. Нужно 

производить указанные действия именно в таком 

порядке, поскольку он наилучший, когда требуется 

устранить засохшую нечистоту, потому что если 

поступить наоборот, то нечистота распространится 

и попадёт даже на ту часть одежды, на которой её 

не было до этого. А потом женщина может 

совершать молитву в этой одежде, на которую 

попала менструальная кровь — после того, как она 

очистит её указанным образом. 
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 :فوائد احلديث
ا جيب تطهريه .1  .جناسة دم احليض، وأنَّه ال ُيْعىفا عن يسريه؛ فتجب إزاتله من اثلوب وابلدن وغريهما ممَّ

ِة رشٌط ِمْن رشوِط الصالة؛ فال تاِصحُّ الصالة مع وجودها والقدرة ىلع إزاتلها؛ .2 بغسل دم وذلك لألمر  أنَّ إزالةا انلجاسة ِمنا اثلوِب وابلدِن وابُلْقعا
 .احليض قبل اإلتيان بالصالة

ت  ايلابس من دم احليض لزيول جرمه، ثمَّ دلكه باملاء، ثمَّ غسله بعد ذلك لزتول بقيَّه جناسته، فرياىع فيه هذا الرتتيب اذل .3 ي هو وجوب حا
 .األمثل يف إزالة انلجاسة ايلابسة

 .ت اتلطهري السابقةجواز الصالة يف اثلوب اذلي حاضت به املرأة؛ بعد القيام خبطوا .4

ُهرا املحل .5 ٌ من الغسالت، فلو زالت بغسلٍة واحدةِ، طا  .أنَّ الواجب هو إزالة انلجاسة فقط، وأنَّه ال يشرتط عدٌد معنيَّ

ما اكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة, فقد اكنت املرأة تصيل يف اثلوب اذلي حتيض فيه, واكن الرجل يصيل يف  .6
 .ثلوب اذلي جيامع فيه خبالف ما عليه كثري من انلاس ايلوما

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

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

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

 .م1993 - ـه1413نيل األوطار, حممد بن يلع الشواكين ايلمين, حتقيق: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، مرص, الطبعة: األوىل، 

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

 م 2006 _ه  1427اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل 
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427، اإلسالمية، مرص

 .ه 1431 -ه  1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل، 
   (8372) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

وهو ميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-تزوج انليب 
  حمرم، وبىن بها وهو حالل، وماتت برسف

Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, женился на Маймуне в 
состоянии ихрама, а вступил с ней в 
интимную близость после выхода из 
состояния ихрама. Она скончалась в 

местечке Сариф. 

 :احلديث .833
ج انليبُّ عن ابن عباس،  وَّ صىل اهلل عليه -قال: "تازا

الٌل،  -وسلم يُْموناة وهو حُمِْرٌم، وباىنا بِها وهو حا ما
ِف".  وماتاْت برِسا

** 

833. Текст  хадиса: 

Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, 

передал: "Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, женился на Маймуне в состоянии 

ихрама, а вошёл к ней после выхода из состояния 

ихрама. Она скончалась в местечке Сариф." 

 صحيح اإلسناد  :درجة احلديث
** 

 
Степень достоверности 

хадиса: 

ريض اهلل -يفيد هذا احلديث اذلي رواه ابن عباس 
د ىلع أم  -صىل اهلل عليه وسلم- أن انليب -عنهما عقا

املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام, وأنه دخل بها 
ماتت  -ريض اهلل عنها-وهو متحلل غري حمرم, وأنها 

بمَكن بني مكة واملدينة اسمه رسف, وهو املَكن 
اذلي دخل بها فيه، وبنيَّ العلماء أن ما ذكره ابن 

ِمن كون - يف هذا احلديث -ريض اهلل عنهما-عباس
 -انليب صىل اهلل عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم

؛ ألنه انفرد برواية ذلك -ريض اهلل عنه-واهٌم منه 
وحده، وخالفه أكرث الصحابة، وممن خالفه ميمونة 

، وهما أعلم بالقصة؛ -ريض اهلل عنهما-وأبو رافع 
ريض اهلل -ألنهما املبارشان هلا, فقد قال أبو رافع 

صىل اهلل عليه - السفري بني انليب : "كنُت  -عنه
وميمونة، فزتوَّجها وهو حالل، وبىن بها  -وسلم

 -ريض اهلل عنها-حالاًل" واكنت أم املؤمنني ميمونة 
 تقول: "تزوجين وهو حالل".

لم يطلع ىلع  -ريض اهلل عنهما-ولعل ابن عباس 
بميمونة إال بعد أن  -صىل اهلل عليه وسلم-زواجه 

, فظن أنه تزوجها وهو -عليه وسلمصىل اهلل  -أحرم
حمرم, ومحل بعض أهل العلم حديث ابن عباس ىلع 

 .أنه تزوجها يف احلرم وهو حالل

** 

из этого хадиса, который передал Ибн Аббас, да 

будет доволен Аллах им и его отцом, следует, что 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сочетался браком с матерью правоверных 

Маймуной, будучи облачённым в ихрам, а вступил 

в супружеские права после выхода из состояния 

ихрама. В хадисе также сообщается, что Маймуна 

умерла в местечке Сариф, которое находится 

между Меккой и Мединой. Это то самое место, где 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

вступил с ней в супружеские права. Исламские 

учёные разъяснили, что то, о чём рассказал Ибн 

Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, в 

этом хадисе - т.е. о женитьбе Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, на Маймуне 

в состоянии ихрама - является ошибкой Ибн 

Аббаса, да будет доволен им Аллах. Дело в том, что 

об этом рассказывал лишь он один, а его 

сообщение противоречит хадисам от многих других 

сподвижников, в том числе самой Маймуны и Абу 

Рафи‘а, да будет доволен ими Аллах, которые были 

более сведущи об этой истории, ибо они были её 

непосредственными участниками. В частности, Абу 

Рафи‘, да будет доволен им Аллах, рассказывал: "Я 

был посредником между Пророком, да благословит 

его Аллах и приветствует, и Маймуной. Он женился 

на ней, не будучи в состоянии ихрама, и вошёл к 

ней, не будучи в состоянии ихрама". А мать 

правоверных Маймуна, да будет доволен ею Аллах, 

говорила: "Он женился на мне, не будучи в 

состоянии ихрама". Возможно, что Ибн Аббас, да 

будет доволен Аллах им и его отцом, узнал о 

женитьбе Пророка, да благословит его Аллах и 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < أحَكمه ورشوط انلَكح اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حمرم : أي متلبس بإحرام, واإلحرام نيَُّة ادلخول يف النسك •

 .بىن بها : دخل بها •

 .غري حمرم حبج أو عمرةحالل :  •

 .رسف : مَكن بني مكة واملدينة, وهو قريب من مكة دون الوادي املشهور بوادي فاطمة •

 :فوائد احلديث
د ىلع أم املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام, وأنه دخل بها وهو متحلل غري حمرم, وتقدم يف املعىن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1 عقا

تزوجها وهو حالل غري حمرم, ومنهم ميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-الصحابة خالفوا ابن عباس يف هذه الرواية, ورووا أن انليب  اإلمجايل أن أكرث
 .نفسها

 ., وهو رسف-ريض اهلل عنها-احلديث فيه ذكر املَكن اذلي ماتت فيه ميمونة  .2

 املراجع:املصادر و

 ه1422حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

خلطيب, مكتبة السوادي للتوزيع, الطبعة املطلع ىلع ألفاظ املقنع, حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل ابلعيل، املحقق: حممود األرناؤوط وياسني حممود ا
 .م 2003 - ـه1423األوىل 

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –وت مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بري

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 م 2003

 م 2006 -ه  1427بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، مرص، 

 .ه 1431 - ـه 1427بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل 
   (58073) الرقم املوحد:

приветствует, на Маймуне только после того, как 

он, да благословит его Аллах и приветствует, 

вошёл в состоянии ихрама. И поэтому Ибн Аббас 

мог подумать, что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, женился на 

ней, будучи в состоянии ихрама. Некоторые 

исламские учёные истолковали хадис Ибн Аббаса 

по-другому. Они посчитали, что Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, женился на 

Маймуне не в состоянии ихрама, а на территории 

Харама (заповедной территории Мекки), где 

заключать браки разрешено. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ْن 
َ
تعرض األعمال يوم اإلثنني واخلميس فَأِحبُّ أ

  يْعَرض عمِّل وأنا صائم
«Дела людей представляются в 

понедельник и в четверг, и я хочу, чтобы 
мои дела представлялись в то время, 

когда я соблюдаю пост.» 

 :احلديث .834
ُتْعراُض »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْن ُيْعراضا 
ا
ِحبُّ أ

ُ
األعماُل يوما االثنني واخلميس، فاأ

ُتْفتاُح أبواُب اجلانَِّة يوما »رواية: ويف «. عاميل وأنا صائم
ُر لُك  عبد ال يرُْشُِك باهلل  يُْغفا االثنني واخلميس، فا
اُل:  يُقا ْحنااُء، فا شيئا، إِال رجال اكن بينه وبني أخيه شا
ا، أنظروا هذين حىت  ِلحا نِظروا هذيْن حىت ياْصطا

ا
أ

اُل يف لك  اْثنانْيِ »ويف رواية: «. يصطلحا ْعما
ا
 ُتْعراُض األ

ياْغِفُر اهلُل ِلُُك  اْمِرٍئ ال يرُْشُِك باهلل شيئاً، إِالَّ  يٍس، فا وامخا
ْحنااُء، فيقول: اتُْرُكوا  اْمراءاً اكنت بينه وبني أِخيِه شا

ا ِلحا يِْن حىت ياْصطا  «.هذا

** 

834. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, 

что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Дела людей 

представляются в понедельник и в четверг, и я 

хочу, чтобы мои дела представлялись в то время, 

когда я соблюдаю пост». В другой версии хадиса 

сообщается: «Врата Рая открываются по 

понедельникам и четвергам, и прощаются грехи 

каждому рабу (Аллаха), ничему не поклонявшемуся 

наряду с Аллахом, за исключением такого 

человека, которого ненависть разделила с его 

братом, и тогда произносятся слова: "Подождите с 

этими двумя, пока они не примирятся друг с другом! 

Подождите с этими двумя, пока они не примирятся 

друг с другом!"». Ещё в одной версии хадиса 

передано: «Дела людей представляются каждый 

четверг и понедельник, и Аллах прощает грехи 

каждому человеку, ничему не поклонявшемуся 

наряду с Аллахом, но не такому человеку, которого 

ненависть разделила с его братом, и тогда Он 

говорит: "Подождите с этими двумя, пока они не 

примирятся друг с другом.»"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

، "يوم االثنني -تعاىل-أي: ىلع اهلل "تعرض األعمال" 
واخلميس فأحب أن يعرض عميل، وأنا صائم"، أي: 

 طلباً لزيادة رفعة ادلرجة، وحصول األجر.
واللفظ اآلخر: "تفتح أبواب اجلنة يف لك يوم اثنني 
ومخيس" حقيقة؛ ألن اجلنة ُملوقة، قوهل: "فيغفر 

وبه فيهما لُك عبد ال يرشك باهلل شيئاً" أي: تغفر ذن
الصغائر، وأما الكبائر فالبد هلا من توبة، قوهل: "إال 
رجل" أي: إنسان، "اكن بينه وبني أخيه" أي: يف 
اإلسالم، "شحناء" أي عداوة وبغضاء "فيقال: انظروا" 
يعين: يقول اهلل للمالئكة: أخروا وأمهلوا، "هذين" 
أي: الرجلني اذلي بينهما عداوة، زجراً هلما أو من 

"حىت" ترتفع الشحناء و"يصطلحا" أي:  ذنب اهلجران

** 

«Дела людей представляются (т. е. 

представляются Всевышнему Аллаху) в 

понедельник и в четверг, и я хочу, чтобы мои дела 

представлялись в то время, когда я соблюдаю 

пост», дабы увеличить и возвысить свою степень в 

Раю и получить больше награды от Аллаха. В 

другом хадисе сказано: «Врата Рая открываются по 

понедельникам и четвергам», т. е. они открываются 

на самом деле, ибо Рай сотворён. 

«...И прощаются грехи каждому рабу (Аллаха), 

ничему не поклонявшемуся наряду с Аллахом», т. 

е. ему прощаются мелкие прегрешения. Что же 

касается больших грехов, то их следует искупить 

покаянием.  

«...За исключением такого человека, которого 

ненависть разделила с его братом», т. е. его 

разделила с мусульманином вражда и неприязнь.  



 

269 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 .حديث أيب هريرة األول رواه الرتمذي اتلخريج:

 .واحلديثان اآلخران هما حديث واحد، رواه مسلم، وكرر لفظة: "أنظروا هذين حىت يصطلحا" ثالثاً 

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .شحناء : عداوة وبغضاء •

 .أنظروا : أمهلوا، من اإلنظار وهو اإلمهال واتلأخري •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صوم يوم االثنني واخلميس؛ ألن فيهما تعرض األعمال .1

 .انليه عن اتلقاطع لغري سبب يسمح به الرشع .2

يتصاحلا ويزول عنهما الشحناء، فدل ذلك ىلع أنه 
جيب ىلع اإلنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة 
وابلغضاء بينه وبني إخوانه، حىت وإن رأى يف نفسه 
غضاضة وثقاًل يف طلب إزالة الشحناء فليصرب 

نسان إذا ويلحتسب؛ ألن العاقبة يف ذلك محيدة، واإل
رأى ما يف العمل من اخلري واألجر واثلواب سهل 
عليه، وكذلك إذا رأى الوعيد ىلع تركه سهل عليه 

 .فعله

«...И тогда произносятся слова», т. е. Аллах говорит 

ангелам. 

«...Подождите с этими двумя», т. е. оставьте этих 

двоих, между которыми возникла вражда, в 

качестве предостережения им обоим либо за грех 

покидания друг друга. 

«...Пока они не примирятся друг с другом», т. е. пока 

они не положат конец своей ненависти и вражде, 

помирившись друг с другом. Этот хадис указывает 

на то, что человек должен как можно скорее 

прекратить ссору, вражду и ненависть со своим 

братом по вере, даже если он будет чувствовать в 

своей душе неприязнь и тяжесть от стремления к 

прекращению вражды. Ему следует проявить 

терпение ради Аллаха и надеяться на Его награду, 

поскольку последствия примирения прекрасны. 

Человек — такое создание, что если он увидит в 

каком-то деле благо, награду и воздаяние от 

Аллаха, то он с лёгкостью его выполняет. И то же 

самое касается такого дела, в котором он видит для 

себя угрозу: он с лёгкостью его оставляет. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .م2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -ابن كثري رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار 

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

 .ه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

 .م1985 - ـه 1405 اثلانية الطبعة بريوت، –، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل

 .م2009 - ـه1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 

 .م1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم 

 .بريوت –مباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، لل

 .م2002 - ـه1422بلنان، الطبعة األوىل،  -مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، لعيل القاري، انلارش:دار الفكر، بريوت 

 .1356مرص، الطبعة األوىل،  -فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، انلارش: املكتبة اتلجارية الكربى 
   (5908) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة الضىح اتلصنيف:
  أحَكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر <

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 خبمس وعرشين جزءا : اجلزء: ادلرجة, أي حيصل هل من صالة اجلماعة مثل أجر املنفرد مخسا وعرشين مرة. •

تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده، 
خبمس وعرشين جزءا، وجتتمع مالئكة الليل 

 ومالئكة انلهار يف صالة الفجر
 

«Общая молитва превосходит молитву, 
совершаемую любым из вас в 

одиночестве, в двадцать пять раз, и 
ангелы ночи встречаются с ангелами дня 

во время рассветной молитвы.» 

 :احلديث .835
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

تفضل صالة »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اجلميع صالة أحدكم وحده، خبمس وعرشين 

الليل ومالئكة انلهار يف  جزءا، وجتتمع مالئكة
ثم يقول أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم: « صالة الفجر

 [.78﴿إن قرآن الفجر اكن مشهودا﴾ ]اإلرساء: 

** 

835. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал: 

«Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: "Общая молитва 

превосходит молитву, совершаемую любым из вас 

в одиночестве, в двадцать пять раз, и ангелы ночи 

встречаются с ангелами дня во время рассветной 

молитвы"». Затем Абу Хурейра сказал: «И если 

пожелаете, то можете прочитать [об этом здесь]: 

"Воистину, на рассвете Коран читают при 

свидетелях" (сура 17, аят 78).» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بني احلديث أن صالة الرَُّجل يف مجاعة تفضل عن 
وحده, صالته وحده، خِبمس وعرشين صالة يصليها 

ثم ذكر أن مالئكة الليل وانلهار جيتمعون يف صالة 
الفجر،  ثم يقول أبو هريرة مستشهًدا ذللك: فاقرءوا 
إن شئتم: ﴿إن قرآن الفجر اكن مشهودا﴾]اإلرساء: 

[. "أي : أن صالة الفجر تشهدها مالئكة الليل 78
ومالئكة انلَّهار, وسميت قرآنا، ملرشوعية إطالة 

ن غريها، ولفضل القراءة فيها القرآن فيها أطول م
حيث شهدها اهلل تعاىل ومالئكة الليل ومالئكة 

 وانلَّهار.

** 

В этом хадисе разъясняется, что общая молитва, 

которую совершает мужчина, превосходит его 

индивидуальную молитву в двадцать пять раз. 

Затем в нём упомянуто о том, что ангелы ночи 

встречаются с ангелами дня во время рассветной 

молитвы. После чего Абу Хурайра в качестве 

свидетельства привёл следующий аят, сказав: «И 

если пожелаете, то можете прочитать [об этом 

здесь]: "Воистину, на рассвете Коран читают при 

свидетелях" (сура 17, аят 78)». То есть, рассветная 

молитва засвидетельствована ангелами ночи и 

дня. В данном аяте рассветная молитва 

охарактеризована чтением Корана по той причине, 

что, во-первых, в ней установлено читать Коран 

дольше, чем в других обязательных молитвах, а, 

во-вторых, чтение Корана во время этой молитвы 

имеет великое достоинство, поскольку 

свидетелями этого являются Всевышний Аллах, а 

также ангелы ночи и дня. 
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 :فوائد احلديث
 .فضيلة صالة اجلماعة، والفرق بينها وبني صالة املنفرد .1

 .صحة صالة املنفرد، وأن صالة اجلماعة ليست رشطا لصحتها .2

 .مرشوعية صالة اجلماعة، ودلت أدلة أخرى ىلع وجوبها .3

جر؛ الختصاص اجتماع املالئكة بها .4  .فيه فضيلة صالة الفا

 . إثبات وجود املالئكة .5

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

لرمحن يف تفسري الكم املنان، تأيلف: عبد الرمحن بن نارص آل سعدي، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، انلارش: مؤسسة الرسالة، تيسري الكريم ا
 .ه1420الطبعة: األوىل 

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

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

 .م 2006 _ ـه 1427األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: 
   (11286) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 تأخًرا : أي: ختلًفا، وُبْعًدا يف صفوف الصالة. •

 :فوائد احلديث
استحباب ادلنو من اإلمام، فأوائل الصفوف خري للرجال من أواخرها؛ حلديث: "خري صفوف الرجال أوهلا"، وحلديث: "لو يعلم انلاس ما يف  .1

 ."األول، الستهموا عليهالصف 

 .أنَّ اإلمام هو القدوة يف الصالة يف مجيع أعماهلا وأقواهلا، فال خُيْتالاف عليه فيها .2

أرسار يف الصالة االنضباط وانلظام اإلساليم؛ يلتعود املسلمون ىلع حسن اتلنظيم، ومجال الرتتيب، واالمتثال والطاعة باملعروف، فهو من مجلة  .3
 .صالة اجلماعة

 .املامومني اذلين ال يرون اإلمام، وال يسمعونه، يقتدون بمن أمامهم من املأمومني املتقدمنيأنَّ  .4

تمل قوهل: "ويلأتم بكم من بعدكم" حيتمل أن يراد به االقتداء يف الصالة، فيليه العلماء ثم العقالء، والصف اثلاين يقتدون بالصف األول.وحي .5
 .الصحابة، ويلتعلم منهم اتلابعون، وهكذا -صىل اهلل عليه وسلم-ه محل العلم عنه يف غري الصالة، فليتعلم من

ادلنو من اإلمام والقرب من الصف األول هل مجلة من الفوائد واملصالح، ويه: أنه ينوب عن اإلمام إذا عرض هل اعرض، ومنها: أنه يقتدي  .6
 .بصالة إمامه ويستفيد منه، ال سيما إذا اكن اإلمام فقيهاً 

ووي: يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم بانتقاالت اإلمام؛ سواء صالها يف املسجد، أو غريه باإلمجاع، وحيصل العلم هل بذلك قال اإلمام انل .7
أال تطول املسافة يف غري مسجد، وهو قول مجهور  -رمحه اهلل-بسماع اإلمام، أو من خلفه، أو جواز اعتماد واحد من هذه األمور، واشرتط انلووي 

 .العلماء

تقدموا فأتموا يب، ويلأتم بكم من بعدكم، ال 
  يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهلل

«Вставайте поближе ко мне и повторяйте 
за мной, и пусть следующие за вами 

повторяют за вами, ибо, поистине, люди 
не перестанут отдаляться, пока Аллах не 

отдалит их» 

 :احلديث .836
رأى يف أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

ًرا فقال هلم:  ن »تأخُّ وا يب، ويلأتمَّ بكم ما تامُّ
ْ
ُموا فاأ دَّ تاقا

 «.يؤخرَّهم اهللُ بعدكم، ال يزال قوٌم يتأخرون حىت 

** 

836. Текст  хадиса: 

Посланник Аллаха (да восхвалит его Аллах и 

приветствует) увидел, что его сподвижники встают 

далеко от него, отходя назад, и сказал: «Вставайте 

поближе ко мне и повторяйте за мной, и пусть 

следующие за вами повторяют за вами, ибо, 

поистине, люди не перестанут отдаляться, пока 

Аллах не отдалит их.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني احلديث الرشيف فضل ادلنو من اإلمام ، كما 
بالصفوف القريبة من يبني أن الصفوف املتأخرة تأتم 

اإلمام ، كما توعد املتأخرين يف الصفوف اخللفية 
باتلأخر عن رمحته أو عظيم فضله ورفع املْنلة وعن 

 العلم وحنو ذلك.

** 

В хадисе разъясняются достоинства близости к 

имаму, и разъясняется также, что задние ряды 

должны следовать примеру передних, близких к 

имаму рядов. А составляющим задние ряды 

сказано, что им угрожает отдаление от Его милости 

или же от великого блага, высокого положения, 

знания и так далее. 
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 املراجع:ملصادر وا

 .صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب -

ة،  - ام، للبسام، مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  .م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األ -

 .ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط -

بريوت, الطبعة:  -حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج, املؤلف: أبو زكريا حميي ادلين  -
 .1392اثلانية، 

   (11291) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرجعة اتلصنيف:
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < أحَكمه ورشوط انلَكح

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < أحَكم ومسائل الطالق

 اهلزل. -الرجعة  -انلَكح موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر  راوي احلديث:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ِجدهن : اجلد ما يراد به ما وضع هل، أو ما صلح هل اللفظ، وهو ضد اهلزل •

ْزهلن : اهلزل أن يراد باليشء غري ما وضع هل بغري مناسبة بينهما، وهو ضد  •  .اجِلدّ ها

ة : ارجتاع الرجل زوجته يف عدتها •  .الرَّْجعا

ثالث جدهن جد، وهزهلن جد: انلاكح والطالق 
  والرجعة

"Три вещи воспринимаются всерьёз, и 
когда их произносят всерьёз, и когда их 

произносят ради забавы. Это – брак, 
развод и возобновление брака." 

 :احلديث .837
 -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة أن رسول اهلل 

: انلَكح،  ْزلُُهنَّ ِجدٌّ ، وها ُهنَّ ِجدٌّ قال: "ثالث ِجدُّ
ُة".  والطالق، والرَّْجعا

** 

837. Текст  хадиса: 

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал, 

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Три вещи воспринимаются 

всерьёз, и когда их произносят всерьёз, и когда их 

произносят ради забавы. Это – брак, развод и 

возобновление брака." 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

يدل احلديث ىلع أنَّ من تلفظ هازاًل بلفظ نكاح 
أو طالق أو رجعة وقع منه ذلك، فالقصد واجلد 
واملزح حكمهم واحد يف هذه األحَكم، فمن عقد 
ها؛ نفذ ذلك من حني  عا ملويلَّته، أو طلَّق زوجته، أو أرجا
ا، أو هازاًل، أو العبًا؛  تلفظه بذلك، سواء اكن جادًّ
حيث إنه ليس هلذه العقود خيار جملس وال خيار 

 .رشط

وهذه األحَكم اثلالثة عظيمة املْنلة يف الرشيعة، 
وهلذا ال جيوز اللعب بها وال املزح، فمن تلفظ بيشء 

 .أحَكمها لزمتهمن 

** 

этот хадис указывает на то, что если человек 

произнесёт в шутку слова о браке, разводе или 

возобновлении брака, то они имеют силу. 

Умышленное произнесение, произнесение всерьёз 

и произнесение ради забавы имеют одинаковое 

шариатское законоположение, когда речь идёт об 

этих трёх вещах. Когда человек объявляет о 

женитьбе, разводе или возвращении жены, то его 

слова тотчас вступают в силу, независимо от того, 

произнёс ли он эти слова всерьёз, в шутку или ради 

забавы, поскольку подобного рода договора не 

дают права расторжения на месте (хияр аль-

маджлис) либо права расторжения в любое время в 

зависимости от определённых условий (хияр аш-

шарт). Эти три договора занимают великое место в 

Шариате, поэтому нельзя забавляться с ними или 

заключать их в шутку. Поэтому тот, кто произнёс 

какие-либо слова, относящиеся к ним, принимает 

на себя вытекающие из них обязательства. 
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 :فوائد احلديث
 .احلديث يدل ىلع نفوذ األحَكم املذكورة، ويه عقد انلَكح، والطالق، ورجعة الزوجة إىل عصمة انلَكح ولو باملزح .1

العامة واخلاصة، بل يكون اإلنسان حذًرا؛ ئلال تنبيه اإلنسان بأن ال يمزح وال يهزل بمثل هذه األحَكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم  .2
 .يقع فيما يورطه من األمور

ٌص؛ لعموم حديث: "إنَّما األعمال بانل يَّات"، فالعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلالثة .3  .احلديث ُمص 

 .أنه ال جيوز اتلالعب يف ألفاظ هذه األحَكم لعظم هذه العقود وخطرها .4

 .حيث يذكر أشياء أحياناً للتقسيم واحلرص -اهلل عليه وسلمصىل -حسن تعليم الرسول  .5

 املراجع:املصادر و

 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 فيصل عيىس ابلايب احلليب -انلارش: دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق.  -

 .بريوت -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -

 م 1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -
 م2002 - ـه1422بلنان. الطبعة: األوىل،  - القاري، انلارش:دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، لعيل -
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -
 م1993 - ـه1413: األوىل، نيل األوطار، للشواكين. انلارش: دار احلديث، مرص. الطبعة  -
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  م 2003 - ـه 1423توِضيُح األحَكا
 م 2006 – 1427الملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل تسهيل ا -

 .مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -املجموعة األوىل -فتاوى اللجنة ادلائمة 
   (58142) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

صىل اهلل عليه -ثالث سااعت اكن رسول اهلل 
ينهانا أن نصِّل فيهن، أو أن نقرب فيهن  -وسلم

موتانا: حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع، 
وحني يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس، 

 وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب

 

«Есть три промежутка времени, в 
которые Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) запрещал нам 
совершать молитву и хоронить наших 

умерших: с восхода солнца до того 
времени, когда оно поднимется над 

горизонтом; когда солнце в зените, пока 
оно не отклонится от точки зенита; и 

перед самым заходом солнца, пока оно 
не зайдёт.» 

 :احلديث .838
يِن  قال:  -ريض اهلل عنه-عن ُعقبة بن اعمر اجلُها
 -صىل اهلل عليه وسلم-ثالث سااعت اكن رسول اهلل 

ْوتااناا:  ْقرُب فيهن ما يل  فيهن، أو أن نا انا أن نُصا ِحني »يانها
مس باازِغاة حىت ترتفع، وِحني  يقوم قاائم تاطلع الشَّ

مس، وحني تاضيَّف الشمس  ِهرية حىت تاميل الشَّ الظَّ
 «.للُغروب حىت تاغرب

** 

838. Текст  хадиса: 

‘Укба ибн ‘Амир (да будет доволен им Аллах) 

сказал: «Есть три промежутка времени, в которые 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) запрещал нам совершать молитву и 

хоронить наших умерших: с восхода солнца до того 

времени, когда оно поднимется над горизонтом; 

когда солнце в зените, пока оно не отклонится от 

точки зенита; и перед самым заходом солнца, пока 

оно не зайдёт.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

عن ثالث سااعت اكن  -ريض اهلل عنه-خيرب عقبة 
يانىها الصحابة أن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ْوىت، واملراد  يصلوا فيهن، أو أن يْقرُبوا فيهن الما
نىه بالسااعت هنا: األوقات، يعين ثالثة أوقات 

عن الصالة وادلفن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 فيها، وهو وقت انليه املضيق واملغلظ:

مس باازِغاة حىت ترتفع،  الوقت األول: ِحني تاطلع الشَّ
ِتها، ونُورها حىت ترتفع  يعين: تطلع يف األفق ناِقيَّة بأِشعَّ
فُق، وقد جاء يف رواية أخرى مقدار االرتفاع، 

ُ
يف األ
ِقيْد ُرمح، ويف رواية: )فرتتفع قايْسا ُرْمح أو وأنه 

ة  باسا ُرحْمني( كما يف أيب داود من حديث عمرو بن عا
مح معروف عند العرب، وهو -ريض اهلل عنه- ، والرُّ

 .السالح اذلي اكنوا يستخدمونه يف معاركهم

ِهرية، أي: ِحني تتوسط  واثلاين: ِحني يقوم قائم الظَّ
بد السماء، وإذا بالغات وسط السماء أبطأت  الشمس كا

ل إىل أن تزول، فيتخيَّل انلَّاظر املتأمل أنها  ركة الظ  حا
ريها بِبطء، فيُقال ذللك  واقِفة ويه سائرة، إال أن سا

** 

‘Укба (да будет доволен им Аллах) сообщает о трёх 

периодах времени, в которые Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) запретил своим 

сподвижникам совершать молитвы и хоронить 

умерших. Это короткие периоды времени, в 

которые строго запрещено совершать указанные 

действия. Первый период: с момента восхода 

солнца до того момента, когда оно поднимется над 

горизонтом и засияет. В другой версии 

упоминается, что оно должно подняться на высоту 

копья. В одной из версий говорится: «…и оно 

поднимется на высоту копья или двух». Об этом 

упоминается в хадисе, который приводит Абу Дауд 

от ‘Амра ибн ‘Абасы. Речь идёт об обычном копье, 

которое арабы использовали в своих сражениях. 

Второй период: полдень, когда солнце в зените. В 

это время движение тени замедляется до тех пор, 

пока солнце не отклонится от точки зенита. При 

этом смотрящему кажется, будто оно застыло на 

месте, хотя на самом деле оно движется. В это 

время запрещается совершать добровольные 

молитвы, до тех пор, пока солнце не отклонится от 

точки зенита и с восточной стороны не появится 

тень. Этот период времени очень короткий. 

Некоторые учёные говорят, что он продолжается 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالة اتلصنيف:

الوقوف الُمشاهد: "قائم الظهرية"، فهذا الوقت تمنع 
ط  مس، أي: عن وسا فيه صالة اتلطوع، حىت تاميل الشَّ

ل من  ماء، ويظهر الظ  جهة املرشق، وهذا ما يسىم السَّ
وال ء الزَّ  .بيِفا

راه بعض العلماء خبمس  وهذ الوقت قصري، وقد قادَّ
 .دقائق، وبعضهم بعرش دقائق

واثلالث: حني تاضيَّف الشمس للُغروب حىت تاْغرب، 
أي: ترشع وتبدأ يف الغروب ويستمر انلَّيه حىت 

    .تاْغرب

 :فهذه ثالثة أوقات يُنىه فيها عن أمرين

مر األول: صالة انلافلة ولو اكنت من ذوات األ
األسباب؛ كتحية املسجد، وركعيت الوضوء، وصالة 
الكسوف؛ لعموم احلديث، أما الفريضة فال حترم يف 
أوقات انلَّيه مع أن احلديث اعم، إال أن عمومه ُخص 

: )من نام عن صالة -ريض اهلل عنه-حبديث أيب قتادة 
 .متفق عليه أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(.

 .األمر اثلاين: دافن األموات

فال جيوز دافن املي ت يف وقت انليه، فلو يِجء بميت 
إىل املقربة يف أوقات انلَّيه اثلالثة، فيُنتظر به، حىت 
خيرج وقت انليه ثم يُْدفان، أما لو رشعوا يف دافن 
فن لعارض، ثم  امليت قبل طلوع الشمس وتأخر ادلَّ

م يدفنون، فإنهم يستمرون طلعت عليهم الشمس وه
فن قبل الزوال، ثم  وال يتوقفون، أو أنهم رشعوا يف ادلَّ
إنهم تأخروا لعارض، ثم صادف وقت انليه وهم 
يدفنون املي ت، فإن يستمرون وال يتوقفون، أو رشعوا 
فن  فن بعد صالة العرص، ثم تأخروا يف ادلَّ يف ادلَّ
لعارض فصادف وقت انليه وهم يدفنون، فإنهم 
فن يف  يستمرون وال يتوقفون؛ ألنهم لم يقصدوا ادلَّ
نيْه عنها، كمن صىل نافلة ثم دخل  هذه األوقات الما
وقت انليه وهو فيها فإنه يتمها، والقاعدة عند 

وام ما ال يُغتفر يف -رمحهم اهلل-العلماء  : يغتفر يف ادلَّ
 .االبتداء

всего пять минут. Третий период: когда солнце 

заходит, пока оно не исчезнет за горизонтом. 

В эти три периода времени запрещено совершать 

два действия. Первое: совершение добровольных 

(нафиля) молитв, даже если они имеют причину, как 

приветствие мечети, два ракята, совершаемые 

после малого омовения, молитва, совершаемая в 

связи с затмением, потому что именно это следует 

из хадиса. Что же касается обязательной молитвы, 

то на неё запрет не распространяется, несмотря на 

то, что в самом хадисе нет конкретизации. 

Конкретизация присутствует в хадисе Катады: «Кто 

проспал [обязательную] молитву или забыл о ней, 

пусть совершит её, когда вспомнит о ней» [Бухари; 

Муслим]. 

Второе действие: погребение умерших. В эти 

периоды времени запрещается хоронить умерших. 

И если покойного приносят на кладбище в один из 

трёх упомянутых периодов времени, то нужно 

дождаться окончания этого периода, а потом уже 

хоронить умершего. Если же умершего начали 

хоронить до восхода солнца, но дело затянулось по 

уважительной причине, а потом солнце взошло в то 

время, когда процесс погребения ещё не 

закончился, то они должны продолжать и не 

останавливаться. И если они начали хоронить 

умершего до полудня, а потом дело затянулось по 

уважительной причине и солнце оказалось в зените 

в то время, когда процесс погребения ещё не 

закончился, то они должны продолжать и не 

останавливаться. И если они начали хоронить 

умершего после предвечерней молитвы (‘аср), а 

потом дело затянулось по уважительной причине и 

солнце начало заходить в то время, когда процесс 

погребения ещё не закончился, то есть наступил 

запретный период, то они должны продолжать и не 

останавливаться, потому что у них не было 

намерения хоронить умершего именно в запретный 

период времени. Точно так же если человек 

совершает добровольную молитву и наступил 

запретный период, он должен довести свою 

молитву до конца и не прерывать её. Учёные (да 

помилует их Аллах) озвучили правило: 

«Продолжать действие простительно тогда, когда 

его непростительно начинать». 
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 ادلفن. -أحَكم اجلنائز: الصالة ىلع امليت  -التشبه بالكفار موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
يِن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُها

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الزوال، واملراد به هنا: وقُت -طال أو قارص-ِحني : وقت  •

 .ناْقرُب : ناْدفُن فيها الُموىت •

لعت • مس: طا ة : بازاغات الشَّ  .باازِغا

وال • ِهرية : هو قيام الشمس وقت الزَّ  .يقوم قاائم الظَّ

 .حىتَّ تازول : حىتَّ تميلا عن وسط السماء حنو املغرب •

يَّف الشمس للغروب : ترشع وتبدأ يف الُغروب •  .تاضا

 :فوائد احلديث
: )من نام عن صالة أو -ريض اهلل عنه-يه عن الصالة يف األوقات اثلالثة املنيه عنها، باستثناء الفرائض؛ حلديث أيب قتادة ظاهر احلديث: انلَّ  .1

فارة هلا إال ذلك( متفق عليه راها ال كا ل ها إذا ذاكا  .نسيها فليُصا

إذا وجدت رضورة يف تعجيل دافِْنه يف وقت انلَّيه، كما لو اكن يف انلَّيه عن دافن األموات يف هذه األوقات اثلالثة، إال أنه يُستثىن من ذلك ما  .2
ي ِعني، كحرب مثال أو مطر ال يمكن اتقاؤه، وكذلك عند اشتداد احلر  وما أشبه ذلك، فال بأس من دفنه يف و قت انليه؛ تأخري دفنه رضر ىلع الُمشا

ورات تُبيح املحظورات، وقوهل   .)ال رضر وال رضار(. رواه أبو داود وغريه :-صىل اهلل عليه وسلم-ألن الرضَّ

فن فيها .3  .جواز دفن امليت يف أي ساعة من يلل أو نهار؛ ألن انليه جاء يف ثالثة أوقات، فدل ىلع أن ما عداها من األوقات جيوز ادلَّ

ح بها يف حديث  .4 ّ ة انلَّيه عن ُمشابهة املرشكني يف ِعباداتهم، وهذا يُؤخذ من ِعلَّة انلَّيه الُمرصا باسا  .-ريض اهلل عنه-عمرو بن عا

ع وإن لم تظهر هلم احِلكمة من اتلَّلكيف، فانليب  .5 بني احِلكمة من انليه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن واجب املسلمني االمتثال ألوامر الرشَّ
باسة  فن يف أوقات انلَّيه، ولم نقف ىلع ديلل يف بيان احلِ  -ريض اهلل عنه-الصالة يف أوقات انليه، كما يف حديث عمرو بن عا كمة من انلَّيه عن ادلَّ

معنا وأطعنا  .فالواجب ىلع املسلمني يف مثل هذه األحوال أن يقولوا: سا

 املراجع:املصادر و

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

ة، اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسال تسهيل
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ة توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة،   .م2003ه، 1423الطبعة: اخلاِمسا

ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم
 .ه1427الطبعة: األوىل 

 .ه1432ه، 1428الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، 

 .سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
   (10604) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

ثالثة هلم أْجَران: رُجٌل من أهل الكتاب آمن 
دَّى َحقَّ  بِنَبِييه، وآَمن

َ
بمحمد، والَعْبد اململوك إذا أ

بَها  اهلل، وَحقَّ َمَوايِله، ورَُجل اكنت هل أَمة فأدَّ
فأحسن تَأِديَبها، َوَعلََّمَها فأحسن َتْعلِيَمَها، ثم 

 أْعَتَقها فزتوجها؛ فله أجران

 

«Троим уготована двойная награда: 
мужчине из числа обладателей Писания, 
уверовавшему в своего пророка, а затем 

уверовавшему и в Мухаммада; 
подневольному рабу, если он выполняет 

свои обязанности по отношению к 
Аллаху и по отношению к своим 

хозяевам; а также мужчине, имевшему 
рабыню, которую он должным образом 
воспитывал и обучал, а затем освободил 
её и женился на ней, — каждому из них 

уготована двойная награда.» 

 :احلديث .839
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري

ان: رُجٌل من أهل الكتاب آمن بِناِبي ه، » ثالثة هلم أْجرا
قَّ  قَّ اهلل، وحا دَّى حا

ا
بْد اململوك إذا أ ن بمحمد، والعا وآما

باها فأحسن تاأِديباها،  ة فأدَّ واايِله، ورجل اكنت هل أما ما
ها فزتوجها؛ فله  ا، ثم أْعتاقا ها ا فأحسن تاْعِليما ها لَّما واعا

 «.أجران

** 

839. Текст  хадиса: 

Со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари (да будет доволен им 

Аллах) сообщается, что Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Троим уготована 

двойная награда: мужчине из числа обладателей 

Писания, уверовавшему в своего пророка, а затем 

уверовавшему и в Мухаммада; подневольному 

рабу, если он выполняет свои обязанности по 

отношению к Аллаху и по отношению к своим 

хозяевам; а также мужчине, имевшему рабыню, 

которую он должным образом воспитывал и обучал, 

а затем освободил её и женился на ней, — каждому 

из них уготована двойная награда.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ثالثة أصناف من البرش يُضاعف هلم األجر مرتني 
يوم القيامة، ثم ذكرهم بقوهل: رُجٌل من أهل الكتاب، 
أي من ايلهود وانلصارى، آمن بِناِبي ه اذلي أرسل إيله 
سابقا، وهو موىس أو عيىس عليهما الصالة والسالم، 

وقبل بلوغ وذلك قبل بعثة انليب صىل اهلل عليه وسلم 
، -صىل اهلل عليه وسلم-دعوته. فلما بعث انليب 

وبلغته دعوته آمن به، فهذا هل أجران، أجر ىلع إيمانه 
برسوهل اذلي أرسله إيله أواًل، وأجر ىلع إيمانه بمحمد 

بْد اململوك إذا قام بعبادة -صىل اهلل عليه وسلم- ، والعا
 اهلل تعاىل وأدى ما يكلفه به سيده ىلع أحسن وجه
فله أجران، ورجل اكنت عنده جارية  مملوكة فربَّاها 
تربية صاحلة، وعلمها أمور دينها من حالل وحرام، 

 ثم حررها من العبودية، ثم تزوجها، فله أجران: 
 .األجر األول: ىلع تعليمها وعتقها

** 

В данном хадисе Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) поведал нам о трех типах людей, 

которые в День Воскресения удостоятся двойной 

награды. Это мужчина из числа обладателей 

Писания — иудеев или христиан, который уверовал 

в своего пророка, посланного к нему раньше, а 

именно — в Мусу или ‘Ису (мир и милость Аллаха 

им обоим), до пришествия Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) и до того, 

как его призыв достиг его. А после того, как к людям 

был отправлен последний пророк — Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует), и его 

призыв достиг его, он уверовал и в него. Такой 

человек удостоится двойной награды: одной за 

свою веру в пророка, посланного к нему первым, и 

одной за свою веру в Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует). Также 

одним из тех, кто удостоится двойной награды, 

будет подневольный раб, который и поклонялся 

Всевышнему Аллаху, и должным образом 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّق  اتلصنيف:   الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق والر 

 اإلسالم.ثواب إيمان أهل الكتاب بدين  -انلَكح موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىسا عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 موايله : مجع موىل، وهو املالك للعبد •
ة : امرأة مملوكة • ما

ا
 أ

 :فوائد احلديث
 .أجره عند اهلل تلحمله ملا يدخل عليه من املشقة يف قيامه بعبادة ربه، واشتغاهل خبدمة سيده فضل العبد اململوك الصالح انلاصح، ومضاعفة .1

 .مواساة الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به، وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاىل .2

 .مايلك، وإحسان تربيتهم، وتعليمهم ما ينفعهمحث املسلمني ىلع العناية بمن يف أيديهم من امل .3

فيكون أجرهم  -صىل اهلل عليه وسلم-حث أهل الكتاب لدلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإليمان بنبيهم، وفضل اإليمان برسالة حممد  .4
 .مضاعًفا

 .من تزوج أمته بعد ِعتقها؛ فله أجران .5

 املراجع:املصادر و

 .م1987ه 1407، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي

 .ه1422بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (3697) الرقم املوحد:

واألجر اثلاين: ىلع إحسانه إيلها بعد أن أعتقها لم 
ها وأحصن   فرجهايضيعها، بل تزوجها وكفَّ

выполнял поручения своего хозяина. И последним 

из этих троих будет человек, владевший рабыней, 

которой он дал хорошее и праведное воспитание, 

обучил ее положениям религии о том, что 

дозволено, а что запрещено, а затем освободил ее 

и женился на ней. Такой человек заслуживает 

одной награды за обучение своей рабыни и 

предоставление ей свободы, и одной – за свое 

благодеяние к ней после освобождения, а именно, 

что не дал ей пропасть, а женился на ней, оставив 

при себе и сохранив ее целомудрие. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّق  اتلصنيف:  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق والر 
  واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيدالفضائل 

 فضل اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق موايله. -اجلهاد والسري  -انلَكح  -انلفقات موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىسا عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .الصاحلنيرياض  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أهل الكتاب : ايلهود وانلصارى. •
 .موايله : مجع موىل وهو اسم يقع ىلع مجاعة كثرية منها املالك والسيد •

ة : امرأة مملوكة • ما
ا
 .أ

بها : رباها ىلع األخالق اإلسالمية •  .فأدَّ

 .علمها : أي: ما حتتاج إيله يف حياتها وأخراها •

 .ومنها إعطاء املهر، وجيوز أن جيعل عتقها صداقها، واحلديث حيتملهفزتوجها : بالرشوط املرشوعة  •

 «.Трое получат двойную награду»  ثالثة هلم أجران

 :احلديث .840
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

ثالثة هلم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، »
وآمن بمحمد، والعبد اململوك إذا أدى حق اهلل، وحق 
موايله، ورجل اكنت هل أمة فأدبها فأحسن تأديبها، 

فله وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فزتوجها؛ 
 «.أجران

** 

840. Текст  хадиса: 

Абу Муса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах) 

передает, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Трое получат двойную награду. 

Это человек из числа людей Писания, который 

уверовал в своего пророка, и уверовал в 

Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). И 

невольник, если он соблюдает право Аллаха и 

право своих хозяев. А также человек, у которого 

была невольница, и он воспитал её наилучшим 

образом и обучил её наилучшим образом, а потом 

освободил её и взял в жёны, — его ожидает 

двойная награда.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث بيان فضل من آمن من أهل الكتاب 
صىل اهلل -باإلسالم ملزية اتباع دينهم واتباع انليب 

يُؤدي حق اهلل ، وفيه فضل العبد اذلي -عليه وسلم
وحق موايله، وفيه فضل من أدَّب مملوكته وأحسن 
تربيتها، ثم أعتقها فزتوجها، فله أجٌر؛ ألنه أحسن 
إيلها وأعتقها، وهل أيضاً أجر آخر عندما تزوجها 

ها وأحصن فرجها. فَّ  وكا

** 

В хадисе содержится указание на достоинство 

людей Писания, уверовавших в ислам: ведь они 

отличаются от других тем, что сначала следовали 

своей религии, а потом уверовали в Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха). В хадисе также 

содержится указание на достоинство невольника, 

который соблюдает право Аллаха и право хозяев. В 

хадисе также содержится указание на достоинство 

того, кто воспитал свою невольницу наилучшим 

образом, после чего освободил её и взял в жёны. 

Ему полагается награда за то, что он делал ей 

добро и освободил её, и ему полагается ещё одна 

награда за то, что он женился на ней, обеспечивая 

её и помогая ей сохранять целомудрие. 
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 :فوائد احلديث
 .من تزوج أمته بعد عتقها فله أجران .1

 .ينبيغ للرجل تعليم أمته وأهله .2

؛ فآمنوا به وبما أنزل اهلل .3  إيله فآتاهم اهلل فضل مؤمين أهل الكتاب اذلين آمنوا بما أنزل اهلل ىلع أنبيائهم فعرفوا أن حممدا رسول اهلل حقٌّ
 .أجرهم مرتني

 .العبد اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق موايله يُؤىت أجره مرتني .4

 فيكون –وسلم عليه اهلل صىل–حّث أهل الكتاب ىلع ادلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإليمان بنبيهم وفضل اإليمان برسالة حممد  .5
 .مضاعفاً  أجرهم

 .وحق موايله فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل .6

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

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

 .ه1407ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش,  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من

 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب

 .ه1430كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

 .ر ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دا

 .ه 1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
   (5034) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < أحَكم اتلداويالفقه  اتلصنيف:

 الزنا: باب حتريم اتلكسب بابلغاء والزنا.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
ديج األنصاري األويس  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-رافع بن خا

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ثمن اللكب : ما يدفع يف مقابل احلصول ىلع اللكب، سواء املعلَّم وغريه. •
 .مهر ابليغ : ما تعطاه املرأة ىلع الزنا •

 .كسب احلجام : صاحب املحجم ، ويه: اآللة اليت جيتمع فيها دم احلجامة عند املص •

 .خبيث : اخلبيث هو الرديء من لك يشء، وقد يرد اخلبيث بمعىن احلرام •

 :يثفوائد احلد
 .حتريم ثمن اللكب لإلخبار عنه باخلبث، وهو مقتٍض للتحريم إال بديلل خارج .1

 .حتريم مهر ابليغ، لوصفه باخلبث .2

أعطى احلجام أجره"، ولو اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-خبث كسب احلجام، ولكن دل ادليلل هنا ىلع عدم اتلحريم، وهو حديث: "أن انليب  .3
 .حراما لم يعطه

ثمن اللكب خبيث، ومهر ابليغ خبيث، وكسب 
  احلجام خبيث

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: 

«Полученное от продажи собаки 
скверно, заработок блудницы скверен и 

заработок делающего кровопускание 
скверен.» 

 :احلديث .841
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن رافع بن خديج 

ثمن اللكب خبيث، »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.خبيث، وكسب احلجام خبيثومهر ابليغ 

** 

841. Текст  хадиса: 

Рафи‘ ибн Хадидж (да будет доволен им Аллах) 

передает, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Полученное от 

продажи собаки скверно, заработок блудницы 

скверен и заработок делающего кровопускание 

скверен.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

املَكسب  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني نلا انليب 
اخلبيثة وادلنيئة نلتجنبها، إىل املَكسب الطيبة 

زناها، الرشيفة، ومنها ثمن اللكب، وأجرة الزانية ىلع 
 وكسب احلجام.

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) указал 

людям на скверные способы заработать, дабы 

люди избегали их и пользовались способами 

благими и достойными. К этим скверным способам 

относятся деньги, вырученные от продажи собаки, 

деньги, которые блудница зарабатывает своим 

блудом, и деньги, которые получает делающий 

кровопускание. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -

 .ه1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -

 .ه1426اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة، تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد  -
   (6037) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد

 األمر باملعروف وانليه عن املنكر. -األدب  -العلم  -املساجد  -الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

  جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد

«Однажды пришёл бедуин и помочился 
прямо в одном из углов мечети, и люди 

закричали на него, но Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) запретил им 

[тревожить его], а когда тот закончил 
мочиться, по велению Пророка (мир ему 

и благословение Аллаха) на его мочу 
вылили ведро воды.» 

 :احلديث .842
، »قال: -اهلل عنه ريض-عن أنس بن مالك  جاء أعرايِبُّ

اُهُم انليِبُّ  ناها راه انلَّاُس، فا ة الماسجد، فازاجا ائِفا فباالا يف طا
مر انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-

ا
ا قاىضا باوهلا أ -فالمَّ

هِريقا عليه -صىل اهلل عليه وسلم
ُ
نُوب من ماء، فاأ  «.بِذا

** 

842. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Однажды пришёл бедуин и помочился 

прямо в одном из углов мечети, и люди закричали 

на него, но Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) запретил им [тревожить его], а когда тот 

закончил мочиться, по велению Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) на его мочу вылили ведро 

воды.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

من اعدة األعراب، اجلفاء واجلهل، بلعدهم عن تعلم 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ما أنزل اهلل ىلع رسوهل 

يف أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم- فبينما اكن انليب
يف املسجد انلبوي، إذ جاء أعرايب وبال يف أحد 
جوانب املسجد، ظناً منه أنه اكلفالة، فعظم فعله ىلع 

لعظم حرمة املساجد،  -ريض اهلل عنهم-الصحابة 
فنهروه أثناء بوهل، ولكن صاحب اخللق الكريم، 
ا اذلي بعث باتلبشري واتليسري نهاهم عن زجره، مل

يعلمه من حال األعراب، ئلال يُلوث بقعاً كثرية من 
املسجد، وئلال يلوث بدنه أو ثوبه، وئلال يصيبه 
الرضر بقطع بوهل عليه، ويلكون أدىع لقبول 

صىل اهلل -انلصيحة واتلعليم حينما يعلمه انليب 
، وأمرهم أن يطهروا مَكن بوهل بصب دلو -عليه وسلم

 .من ماء عليه

** 

Бедуинам присущи грубость и невежество, 

поскольку они далеки от изучения того, что Аллах 

ниспослал Своему Посланнику. И однажды, когда 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сидел со 

своими сподвижниками в мечети, вдруг пришёл 

бедуин и помочился в одном из углов мечети. 

Иными словами, он повёл себя так же, как обычно 

вёл себя в пустыне, не узрев в этом ничего 

зазорного. Сподвижникам же это деяние 

показалось ужасным, учитывая святость мечети, и 

они стали ругаться на него, когда он ещё мочился. 

Однако Пророк (мир ему и благословение Аллаха), 

обладавший благим нравом и посланный нести 

благую весть и облегчать, запретил им беспокоить 

его, зная о положении этого бедуина, дабы он не 

загрязнил большой участок мечети и дабы он не 

пострадал из-за прерванного мочеиспускания, и 

дабы он с большей готовностью воспринял совет и 

то, чему собирался научить его Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха). И Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел 

очистить место, на которое попала моча, вылив на 

него ведро воды. 
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اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
عرايب : األعراب هم: سَكن ابلادية وقد جاءت  •

ا
 .النسبة فيه إىل اجلمع دون الواحدأ

 .يف طائِفة املسجد : يف ناحية املسجد •

راه انلاس : نهروه •  .فزاجا

 .ناهاُهم : طلب منهم أن يكفوا عنه •

نُوب من ماء : ادللو املمتلئ ماءً  •  .بذا

هِريق عليه : ُصبَّ ىلع بوهل •
ُ
 .فاأ

 :فوائد احلديث
 .العناية باملساجد وتْنيهها عن القذر وابلول .1

 .ب تطهري املساجد من انلجاسة فورا إذا حصلت فيهاوجو .2

 .ابلول ىلع األرض يطهر بصب املاء عليه حبيث يغطى ابلول وال يبىق هل أثر، وال يشرتط نقل الرتاب من املَكن بعد ذلك .3

 .، فقد أرشد األعرايب برفق ولني بعد ما بال-صىل اهلل عليه وسلم-سماحة خلق انليب  .4

 .، ومعرفته لطبائع انلاس-عليه وسلمصىل اهلل -ُبْعُد نظره  .5

 .عند تزاحم املفاسد، يرتكب أخفها، فقد تركه يكمل بوهل، ألجل ما يرتتب من األرضار بقطعه عليه .6

 .ابلعد عن انلاس واملدن، يسبب اجلفاء واجلهل .7

 .الرفق عند تعليم اجلاهل .8

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق 
 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

 .ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحَكم البن عثيمني، ط

 .ه1422ق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طو1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
   (3036) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

خَيُْطُب  -عليه وسلمصىل اهلل -جاء رجل وانليب 
انلاس يوم اجلمعة، فقال: صليت يا فالن؟ قال: 

 ال، قال: قم فاركع ركعتني
 

Однажды в мечеть пришел некий 
мужчина, в то время как Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) 
обращался к людям с проповедью, [и 

сел]. Тогда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал ему: «Ты 

молился, о такой-то?» Мужчина ответил: 
«Нет». На что он сказал ему: «Тогда 

встань и соверши два ракята молитвы.» 

 :احلديث .843
جاء »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابِر بن عبد اهلل 

ُْطُب انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-رجل وانليب  خيا
يوم اجلمعة، فقال: صليت يا فالن؟ قال: ال، قال: قم 

 «.-ويف رواية: فصل ركعتني-فاركع ركعتني، 

** 

843. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Однажды в 

мечеть пришел некий мужчина, в то время как 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

обращался к людям с проповедью, [и сел]. Тогда 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал ему: "Ты молился, о такой-то?" Мужчина 

ответил: "Нет". На что он сказал ему: "Тогда встань 

и соверши два ракята молитвы.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ايِنُّ املسجد انلبوي وانليب  فا طا صىل -دخل ُسلايٌْك الْغا
خيطب انلاس، فجلس ليسمع  -اهلل عليه وسلم

حبكمها، اخلطبة، ولم يصل حتية املسجد؛ إما جلهله 
صىل -أو ظنه أن استماع اخلطبة أهم، فما منع انليب 

تذكريه واشتغاهل باخلطبة عن  -اهلل عليه وسلم
تعليمه، بل خاطبه بقوهل: أصليت يا فالن يف طرف 
املسجد قبل أن أراك؟ قال: ال، فقال: قم فاركع 
ركعتني، ويف رواية ملسلم أمره أن يتجوز فيهما أي: 

ل ما الرجل يف خيففهما، قال ذلك بمش هد عظيم؛ يلُعا
ا مشااعً بني  وقت احلاجة، ويلكون اتلعليم اعمًّ

 احلارضين.
ومن دخل املسجد واخلطيب خيطب املرشوع هل 
الصالة، ويدل عليه هذا احلديث، وحبديث: "إذا جاء 
أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب، فلريكع 

  ."ركعتني

صىل اهلل -وذلا قال انلووي يف رشح مسلم عند قوهل 
: "إذا جاء أحدكم واإلمام خيطب -عليه وسلم

فلريكع ركعتني ويلتجوز فيهما" قال: هذا نص ال 

** 

Однажды Суляйк аль-Гатафани пришел в 

пророческую мечеть, в то время как Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) обращался 

к людям с проповедью, и сел, дабы послушать то, 

что он говорил, не совершив перед этим молитву в 

знак приветствия мечети (тахийят аль-масджид). 

Он не сделал этого либо из-за незнания об 

обязательном статусе этой молитвы, либо из-за 

того, что посчитал более важным и необходимым 

послушать проповедь имама. Тем не менее, 

занятость пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) проповедью и наставлением 

пришедших людей не помешали ему прерваться 

для того, чтобы обучить Суляйка тому, чего он не 

знал. Так, он спросил его: «О такой-то, совершил ли 

ты молитву в мечети прежде того, как я увидел 

тебя?» Суляйк ответил: «Нет». На что он сказал 

ему: «Тогда встань и соверши два ракята молитвы». 

В версии этого хадиса, которую приводит Муслим, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

также велел Суляйку, чтобы тот сделал эту молитву 

непродолжительной. Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал это в присутствии 

большого скопления людей для того, чтобы с одной 

стороны обучить Суляйка тому, чего он не знал, 

непосредственно в тот момент, когда он нуждался в 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعة < أحَكم خطبة اجلمعة اتلصنيف:

 -عنهماريض اهلل -جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
، واملراد جاء اىل املسجد فجلس • ايِنُّ فا طا  .جاء رجل : هو ُسلايٌْك الْغا

ُْطُب انلاس : يتلكم فيهم باملوعظة واتلوجيه •  .خيا

 .صليت : أي أصليت؟ ىلع وجه االستفهام •

 .ويكىن عن املرأة بفالنةفالن : لكمة يكىن بها عن الرجل،  •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية خطبيتا اجلمعة، وأن هذا من شعارها اذلي يلزم اإلتيان به .1

 .قطع خطبته وأمر بهما، ومع انشغال املصيل بهما عن سماع اخلطبة -صىل اهلل عليه وسلم-أهمية حتية املسجد؛ ألن انليب  .2

 .اجة واملصلحةجواز الالكم حال اخلطبة للخطيب، ومن خياطبه للح .3

 .ال يسكت عن خطأ يراه يف أي حال -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .4

أن يقوم ويصيل، ولكن يكون فعلها  -صىل اهلل عليه وسلم-أن اجللوس اخلفيف ال يذهب وقتها وسنيتها؛ ألن الرجل جلس، فأمره انليب  .5
 .قبل اجللوس أداًء وبعده قضاء

ُدها، و .6  .أنها ركعتانمرشوعية حتية املسجد وتأكُّ

 .أن ال يزيد يف الصالة ىلع ركعتني؛ ألنه البد من اإلنصات للخطيب .7

يتطرق إيله تأويل، وال أظن اعملا يبلغه هذا اللفظ 
 .ويعتقده صحيحا فيخالفه

этом знании. А с другой — чтобы донести это 

знание до всех присутствующих, часть которых, 

возможно, тоже не знала об этом.  

Таким образом, выясняется, что тот, кто входит в 

мечеть в тот момент, когда имам произносит 

проповедь, может и должен совершить молитву в 

знак приветствия мечети. На это указывает как этот 

хадис, так и хадис, в котором сказано: «Если кто-

либо из вас явится в мечеть, в пятничный день, в то 

время, как имам будет произносить проповедь, 

пусть совершит два ракята молитвы». В 

комментариях к этому хадису имам ан-Навави 

писал: «Это является прямым и однозначным 

текстом, не приемлющим никаких интерпретаций, и 

я не думаю, что какой-либо ученый, до которого 

дойдет этот хадис в данном изложении, станет 

утверждать обратное ему, будучи убежденным при 

этом в его достоверности». 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
 .م2006 - ـه1426القاهرة، الطبعة العارشة، 

 .ه1435اإلفهام يف رشح عمدة األحَكم، البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة األوىل، 

 .ه1381اإلملام برشح عمدة األحَكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 

 .م1992 - ـه1412فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة اثلانية، خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم، 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 

 .ه1423ريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة، صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القش

 .ه1427تأسيس األحَكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة األوىل، 
   (5205) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفطرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن  اتلصنيف:

 األخالق. -عيادة املريض موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-جابر  راوي احلديث:

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يعودين : يزورين وأنا مريض. •
 .باْغل : حيوان أهيل للركوب واحلمل، أبوه محار وأمه فرس •

 .: نوع من اخليل غري عريب بِْرذاْون •

 :فوائد احلديث
 .استحباب عيادة املريض، وجواز أن يكون العائد ماشيًا .1

 .من اتلواضع واحلب ألصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه انليب  .2

 .-ريض اهلل عنهما-احلديث فيه منقبة جلابر بن عبد اهلل  .3

يعودين،  -صىل اهلل عليه وسلم-جاءين انليب 
  ليس براكب بغل وال بِْرَذون

Джабир [ибн ‘Абдуллах] (да будет 
доволен Аллах им и его отцом) передаёт: 

«Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) навестил меня, когда я был 

болен, придя пешком, и он не приезжал 
на муле или коне» [Бухари]. 

 :احلديث .844
صىل -جاءين انليبُّ »قال:  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

اكٍب باْغل وال  -اهلل عليه وسلم ُعوُدين، ليس بِرا يا
 «.بِْرذاْون

** 

844. Текст  хадиса: 

Джабир [ибн ‘Абдуллах] (да будет доволен Аллах 

им и его отцом) передаёт: «Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) навестил меня, когда я был 

болен, придя пешком, и он не приезжал на муле или 

коне.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا  -ريض اهلل عنهما-خيرب جابر بن عبد اهلل 
صىل اهلل عليه -أنه مرض فجاءه انليبُّ احلديث 

 يزوره ماشًيا، ولم يكن راكبًا فرًسا وال بغاًل. -وسلم

** 

Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) передаёт в этом хадисе, что однажды 

он заболел, им Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) пришёл навестить его пешком, то есть он 

не приехал ни на коне, ни на муле. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1422انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق -

ة النرش: اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سن-
 .ه1417

خاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابل-
 .ه 1323مرص، الطبعة: السابعة، 

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

 .م2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -رشح صحيح ابلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم يارس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض-

 بريوت –املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري, أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي، أبو العباس, املكتبة العلمية -

 .بريوت –فة األحوذي برشح جامع الرتمذي, أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى, دار الكتب العلمية حت-
   (10971) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < صفة الوضوء اتلصنيف:

جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم 
 Ведите джихад против многобожников  وألسنتكم

вашим имуществом, душами и речами”! 

 :احلديث .845
صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

اِهُدوا املرشكني بأموالكم »قال:  -وسلم جا
 «.وأنفسكم وألسنتكم

** 

845. Текст  хадиса: 

Анас, да будет доволен им Аллах, передал, что 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: “Ведите джихад против многобожников 

вашим имуществом, душами и речами”! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

باجلهاد املؤمنني  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب 
اذلي يكون حتت سلطة إمام، وحتت راية مؤمنة 
واحدة، ويكون إلعالء لكمة اهلل ال ألغراض 

 دنيوية، ويكون باآلِت:
املال: وذلك بإنفاقه ىلع رشاء السالح، وجتهزي الغزاة، 

 .وحنو ذلك

وأما انلفس: فبمبارشة القتال للقادر عليه، واملؤهل 
}وجاهدوا  -اىلتع-هل، وهو األصل يف اجلهاد، كقوهل 
  [41بأموالكم وأنفسكم{ ]اتلوبة: 

ونرشه،  -تعاىل-وأما اللسان: فبادلعوة إىل دين اهلل 
واذلود عن اإلسالم، وجمادلة املالحدة، والرد عليهم، 
عوة بكل وسيلة من وسائل اإلعالم، إلقامة  وبث ادلَّ
احلجة ىلع املعاندين، وباألصوات عند اللقاء والزجر 

ما فيه نكاية للعدو }وال ينالون من وحنوه من لك 
[ 120عدو نيال إال كتب هلم به عمل صالح{ ]اتلوبة: 

-وباخلطب اليت حتث ىلع اجلهاد، وباألشعارفقد قال 
اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم » -صىل اهلل عليه وسلم

 .رواه مسلم« من رشق انلبل

** 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

приказал верующим вести джихад под 

руководством мусульманского правителя (имам) и 

единым знаменем правоверных для возвышения 

Слова Аллаха, а не ради мирских целей. Джихад 

может вестись имуществом, душой и речами. 

Джихад имуществом состоит в расходовании 

средств на покупку оружия, подготовку 

мусульманских воинов и т.д. Джихад душой состоит 

в личном участии в сражении, если человек 

способен на это и подготовлен к боевым действиям. 

Это является основой джихада, как следует из Слов 

Всевышнего: "И ведите джихад своим имуществом 

и своими душами!" (сура 9 "ат-Тауба=Покаяние", 

аят 41). Наконец, что касается джихада речами, то 

он состоит в призыве к религии Всевышнего 

Аллаха, её распространении, защите ислама, 

ведении прений с безбожниками и отражении их 

нападок через все средства массовой информации. 

Это делается с целью доведения довода против 

упорствующих, в том числе и во время личных 

встреч, через увещание, предостережение и любые 

другие средства, которые подходят для борьбы с 

врагом, ибо "каждое поражение, нанесенное врагу, 

непременно запишется им как добрые дела" (сура 9 

"ат-Тауба=Покаяние", аят 12). Кроме того, к 

джихаду речами относится обращение с 

проповедями, которые побуждают верующих к 

ведению джихада, а также взывание к чувствам, 

ибо Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Высмеивайте курайшитов в 

стихах, ибо вытерпеть это для них будет труднее, 

чем выстоять под градом стрел!" (этот хадис 

передал Муслим). 
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 الواليات. -الزاكة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أنس  راوي احلديث:

 .رواه أبوداود وادلاريم والنسايئ وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جاهدوا : فعل أمر من اجلهاد، وهو رشاًع قتال الكفار إلعالء لكمة اهلل، ومحاية املسلمني •

 :فوائد احلديث
 .واللسان وجوب جهاد الكفار باملال، وانلفس، .1

عوة إىل اهلل  .2  ."من مرصف "يف سبيل اهلل -تعاىل-أنَّ اجلهاد يكون باملال، فإعطاء الزاكة يف ادلَّ

 .األمر باجلهاد للوجوب, وقد يكون واجبًا عينيًّا وقد يكون واجبًا كفائيًّا .3

 .األرض من الرشك ومنع رضرهم عن املسلمني قتال املرشكني مرشوع يف اإلسالم ألجل رشكهم، وليس ألجل بالدهم وأمواهلم، وإنما إلخالء .4

 .ذكر املرشكني ىلع وجه اتلمثيل؛ و ذللك يشمل اجلهاد الكفار واملنافقني .5

 .اجلهاد يكون بانلفس واللسان واملال ىلع اتلخيري حبسب األنفع واملصلحة .6

 املراجع:املصادر و

 .بريوت –ة العرصية، صيدا انلارش: املكتب-املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد-سنن أيب داود

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

م إرساء بنت 
ُ
عرفة، املكتبة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، 

 .1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي ،مكة، الطبعة اخلامسة ،

 .1427الطبعة األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ، صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ، الرياض ،

اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 
 .م 2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، 

 .1428األوىل،  منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة

: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري-بلوغ املرام من أدلة األحَكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 
 .ه 1424 السابعة،

 .سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث

 .1985بريوت،الطبعة: اثلاثلة،  -هلل  اتلربيزي، املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم مشَكة املصابيح، حممد بن عبد ا

ليم أسد مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم(, أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن باهرام بن عبد الصمد ادلاريم، حتقيق: حسني س-
 م 2000 - ـه 1412ين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، ادلاراين, دار املغ

   (64597) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ثالثة  -صىل اهلل عليه وسلم-جعل رسول اهلل 
  أيام ويلايلهن للمسافر، ويوما ويللة للمقيم.

«Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) установил [срок 
для обтирания кожаных носков] в три 

дня и три ночи для путника и в один день 
и одну ночь для находящегося дома.»" 

 :احلديث .846
عن رشيح بن هانئ، قال: أتيُت اعئشة أسأهلا عن 

لايْكا بِابِْن أيِب طالب، املسح ىلع  ني، فقالت: عا اخلُفَّ
اِفُر مع رسول اهلل  لُْه فإِنَّه اكن يُسا صىل اهلل عليه -فاسا

عالا رسول اهلل »فسأنلاه فقال:  -وسلم صىل اهلل -جا
اايِلاُهنَّ للمسافر، ويوما  -عليه وسلم يلا يَّاٍم وا

ا
ثاةا أ ثاالا

 «.ويللة للُمقيم

** 

846. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Шурайх ибн Хани сказал: 

«Однажды я пришел к 'Аише, чтобы спросить ее об 

обтирании кожаных носков. Она сказала: "Тебе 

следует пойти к 'Али ибн Абу Талибу и спросить его 

об этом, так как он часто путешествовал вместе с 

Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует)". Тогда мы спросили об этом 'Али, и 

он сказал: "Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) установил [срок для 

обтирания кожаных носков] в три дня и три ночи для 

путника и в один день и одну ночь для 

находящегося дома.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

رشيح بن هانئ من مجلة أصحاب يلع ريض اهلل عنه، 
جاء إىل يلع ٍّ مستفتًيا عن اتلوقيت يف املسح ىلع 
اخلفني، واكن هذا االستفسار بعدما أحاتله أمنا 
؛ لكونه اخلبري يف سنة  اعئشة ريض اهلل عنها ىلع يلعٍّ
املسح، فقال: )سأنلاه عن املسح( أي: عن مدته، 

لة بالعضو، واخلف نعل من واملسح إصابة ايلد املبت
جدل يغطي الكعبني، واجلورب لفافة الرجل من أي 
يشء اكن من الشعر، أو الصوف، خثيناً أو رقيقاً إىل ما 

 فوق الكعب يتخذ للربد. 
فأجابهم يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه: )ثالثة أيام 
ويلاايلهن للمسافر، ويوما ويللة للمقيم( ففيه ديلل ملا 

هور العلماء من توقيت املسح بثالثة ذهب إيله مج
أيام للمسافر، ويوم ويللة للمقيم، وإنما زاد يف املدة 

 .للمسافر؛ ألنه أحق بالرخصة من املقيم ملشقة السفر

** 

В данном хадисе повествуется о том, что Шурайх 

ибн Хани (один из близких соратников 'Али, да 

будет доволен им Аллах) пришел к 'Али за 

консультацией по вопросу допустимых сроков 

обтирания хуффов. Изначально с этим вопросом он 

обратился к матери правоверных 'Аише (да будет 

доволен ею Аллах), однако она перенаправила его 

к 'Али, так как он было осведомлен об этом вопросе 

больше нее. Так Шурайх сказал: «Мы спросили его 

об обтирании...» — а точнее о его сроках, и 'Али ибн 

Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) ответил им, 

сказав, что срок обтирания хуффов — три дня и три 

ночи для путника и один день и одна ночь — для 

находящегося дома.  

Данный хадис содержит в себе доказательство 

мнения большинства ученых, определивших срок 

для протирания хуффов и джаурабов в трое суток 

для путников и в одни сутки для находящихся дома. 

Следует отметить, что Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) продлил допустимые сроки 

обтирания для путника в виду того, что он в 

большей степени заслуживает послаблений из-за 

сложностей и неудобств, с которыми ему 

приходится сталкиваться в пути. 

Обтирание (масх) представляет собой проведение 

влажной рукой по какой-либо части тела. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اخلف : هو ما يُلبس ىلع الرجل من جدل، سيم بذلك؛ خلفته، ويلحق به يف احلكم اجلوارب •

 :فوائد احلديث
 .مده مسح املسافر: ثالثة أيام ويلايلهن، وهو من ابتداء املسح بعد احلدث إىل مثل وقته من ايلوم الرابع .1

 .من ابتداء املسح بعد احلدث، إىل مثل وقته من ايلوم اثلاين -ىلع الراجح من قويل العلماء-مدة مسح املقيم: يوم ويللة، ويكون  .2

 .امة، ومُخُُر الن ساء، عند من يقول جبواز املسح عليها؛ ففيها خالف، والراجح: جواز ذلكمثل اخلفني يف املدة: العم .3

بني املسافر واملقيم، فجعل  -هنا-فرق  -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات حكمة الرشع وتْنيل األمور منازهلا، واعتبار األحوال؛ فإن انليب  .4
 .سافر ومشقته، واحتياجه إىل زيادة املدة، خبالف املقيم املستقر املرتاح، واهلل حكيم عليمللمسافر مدة أطول من مدة املقيم، مرااعة حبال امل

 .بيان يرس الرشيعة وسماحتها، ومرااعتها ألحوال انلاس يف قوتهم وضعفهم وحاجتهم .5

 املراجع:املصادر و

 .ه 1423إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار

ة   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا
   (10406) الرقم املوحد:

Хуффами называют кожаную обувь, закрывающую 

щиколотки, а джаурабами — плотные или же тонкие 

носки из шерсти и любых других материалов, 

которые также скрывают щиколотки и которые 

человек надевает для того, чтобы держать ноги в 

тепле. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 اجلمع يف الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  احلديث:راوي 

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 مجع بني املغرب والعشاء : ضم إحداهما إىل األخرى، فصالهما يف وقت واحد. •
ْع : يه "ُمْزداِلفة" سميت مجعاً؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحر •  .مجا

ب ْح بينهما : يراد بالتسبيح لم  • صالة انلافلة، كما جاء يف بعض األحاديث تسمية صالة الضىح بـ"ُسبْحة الضىح"؛ الشتمال الصالة ىلع  -هنا-يُسا
 .التسبيح من تسمية الُك باسم ابلعض

 .إقامة : إقامة الصالة، ويه إعالم بالقيام إىل الصالة، بألفاظ معلومة مأثورة ىلع صفة ُمصوصة •

 .إثر : عقب أو بعد •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية مجع اتلأخري بني املغرب والعشاء يف "مزدلفة" يف يللتها .1

بني املغرب  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  مجع
والعشاء بِـَجْمع، للك واحدة منهما إقامة، ولم 

 يَُسبيْح بينهما، وال ىلع إثِْر واحدة منهما
 

Пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, объединил закатную (магриб) и 
ночную (иша) молитвы, возгласив для 
каждой из них икамат. При этом он не 

восхвалял Аллаха ни между двумя этими 
молитвами, ни после них. 

 :احلديث .847
اع »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  مجا

بني املغرب والعشاء  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبُّ 
ب ْح بينهما،  ْمع، ِلُُك  واحدة منهما إقامة، ولم يُسا بِـجا

اوال ىلع   «.إثِْر واحدٍة ِمنُْهما

** 

847. Текст  хадиса: 

Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах им и 

его отцом, передал: “Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, объединил закатную 

(магриб) и ночную (иша) молитвы, возгласив для 

каждой из них икамат. При этом он не восхвалял 

Аллаха ни между двумя этими молитвами, ни после 

них.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

فة انرصف انليب  را صىل -ملا غربت الشمس مٍن يوم عا
املغرب منها إىل "مزدلفة"، فصىلَّ بها  -اهلل عليه وسلم

ل   والعشاء، مجع تأخري، بإقامة لُك صالة، ولم يُصا
نافلة بينهما؛ حتقيقاً ملعىن اجلمع، وال بعدهما؛ يلأخذ 

 حظه من الراحة، استعداداً ملا بعدها من مناسك.

** 

после захода солнца в день стояния на Арафате 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

отправился из Арафата в Муздалифу. Он совершил 

там закатную и ночную молитвы, объединив их и 

перенеся закатную молитву на время ночной 

молитвы. Причём для каждой молитвы он вознёс 

отдельный икамат, а между ними и после них он не 

совершил никакой дополнительной молитвы, в 

точности следуя смыслу, из-за которого 

установлено объединение молитв. Смысл этого 

объединения заключался в том, чтобы немного 

отдохнуть перед выполнением последующих 

обрядов хаджа. 
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 .أن يقام لُك صالة من املغرب والعشاء، إقامة واحدة .2

وإقامتني" ومن  "مجع بينهما بأذان -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  -ريض اهلل عنه-لم يذكر يف هذا احلديث، األذان هلما، وقد صح من حديث جابر  .3
 .حفظ حجة ىلع من لم حيفظ

 أنه ال يرشع اتلنفل بني املجموعتني وال بعدهما، فهو من باب اتليسري واتلخفيف، واالستعداد للمناسك بنشاط؛ ألن هذه املناسك، ليس هلا .4
 .وقت ترشع فيه إال هذا، فينبيغ اتلفرغ هلا، واالعتناء بها قبل فواتها

 .ًة من الشارع، اذلي علم قدرة انلاس وطاقتهم وما يالئمهايرس الرشيعة وسهوتلها، رمح .5

 .اتلخفيف واتليسري ىلع احلاج؛ فهم يف مشقة من اتلنقل، والقيام بمناسكهم -واهلل أعلم-احلكمة يف هذا  .6

 املراجع:املصادر و

مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، 
 .م2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 .م2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

ارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انل
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1427، دار املنهاج، الطبعة: تأسيس األحَكم، أمحد بن حيىي انلجيم

( الطبعة اثلانية، دار السالسل، 23 -1ه(، األجزاء )1427 -1404املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة: )من 
 .بعة اثلانية، طبع الوزارة( الط45 - 39( الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة، مرص، األجزاء )38 -24الكويت، األجزاء )

   (7187) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < احلدود اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-جندب اخلري بن كعب بن عبد اهلل األزدي  راوي احلديث:
 .رواه الرتمذي اتلخريج:

 .كتاب اتلوحيد مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .حد الساحر : عقوبة الساحر يف ادلنيا رشاًع  •

رُّب ذللك  • ْحر املراد هنا: هو استخدام الشياطني، واالستعانة بها؛ حلصول أمر، بواسطة اتلَّقا ْحر، والس  الشيطان بيشء الساحر : هو من يقوم بالس 
 .من أنواع العبادة

تْلُه، وُروي رضبه :  •  .باهلاء واتلاء« رضبة»قا

 :فوائد احلديث
 .بيان حد الساحر: أنه يُقتل وال يُستتاب .1

 وجود السحر بني املسلمني ىلع عهد عمر فكيف بمن بعده؟ .2

 .حتريم تعلم السحر وتعليمه .3

م جريمة السحر، وأنه من الكبائر .4  .ِعظا

ْيف بة بالسَّ احر ََضْ  – Шариатское наказание для колдуна“  َحدُّ السَّ
отрубание [головы] мечем.” 

 :احلديث .848
دُّ »مرفواع:  -ريض اهلل عنه-عن جندب  احر حا السَّ

يْف ُبُه بالسَّ ْ  «.رضا

** 

848. Текст  хадиса: 

Джундуб, да будет доволен им Аллах, передал, что 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Шариатское наказание для 

колдуна – отрубание [головы] мечем.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

ر األمراض االجتماعية؛ ملا  ْخطا
ا
ْحُر ِمن أ ا اكن الس  لـمَّ

ة وانلتائج اخلبيثة: ِمن  دا كَّ نُْجُم عنه ِمن املفاسد الـُمؤا يا
ْرء  ْخِذ األموال بابلاطل، واتلفريق بني الـما

ا
تْل، وأ القا

عالًجا شافيًا باستئصاهل مجلة  وزاوْجه، جعل اهلل هل
تْل الساحر حىت يستقيم املجتمع بفضائله  واحدة، بقا

 .وطهارته واستقامته

** 

поскольку колдовство относится к опасным 

болезням общества, влекущее за собой пагубные 

последствия и скверные результаты: убийство, 

незаконное присвоение имущества, внесение 

раскола между супругами, – Аллах даровал 

эффективное лекарство, которое разом излечивает 

этот недуг – казнь колдуна. Это позволяет 

исправить общество, сохранить его добродетели и 

поддерживать его чистоту. 



 

300 
 

 املراجع:املصادر و

بن عبد العزيز السليمان القراعوي، دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد، مكتبة السوادي، جدة، اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد -
 .م2003 - ـه1424اململكة العربية السعودية، الطبعة اخلامسة، 

 .م2001 - ـه1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، -

 .ه1424القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة اثلانية، -

ومطبعة  سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة-
 .م1975 - ـه1395 اثلانية، الطبعة مرص، –مصطىف ابلايب احلليب 

ية، الطبعة سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعود-
 .م1992 - ـه1412األوىل، 

 .م2003 - ـه1424صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ، دار اتلوحيد، الطبعة األوىل، اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد، -
   (5964) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ُحْرَمُة نساء املجاهدين ىلع الَقاِعِدين َكُحْرَمِة 
َهاتِِهم مَّ

ُ
  أ

«Женщины сражающихся на пути 
Аллаха так же запретны для 

остающихся, как их собственные 
матери»... 

 :احلديث .849
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن بريدة 

ُة نساء املجاهدين ىلع »: -اهلل عليه وسلم ُحْرما
اتِِهم، ما من راُجٍل من  ها مَّ

ُ
ِة أ ُحْرما اِعِدين كا القا

ِْلف رُجال من املجاهدين يف أهله،  اِعِدين خيا القا
ياُخونُُه فيهم إال وقاف هل يوم القيامة، فيأخذ من  فا

ثم اتلفت إيلنا رسول اهلل « حسناته ما شاء حىت ياْرىض
 «.ما ظنَّكم؟»فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

849. Текст  хадиса: 

Бурайда (да будет доволен им Аллах) передаёт, что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«“Женщины сражающихся на пути Аллаха так же 

запретны для остающихся, как их собственные 

матери, и какой бы мужчина, взявший на себя 

заботу о семье сражающегося, ни предал его в том, 

что касается её, он непременно будет поставлен 

перед ним в Судный день, и тот возьмёт из его 

благих деяний сколько пожелает, пока не 

удовольствуется”. Затем Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) посмотрел на нас и 

сказал: “Что вы думаете ”?»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

األصل أن املرأة األجنبية حترم ىلع غريها من الرجال 
ة يف نساء املجاهدين  األجانب ويزداد األمر ُحْرما

وتركوا  -تعاىل-اذلين خرجوا للجهاد يف سبيل اهلل 
 نساءهم خلفهم، وائتمنوا املقيمني عليهن.

فالواجب عليهم احلذر من أن يقعوا يف أعراضهم، ال 
خبلوة وال نظر وال الكم فاحش؛ ألنهن يف اتلحريم 

ُحرمة أمهاتهم عليهم، فبني انليب  صىل اهلل عليه -كا
أن ىلع اإلنسان أن يقوم بما جيب هلم وال  -وسلم

خيونه فيهم ال بأن ينظر أو حياول أن يقع يف أمر حمرم، 
 فيما هو مطلوب منه من الراعية وال يف أن ُيقارص  

 .والعناية وإيصال اخلري إيلهم ودفع األذى عنهم

ِْلف رُجال من " اِعِدين خيا ما من راُجٍل من القا
ياُخونُُه فيهم إال وقاف هل يوم  املجاهدين يف أهله، فا
القيامة، فيأخذ من حسناته ما شاء حىت ياْرىض" 

ين حال واملعىن : أن من جترأ ىلع نساء املجاهد
يمكن  -تعاىل-غيبتهم وخانهم يف نسائهم، فإن اهلل 

املجاهد منه يوم القيامة؛ فيأخذ املجاهد من 
 .حسنات اخلائن ما شاء حىت يرىض وتقرَّ عينه

** 

За основу принимается то, что любая женщина 

запретна для чужих мужчин, но ещё в большей 

степени запретны женщины воинов, которые 

отправились сражаться на пути Всевышнего 

Аллаха и оставили своих женщин дома, поручив их 

заботам остающихся. Те должны остерегаться хоть 

чем-то задеть честь этих воинов, будь то 

пребывание с этими женщинами наедине, взгляд, 

непристойные слова и тому подобное, потому что 

эти женщины запретны для них так же, как их 

собственные матери, поскольку эти воины наказали 

им заботиться о своих семьях. И Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) разъяснил, что человек 

должен исполнять свои обязательства перед этими 

воинами и не предавать их в том, что касается их 

семей, то есть не смотреть на их женщин и не 

предпринимать попыток совершить запретное, а 

также не делать упущений в требуемой от них 

заботе о семьях этих воинов, добродеянии по 

отношению к ним и их защите. 

«И какой бы мужчина, взявший на себя заботу о 

семье сражающегося, ни предал его в том, что 

касается её, он непременно будет поставлен перед 

ним в Судный день, и тот возьмёт из его благих 

деяний сколько пожелает, пока не 

удовольствуется». То есть, если кто-то осмелится 

посягнуть на женщин сражающихся на пути Аллаха 

в их отсутствие и предаст их в том, что касается их 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحَكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األخالق < األخالق اذلميمة

ْسلايِمّ  حلديث:راوي ا
ا
يب األ ة بن احلُصا يْدا  -ريض اهلل عنه-بُرا

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِْلُف رُجال : يكون خليفة عنه وقت غيابه ويقوم عنه حبواجئهم •  .خيا

 .الالكم أو حماولة الفاحشةفيخونهم : بداًل من القيام حبواجئهم يتعرض بهم بالسوء من انلظر أو  •

 :فوائد احلديث
 .احلضُّ ىلع اتلَكفل بني املسلمني وحرص لك منهم ىلع سالمة اآلخرين .1

اتلحذير من اخليانة ويشتد ذلك يف حق  املجاهدين يف سبيل اهلل؛ ألن املجاهدين يقومون بنرصة ادلين ويدافعون عن القاعدين، فال جيوز  .2
 .من الوجوه مستغال غياب الزوج لقاعد أن يتعرض لنسائهم بوجه

 .يعاقب املعتدي ىلع نساء املجاهدين بعرض حسناته يوم القيامة ىلع ذلك املجاهد يلأخذ منه ما شاء .3

 .ِحيطة اإلسالم ىلع سالمة أمن املجاهدين والغائبني عن أهليهم .4

د من ينتهك .5 ىم أعراضهم حال غيبتهم وتوعَّ  .ها بأشد العقوباتفيه ِعظم فضل املجاهدين وأن الرشع قد حا

 .ثبوت القصاص بني اخلالئق يوم القيامة .6

 املراجع:املصادر و

 ه 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

   ه 1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

 ه1422مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
 .رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية

   (8901) الرقم املوحد:

: "فما ظنكم؟" أي فما -صىل اهلل عليه وسلم-ثم قال 
تظنون يف رغبة املجاهد يف أخذ حسناته واالستكثار 

 .ال يبىق منها يشء إال أخذهمنها يف ذلك املقام؟ أي 

семей, то Всевышний Аллах предоставит этому 

воину в Судный день возможность забирать у 

вероломного благодеяния, пока он не 

удовольствуется. Затем Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Что вы 

думаете?» То есть можете ли вы представить, 

каким будет желание этого воина забрать у 

вероломного его благие дела и как много этих дел 

он заберёт у него? Он, конечно же, заберёт всё, 

ничего не оставив! 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللباس والزينة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-قيس األشعري أبو ُموىسا عبد اَّللَّ بن 

 .حديث يلع ريض اهلل عنه: رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد اتلخريج:

 .حديث أيب موىس ريض اهلل عنه: رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 ذكورها.اذلهب واحلرير حالل لنساء األمة اإلسالمية، حرام ىلع  .1

َِت،  مَّ
ُ
ُحريَم بِلاُس احَلِريِر واذلََّهِب ىلع ُذُكورِ أ

ِحلَّ إِلنَاثِِهمْ 
ُ
  وأ

«Ношение шёлка и золота запрещено 
мужчинам моей общины и дозволено её 

женщинам.» 

 :احلديث .850
صىل -قال: رأيُت رسولا اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن يلعٍّ 

بًا  -اهلل عليه وسلم ِريًرا، فجعله يف يمينه، وذاها ذا حا خا
ا
أ

يِْن حراٌم ىلع »فجعله يف شماهل، ثم قال:  ذا ُذُكوِر ِإنَّ ها
يِت  مَّ

ُ
نَّ -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري «. أ

ا
: أ

ما بِلاُس »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسولا اهلِل  ُحر 
ِحلَّ إِلنااثِِهمْ 

ُ
يِت، وأ مَّ

ُ
ِب ىلع ُذُكوِر أ ها  «.احلاِريِر واذلَّ

** 

850. Текст  хадиса: 

‘Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Я видел, как Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) взял шёлк в правую 

руку и золото — в левую, а потом сказал: “Эти две 

вещи запрещены мужчинам моей общины”». Абу 

Муса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Ношение шёлка и 

золота запрещено мужчинам моей общины и 

дозволено её женщинам.» 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Обе версии достоверные 
Степень достоверности 

хадиса: 

أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حريرا فجعله يف 
يده ايلمىن، وأخذ ذهبا فجعله يف يده اليرسى، ثم 

 ذكور ىلع حرام -واذلهب احلرير–قال: إن هذين 
 هذه ذكور ىلع حرام واذلهب احلرير فلبس أميت؛
 جرب أو حلكة احلرير لكباس استثين فيما إال األمة؛

 النساء أما اذلهب؛ وكأنف مقامه، غريه فيها يقوم ال
 إال شنئ؛ ما منهما يلبسن أن فلهن هلن، حالل فهما

حد اإلرساف، فإن اإلرساف ال حيل؛ لقول  بلغ إذا
 } فِنيا فُوا إِنَُّه ال حُيِبُّ الُْمرْسِ اهلل تعاىل: }واال ترُْسِ

 .(31)ألعراف: 

** 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) взял шёлк в правую руку и золото — в 

левую, а потом сказал: «Эти две вещи — то есть 

шёлк и золото — запрещены мужчинам моей 

общины». Таким образом, мужчинам-мусульманам 

запрещено носить шёлк и золото, кроме 

исключительных случаев, к коим относится, 

например, ношение шёлка при кожных 

заболеваниях наподобие чесотки или 

использование золота там, где ему нет замены, 

например, в прошлом оно использовалось для 

протезирования носа. Что же касается женщин, то 

им носить шёлк и золото дозволено, и они могут 

носить их, как пожелают, не доходя, однако, до 

расточительства, потому что расточительство 

запрещено. Всевышний Аллах сказал: «И не 

излишествуйте. Поистине, Аллах не любит 

излишествующих» (7:31). 
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 املراجع:املصادر و

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

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي

 .اثلانية: الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 .م1975 - ـه1395ة: اثلانية، الطبع مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

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

 .م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 

 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 

 .م2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -حتقيق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، 

 .م1985وت، الطبعة: اثلاثلة، بري –مشَكة املصابيح، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم 

 .صحيح اجلامع الصغري وزياداته، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم

 .م1985 - ـه1405 اثلانية: الطبعة بريوت، –أحاديث منار السبيل، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم  إرواء الغليل يف ختريج
   (4292) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-مُحِلُْت إىل رسول اهلل 
َرى َوالَقْمُل يَتََناثَُر ىلع وجيه. 

ُ
فقال: ما ُكْنُت أ

َرى 
َ
َرى اجَلْهَد -الوََجَع بَلََغ بَِك ما أ

ُ
أو ما كنت أ

رى
َ
جَتُِد شاة؟ فقلت: ال. فقال: -بَلََغ بك ما أ

َ
! أ

 ُصْم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني

 

«Меня привели к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), а 

вши опадали мне на лицо. Тогда он 
сказал: "Вот уж не думал я, что ты 
испытываешь настолько сильные 

страдания, как вижу это сейчас! (или он 
сказал: "Вот уж не думал я, что ты 
испытываешь настолько сильные 

затруднения, как вижу это сейчас!") Есть 
ли у тебя баран?" Я ответил: "Нет". Тогда 
он сказал: "Постись в течение трех дней 

или накорми шестерых бедняков, раздав 
каждому из них по половине са‘ еды.»" 

 :احلديث .851
ْعِقٍل قال:  ْعِب بن »عن عبد اهلل بن ما جلسُت إىل كا

ةا، فسأتله عن الفدية، فقال: نزلت يِفَّ خاصة.  ُعْجرا
لُْت إىل رسول اهلل ويه لكم  صىل اهلل -اعمة. مُحِ
ْمُل ياتانااثاُر ىلع وجيه. فقال: ما ُكنُْت  -عليه وسلم واالقا

راى 
ا
عا بالاغا بِكا ما أ راى الواجا

ُ
راى اجلاْهدا -أ

ُ
أو ما كنت أ

رى
ا
ُد شاة؟ فقلت: ال. فقال: صم -بلغ بك ما أ ِ

جتا
ا
! أ

لُك مسكني -ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني 
صىل -فأمره رسول اهلل »ويف رواية: «. -صاع نصف

قًا بانْيا ِستَِّة ، أو ُيْهِدي  -اهلل عليه وسلم أن ُيْطِعما فارا
اًة ، أو يصوم ثالثة أيام  «.شا

** 

851. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн Ма‘кыль рассказывал: «(Однажды) я 

подсел к Ка‘бу ибн ‘Уджре (да будет доволен им 

Аллах) и спросил его об искупительных действиях 

(во время хаджа), на что он сказал: «Это 

предписание было ниспослано по поводу меня в 

частности и в общем для вас. Меня привели к 

Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), а вши опадали мне на лицо. Тогда он 

сказал: "Вот уж не думал я, что ты испытываешь 

настолько сильные страдания, как вижу это сейчас! 

(или он сказал: "Вот уж не думал я, что ты 

испытываешь настолько сильные затруднения, как 

вижу это сейчас!") Есть ли у тебя баран?" Я ответил: 

"Нет". Тогда он сказал: "Постись в течение трех 

дней или накорми шестерых бедняков, раздав 

каждому из них по половине са‘ еды"». В другой 

версии этого хадиса сказано: «И Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) повелел 

ему либо раздать один фарак еды шестерым 

(беднякам), либо принести в жертву овцу, либо 

поститься в течение трех дней.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ةا  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى انليب  ْعب بن ُعْجرا -كا
يف احلديبية وهو حمرم، وإذا القمل  -ريض اهلل عنه

قَّ انليب  صىل اهلل -يتناثر ىلع وجهه من املرض، فارا
حلاهل وقال: ما كنت أظن أن املشقة  -عليه وسلم

بلغت منك هذا املبلغ، اذلي أراه. ثم سأهل: أجتد شاة 
نا -تبارك وتعاىل-اهلل  فقال: ال، فأنزل ْن اكا ما : }فا

** 

В данном хадисе описывается ситуация, имевшая 

место в Худайбийе, когда Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) увидел находившегося в 

состоянии ихрама Ка‘ба ибн ‘Уджру в настолько 

плачевном состоянии из-за болезни головы, что 

вши опадали с его волос прямо на лицо. Проявив к 

нему искренне сочувствие, он сказал: "Вот уж не 

думал я, что ты испытываешь такие затруднения из-

за своей болезни!", а затем спросил: "Если ли у тебя 

овца, чтобы принести ее в жертву в качестве 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < الفدية وجزاء الصيد اتلصنيف:

 الصيام. - الكفارات -املناقب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-كعب بن عجرة  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
لت يفَّ : يعين اآلية ويه قوهل  • قاٍة أوْ -تعاىل-نازا دا اً أْو به أذاًى ِمْن راأِسه فاِفْدية ِمْن ِصيااٍم أْو صا ِريضا نا ِمنُْكم ما ْن اكا ما  .نُُسٍك{ : }فا

ْمُل : حرشة معروفة تنترش يف ابلدن وتسبب حكة •  .القا

راى : ما كنت أظن •
ُ
 .ما كنت أ

راى : أي: أشاهد •
ا
 .ما أ

 .اجلاْهد : املقصود به املشقة •

انْيِ .ومقدار الصا • نْيِ ُمْعتاِدتلا فَّ ُع ثالثة آصع نبوية. والصاع: أربعة أمداد. والُمد: ِمْلُء كا اسا ُق : ِمْكياال ي را  ع بالكيلو: " ثالثة كيلو غرامات تقريباالفا

" 

ُد شاة : أحتصل ىلع شاة تلذبح وتوزع ىلع الفقراء مكة • ِ
جتا
ا
 أ

 .ياتانااثاُر : يتساقط •

ع : املرض واأللم •  .الواجا

 .بالاغا : انتىه •

 .صم : الصيام اإلمساك عن شهويت الفرج وابلطن نهارا اكمال بنية اتلقرب •

 :فوائد احلديث
 .م معاين القرآن وأسباب نزوهلحرص السلف ىلع فه .1

 .جواز حلق املحرم شعره للعذر .2

 .حتريم حلق املحرم رأسه من غري عذر، ولو فدى .3

 .وجوب الفدية يف حلق املحرم رأسه ولو للعذر .4

 .فدية احللق ىلع اتلخيري بني ثالثة أشياء : ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني .5

 .يُعطى لُك مسكني نصف صاع ) كيلو ونصف تقريبا ( سواء من الرب أو من غريهأن فدية حلق الرأس ، أن  .6

اً أْو به أذاًى ِمْن راأِسه فاِفْدية ِمْن ِصيااٍم  ِريضا ِمنُْكم ما
قاٍة أْو نُُسٍك{ اآلية.  دا  أْو صا

ه انليب  بني  -صىل اهلل  عليه وسلم-وعند ذلك خريَّ
صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، لُك 

، أو غريه ، ويكون ذلك مسكني نصف صاٍع من بُرٍّ
كفارة عن حلق رأسه، اذلي اضطر إيله يف إحرامه، 
ه  من أجل ما فيه من هوام، ويف الرواية األخرى، خريَّ

 .بني اثلالثة

искупления за несвоевременное бритье головы?", и  

Ка‘б ответил, что нет. Тогда Всеблагой и 

Всевышний Аллах ниспослал следующие слова: "А 

если кто из вас болен или из-за головы своей 

испытывает страдания, то он должен в качестве 

искупления поститься, или раздать милостыню, или 

принести жертву". (Корова, 196). С учетом этого, в 

качестве искупления за бритье головы, которую 

Ка‘б был вынужден обрить в состоянии ихрама, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

предложил ему выбор между постом в течение трех 

дней и раздачей еды шестерым беднякам в 

количестве половины са‘а пшеницы или другого 

продукта каждому. Согласно другой версии хадиса, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

предложил Ка‘бу выбрать между тремя видами 

искупления: принесением жертвы, постом и 

кормлением бедняков. 
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لاة، بيَّنها احلديث .7 ة، وُمباي ناة للقرآن. فإن "الصدقة " املذكورة يف اآلية جُمْما  .كون السنة ُمفارس 

اً  .8 ِريضا نا ِمنُْكْم ما ْن اكا ما ْعِب  قضية الخ{ …سبب نزول اآلية } فا ةا  بن كا  .ُعْجرا

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فة انليب فيه رأ .9

 .فيه تفقد األمري والقائد أحوال رعيته .10

 .يرُس الرشيعة اإلسالمية بإباحة فعل املحظور يف اإلحرام  عند احلاجة وجربه بالفدية دفعا للحرج .11

 .أن اآلية إذا نزلت لسبب فالعربة بعمومها ال خبصوص السبب .12

ةا :"والقمل يتناثر ىلع وجيهجواز اتلرصيح بما يستحيا منه يف مقام اتلعلي .13 ْعِب بن ُعْجرا  ."م؛ لقول كا

 .أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال يعلم الغيب إال ما أطلعه اهلل عليه .14

 .جيوز احللق قبل اتلكفري وبعده، ككفارة ايلمني، جتوز قبل احِلنِْث وبعده .15

 .مكة، ويوزع حلمه ىلع الفقراء وال يأكل منه من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثال وهو حمرم بالعمرة، فإنه يذحبه يف .16

 املراجع:املصادر و

 .ه1408ة، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني

حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق 
 .ه 1426

 .تأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش

 .ه1426كتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة وم

 ه1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –ث العريب انلارش: دار إحياء الرتا -صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

   (4536) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ُحوِسب رُجل ممن اكن َقْبلَُكْم، فلم يُوجد هل من 
اخلَرْي يشء، إال أنه اكن خُيَالط انلاس واكن 

ا، واكن يأُمر ِغلَْمانَه أن َيَتَجاَوُزوا عن  ُمورِسا
: حنن أَحقُّ بذلك -عز وجل-قال اهلل الُمْعرِس، 

 منه؛ جَتَاوُزوا عنه

 

«С одного человека, жившего до вас, 
потребовали отчёта [после его смерти], и 

у него не обнаружилось ни одного 
благого дела, если не считать того, что, 
будучи состоятельным, он вёл разные 

дела с людьми и всегда приказывал 
своим слугам проявлять снисхождение к 

тем, кто испытывал затруднения. И 
Великий и Всемогущий Аллах сказал: "А 

Мы обладаем бóльшим правом на это, 
чем он, так проявите же снисхождение к 

нему»"! 

 :احلديث .852
قاال: قاالا  -عنهريض اهلل -عن أيب مسعود ابلدري 

لَّم-راُسوُل اَّللَّ  لايِْه وسا ىّل اهلُل عا ُحوِسب رُجل ممن »: -صا
بْلاُكْم، فلم يُوجد هل من اخلارْي يشء، إال أنه اكن  اكن قا
اناه أن  خُياالط انلاس واكن ُمورِسا، واكن يأُمر ِغلْما

ُزوا عن الُمْعرِس، قال اهلل  اوا تاجا قُّ -عز وجل-يا : حنن أحا
ااوُزوا عنهبذلك من  «.ه؛ جتا

** 

852. Текст  хадиса: 

Абу Мас‘уд аль-Бадри (да будет доволен им Аллах) 

передал, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «С одного 

человека, жившего до вас, потребовали отчёта 

[после его смерти], и у него не обнаружилось ни 

одного благого дела, если не считать того, что, 

будучи состоятельным, он вёл разные дела с 

людьми и всегда приказывал своим слугам 

проявлять снисхождение к тем, кто испытывал 

затруднения. И Великий и Всемогущий Аллах 

сказал: "А Мы обладаем бóльшим правом на это, 

чем он, так проявите же снисхождение к нему.»"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ىلع أعماهل  -تعاىل-"ُحوِسب رُجل" أي حاسبه اهلل 
 اليت قدمها.

بْلاُكْم" من األمم" السابقة، "فلم يُوجد هل  ممن اكن قا
ء" أي من األعمال الصاحلة املقربة إىل  من اخلارْي يشا

 .-تعاىل-اهلل 

ا" أي يتعامل " إال أنه اكن خُياالط انلاس واكن ُمورِسً
 .معهم بابليوع واملداينة واكن غنيا

ُزوا عن الُمْعرِس" أي يأمر " اوا تاجا اناه أن يا واكن يأُمر ِغلْما
يون اليت عند انلاس، أن غلمانه عند حتصيل ادل

يتساحموا مع الُمعرس الفقري املديون اذلي ليس عنده 
طوا  القدرة ىلع القضاء بأن ينظروه إىل امليرسة، أو حيا

ين  .عنه من ادلَّ

** 

«С одного человека, жившего до вас...» — т. е. у 

члена одной из предыдущих общин, 

«...потребовали отчёта...» — т. е. Всевышний Аллах 

потребовал у этого человека отчёта за его 

предшествовавшие деяния. 

«...И у него не обнаружилось ни одного благого 

дела...» — т. е. у него не нашлось ни одного 

богоугодного деяния, приближающего ко 

Всевышнему Аллаху. 

«Если не считать того, что, будучи состоятельным, 

он вёл разные дела с людьми» — т. е. он занимался 

торговлей и ссужал деньги людям, будучи богатым 

человеком.  

«...И всегда приказывал своим слугам проявлять 

снисхождение к тем, кто испытывал затруднения» 

— т. е. он велел своим слугам в момент получения 

долга проявлять великодушие к 

неплатёжеспособным должникам. Это 

великодушие проявлялось в том, что бедняку, 

который был не в состоянии вовремя выплатить 
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  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < القرض اتلصنيف:

 القرض. -ابليوع موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري  راوي احلديث:

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قربه أو أنه إخبار عما سيكون يوم القيامة بصيغة املايضحوسب : أي بعد موته يف  •

 .خيالط انلاس : يعاملهم بابليوع واملداينة •

 .مورًسا : غنيًّا •

 .غلمانه : مجع غالم واملراد به اخلادم •

 .املعرس : اذلي عجز عن قضاء ما عليه من ادلين يف احلال •

 :فوائد احلديث
ِدين الُمْعرِس  .1  .وتفريج ُكْربته من أفضل األعمالفيه أن التسامح مع الما

 .احلث ىلع ُمالطة انلاس واتلعامل معهم .2

ٌع نلا إذا لم خيالف رشِعنا .3 ْ ُع من قبلنا رشا  .رشا

 .اجلزاء من جنس العمل .4

 .احلث ىلع التسامح مع املدين إما باإلنظار أو العفو اليلك .5

 .فضل تيسري مصالح انلاس .6

ين .7  .جواز اتلعامل بادلَّ

 .إذا اكن بإذن الُموالك  صحة تربع الوكيل  .8

 املراجع:املصادر و

  .ه 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 ه.ـ1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل، 

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   .ه1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 

         .م1997 - ـه1418يد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن ع 

عة: األوىل، اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطب 
 .ه1432

 .م1988 - ـه1408عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي، انلارش: مكتبة اإلمام الشافيع، الطبعة: اثلاثلة،  اتليسري برشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد
   (3707) الرقم املوحد:

ااوُزوا -عز وجل-قال اهلل " : حنن أحق بذلك منه؛ جتا
عنه" أي عفا اهلل عنه، مَكفأة هل ىلع إحسانه بانلاس، 

 .واتليسري عليهموالرفق بهم، 

долг, либо предоставлялась отсрочка либо вообще 

прощался долг.  

Великий и Всемогущий Аллах сказал: «А Мы 

обладаем бóльшим правом на это, чем он, так 

проявите же снисхождение к нему!»— т. е. Аллах 

простил этого человека в качестве награды за то, 

что он делал добро людям, проявлял к ним мягкость 

и облегчал их положение. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحَكم ومسائل احلج والعمرة اتلصنيف:

بْيااِن ىلع العبادة.تاْعِويُد موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   الص 
ائب بن يزيد  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-السَّ

 .رواه ابلخاري اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نَُّه  •

ا
ة الْوادااع؛ أِل جَّ ياْت حا باُهم يف عرفة. -عليه الصالة والسالم-حجة الوداع : ُسم  طا  وادَّعا انلَّاس ملا خا

 :فوائد احلديث
ا .1 ها  .جواز حج  الصيب قبل ابللوغ؛ يلتعود ىلع الطاعة وياألافا

 .تاْدِريُب األبناء ىلع أداء العبادات .2

 .ِكتاابُة األجر للصيب والويل ىلع أداء احلج وإن اكن تطواًع  .3

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-حجَّ يب مع رسول اهلل 
  سننيحجة الوداع، وأنا ابن سبع 

«Меня взяли в прощальный хадж вместе 
с Посланником Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), когда мне было 
семь лет.» 

 :احلديث .853
ائب بن يزيد  ُحجَّ يب »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن السَّ

يف حجة  -صىل اهلل عليه وسلم-مع رسول اهلل 
 «.الوداع، وأنا ابن سبع سنني

** 

853. Текст  хадиса: 

Ас-Саиб ибн Язид (да будет доволен им Аллах) 

передает: «Меня взяли в прощальный хадж вместе 

с Посланником Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), когда мне было семь лет.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صحايبٌّ صغري،  -ريض اهلل عنهما-السائب بن يزيد 
 -صىل اهلل عليه وسلم-حجَّ به أْهلُُه ىلع عهد انليب 

عليه الصالة -فأدرك حجة الوداع، وأقرهم انليب 
ُب هل حجة  -والسالم ىلع احلج بالصبيان، وحُتسا

ُمُه أن حيج  رًة أخرى حجة تطوع، لكن إذا بلغ يالْزا ما
يِبُّ يف احلج مثل فعل الكبري من  اإلسالم، ويفعل الصَّ
اإلحرام واتلَّجرُّد ِمنا املِخيِط واتللبية وحنوها، فإذا 

يِلُُّه، كأبيه وأمه.  عجز عنها فعلها عنه وا

** 

Ас-Саиб ибн Язид (да будет доволен им Аллах) 

относился к числу младших сподвижников. Его 

семья взяла его с собой для совершения хаджа при 

жизни Пророка (мир ему и благословение Аллаха), 

и он застал прощальный хадж. И Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) одобрил то, что люди брали 

с собой в хадж детей. Ребёнку засчитывается этот 

хадж как дополнительный, а по достижении 

совершеннолетия на него ложится обязанность 

совершить хадж снова — обязательный хадж, 

предписанный исламом. В хадже ребёнок 

совершает те же действия, что и взрослый, — вход 

в состояние ихрам, облачение в несшитое одеяние, 

произнесение тальбии и так далее. Если же он не 

может этого делать, то это делают за него его 

покровители, например, отец и мать. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق  -

 .بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ح ابلخاري صحي -
 .ه1422

 .ه1430الطبعة األوىل،  -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -
   (2750) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 الزهد. -األخالق  -احلج موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  احلديث:راوي 

 .رواه ابن ماجه اتلخريج:

 .سنن ابن ماجه مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 راْحل : رسج يوضع ىلع ظهر اجلمل للحمل أو الركوب. •
 .راث : بايل وقديم •

 .قاِطيفة : نوع من الفرش •

 .ِرياء : لرياه انلاس •

 .ُسْمعة : ليسمعه انلاس •

ة : • جَّ  .أي: يا رب اجعلها حجة، أو هذه حجة امهللَّ حا

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .1

 .من زهد يف ادلنيا وإعراض عن متاعها الزائل -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه انليب  .2

،  -صىل اهلل عليه وسلم-حج انليب  ىلع رحٍل رثٍّ
وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو ال تساوي، ثم 

 «امهلل حجة ال رياء فيها، وال سمعة»قال: 
 

Анас ибн Малик (да будет доволен им 
Аллах) передаёт: «Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) совершал хадж 
на старом седле, на котором лежал кусок 

ворсистой ткани стоимостью в четыре 
дирхема или даже меньше, и он сказал: 

“О Аллах, да будет это доводом, в 
котором нет ничего совершаемого 

напоказ”» [Ибн Маджа]. 

 :احلديث .854
جَّ انليب -ريض اهلل عنه-بن مالك عن أنس  ، قال: حا

، وقاِطيفة  -صىل اهلل عليه وسلم- ىلع راْحٍل راثٍّ
امهللَّ »تُساوي أربعة دراهم، أو ال تُساوي، ثم قال: 

ة ال ِرياءا فيها، وال ُسْمعاة جَّ  «.حا

** 

854. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) совершал хадж на старом седле, на 

котором лежал кусок ворсистой ткани стоимостью в 

четыре дирхема или даже меньше, и он сказал: “О 

Аллах, да будет это доводом, в котором нет ничего 

совершаемого напоказ ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

حجَّ ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-أفاد احلديث أن انليب 
ناقة عليها رسج قديم بايل وفرش يساوي أربعة 
دراهم، أو أقل من هذا اثلمن، ثم قال: امهلل هذه 

ة، ال أفعلها من أجل أن يراين  جَّ انلاس أو يسمعوين، حا
 إنما أفعلها خالصة لك، من أجل أن ترىض عين.

** 

Из хадиса следует, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) совершал хадж на 

верблюдице, на которой было старое седло с 

подстилкой стоимостью в четыре дирхема. И он 

сказал: «О Аллах! Это — довод, и я делаю это не 

ради того, чтобы люди видели и слышали меня. Я 

делаю это только ради Тебя, чтобы Ты был доволен 

мною.» 
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 .اإلبانة لعظيم فضل احلج ورفيع رشفه .3

 .فيه ذم للرياء وتقبيح للسمعة .4

 املراجع:املصادر و

 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية سنن ابن -

 .حممود حممد الطنايح -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، نرش: املكتبة العلمية -

 .األوىل: الطبعة مرص، –، للمناوي، املكتبة اتلجارية الكربى فيض القدير رشح اجلامع الصغري-

الطبعة: سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، -
 .األوىل، ملكتبة املعارف

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

اجليل  حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه, حممد بن عبد اهلادي اتلتوي، أبو احلسن، نور ادلين السندي, دار-
 .بريوت، بدون طبعة -

 .م2001بريوت, الطبعة: األوىل،  -اللغة, حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، املحقق: حممد عوض مرعب, دار إحياء الرتاث العريب  تهذيب-
   (10969) الرقم املوحد:
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  حديث جابر يف صفة حجة الوداع
Хадис Джабира о прощальном хадже 
Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). 

 :احلديث .855
عن جعفر بن حممد، عن أبيه، قال: دخلنا ىلع جابر 
بن عبد اهلل، فسأل عن القوم حىت انتىه إيل، فقلت: 
أنا حممد بن يلع بن حسني، فأهوى بيده إىل رأيس 

وضع كفه فْنع زري األىلع، ثم نزع زري األسفل، ثم 
بني ثديي وأنا يومئذ غالم شاب، فقال: مرحبا بك، يا 
، فسأتله، وهو أعىم، وحرض  ْل عما ِشئْتا ابن أيخ، سا
ة ُملتحفا بها، لكما  اجا اسا وقت الصالة، فقام يف ن
ا إيله من صغرها،  فااها را عا طا وضعها ىلع مناْكِبِه راجا
ِب، فصىل بنا، فقلت:  ورداؤه إىل جنبه، ىلع الِمْشجا

خربين عن حجة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أ
فقال: بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم مكث تسع سنني لم حيج، ثم أذَّنا يف 
انلاس يف العارشة، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
حاج، فقدم املدينة برش كثري، لكهم يلتمس أن يأتامَّ 

عليه وسلم، ويعمل مثل عمله،  برسول اهلل صىل اهلل
فخرجنا معه، حىت أتينا ذا احلليفة، فودلت أسماء 
بنت عميس حممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: 

فصىل رسول اهلل « اغتسيل، واستاثِْفِري بثوب وأحريم»
 ، ْصوااءا صىل اهلل عليه وسلم يف املسجد، ثم ركب القا
د   اِء، نظرت إىل ما حىت إذا استوت به ناقته ىلع ابلايْدا
برصي بني يديه، من راكب وماش، وعن يمينه مثل 
ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، 
ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بني أظهرنا، وعليه 
يْنل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من 

بليك امهلل، بليك، »حيد يشء عملنا به، فأهل باتلو
بليك ال رشيك لك بليك، إن احلمد وانلعمة لك، 

وأهل انلاس بهذا اذلي يهلون « وامللك ال رشيك لك
به، فلم يرد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عليهم 
شيئا منه، ولزم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
تلبيته، قال جابر ريض اهلل عنه: لسنا ننوي إال احلج، 

** 

855. Текст  хадиса: 

Джа‘фар ибн Мухаммад передал, что его отец 

сказал: «Мы пришли к Джабиру ибн ‘Абдуллаху (да 

будет доволен Аллах им и его отцом), который стал 

спрашивать людей, кто к нему пришёл, пока не 

дошёл до меня. Я сказал: "Я — Мухаммад ибн ‘Али 

ибн Хусейн". Тогда он протянул руку к моей голове 

и расстегнул сначала верхнюю пуговицу, потом — 

нижнюю, потом прикоснулся ладонью к моей груди, 

а я тогда был ещё юношей, и сказал: "Добро 

пожаловать тебе, о сын моего брата, спрашивай, о 

чём хочешь", — и я стал задавать свои вопросы 

Джабиру, который в те дни уже был слепым. Когда 

настало время молитвы, он встал, кутаясь в своё 

одеяло, но каждый раз, как он набрасывал его на 

плечи, концы одеяла снова опускались на прежнее 

место, поскольку оно было мало, накидка же 

Джабира висела сбоку от него на деревянной 

подставке. Он совершил с нами молитву, а потом я 

попросил: "Расскажи мне о хадже Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)". 

Джабир загнул девять пальцев на руках и сказал: 

"Поистине, Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) прожил в Медине девять лет, 

в течение которых он ни разу не совершал хадж. 

Затем на десятый год людям было объявлено, что 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) собирается совершить хадж. И тогда 

в Медину прибыло множество людей, каждый из 

которых стремился сопровождать Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

и повторять совершаемые им обряды. Через 

некоторое время мы двинулись в путь вместе с ним, 

а когда добрались до Зу-ль-Хуляйфы, Асма бинт 

‘Умайс родила Мухаммада ибн Абу Бакра. После 

родов она отправила к Посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) человека, 

чтобы узнать, что ей делать? Он (да благословит 

его Аллах и приветствует) ответил: "Соверши 

полное омовение, затем наложи повязку на место 

кровотечения и перевяжи её, а затем войди в 

состояние ихрам". После этого Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

совершил в мечети молитву, а затем сел верхом на 

аль-Касву. Когда его верблюдица достигла 

местечка аль-Байда, я увидел, что всё 
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نا نعرف العمرة، حىت إذا أتينا ابليت معه، استلم لس
الركن فرمل ثالثا ومىش أربعا، ثم نفذ إىل مقام 
إبراهيم عليه السالم، فقرأ: ﴿واختذوا من مقام 

[ فجعل املقام بينه وبني 125إبراهيم مصىل﴾ ]ابلقرة: 
وال أعلمه ذكره إال عن انليب  -ابليت، فَكن أيب يقول 
: اكن يقرأ يف الركعتني قل هو -صىل اهلل عليه وسلم 

اهلل أحد وقل يا أيها الَكفرون، ثم رجع إىل الركن 
فاستلمه، ثم خرج من ابلاب إىل الصفا، فلما دنا من 
الصفا قرأ: ﴿إن الصفا واملروة من شعائر اهلل﴾ 

فبدأ بالصفا، فريق « أبدأ بما بدأ اهلل به[ »158]ابلقرة: 
بلة، فوحد اهلل عليه، حىت رأى ابليت فاستقبل الق

ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل »وكربه، وقال: 
امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير، ال هلإ إال اهلل 
وحده، أجنز وعده، ونرص عبده، وهزم األحزاب 

ثم داع بني ذلك، قال: مثل هذا ثالث مرات، « وحده
ثم نزل إىل املروة، حىت إذا انصبت قدماه يف بطن 

ي سىع، حىت إذا صعدتا مىش، حىت أىت املروة، الواد
ففعل ىلع املروة كما فعل ىلع الصفا، حىت إذا اكن آخر 

لو أين استقبلت من أمري ما »طوافه ىلع املروة، فقال: 
ُسِق اهلدي، وجعلتها عمرة، فمن اكن 

ا
استدبرت لم أ

، «منكم ليس معه هدي فليحل، ويلجعلها عمرة
م، فقال: يا رسول اهلل، فقام رساقة بن مالك بن جعش

ألعامنا هذا أم ألبد؟ فشبك رسول اهلل صىل اهلل عليه 
دخلت »وسلم أصابعه واحدة يف األخرى، وقال: 

وقدم يلع من « ال بل ألبد أبد»مرتني « العمرة يف احلج
ايلمن ببدن انليب صىل اهلل عليه وسلم، فوجد فاطمة 
ريض اهلل عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا، 

كتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أيب أمرين وا
بهذا، قال: فَكن يلع يقول، بالعراق: فذهبت إىل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حُمار شاً ىلع فاطمة 
لذلي صنعت، مستفتيا لرسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فيما ذكرت عنه، فأخربته أين أنكرت ذلك 

لت حني صدقت صدقت، ماذا ق»عليها، فقال: 
قال قلت: امهلل، إين أهل بما أهل به « فرضت احلج؟
قال: فَكن « فإن ميع اهلدي فال حتل»رسولك، قال: 

пространство перед ним, а также справа, слева и 

позади него, было заполнено всадниками и 

пешими, которых было невозможно объять взором. 

Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), находившемуся среди них, 

ниспосылались аяты Корана. Ему было известно их 

истинное толкование, и что бы он ни делал, мы 

следовали его примеру. Он (да благословит его 

Аллах и приветствует) громко провозгласил слова 

исповедания единобожия, начав повторять: "Вот я 

перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой! Вот я 

перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед 

Тобой! Поистине, Тебе надлежит хвала, и Тебе 

принадлежат милость и владычество! Нет у Тебя 

сотоварища!" («Ляббай-кя, Аллахумма, ляббай-кя! 

Ляббай-кя, ля шарикя ля-ка, ляббай-кя! Инна ль-

хамда, ва-н-ни‘мата ля-кя ва-ль-мульк, ля шарикя 

ля-кя!») Все люди вслед за ним громко повторяли 

эти слова, а также те слова, которые они 

произносят [и поныне], что же касается Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

то он не отвергал ничего из этого и продолжал 

непрерывно произносить слова тальбийи". Джабир 

(да будет доволен им Аллах) сказал: "Мы 

намеревались совершить только хадж, ибо не 

знали о допустимости совершения ‘умры в это 

время. Когда мы вместе с Пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует) добрались 

до Дома Аллаха, он прикоснулся к тому углу, [в 

который вделан Чёрный камень], а потом обошёл 

Каабу три круга быстрым шагом, а остальные 

четыре раза — обычным. После этого он подошёл к 

месту стояния Ибрахима (мир ему) и прочитал: 

"Сделайте же место стояния Ибрахима местом 

моления" (сура 2, аят 125), и встал так, что это 

место оказалось между ним и Каабой"». [Джа‘фар 

ибн Мухаммад сказал]: «Мой отец говорил, и я не 

помню, чтобы, говоря об этом, он рассказывал о 

ком-либо, кроме Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), что во время совершения 

этой молитвы в два ракята Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) читал (суру, 

начинающуюся со слов): "Скажи: <Он, Аллах, 

Один>" (сура 112), а также "Скажи: <О вы, 

неверующие>" (сура 109). [Джабир сказал]: "После 

этого он вернулся к углу Каабы и прикоснулся к 

нему (т. е. к Чёрному камню — прим. переводчика), 

а потом вышел из ворот мечети и направился к 

холму ас-Сафа. Приблизившись к нему, он 

прочитал: "Поистине, ас-Сафа и аль-Марва — одни 
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مجاعة اهلدي اذلي قدم به يلع من ايلمن واذلي أىت 
به انليب صىل اهلل عليه وسلم مائة، قال: فحل انلاس 
لكهم وقرصوا، إال انليب صىل اهلل عليه وسلم ومن 

لما اكن يوم الرتوية توجهوا إىل مىن، اكن معه هدي، ف
فأهلوا باحلج، وركب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 
فصىل بها الظهر والعرص واملغرب والعشاء والفجر، 
ثم مكث قليال حىت طلعت الشمس، وأمر بُِقبٍَّة من 
ِرةا، فسار رسول اهلل صىل اهلل عليه  ٍر ترُْضاُب هل بِنما عا شا

ال أنه واقف عند املشعر وسلم وال تشك قريش إ
احلرام، كما اكنت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حىت أىت عرفة، فوجد 
القبة قد رضبت هل بنمرة، فْنل بها، حىت إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء، فرحلت هل، فأىت بطن الوادي، 

إن دماءكم وأموالكم حرام »فخطب انلاس وقال: 
كم، كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا، يف علي

بدلكم هذا، أال لك يشء من أمر اجلاهلية حتت 
قديم موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم 
أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث، اكن 
مسرتضعا يف بين سعد فقتلته هذيل، وربا اجلاهلية 
موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد 

ملطلب، فإنه موضوع لكه، فاتقوا اهلل يف النساء، ا
فإنكم أخذتموهن بأمان اهلل، واستحللتم فروجهن 
ُكم  بكلمة اهلل، ولكم عليهن أن ال يُوطنئ ُفرُشا
أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضبا 
ٍح، وهلن عليكم رزقهن وكسوتهن  غري ُمربا 

ه إن باملعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد
اعتصمتم به، كتاب اهلل، وأنتم تسألون عين، فما أنتم 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديتا « قائلون؟
ونصحت،ا فقال: بإصبعه السبابة، يرفعها إىل السماء 

ثالث « امهلل، اشهد، امهلل، اشهد»ويانُْكتُها إىل انلاس 
مرات، ثم أذن، ثم أقام فصىل الظهر، ثم أقام فصىل 

صل بينهما شيئا، ثم ركب رسول اهلل العرص، ولم ي
صىل اهلل عليه وسلم، حىت أىت املوقف، فجعل بطن 
ناقته القصواء إىل الصخرات، وجعل حبل املشاة بني 
يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حىت غربت 

из обрядовых знамений Аллаха" (сура 2, аят 158), 

после чего сказал: "Я начинаю с того, с чего начал 

Аллах" ("Абда`у би-ма бада`а-Ллаху би-хи"). Он 

начал с ас-Сафы и поднимался на неё, пока не 

увидел Дом Аллаха. Он встал лицом к кибле, 

произнёс свидетельство единобожия, возвеличил 

Аллаха и сказал: "Нет божества, достойного 

поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у Которого 

нет сотоварища! Ему принадлежит власть и Ему — 

хвала, Он всё может. Нет божества, достойного 

поклонения, кроме одного лишь Аллаха, Который 

выполнил Своё обещание, помог Своему рабу и 

Один разбил союзные племена" ( "Ля иляха илля-

Ллах вахда-ху ля шарика ля-х, ля-ху ль-мульку, ва 

ля-ху ль-хамду, ва хува ‘аля кулли шай`ин кадир. Ля 

иляха илля-Ллах вахда-ху, анджаза ва‘да-ху, ва 

насара ‘абда-ху, ва хазама ль-ахзаба вахда-ху"). Он 

произнёс эти слова трижды, и после каждого раза 

обращался к Аллаху с мольбами. Затем он 

спустился вниз и направился к холму аль-Марва. 

Когда его ноги ступили внутрь пересохшего русла 

(вади), он побежал рысцой, а когда он начал 

подниматься, то перешёл на обычный шаг, дойдя 

до аль-Марвы. Находясь на аль-Марве, он сделал 

всё то же самое, что и на ас-Сафе. Закончив на аль-

Марве последний переход, он (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: "Если бы я мог 

повернуть своё дело вспять и начать всё заново, то 

не гнал бы с собой жертвенный скот и обязательно 

совершил бы сейчас ‘умру. Пусть же тот из вас, у 

кого нет с собой жертвенного скота, выйдет из 

состояния ихрам и считает выполненные им 

обряды совершением ‘умры". Услышав это, Сурака 

ибн Малик ибн Джу'шум поднялся со своего места и 

сказал: "О Посланник Аллаха, так предписано 

поступать только в этом году или всегда?" Тогда 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) переплёл между собой пальцы рук и 

дважды сказал: "‘Умра вошла в хадж", а потом 

добавил: "Это — во веки веков". В то самое время 

‘Али пригнал из Йемена жертвенных верблюдов 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

и, увидев, что Фатыма (да будет доволен ею Аллах) 

вышла из состояния ихрам, надела окрашенную 

одежду и подкрасила глаза сурьмой, он выразил ей 

своё порицание, на что она ответила: "Мой отец 

велел мне поступить так". Впоследствии, находясь 

в Ираке, ‘Али рассказывал: "Тогда я пошёл к 

Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), стал порицать Фатыму за то, что она 
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ة قليال، حىت اغب الُقرص،  ْفرا الشمس، وذهبت الصُّ
اهلل عليه  وأرْدافا أسامة خلفه، ودفع رسول اهلل صىل

اما حىت إن رأسها  ما ناقا للقصواء الز  وسلم وقد شا
ْورِكا راْحِلِه، ويقول بيده ايلمىن  أيها انلاس، »يلصيب ما

لكما أىت حبال من احلبال أرىخ «. السكينة السكينة
هلا قليال، حىت تصعد، حىت أىت املزدلفة، فصىل بها 
املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، ولم يسبح 

ينهما شيئا، ثم اضطجع رسول اهلل صىل اهلل عليه ب
وسلم حىت طلع الفجر، وصىل الفجر، حني تبني هل 
الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حىت أىت 
املشعر احلرام، فاستقبل القبلة، فداعه وكربه وهلله 
ووحده، فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا، فدفع قبل أن 

عباس، واكن رجال  تطلع الشمس، وأردف الفضل بن
حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم مرت به ظعن جيرين، فطفق الفضل 
ينظر إيلهن، فوضع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يده ىلع وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إىل الشق 
اآلخر ينظر، فحول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

خر ىلع وجه الفضل، يرصف وجهه يده من الشق اآل
من الشق اآلخر ينظر، حىت أىت بطن حمرس، فحرك 
قليال، ثم سلك الطريق الوسطى اليت خترج ىلع 
اجلمرة الكربى، حىت أىت اجلمرة اليت عند الشجرة، 
فرماها بسبع حصيات، يكرب مع لك حصاة منها، 
مثل حىص اخلذف، رىم من بطن الوادي، ثم انرصف 

فنحر ثالثا وستني بيده، ثم أعطى عليا،  إىل املنحر،
فنحر ما غرب، وأرشكه يف هديه، ثم أمر من لك بدنة 
ببضعة، فجعلت يف قدر، فطبخت، فأكال من حلمها 
ورشبا من مرقها، ثم ركب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فأفاض إىل ابليت، فصىل بمكة الظهر، فأىت بين 

انزعوا، بين » عبد املطلب، يسقون ىلع زمزم، فقال:
عبد املطلب، فلوال أن يغلبكم انلاس ىلع 

اْعْت ُمعكم  فناولوه دلوا فرشب منه.« سقايتكم لْنا

сделала, и спросил, что он думает о её словах. 

Кроме того, я сообщил ему, что выразил ей 

порицание, на что Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: "Она сказала правду, 

она сказала правду". Потом он (да благословит его 

Аллах и приветствует) спросил: "Что ты сказал, 

когда принял решение совершить хадж?" Я сказал: 

"О Аллах, я вхожу в состояние ихрам с той же 

целью, с которой вошёл в него Твой Посланник". 

Тогда Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: "Я пригнал с собой 

жертвенный скот, и поэтому тебе не следует 

выходить из состояния ихрам". Общее же 

количество жертвенных животных, которых ‘Али 

пригнал из Йемена и которых гнал с собой Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует), 

составило сотню. После этого все люди, за 

исключением Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и тех, кто пригнал с собой скот, 

вышли из состояния ихрам и укоротили волосы. 

Когда настал день "ат-тарвийа" (8-ое число месяца 

зу-ль-хиджа — прим. перев.), все они направились 

в Мину и вошли в состояние ихрам для совершения 

хаджа. Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) добрался до Мины верхом и 

совершил там полуденную, предвечернюю, 

закатную, ночную и рассветную молитвы, после 

чего немного подождал, пока не взошло солнце, и 

велел, чтобы для него поставили в Намире палатку 

из войлока, а затем Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) двинулся в 

путь. Курайшиты не сомневались, что он 

остановится у аль-Маш‘ар аль-Харам, как всегда 

поступали курайшиты во времена доисламского 

невежества. Однако Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) проехал 

дальше, нигде не задерживаясь, пока не достиг 

‘Арафата. Там он увидел свою палатку, 

установленную в Намире, где и остановился. Он 

оставался там, пока солнце не начало клониться к 

закату, а потом велел, чтобы к нему привели и 

оседлали аль-Касву. Затем он добрался до дна 

вади и обратился к людям с проповедью, в которой 

сказал: "Поистине, взаимоотношения меж вами 

должны быть такими, чтобы ваша кровь и ваше 

имущество являлись для вас столь же 

священными, сколь священным является этот ваш 

день в этом вашем месяце в этом вашем городе! 

Поистине, всё, что было во времена доисламского 

невежества, отменяется! Отменяется также 
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мщение за кровь, пролитую во времена 

доисламского невежества! И, прежде всего, я 

отменяю мщение за кровь Ибн Раби‘и ибн аль-

Хариса, который искал кормилицу в племени Са‘д и 

был убит людьми из племени Хузайль. Кроме того, 

отменяется ростовщичество времён доисламского 

невежества! И, прежде всего, я отменяю всё, что 

люди задолжали ‘Аббасу ибн ‘Абд-аль-Мутталибу, 

— всё это отменяется! И бойтесь Аллаха в том, что 

касается женщин, ибо вы взяли их как то, что 

доверено вам Аллахом, и сделали их 

дозволенными для себя по Слову Аллаха! Вы 

вправе требовать от них, чтобы они не позволяли 

садиться на ваши ложа тем, кто вам не нравится, а 

если они сделают это, то бейте их, но не сильно; 

они же вправе требовать от вас, чтобы вы кормили 

и одевали их в рамках разумного. Я оставил вам то, 

благодаря чему вы никогда не собьётесь с прямого 

пути, если будете крепко держаться этого, — Книгу 

Аллаха. Что вы будете говорить, когда вас станут 

спрашивать обо мне?" На это люди ответили: "Мы 

засвидетельствуем, что ты довёл [послание], 

выполнил [доверенное] и дал добрые 

наставления". После этого Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) поднял к небу 

указательный палец, а затем указал им на людей и 

трижды воскликнул: "О Аллах, засвидетельствуй 

это!" После завершения проповеди был 

провозглашён азан, а затем икама, после чего, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

провёл полуденную молитву. Потом снова была 

провозглашена икама, и Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) провёл предвечернюю 

молитву, а между этими двумя молитвами никаких 

иных молитв он не совершал. Потом Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сел верхом и приехал к месту стояния [на 

‘Арафате], где повернул свою верблюдицу аль-

Касву в сторону камней, [которые лежат у подножия 

горы ар-Рахма], так, что дорога, по которой 

проходили пешие, оказалась перед ним, и 

обратился лицом к кыбле. Он стоял так до заката, 

пока желтизна (неба) не стала менее яркой, а 

солнце не скрылось за горизонтом. Затем 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) посадил позади себя ‘Усаму, натянул 

поводья так сильно, что голова его верблюдицы 

коснулась середины седла, и сделал людям знак 

правой рукой, чтобы они хранили спокойствие и не 

торопились. Достигая какого-нибудь холма, Пророк 
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(да благословит его Аллах и приветствует) каждый 

раз немного отпускал поводья, пока верблюдица не 

поднималась наверх, и так продолжалось, пока он 

не добрался до Муздалифы. Там он совершил 

закатную и ночную молитвы с одним азаном и 

двумя икамами, и никаких дополнительных молитв 

между ними он не совершал. После этого 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) лёг спать до первых проблесков 

зари. Когда заря занялась, он совершил рассветную 

молитву после азана и икамы. Потом он сел верхом 

на аль-Касву и приехал в аль-Маш‘ар аль-Харам, 

где повернулся лицом к кыбле, после чего 

обращался к Аллаху с мольбами и произносил 

слова "Аллаху Акбар" и "Ля иляха илля-Ллах". Он не 

переставал стоять, пока небо сильно не пожелтело. 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) двинулся в путь ещё до восхода 

солнца, посадив в седло позади себя аль-Фадля 

ибн ‘Аббаса, который был человеком с красивыми 

волосами, белой кожей и привлекательной 

внешностью. Когда Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) находился в 

пути, мимо него проезжали женщины, которые 

сидели в паланкинах, укреплённых на спинах 

верблюдов. Аль-Фадль стал смотреть на них, а 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) прикрыл его лицо своей рукой. Тогда 

аль-Фадль повернул лицо в другую сторону и снова 

стал смотреть. Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) прикрыл его лицо с 

другой стороны, но аль-Фадль снова повернул лицо 

в другую сторону и продолжал смотреть, и это 

продолжалось до тех пор, пока Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) не добрался 

до дна вади Мухассар. Там он стал понемногу 

подгонять аль-Касву, а потом двинулся по средней 

дороге, ведущей к столбу, который именуется “аль-

джамрат аль-кубра” (“большой столб”), и подошёл к 

нему со стороны росшего там дерева. Потом он 

бросил в этот столб семь мелких камешков, 

которые можно было бросать двумя пальцами, 

каждый раз восклицая “Аллаху Акбар!” Он бросал 

камешки из внутренней части вади, а потом 

направился к месту жертвоприношения и 

собственноручно принёс в жертву шестьдесят три 

[верблюда], остальных же передал ‘Али, который 

принёс их в жертву. Таким образом, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) принёс свой 

скот в жертву совместно с ним. Потом он велел 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 -اتلوحيد يف احلج وُمالفة املرشكني  -االقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم  -حمبة آل ابليت  -العلم نرش موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 أسفار انليب صىل اهلل عليه وسلم وشمائله -اتلعليم باإلشارة 
 .-ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 رواه مسلم اتلخريج:

положить в котёл по куску мяса каждого из этих 

верблюдов и сварить его, а когда мясо сварилось, 

оба они поели и мясо, и похлёбку. После этого 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сел верхом и направился к Дому 

Аллаха. В Мекке он совершил полуденную молитву, 

а потом подошёл к людям из бану ‘Абд аль-

мутталиб, поившим паломников водой из Замзама, 

и сказал: “Черпайте, о бану ‘Абд аль-мутталиб, ведь 

я бы и сам черпал воду вместе с вами, если бы 

люди не стали бороться с вами за право поения”. 

Тогда они передали ему бадью с водой, и он 

напился из неё.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني احلديث الرشيف كيفية حج انليب صىل اهلل 
عليه وسلم، وأن حجته اكنت يف السنة العارشة 
للهجرة، وأنه اكن قارناً احلج والعمرة وساق معه 
اهلدي، ولم حيرم بمثل ما أحرم به إال قلة من 
الصحابة ممن ساقوا اهلدي، منهم يلع بن أيب طالب 

وي يف رشحه ىلع ريض اهلل عنه، قال اإلمام انلو
مسلم: "حديث جابر حديث عظيم مشتمل ىلع مُجل 
من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، وهو من 
أفراد مسلم، لم يروه ابلخاري يف صحيحه، ورواه أبو 
داود كرواية مسلم، قال القايض: وقد تكلَّم انلاس 
ىلع ما فيه من الفقه وأكرثوا، وصنَّف فيه ابن املنذر 

ج من الفقه مائة ونيًفا ومخسني جزًءا كبريً  ا، وخرَّ
 نواًع، ولو تقىص لزيد ىلع هذا القدر قريب منه" اه

 .ومعىن مفرداته ومجله قد سبقت

** 

В этом благородном хадисе разъясняются обряды 

хаджа Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), который он совершил в 10-м году от 

Хиджры. Он совершил хадж аль-кыран 

(совершение хаджа и ‘умры, когда паломник 

сначала совершает ‘умру, а потом дожидается 

времени совершения хаджа, не выходя из 

состояния ихрам — прим. перев.), поскольку 

пригнал с собой жертвенный скот. Такой же вид 

хаджа совершила небольшая группа сподвижников, 

поскольку они тоже пригнали с собой жертвенный 

скот. Среди них был и ‘Али ибн Абу Талиб (да будет 

доволен им Аллах). В своём комментарии к 

«Сахиху» Муслима имам ан-Навави пишет: «Хадис 

Джабира — великий хадис, который содержит в 

себе кладезь полезных выводов и россыпи важных 

правил. В таком виде этот хадис привёл только 

Муслим. Аль-Бухари не привёл его в своём 

"Сахихе". Абу Дауд привёл схожую версию хадиса в 

своём сборнике. Кади Ийад сказал: "Люди (знания) 

много говорили о содержании этого хадиса с точки 

зрения фикха. Ибн аль-Мунзир составил, опираясь 

на него, огромный труд и вывел из него более 150 

положений фикха. Если бы он не ограничивал 

объём книги, то смог бы вывести из этого хадиса 

ещё примерно столько же правовых положений"». 



 

321 
 

 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :املفرداتمعاين 
 أسماء بنت ُعميس : اخلثعمية اكنت حتت جعفر بن أيب طالب، وأوالده منها، فقتل شهيًدا بغزوة مؤتة فزتوَّجها أبو بكر الصديق، فودلت هل •

ًدا يف امليقات، وبعد وفاة أيب بكر تزوجها يلع بن أيب طالب   .-ريض اهلل عنهم أمجعني-حممَّ

 وسطها شيئًا ثم تأخذ خرقة عريضة، جتعلها يف حمل ادلم، وتشدها من ورائها وقدامها، يلمنع اخلارج، ويف استثفري : استثفار املرأة أن تشد ىلع •
 .معناها احلفائظ النسائية املوجودة اآلن

 ذلك ىلع ، ويه اليت ُسِبقت، فشقَّ -صىل اهلل عليه وسلم-، ويه اليت هاجر عليها انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم-القصواء : اسم نلاقة للنيب  •
 .الصحابة

 .ابليداء : يه الفالة، مجعها بِيْد •

الثة تشتمل أهلَّ باتلوحيد : رفع صوته باتللبية، اليت تشتمل ىلع توحيد اهلل تعاىل بألوهيته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته، فُك أنواع اتلوحيد اثل •
 ." رشيًكا هو لكا تملكه، وما ملكعليها اتللبية، وفيه تعريض ملا اكن يفعله أهل اجلاهلية من قوهلم: "إالَّ 

َّيْكا : أصله ألبَّ باملَكن إذا لزمه، فمعىن بلَّيك: إجابة لك بعد إجابة، وإقامة ىلع طاعتك دائمة، واملراد باتلثنية اتلأكيد و •  .اتلكثريبلا

 .ألسودالركن : هو الركن الرشيق من الكعبة املرشفة، اذلي فيه احلجر األسود، واذلي يمسح منه احلجر ا •

وال من طواف القدوم •
ُ
مل هو اإلرساع يف امليش واهلرولة، وذلك يف اثلالثة األشواط األ  .فرمل : الرَّ

ر اذلي اكن يقوم عليه إبراهيم أثناء بنائه ابليت هو وإسماعيل، وهو اآلن يف حاشية املطاف، جتاه باب الكعبة •  .املرشفة مقام إبراهيم : هو احلاجا

احلجر الضخم الصدل األملس، وهكذا هذا املشعر، وهو أصل جبل أيب قيس، وهو من الشعائر املقدسة، قال تعاىل: }إِنَّ  الصفا : مجع صفاة، وهو •
{ ]ابلقرة:  ِ ائِِر اَّللَّ عا ةا ِمْن شا ْروا الْما ا وا فا  ]158الصَّ

ا املروة : مجعها مرو يه احلجارة ابليض الرقاق الرباقة يف الشمس، وهكذا صفة املروة اليِت يه  • فا أحد املشاعر املقدسة، قال تعاىل: }إِنَّ الصَّ
{ ]ابلقرة:  ِ ائِِر اَّللَّ عا ةا ِمْن شا ْروا الْما  .]158وا

 .شعائر اهلل : الشعائر مجع شعرية ويه أعالم اإلسالم، والشعائر هنا يه أعالم احلج، يلقوم احلاج بتعظيمها، والطواف بهما •

زة وباحلرف، فيقال: أجنزته وجنزت به إذا عجلته، وقد حتقق هذا الوعد بنرص اهلل نلبيه، حني هزم أجنز : جنز الوعد جنًزا تعجل، ويتعدى باهلم •
 .األحزاب وحده

ل، و"وعد" يستعمل يف اخلري والرش، فيقال: وعده خرًيا وباخلري، ورًشا وبالرش، و املراد هنا األول •  .وعده : أمَّ

ًدا نرص عبده : أاعنه وقواه، واملعىن: نرص اهلل نبيه  •  .ىلع أعدائه، حىت صارت هل الغلبة عليهم، وفتح ابلالد -صىل اهلل عليه وسلم-حممَّ

م : هزمه كرسه وفلَّه، فاالسم اهلزيمة، واجلمع هزمات •  .هزا

قال تعاىل: األحزاب : األحزاب: هم تلك القبائل اذلين حتزبوا، وجتمعوا وحارصوا املدينة، فهزمهم اهلل تعاىل وحده من غري قتال اآلدميني،  •
ا{ ]األحزاب:  وْها اْم تارا لايِْهْم ِرحيًا واُجنُوًدا ل لْناا عا رْسا

ا
ُ الُْمْؤِمِننيا الِْقتا 9}فاأ ىفا اَّللَّ كا ا وا رْيً ناالُوا خا اْم يا يِْظِهْم ل ُروا بِغا فا ينا كا ِ ُ اذلَّ رادَّ اَّللَّ نا [، وقال تعاىل: }وا اكا الا وا

ِزيًزا ) ُ قاِويًّا عا  .زاب[({ ]األح25اَّللَّ

 .طن الوادي : ما خيف منه، واخنفض •

نْيِ األخرضين، الذل • لاما ين هما عالمة سىع : املراد بالسيع هنا العادو الشديد، وقت شعرية السيع يف بطن الوادي، واآلن مَكن العْدو هو ما بني العا
 .ىلع ضفيت الوادي

 .اكنوا يرتوون فيه املاء يلوم عرفة، ذلك أنَّه لم يكن فيه حينذاك ماءيوم الرتوية : هو ايلوم اثلّامن من ذي احلجة، سيم بذلك، ألنَّهم  •

 .فأجاز : سار فيه، وأجازه باأللف قطعه ومعناه هنا: جاوز املزدلفة، ولم يقف بها بل توجه إىل عرفات •

 اج يوم اتلاسععرفة : يه مْشعر حالل، فيه خارج حدود احلرم ألنَّها واقعة يف احلل  ويه املَكن اذلي جيتمع فيه احلج •

 .انصبَّت قدماه : احندر فهو مستعار من انصباب املاء يف بطن الوادي، فاالنصباب االحندار •

 .الُقبة : بضم القاف وتشديد ابلاء املوحدة اتلحتية ثم تاء اتلأنيث، يه اخليمة الصغرية •

بت هل : رضب القبة نصبها، وإقامتها ىلع أوتاد مرضوبة يف األرض •  .رُضِ

ة :  • اسم جبلني صغريين هما منتىه حد احلرم من اجلهة الرشقية، فهما حماذيان ألنصاب احلرم، فنمرة تكون ىلع يمني اخلارج من املأزمني ناِمرا
 .واألنصاب عن يساره، ووادي عرنة يفصل بني نمرة وبني عرفات

 . بل هو حدها الغريب بطن الوادي : أي وادي عرنة اذلي فيه مقدمة مسجد نمرة، ووادي عرنة ليس من موقف عرفات •

الصخرات : يه صخرات ملتصقة باألرض تقع خلف جبل عرفات، فيه عنه رشقًا، فالواقف عندها يستقبل جبل الرمحة، والقبلة مًعا، وهو  •
 .، وهو موقف الوالة بعده حىت اآلن-صىل اهلل عليه وسلم-موقف انليب 

 .احلبل أمام الواقف ىلع الصخرات وبني يديه حبْل املشاة : وهو الطريق اذلي يسلكه املشاة، ويكون هذا •
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 .املشاة : مجع ماش •

 .الصفرة : لوٌن دون احلمرة، وهو شعاع الشمس بعد مغيبها •

حىت غربت الشمس حىت اغب القرص : قال انلووي : حيتمل أن يكون قوهل "حىت اغب القرص" بيانًا لقوهل غربت الشمس وذهبت الصفرة،  •
 .مغيب معظم القرص، فأزال ذلك االحتمال، بقوهل حىت اغب القرصفإنَّ هذه تطلق جماًزا ىلع 

 .دفع : يقال دفع السيل من اجلبل إذا انصب منه، وادلفع هنا املراد به: اإلفاضة من عرفة إىل مزدلفة •

 .شنقا : ضمَّ وضيَّق •

ام : هو اخليط اذلي يشد إىل احللقة اليت يف أنف ابلعري، يلقاد به، ويمنع به • ما  .الز 

 ."ك : املوضع من الرْحل، جيعل عليه الراكب رجله، وتسميها العامة "مريكةمورِ  •

 .رْحله : ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب، ويسىم الُكور •

 .السكينة السكينة : مرتني، أي الزموا السكينة، والسكينة اثلانية توكيد هلا، والسكنية يف السري من السكون، أي كونوا مطمئنني خاشعني •

باًْل  •  .: وهو اتلل اللطيف من الرمل الضخم حا

حىت تصعد : يقال: صعدت اجلبال وأصعد إذا ارتفعت يف جبل أو غريه، فاإلصعاد السري يف مستوى من األرض والصعود االرتفاع ىلع اجلبال  •
 .والسطوح والساللم وادلرج

ًْعا؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحر املزدلفة : مأخوذ من االزدالف، وهو اتلقرب، فاحلاج يتقرَّب بها من عرفة إىِل •  .مىن، وتسىم مجا

 .لم يسبح بينهما : أي لم يصل  نافلة بني صالِت املغرب والعشاء •

ح ، وقد أزيل وجعل مَكنه املسجد الكبري املوجود اآلن يف مزدلفة •  .املشعر احلرام : هو جبل صغري يف املزدلفة، يسىمَّ قُزا

 .لًغا، والضمري يف أسفر يعود إىل الفجر املذكورأسفر جًدا : أي إسفاًرا با •

ه بسيل حُمارس  : هو واٍد يقع بني مزدلفة ومىن، وليس من واحد منهما، وإنما هو برزخ حاجز بينهما، ورافده جبل ثبري األثربة، ومنتهاه ملتقا •
 .جنوب جدهمزدلفة، ثم يتَّجهان حىت جيتمعا بوادي عرنة املتجه غرًبا إىل ابلحر األمحر يف 

 .حرَّك : أي حث دابته، واستخرج جريها •

 .الطريق الوسطى : يه الطريق القاصدة إىل اجلمرات •

ار عند العرب احلجارة الصغار، وبه سميت مجار مىن •  اجلمرة : مجعها مِجار، واجِلما

 .حىص احلذف : قدر احلصاة مثل حبة ابلاقالء، أو الفول •

 .وذلك بأن جيعل احلصاة بني سبابتيه ويريم بها، قال ابن األثري: ويستعمل يف الريم والرضبواخلذف: هو الريم باحلىص باألصابع،  •

ر : انلحر هو الطعن بالسكني، أو احلربة يف الوهدة، اليت بني أصل العنق والصدر، وانلحر لإلبل خاصة •  .حنا

ا هلا بفيض املاء الكثري، واملعىن هنا: دفع من مىن إىل الكعبة فأفاض إىل ابليت : اإلفاضة يف األصل الصب، فاملراد بهما ادلفع بكرثة، تشبيهً  •
 .املرشفة لطواف اإلفاضة

 :فوائد احلديث
 .بعد اذلكر وادلاعء يتجه إىل املروة، فما بني الصفا واملروة هو املسىع -21 .1

 .لم يأمر بالطهارة فيه -صىل اهلل عليه وسلم-وال تشرتط الطهارة للسيع، بل تسن؛ ألنَّه  -22 .2

لام ا -23 .3 لام األخرض هرول حىت العلم اثلاين ألنَّ ما بينهما اكن هو بطن الوادي، واهلرولة خاصة للرجال، وبعد جماوزة العا ثلاين فإذا حاذى العا
 .يميش حىت يصل املروة

بال القبلة، واذلكر، وادلاعء، وبعد ثم يرىق ىلع املروة ويقول ويفعل عليها مثل ما قاهل وفعله ىلع الصفا، من قراءة اآلية املذكورة، واستق -24 .4
 .تمام السيع حيل من عمرته إن اكن متمتًعا، وإن اكن يرشع هل ابلقاء يف إحرامه بيق حمرًما حىت يتحلل من حجه

، ما لم يكن ساق اهلدي -24 .5  .ثم قرصَّ من شعره وحلَّ

وصالة الظهر، والعرص، واملغرب، والعشاء، وفجر يوم اتلاسع استحباب اتلوجه إىل مىن للحج يوم الرتوية، وهو اثلامن من ذي احلجة،  -25 .6
 .فيها، ثم ابلقاء فيها حىت تطلع الشمس، واستحبابه إمجاع العلماء

 .فإذا طلعت الشمس توجه إىِل نمرة، وأقام فيها حىت تزول الشمس -26 .7

نمرة يف عرفة، ويه ليست بعرفة وإنما "نمرة" شعب بني قوهل: "ثم أىت عرفة، فوجد القبة قد رُضبت هل بنمرة" هذا الالكم يشعر بأنَّ  -27 .8
ذلي جبلني"، هما نهاية حد احلرم من الرشق اجلنويب، وجبانبها أنصاب احلرم املنصوبة ىلع طريق املأزمني، وبني عرفات واحلرم "وادي عرنة" ا

 .ليس من احلرم وليس من عرفات
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 .الظهر والعرص فيها مجًعا، وهذا اجلمع متَّفق ىلع مرشوعيته استحباب ابلقاء بنمرة إىل ما بعد الزوال، وصالة -28 .9

 .استحباب اخلطبة لإلمام؛ يلعلم انلاس صفة الوقوف، ويذكرهم بِعظم هذا ايلوم، وحيثهم ىلع االجتهاد فيه بادلاعء واذلكر -29 .10

واستحب مجع اتلقديم هنا يلتسع وقت الوقوف، بعد الزوال يذهب إىل مسجد نمرة، فيصيل بها مع اإلمام الظهر والعرص مجًعا وقرًصا،  -30 .11
 .وال يصيل بينهما، وال بعدهما سنة

 .استقبال القبلة حني ادلاعء واذلكر، أفضل من استقبال اجلبل ملن لم يسهل عليه استقباهلا مًعا -31 .12

 .من وقف بعرفة نهاًرا فيجب عليه االستمرار فيها حىت غروب الشمس -32 .13

 .مزدلفة يكون بعد الغروب، وقبل الصالةادلفع من عرفة إىل  -33 .14

استحباب ادلفع بسكينٍة ووقاٍر وخضوٍع، وخشوٍع وتكبرٍي، وتلبيٍة، فإن وجد سائق السيارة طريًقا مىش، وإالَّ انتظر حىت يميش اذلي  -34 .15
ة السري، فهو آمن هل، وأسهل ملن معه   .ولغريهم من احلجاجأمامه، وال يتجاوز السيارات، بل عليه بانلظام، ومرااعة ُخطَّ

لعرفة داعًء خاًصا، وال ِذْكًرا خاًصا، بل يدعو احلاج بما شاء من األدعية الرشعية، ويكرب،  -صىل اهلل عليه وسلم-لم يعني انليب  -35 .16
 .ويهلل، ويذكر اهلل تعاىل حىت تغرب الشمس

حَّ يف ادلاعء، فإنَّه موقف عظيم، تسكب فيه العربات، وتُقال ويلكرث من االستغفار واتلرضع، واخلشوع، وإظهار الضعف، واالفتقار، وُيل -36 .17
 .فيه العرثات، وهو أعظم جمامع ادلنيا

 .فإنَّ تلك أسباب نصبها اهلل مقتضية حلصول اخلري، ونزول الرمحة، فإن لم يقدر ىلع ابلَكء فليتباك .18

 .استحباب مجع صالِت املغرب والعشاء بمزدلفة تأخرًيا -37 .19

 .قاء بمزدلفة حىت طلوع الفجر، والصالة، وابلقاء إىل قرب طلوع الشمساستحباب ابل -38 .20

 ابلداءة بريم مجرة العقبة يوم انلحر، ويكون ذلك بعد طلوع الشمس، وال يريم غريها هذا ايلوم -39 .21

 .أن يكون احلىص بقدر ابلاقالء أو الفول -40 .22

 .وجوب انلحر ىلع اآلفايق: القارن واملتمتع -41 .23

ركب ... فأفاض إىل ابليت" يعين طاف طواف اإلفاضة، وهو ركن ال يتم احلج إالَّ به، فمن لم يطف لم حيل هل أن ينفر حىت  قوهل: "ثم -42 .24
ره عن أيام  مىن يطوف، وأول وقته بعد نصف يللة انلحر ملن وقف قبل ذلك بعرفات، ويسن فعله يوم انلحر بعد الريم، وانلحر، واحللق، وإن أخَّ

 .ني العلماءجاز، بال نزاع ب

 ...جواز السجع إذا اكن غري متلكف: نرص عبده هزم األحزاب وحده  -43 .25

 .أنَّ احلُليفة يه ميقات أهل املدينة، ومن أىت عليها من غري أهلها -1 .26

 .استحباب اغتسال احلائض وانلفساء لإلحرام، فغريهما يكون أوىل بذلك -2 .27

 .اإلحرام، ويقوم مقامها احلفائظ املستعملة اآلناستحباب استثفار احلائض وانلفساء يف حالة  -3 .28

 .صحة إحرام احلائض وانلفساء، فإذا طرأ احليض وانلفاس بعد اإلحرام، فجواز امليض فيه من باب أوىل -4 .29

ء من إذا اكن اإلحرام وقت فريضة أو بعد نافلة هلا سبب، كسنة الوضوء، استحب أن يكون اإلحرام بعد تلك الصالة، وإن لم يكن يش -5 .30
 .ذلك، فال يصيل ألجل اإلحرام صالة خاصة؛ ألنَّه ال ديلل عليه، والعبادات توقيفية، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو أوىل

م أنَّ انلَّيبَّ  -6 .31 هلَّ باإلحرام باملسجد بعد انرصافه م -صىل اهلل عليه وسلم-اإلهالل باتللبية حينما يستقل املحرم مركوبه، وتقدَّ
ا
ن الصالة، أ

ث بما سمع ورأى  .ولعلَّ جابًرا من اذلين لم يسمعوا إهالهل إالَّ بعد استوائه ىلع ناقته فحدَّ

 تسمية اتللبية توحيًدا الشتماهلا عليه، ففيها أنواع اتلوحيد اثلالثة، فتوحيد اإلهلية يف "بليك ال رشيك لك بليك" فهو االستقامة ىلع -7 .32
ة يف إثبات "أنَّ انلعمة لك وامللك ال رشيك لك" وتوحيد األسماء والصفات يف إثبات "احلمد" املتضمن إثبات صفاته عبوديته وحده، وتوحيد الربوبي

 .تعاىل الَكملة

 .باتلوحيد ُمالفة تللبية املرشكني الرشكية -صىل اهلل عليه وسلم-اإلشارة إىل إهالهل  -8 .33

 .الطواف -صىل اهلل عليه وسلم-يشء بدأ به أنَّ حتيَّة املسجد ابلدء بالطواف يف ابليت، فأول  -9 .34

 .رشط الطواف ابلدء من الركن اذلي فيه احلجر األسود -10 .35

ول، وامليش يف األربعة ابلاقية، والرمل خاص يف طواف القدوم -11 .36
ُ
 .استحباب الرمل يف األشواط اثلالث األ

{ ]ابلقرة: استحباب صالة ركعيت الطواف خلف مقام إبراهيم، وقد تال عليه الصال -12 .37 ىلًّ اِهيما ُمصا اِم إِبْرا قا ة والسالم قوهل تعاىل: }ِمْن ما
125[ 
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 .فيكون فعله تفسرًيا للصالة املذكورة يف اآلية، وتعيني مقام إبراهيم يف هذا احلجر املعروف .38

 .استحباب استالم احلجر بعد صالة ركعيت الطواف وقبل السيع، وليس بواجب بإمجاع العلماء -13 .39

طواف بعده سيع، يسن أن يعود الُمحرم إىِل احلجر فليستلمه قبل السيع إن أمكن، خبالف ما إذا لم يكن بعده سيع، فال يستلم لك  -14 .40
 .بعد الركعتني

يع يكون بعد طواف النسك وال يتقدمه،  وإن سىع قبل أن يطوف لم جيزئه السيع -15 .41  .أنَّ السَّ

 .استحباب املواالة بني الطواف والسيع -16 .42

ْروا  -17 .43 الْما ا وا فا ائِِر ابلداءة بالسيع من الصفا، فلو بدأ باملروة لم يعتد بالشوط األول، وابلدء بالصفا هو تفسري لقوهل تعاىل: }إِنَّ الصَّ عا ةا ِمْن شا
{ ]ابلقرة:  ِ م اهلل ذكره158اَّللَّ  .[، فقد بدأ بما قدَّ

و سنة، فيوحد اهلل، ويكربه، وحيمده بما ورد، ولو ترك صعوده فال يشء استحباب ريق الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه، وه -18 .44
 .عليه

، اذلكر املرشوع ىلع الصفا واملروة مناسب للمقام؛ ألنَّه يف حجة الوداع اليت جتلت فيها قوة اإلسالم بعد ضعفه، وظهور ادلين بعد خفائه -19 .45
ركنية احلج ذلك العام خالًصا هلل تعاىل، بعد أن اكن احلج ال يؤدى إالَّ من املرشكني وحدهم، واجلهر بعبادة اهلل تعاىل بعد إرسارها يف مكة، والقيام ب

 .فمن يقول يستشعر ويتذكر هذ املعاين

 .اذلكر املرشوع يكرره ىلع الصفا ثالث مرات يتخللهن ادلاعء؛ ألنَّ هذا املشعر العظيم من مواطن اإلجابة -20 .46

 املراجع:املصادر و

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛  -

ة توضيح األحَكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامس -
 .ه1423

حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمنيفتح ذي اجلالل  - -
 -1427الطبعة األوىل  -بيويم

   (10622) الرقم املوحد:
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 Хадис от «Двурукого» о совершении  حديث ذي ايلدين يف سجود السهو

земных поклонов по невнимательности. 

 :احلديث .856
ةا  ْيرا صىلَّ بنا رسول »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهرا

يِش   -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل ْ الْعا الِتا -إحدى صا
ةا، ولكن نسيت أنا ْيرا اها أبو ُهرا  -قال ابن ِسرِيينا وسمَّ

باٍة قال: فصىلَّ بنا  شا ركعتني، ثم سلَّم، فقام إىل خا
 عليها كأنه غضبان 

ا
أ ٍة يف املسجد، فااتَّكا ْعُروضا ما

بَّكا بني أصابعه،  ووضع يده ايلُمىن ىلع اليرُسى، و شا
ُن من أبواب املسجد فقالوا: قارُصاِت  ااعا وخرجت الرسَّ

فهابا أن  -ويف القوم أبو بكر وعمر-الصالة 
يديه ُطول، يقال هل: ذو  يكلماه، ويف القوم رجل يف

ايلدين فقال: يا رسول اهلل، أنسيت؟ أم قارُصاِت 
، فقال: أكما يقول ذو  ْ اْم ُتْقرصا ل نْسا وا

ا
الصالة؟ قال: لم أ

، ثم  م فصىلَّ ما ترك، ثم سلَّما ايلدين؟ فقالوا: نعم، فتقدَّ
 ، كربَّ وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكربَّ

جوده أو أطول، ثم رفع رأسه ثم كربَّ وسجد مثل س
انا  نُب ئُْت أن ِعْمرا ، فربما سألوه: ثم سلّم؟ قال: فا وكربَّ

نْيٍ قال: ثم سلَّما   «.ْبنا ُحصا

** 

856. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им 

Аллах) сказал: «Однажды Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) совершал с 

нами одну из дневных молитв (зухр или 'аср)... (Ибн 

Сирин, передававший данный хадис от Абу 

Хурайры, сказал: "Абу Хурарйра конкретно 

обозначил, что это была за молитва, однако я 

запамятовал".) ...и, совершив два ракята из нее, 

произнес слова таслима. После чего он подошел к 

пню, стоявшему у всех на виду в мечети, и, 

опершись на него, словно был разгневан чем-то, 

положил правую руку на левую, сплетя их пальцы 

между собой. Люди, которые торопились по своим 

делам, стали выходить из дверей мечети, говоря: 

"Молитва была сокращена". Среди 

присутствовавших тогда были Абу Бакр и ‘Умар, 

однако они не решились заговорить с Пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует) об этом. 

Среди присутствовавших тогда был также некий 

мужчина с длинными руками, которого [за эту его 

физическую особенность] люди прозвали 

"Двуруким", и он сказал: "О Посланник Аллаха, ты 

забылся или молитва была сокращена?" На что он 

ответил: "Я ничего не забыл и молитва не была 

сокращена!", — а затем обратился к людям, сказав: 

"Все действительно так, как говорит двурукий?!" И 

люди ответили: "Да". Тогда он вышел вперед и 

совершил пропущенные ракяты молитвы, затем 

произнес слова приветствия, после чего сказал 

"Превелик Аллах! (Аллаху Акбар)" и склонился в 

земном поклоне, находясь в нем столько, сколько и 

обычно или чуть более того, затем выпрямился, 

сказав "Превелик Аллах! (Аллаху Акбар)". Потом он 

снова произнес слова "Превелик Аллах! (Аллаху 

Акбар)" и склонился во втором земном поклоне, 

находясь в нем столько, сколько и обычно или чуть 

более того, затем выпрямился, снова сказав 

"Превелик Аллах! (Аллаху Акбар)"». Судя по всему 

люди спросили его (Ибн Сирина): «А затем он снова 

произнес слова таслима?», на что он ответил: «Мне 

сообщили, что ‘Имран ибн Хусайн сказал: «Затем 

он снова произнес слова таслима.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

الرسل أكمل انلاس عقواًل، وأثبتهم قلوباً، وأحسنهم 
اًل، وأقومهم حبق اهلل  ومع هذا فإنهم لم  -تعاىل-حتمُّ

صىل اهلل -اهلل  خيرجوا عن حدود البرشية، ورسول
أكمل الرسل يف هذه الصفات، ومع ذلك  -عليه وسلم

فقد طرأ عليه النسيان حبكم برشيته؛ ليرشع اهلل 
ريض اهلل -لعباده أحَكم السهو، ويروي أبو هريرة 

صىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -عنه
بأصحابه: إما صالة الظهر أو العرص، وأن أبا هريرة 

ِسرِيين، فلما صىل الركعتني  عينها لكن نيس ابن
األويلني سلّم، وملا اكن صىل اهلل عليه وسلم اكماًل، 
ال تطمنئ نفسه إال بالعمل اتلام؛ شعر بنقص وخلل، 
ْعروضة يف قبلة  ال يدرى ما سببه، فقام إىل خشبة ما
ة، واشبَّك بني  املسجد واتَّكأ عليها بنفس قاِلقا

 أصابعه.
أبواب املسجد،  وخرج املرسعون من املصلني من

وهم يتناجون بينهم، بأن أمراً حدث، وهو قرص 
الصالة؛ وكأنهم أكربوا مقام انلبوة أن يطرأ عليه 

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-النسيان، وهليبته 
ُْرؤ واحد منهم أن يفاحته يف هذا  صدورهم لم جيا

ريض اهلل -املوضوع اهلام، بما يف ذلك أبو بكر وعمر 
 .اهدوا منه اتلأثر واالنقباضخاصة وقد ش -عنهما

إال أن رجاًل من الصحابة يقال هل ذو ايلدين قطع هذا 
 -صىل اهلل عليه وسلم-الصمت، بأن سأل انليب 

بقوهل: يا رسول اهلل، أنسيت أم قارُصات الصالة؟ لم 
جيزم بواحد منهما؛ ألن لك منهما حمتمل يف ذلك 

: -ظنهبناء ىلع - -صىل اهلل عليه وسلم-العهد، فقال 
 .لم أنْسا ولم ُتْقرصا 

، واكن  حينئذ ملا علم ذو ايلدين أن الصالة لم ُتْقرصا
صىل اهلل -متيقنًا أنه لم يصلها إال ركعتني، علم أنه 

، فقال: بل نسيت -عليه وسلم ايِسا  .قد ن

أن يتأكد من صحة خرب  -صىل اهلل عليه وسلم-فأراد 
طلب ذي ايلدين؛ ألنه خيالف ظنه من تمام الصالة ف

ح قوهل، فقال ملن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  ما يرج 

** 

В сравнении с остальными людьми посланники 

Аллаха обладали наиболее полноценными 

умственными способностями, наиболее стойкими 

сердцами и выдержкой и лучше кого-бы то иного 

справлялись с выполнением обязательств перед 

Всевышним Аллахом. Вместе с тем, они оставались 

обычными людьми и ничто человеческое не было 

чуждо им. Говоря о нашем Пророке (да благословит 

его Аллах и приветствует) следует заметить, что он 

был наиболее совершенным во всех 

вышеперечисленных качествах в сравнении с 

остальными Божьими посланниками, однако и в его 

жизни порой случались моменты, когда он что-то 

забывал, дабы посредством этого Аллах установил 

в Своем Шариате нормы, специально касающиеся 

забывчивости и невнимательности.  

Так, Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передал хадис, в котором поведал, что однажды 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

совершал со своими сподвижниками полуденную 

или послеполуденную молитву и после двух 

ракятов произнес слова таслима. Затем он встал и, 

почувствовав, что сделал что-то не так, но, не 

понимая, что именно, оперся на пень, стоявший в 

мечети, и стоял так в состоянии растерянности, 

сплетя меж собой пальцы рук. Люди, торопившиеся 

по своим делам, стали в спешке покидать мечеть, 

обсуждая произошедшее и полагая, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) совершил 

всего два ракята молитвы вместо четырех 

положенных потому, что молитва была сокращена 

и отныне будет составлять два ракята. Судя по 

всему люди настолько высоко оценивали 

пророческие способности, что не допускали и 

мысли о том, что он мог что-то забыть, и из-за 

глубокого к нему уважения и почтения не решались 

завести разговор об этом. Не отважились на это и 

Абу Бакр, и ‘Умар (да будет доволен Аллах ими 

обоими), которые присутствовали там тогда, даже 

несмотря на то, что были свидетелями недоумения, 

в котором пребывал Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) после молитвы.  

Прервал же это неловкое молчание некий мужчина 

из числа сподвижников, которого называли 

«Двуруким». Он сказал: «О Посланник Аллаха, ты 

забылся или молитва была сокращена?» Заметьте, 

он не сказал утвердительно что-то одно конкретное, 

а задал вопрос, поскольку данная ситуация 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:

 برشية انليب صىل اهلل عليه وسلم ونسيانه. -تعظيم الصحابة للنيب صىل اهلل عليه وسلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
يِشّ : ما بني زوال الشمس إىل غروبها •  .الْعا

 .صىلَّ بنا : أّمنا يف الصالة •

يِشّ : إما الظهر وإما العرص •  .إحدى صالِت الْعا

ة يف املسجد : موضوعة عرضا واكنت يف قبلته • ْعُروضا  .ما

 عليها : اعتمد عليها •
ا
أ  .فااتَّكا

 .كأنه غضبان : يشبه الغضبان يف انقباضه وتشوش فكره •

 .اليرسىيده ايلُمىن ىلع اليرُسى : أي كفه ايلمىن ىلع كفه  •

 .شبّك بني أصابعه : أدخل بعضها يف بعض، وهو من عالمات الغم واالنقباض، وهلذا نيه عنه من ينتظر الصالة •

ن : األوائل اذلين يرسعون اخلروج من املسجد • ااعا  .خرجت الرسَّ

ُن بعضهم بلعض • ااعا  .فقالوا : أي: قال الرسَّ

حوهل من أصحابه: أكما يقول ذو ايلدين من أين لم 
صىل اهلل -أصل  إال ركعتني؟ فقالوا: نعم، حينئذ تقدم 

 .فصىل ما ترك من الصالة -عليه وسلم

وبعد التشهد سلَّم، ثم كربَّ وهو جالس، وسجد مثل 
أطول، ثم رفع رأسه من سجود ُصلْب الصالة أو 

، ثم كربَّ وسجد مثل سجوده أو أطول،  ا ربَّ السجود فكا
، ثم سلَّم ولم يتشهد  .ثم رفع رأسه وكربَّ

предполагала равную возможность и того и другого. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 

опираясь на свою память, сказал: «Я ничего не 

забыл, и молитва не была сокращена!» Тогда 

«Двурукий», поняв из его ответа, что молитва не 

была сокращена, а стало быть, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) забыл 

совершить два ракята, сказал: «Нет. Ты забыл». 

Пожелав удостовериться в словах «Двурукого», 

которые противоречили тому, что помнил он, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

обратился к своим сподвижникам, дабы они 

подтвердили или опровергли его слова. Так, он 

спросил у тех, кто был вокруг него: «Все 

действительно так, как говорит «Двурукий»? Я и 

впрямь совершил лишь два ракята?» И они 

ответили: «Да». Тогда он вышел вперед и доделал 

оставшиеся два ракята молитвы. Затем, закончив 

чтение ташаххуда, он произнес слова таслима, 

после чего, продолжая сидеть, произнес такбир 

(«Аллаху Акбар») и совершил первый земной 

поклон, находясь в нем, сколько и обычно или чуть 

более того, затем выпрямился, опять произнеся 

слова такбира («Аллаху Акбар»). Потом он снова 

произнес слова такбира («Аллаху Акбар»), 

склонившись во втором земном поклоне, после чего 

выпрямился и снова произнес такбир («Аллаху 

Акбар»). Далее он еще раз произнес слова таслима, 

не прочитав перед этим ташаххуд. 



 

328 
 

 .قارُصات : أي: نقصت إىل ركعتني •

 .صلنيويف القوم : أي: امل •

 .فهابا : خافا إجالاًل وتعظيًما •

 .يف يديه : أي: يف كفيه أو أصابعه أو مجيع يده •

 .طول : امتداد يف اخللقة •

 .يقال هل ذو ايلدين : أي: يلقبه انلاس بذلك •

 أنسيت : أذهلت فسلمت قبل تمام الصالة؟ •

 .أم قارُصات : رُدَّت إىل ركعتني •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فقال : أي انليب  •

 أكما يقول ذو ايلدين؟ : أي: هل األمر كما يقول ذو ايلدين؟ •

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فتقدم : أي انليب  •

 .مثل سجوده : أي: سجوده يف نفس الصالة •

 .سألوه : أي: سأل الرواة حممد بن ِسرِيين •

 .قال : أي: ابن سريين جوابًا لسؤاهلم •

 .دِت السهوبعد سج -صىل اهلل عليه وسلم-ثم سلَّم : سلم انليب  •

 .سجد : هوى إىل األرض واضعا عليها: اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 .املسجد : املَكن املتخذ للصالة هلل بصفة دائمة •

 :فوائد احلديث
ُم واألرسار اليت ترتب ىلع سهو األنبياء، من بيان الترشيع واتلخفيف عن األمة بالعفو عن النسيان منهم،  .1  .وبيان أن األنبياء برشاحِلكا

 .ال يقطعها، بل جيوز ابلناء عليها، وإتمام انلاقص منها إذا لم يطل الفاصل -مع ظن أنها تمت-أن اخلروج من الصالة قبل إتمامها  .2

ِتا السْهِو ملن سها يف الصالة، فزاد فيها، أو نقص منها يلجرب به الصالة، ويرغم به الشيطان .3 ْجدا  .وجوب سا

 .سلَّم ونقص الصالة، ومع ذلك اكتىف بسجدتني -صىل اهلل عليه وسلم-ال يتعدد، ولو تعددت أسبابه، فإن انليب  أن سجود السهو .4

 .أن سجود السهو يكون بعد السالم، إذا سلم املصىل عن نقص يف الصالة .5

 .قص يلحق من خلفه من املصلنيأن سهو اإلمام الِحٌق للمأمومني تلمام املتابعة واالقتداء؛ وألن ما طرأ ىلع صالة اإلمام من انل .6

 .اتلكبري لسجود السهو .7

 .السالم بعد سجود السهو .8

 .أن اإلمام ال يرجع إىل قول واحد من املصلني إذا اكن يظن خالفه حىت يتثبت من غريه .9

 .جواز تشبيك األصابع يف املسجد بعد الصالة .10

الصحابة، بل أفضل األمة ىلع اإلطالق، ال كما يزعم الرافضة يف يف الصحابة، وأنهما أفضل  -ريض اهلل عنهما-فضيلة أيب بكر وعمر  .11
 .عليهما وتكفريهم هلما -ريض اهلل عنه-تقديمهم لعيل بن أيب طالب 

 .وهيبته يف قلوب أصحابه -صىل اهلل عليه وسلم-عظمة انليب  .12

 .جواز ذكر اإلنسان بلقبه إذا اكن ال يكرهه .13

 ظنه ال يعد اكذباً وال آثماً وإن تبني خالف ذلك، ويفرع عليه أن من حلف ىلع يشء حبسب يؤخذ منه أن من أنكر شيئاً بناء ىلع ما يف .14
 .علمه ثم تبني خالف ذلك، فإنه ال يعد آثماً، وال تكون يمينه فاجرة، وال يلزمه ِحنْث، واهلل أعلم
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه 
  الفراق باإلسالمعند 

Хадис Рафи ибн Синана о том, как 
ребёнку предоставили выбор между 

родителями, которые расстались из-за 
принятия одним из них ислама. 

 :احلديث .857
باْت امرأتُه أن تُْسِلم، 

ا
عن رافع بن سنان أنه أسلاما وأ

ابنيت ، فقالت: -صىل اهلل عليه وسلم-فأتت انليب 
باُهُه، وقال رافع: ابنيت، قال هل انليب  -ويه فاِطيٌم أو شا

، وقال هلا: «اقعد ناحية»: -صىل اهلل عليه وسلم
ِبيَّةا بينهما»، قال: «اقعدي ناحية» ، ثم قال «وأقعد الصا
الت الصبية إىل أمها، فقال انليب «ادعواها» صىل -، فما

ية إىل ، فمالت الصب«امهلل اهدها»: -اهلل عليه وسلم
بيها، فأخذها.

ا
 أ

** 

857. Текст  хадиса: 

Рафи‘ ибн Синан передаёт, что он принял ислам, а 

его жена отказалась принимать ислам. Она пришла 

к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и 

сказала: «Я хочу оставить себе дочь». А она была 

уже отнята от груди или почти отнята. А Рафи‘ 

сказал: «Это моя дочь!» Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Сядь здесь», 

а потом сказал его жене: «А ты сядь вот здесь». 

[Когда они сели, Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха)] посадил девочку между 

ними и сказал: «Позовите её». И девочка 

потянулась к матери. Тогда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «О Аллах, направь 

её на верный путь!» И ребёнок потянулся к отцу, и 

он взял её. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

جاء يف هذا احلديث أن خصومًة متعلقة باحلضانة 
بني أبوين,  -صىل اهلل عليه وسلم-وقعت عند انليب 

أحدهما مسلم وهو األب, واثلاين اكفر ويه األم, 
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-حيث اختصما عند انليب 

خريَّ  -وسلمصىل اهلل عليه -شأن ابنتيهما, وانليب 
الصبية بني األبوين فاختارت األم ويه اكفرة, فانليب 

قال: امهلل اهدها, أي دهلا ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-
صىل اهلل عليه -الصواب, فاستجاب اهلل دعوة نبيه 

 فاختارت األب املسلم. -وسلم
وهذا يفيد أنَّ بقاء الطفل حتت راعية وحضانة الَكفر 

 .-تعاىل-خالف هدي اهلل 

ألنَّ الغرض من احلضانة يه تربيته، ودفع الرضر 
عنه، وأنَّ أعظم تربيٍة يه املحافظة ىلع دينه، وأهم 

 .دفاع عنه هو إبعاد الكفر عنه

وإذا اكن يف حضانة الَكفر، فإنَّه يفتنه عن دينه، 
وخيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر، وتربيته عليه، 

** 

В этом хадисе упоминается о том, что бывшие 

супруги — мусульманин и немусульманка, 

обратились к Пророку (мир ему и благословение 

Аллаха), поскольку каждый из них хотел оставить 

дочь себе. И Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) предоставил ребёнку выбрать между 

родителями, и сначала девочка хотела выбрать 

мать. Но Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «О Аллах, направь её на правильный путь!» 

То есть укажи ей на то, что правильно. И 

Всевышний Аллах ответил на мольбу Своего 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и 

девочка выбрала отца-мусульманина. 

Из хадиса следует, что оставлять ребёнка на 

воспитание у неверующих и поручать им растить 

его — значит противоречить тому, что предписал 

Всевышний Аллах, потому что целью является 

воспитание и защита ребёнка от воможного вреда, 

а главное воспитание — это сохранение религии и 

главная защита — отдаление ребёнка от неверия. 

Если же ребёнка растит неверующий, то он будет 

отвращать его от религии. А заботиться о ребёнке 

требуется ради его оберегания, поэтому не 

предписывается растить его таким образом, что это 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-رافع بن سنان  راوي احلديث:
 .داود والنسايئ وأمحدرواه أبو  اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
: فاصلُه عن الرضاع • ْطُم الصيب   .فاِطيٌم : مفطومة, وفا

ِطيمِ  • باُه الْفا باُهُه : شا ْو شا
ا
 .أ

 .قال هل : أي: لرافع •

 .اقعد ناحية : أي: يف ناحية, يعين يف ِجهة •

 .وقال هلا : أي: المرأة رافع •

 .: أي: الصبية امهلل اهدها •

 :فوائد احلديث
 .أن الودل الصغري إذا اكن بني املسلم والَكفر فإن املسلم أحق به .1

 .أن االبن ال يُقرُّ عند أبيه إذا اكن اكفرا, ولو اختاره, وال عند أمه إذا اكنت اكفرة ولو اختارها .2

صىل اهلل عليه -م، فإن الصبية ملا مالت إىل أمها داع انليب قال ابن قيم اجلوزية: )إن احلديث قد حيتج به ىلع صحة مذهب من اشرتط اإلسال .3
ن هلا باهلداية، فمالت إىل أبيها، وهذا يدل ىلع أن كونها مع الَكفر خالف هدى اهلل اذلي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، لَك -وسلم

 .بدعوة رسوهل -سبحانه-فيه حجة، بل أبطله اهلل 

ون: ال حضانة للفاسق، فأي فسق أكرب من الكفر؟ وأين الرضر املتوقع من الفاسق بنشوء الطفل ىلع طريقته إىل الرضر ومن العجب أنهم يقول .4
 .(املتوقع من الَكفر

 .أن أهم يشء يف احلضانة أن يهتدي املحضون .5

 املراجع:املصادر و

  سنن أيب داود , حتقيق: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية -

  1406حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية، سنن للنسايئ,  -

  ه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
  ه 1423األم لألبلاين , مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -صحيح أيب داود  -
 ه 1424ط: السابعة،  -املرام من أدلة األحَكم البن حجر حتقيق: سمري بن أمني الزهريي, دار الفلق بلوغ  -
ة،  - ام، للبسام، مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما   ه 1423توِضيُح األحَكا
  -ه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -لعلمية عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب ا -

 ه 1351حلب, الطبعة: األوىل  -معالم السنن، وهو رشح سنن أيب داود للخطايب , املطبعة العلمية  -
 م 2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  -
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

   (58191) الرقم املوحد:

تثبت حلفظ الودل، وهذا أعظم الرضر، واحلضانة إنما 
 .فال ترشع ىلع وجه يكون فيه هالكه، وهالك دينه

может привести его к гибели, в том числе и в том, 

что касается религии. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ة   حديث ُسبيعة األسلمية يف الِعدَّ

«Когда он сказал мне это, я тем же 
вечером закуталась в свою одежду и 

пошла к Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). Я спросила его 

об этом, и он сказал, что моя ‘идда 
закончилась с рождением ребёнка, и 

велел мне выходить замуж, если я этого 
хочу.» 

 :احلديث .858
أنها اكنت  -ريض اهلل عنها-عن سبيعة األسلمية 

وهو من بين اعمر بن لؤي، واكن -حتت سعد بن خولة 
فتويف عنها يف حجة الوداع، ويه  -ممن شهد بدرا

حامل. فلم تنشب أن وضعت محلها بعد وفاته. فلما 
تعلت من نفاسها؛ جتملت للخطاب، فدخل عليها 

 -رجل من بين عبد ادلار-أبو السنابل بن بعكك 
ا يل أراك متجملة؟ لعلك ترجني انلَكح؟ فقال هلا: م

واهلل ما أنت بناكح حىت يمر عليك أربعة أشهر 
وعرش. قالت سبيعة: فلما قال يل ذلك: مجعت يلع 

صىل اهلل عليه -ثيايب حني أمسيت، فأتيت رسول 
فسأتله عن ذلك؟ فأفتاين بأين قد حللت حني  -وسلم

ابن  وقال«. وضعت محيل، وأمرين بالزتويج إن بدا يل
وإن -شهاب: وال أرى بأسا أن تزتوج حني وضعت 

 ، غري أنه اليقربها زوجها حىت تطهر.-اكنت يف دمها

** 

858. Текст  хадиса: 

Субай‘а аль-Аслямийя (да будет доволен ею Аллах) 

передаёт, что она была женой Са‘да ибн Хаули из 

бану ‘Амир ибн Люайй. Он принимал участие в 

битве при Бадре и умер во время прощального 

хаджа. Она в это время была беременна и родила 

почти сразу после его кончины. Очистившись от 

послеродового кровотечения, она приготовилась 

встречать женихов. Тогда к ней пришёл Абу ас-

Санабиль ибн Ба‘кяк из бану ‘Абду-д-дар и сказал: 

«Я вижу, ты приготовилась встречать женихов и 

собираешься выйти замуж… Но, клянусь Аллахом, 

ты не имеешь права выходить замуж, пока не 

пройдёт четыре месяца и десять дней со дня 

смерти твоего мужа!» Субай‘а сказала: «Когда он 

сказал мне это, я тем же вечером закуталась в свою 

одежду и пошла к Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха). Я спросила его об этом, и 

он сказал, что моя ‘идда закончилась с рождением 

ребёнка, и велел мне выходить замуж, если я этого 

хочу». Ибн Шихаб сказал: «Я не вижу ничего 

запретного в том, чтобы женщина [в подобной 

ситуации] вышла замуж вскоре после родов, даже в 

тот период, когда послеродовое кровотечение у неё 

ещё продолжается, однако муж не должен вступать 

с ней в половую связь, пока она не очистится.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

تويف سعد بن خولة عن زوجته سبيعة األسلمية ويه 
 حامل، فلم تمكث طويال حىت وضعت محلها.

اسها جتملَّت، واكنت اعملة أنها  ُهرات من نِفا فلما طا
 .عدتها وحلَّت لألزواجبوضع محلها قد خرجت من 

فدخل عليها أبو السنابل، ويه متجملة، فعرف أنها 
اب، فأنكر عليها بناء ىلع اعتقاده أنه  متهيئة للُخطَّ
لم تنته عدتها، وأقسم أنه ال حيل هلا انلَكح حىت يمر 

** 

Са‘д ибн Хауля, женой которого была Субай‘а аль-

Аслямийя, скончался, когда она была беременна, и 

вскоре после этого она родила. Очистившись от 

послеродового кровотечения, она приукрасила 

себя, зная о том, что с родами её ‘идда закончилась 

и теперь ей разрешается снова выйти замуж. К ней 

зашёл Абу ас-Санабиль и, увидев, что она 

приукрасила себя, понял, что она готовится к тому, 

что к ней начнут свататься. И тогда он поклялся 

согласно своему знанию, что ей не разрешается 

снова выходить замуж, пока не пройдёт четыре 
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  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدة اتلصنيف:

 (.4كتاب اتلفسري: باب قول اهلل تعاىل: "وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن" )الطالق:موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 .-ريض اهلل عنها-سبيعة األسلمية  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُسبايعة : بضم السني، وفتح ابلاء املوحدة، ويه صحابية جليلة •

 .سعد بن خولة : صحايب بدري من بين اعمر بن لؤي، كما يف املنت •

 .فلم تنشب : بفتح الشني، أي لم تمكث طويال •

اسها : بفتح العني وتشديد الالم، معناه، ارتفع نفاسها وطهرت من دمها • لَّت ِمن نِفا  .تاعا

 .جتملت : تزينت •

 .وقيل: حبة بابلاء، وقيل: حنة بانلونأبو السنابل بن بعكك : صحايب مشهور بكنيته قيل اسمه: عمرو،  •

 .وأمرين : أذن يل •

 :فوائد احلديث
 .وجوب العدة ىلع املتوىف. عنها زوجها .1

 .أن عدة احلامل، تنتيه بوضع محلها .2

 .يدخل يف احلمل ما وضع )ودل( وفيه خلق إنسان .3

 .أربعة أشهر وعرش للحرة وشهران ومخسة أيام لألمة -غري حامل-أن عدة املتوىف عنها  .4

 .يباح هلا الزتويج، ولو لم تطهر من نفاسها، ملا روت )فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محيل.. الخ( رواه ابن شهاب الزهري .5

 .جواز جتمل املرأة بعد انقضاء عدتها ملن خيطبها .6

 .أنه ينبيغ ملن ارتاب يف فتوى املفيت أن يبحث عن انلص يف تلك املسألة .7

 .الرجوع يف الوقائع إىل األعلم .8

وهكذا يف الطالق، إذا طلقها ويه حامل، ثم وضعت، خرجت من العدة، ولو بعد الطالق بيوم أو يومني، وهلا أن تزتوج بعد ذلك: اكملتوىف  .9
 .عنها؛ ألن وضع احلمل خروج من العدة

: -تعاىل-عليها أربعة أشهر وعرش، أخذا من قوهل 
فْون منكم ويذرون أْزواجاً  بْصنا )واذِلين ُيتاوا ا يرتا

بِأنُفِسهن أربعة أشُهر وعرشاً( واكنت غري متيقنة من 
دا احلكم  صحة ما عندها من العلم، وادلاخل أكَّ

 .بالقسم

، فسأتله عن ذلك، -صىل اهلل عليه وسلم-فأتت انليب 
فأفتاها حبلها لألزواج حني وضعت احلمل، فإن 

: -تعاىل-أحبت الزواج، فلها ذلك، عمال بقوهل 
ْلاُهن( )واأوالُت  ْعنا محا  .األمحال أجلُُهن أن يضا

فاملتوىف عنها زوجها ويه حامل تنتيه عدتها 
بالوالدة، فإلم تكن حاماًل فعدتها أربعة أشهر 

 .وعرشة أيام

месяца и десять дней с того дня, когда она 

овдовела. Он сказал это, основываясь на словах 

Всевышнего: «Если кто-то из вас скончается и 

оставит после себя жён, то они должны выжидать 

четыре месяца и десять дней». Она же не была 

абсолютно уверена в своей правоте. К тому же этот 

зашедший к ней человек подтвердил свои слова 

клятвой. И она отправилась к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) и спросила его об этом, и 

он сказал ей, что к ней разрешено было свататься с 

того времени, как она родила, и если она желает, то 

имеет полное право выйти замуж, поскольку 

Всевышний Аллах сказал: «Для беременных срок 

установлен до тех пор, пока они не разрешатся от 

бремени». 
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 املراجع:املصادر و

وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة 
 .ه1408بريوت، مؤسسة قرطبة، مدينة األندلس،  -، دار اثلقافة العربية، دمشق 2األرناؤوط، ط

ة، ، مكتبة الصحاب10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 .ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحَكم البن عثيمني، ط

 .ه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحَكم إلسماعيل األنصاري، ط

 .م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -يصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي فيصل بن عبد العزيز بن ف -خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم -
   (6046) الرقم املوحد:
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يف  -ريض اهلل عنه-حديث سلمة بن صخر 
 Хадис Салямы ибн Сахра, да будет  الظهار

доволен им Аллах, о зыхаре. 

 :احلديث .859
  -ريض اهلل عنه-عن سلمة بن صخر 

ً
أ قال: ُكنُْت اْمرا
ِصيُب من النساء ما ال يُِصيُب غريي، فلما دخل 

ُ
أ

ُع  شهر رمضان ِخْفُت أن أصيب من امرأِت شيئا ُيتاابا
ِلخا شهر  ْرُت منها حىت يانْسا اها ظا يب حىت أصبح، فا

ُْدُميِن ذات يللة،  بايْناا يه ختا فا يل رمضان، فا شَّ إذ تاكا
وُْت عليها، فلما أصبحت  بْلاْث أن نازا

ا
منها يشء، فلم أ

خرجت إىل قويم فأخربتهم اخلرب، وقلت امشوا ميع 
، قالوا: ال واهلل. -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل 

فأخربته،  -صىل اهلل عليه وسلم-فانطلقت إىل انليب 
اكا يا سلمة؟»فقال:  اك يا رسول ، قلت: أنا بذ«أنت بِذا

وأنا صابر ألمر اهلل، فاحكم يفَّ ما أراك  -مرتني-اهلل 
ْر رقبة»اهلل. قال:  ر  ، قلت: واذلي بعثك باحلق ما «حا

بايِت، قال:  قا ةا را ْفحا أملك رقبة غريها، ورضبت صا
، قال: وهل أصبت اذلي «فصم شهرين متتابعني»

فأطعم واْسًقا من تمر بني »أصبت إال من الصيام؟ قال: 
، قلت: واذلي بعثك باحلق لقد بِتْناا «ستني مسكينًا

نْيِ ما نلا طعام، قال:  قاِة »واْحشا دا فانطلق إىل صاحب صا
ا إيلك، فأطعم ستني مسكينًا وسًقا  ْعها يٍْق فالْياْدفا بايِن ُزرا

ا ْعُت إِىلا قاْويِم، «من تمر ولُكْ أنت وِعياالُكا باِقيَّتاها ، فاراجا
ِي، فقلت: وجدت عندكم الض  

ْ
أ ، واُسوءا الرَّ يقا

،  -صىل اهلل عليه وسلم-ووجدت عند انليب  ةا عا السَّ
يِن  را ما

ا
قاْد أ ِي، وا

ْ
أ را يِل -واُحْسنا الرَّ ما

ا
ْو أ

ا
قاِتُكْم. -أ دا  بِصا

** 

859. Текст  хадиса: 

Саляма ибн Сахр, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «Я вступал в половые отношения с 

женщинами чаще, чем другие мужчины, и, когда 

начался месяц рамадан, я, опасаясь, что если 

вступлю в близость с женой, не смогу остановиться 

до наступления утра, дал жене зыхар, чтобы нам 

оставаться в этом положении до конца рамадана. 

Однажды вечером, когда она прислуживала мне, 

часть её тела обнажилась. Я посмотрел на неё и, не 

сдержавшись, бросился на неё. А утром я пошёл к 

своим соплеменникам и рассказал им обо всём, а 

потом сказал: “Сходите со мной к Посланнику 

Аллаха, да восхвалит его Аллах и приветствует”. 

Они ответили: “Нет, клянёмся Аллахом!” Тогда я 

отправился к Пророку, да восхвалит его Аллах и 

приветствует, и рассказал ему обо всём. Посланник 

Аллаха, да восхвалит его Аллах и приветствует, 

сказал: “О Саляма, ты поступил так?” Я сказал: “Да, 

я поступил так, о Посланник Аллаха, повторив это 

дважды… И я проявляю терпение и смиряюсь пред 

решением Аллаха. Вынеси же решение, которое 

указывает тебе Аллах”. Посланник Аллаха, да 

восхвалит его Аллах и приветствует, сказал: 

“Освободи одного раба”. Я сказал, хлопнув себя по 

шее: “Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, у 

меня нет иной шеи, кроме этой”. Он сказал: “Тогда 

постись два месяца подряд”. Я сказал: “Так разве я 

совершил то, что совершил, не из-за поста?” 

Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Тогда раздай васк фиников 

шестидесяти беднякам”. Я сказал: “Клянусь Тем, 

Кто послал тебя с истиной, вчера, когда мы 

ложились спать, у нас совсем не было еды”. 

Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Иди к сборщику закята в бану 

Зурайк. Пусть он даст тебе, а ты накорми 

шестьдесят бедняков васком фиников, а остальное 

ешь сам вместе с твоей семьёй”. Я вернулся к 

своим соплеменникам и сказал им: “У вас я нашёл 

только затруднение да скверное мнение, а у 

Пророка, да восхвалит его Аллах и приветствует, — 

великодушие и благое мнение, и он велел дать мне 

из вашего закята ”.»  

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الظهار اتلصنيف:

 اللعان. -الطالق موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-ابليايض سلمة بن صخر  راوي احلديث:

 .رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يتابع يب : يالزمين وال أنفك منه وأستمر يف اجلماع حىت يطلع الفجر يف رمضان •

 .فلم أبلث : لم أتأخر •

 .أن نزوُت : وقعُت عليها وجامعتها •

 .أنت بذاك يا سلمة؟ : أنت الُمِلمُّ بذلك أو أنت املرتكب هل •

 .ما أملك رقبة غريها : ال أملك غري رقبيت هذه، أي: ليس دلي ما أعتقه •

 -ريض اهلل عنه-أراد الصحايب سلمة بن صخر 
رمضان لقوة شهوته االمتناع من مجاع زوجه يف 

فظاهر منها، خشية أن يستمر يف مجاعها فيطلع عليه 
الفجر وهو كذلك، إال أنه رأى منها يللة ما يدعوه 
إىل مجاعها فجامعها، وخاف من تبعات هذه املعصية 

صىل اهلل عليه -فأمر قومه أن يذهبوا معه لرسول اهلل 
ويسألوا عن احلكم يف هذه املسألة ويعتذروا  -وسلم

ه، فرفضوا اذلهاب معه فذهب بنفسه وعرض عن
، فقال -صىل اهلل عليه وسلم-مسأتله ىلع رسول اهلل 

هل أنت فاعل ذلك الفعل واملرتكب هل، فأجاب بنعم، 
بما عليه من  -عليه الصالة والسالم-فأخربه انليب 

حكم اهلل يف هذه املسألة، ويه أن يعتق رقبة، فإن 
لم يستطع أطعم  لم جيد صام شهرين متتابعني، فإن

ستني مسكينًا، فأخربه بضعف حاهل وقلة ذات يده 
عليه -وعدم ملكه للرقبة وال للطعام، فأمر هل 

بصدقة قومه أن يدفعوا هل تمًرا  -الصالة والسالم
 .يلكفر به عن ظهاره ثم يطعم ابلايق أهله وعياهل

** 

Сподвижник Саляма ибн Сахр, да будет доволен им 

Аллах, хотел воздержаться от половой близости с 

женой в рамадан, поскольку страсть в нём была 

очень сильна, и поэтому произнёс формулу зыхара. 

Он сделал это из опасения, что рассвет застанет 

его совершающим половое сношение с ней. Но 

однажды ночью он увидел в ней что-то, что 

побудило его вступить в половую близость с ней. 

Опасаясь последствий своего деяния, он попросил 

своих соплеменников пойти вместе с ним к 

Посланнику Аллаха, да восхвалит его Аллах и 

приветствует, чтобы спросить о постановлении 

Шариата относительно его случая и привести 

оправдания для него. Однако они отказались идти 

с ним. Тогда он пошёл сам и рассказал всё как 

было. Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и 

приветствует, спросил: «Ты сделал это?» Он 

ответил: «Да». И Посланник Аллаха, да восхвалит 

его Аллах и приветствует, сообщил ему 

постановление Всевышнего относительно его 

случая: он должен освободить раба, а если не 

найдёт раба, то поститься два месяца подряд, а 

если не сможет, то кормить шестьдесят бедняков. 

Сподвижник рассказал Посланнику Аллаха, да 

восхвалит его Аллах и приветствует, о своей 

слабости и о своём бедственном положении и о 

том, что у него нет раба, которого он мог бы 

освободить, и нет еды, которую он мог бы раздать. 

Тогда Посланник Аллаха, да восхвалит его Аллах и 

приветствует, велел дать ему финики из закята, 

выплачиваемого его соплеменниками, дабы он 

искупил свой зыхар, а оставшимися финиками 

накормил свою семью и тех, кто находится на его 

содержании. 
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 .واْسقاا من تمر : الوسق ستون صااًع  •

 .لقد بتنا وحشني : يقال رجل وحش بالسكون إذا اكن جائًعا ال طعام هل، واملعىن بتنا جائعني ال طعام نلا •

 .ولك أنت وعيالك بقيتها : أباح هل أن يأكل بقية الصدقة اليت بقيت بعد إطعام ستني •

 :فوائد احلديث
 .أن الواجب هو إطعام ستني مسكينًا، والعدد هنا معترب رشاًع، فال جيوز أن يعطيها لشخص واحد .1

الفساد واملغريات، اليت تهيج صاحبها إىل ارتكاب اخلطيئة، أهمية ابلعد عما يثري الغرائز من مناظر مثرية أو جمالس ماجنة أو أمكنة موبوءة ب .2
 .والوقوع يف الفاحشة

 .حتصني الشارع املسلمني عن املعايص بفرض هذه العقوبات اليت تمنعهم من الوقوع يف املعايص .3

 .رتكبوهارمحة اهلل تعاىل بعباده املسلمني؛ حيث هيأ هلم هذه الكفارات اليت تمحو ذنوبهم، وتزيل خطاياهم اليت ا .4

 .تشوف الشارع إىل عتق الرقاب، وحترير العبيد وإىل إطعام الفقراء واملساكني؛ فإنه جعل عتق الرقبة كفارة لكثري من اذلنوب واملعايص .5

 الظهار حرام، وهذا الرجل اذلي ظاهر: إما أن يكون لم يبلغه اتلحريم، أو أنه يرى أن الوطء يف رمضان أشد حرمة من الظهار؛ فحصن نفسه .6
 .بالظهار عن اجلماع

 .؛ يلجد عنده حل مشلكته-صىل اهلل عليه وسلم-ظاهر ثم جامع، فوقع يف ذنبني عظيمني؛ فجاء إىل انليب  -ريض اهلل عنه-سلمة  .7

مجاعه يف حال ، وإنما أفتاه بما يكفر خطيئته، فأمره بالكفارة عن -صىل اهلل عليه وسلم-الرجل جاء نادًما تائباً خائفاً ذلا لم يُعنفه انليب  .8
 .ظهاره

أطعم ستني  -صام شهرين متتابعني، فإن لم يستطع: -عتق رقبة مؤمنة، فإن لم جيدها، أو لم جيد ثمنها: -كفارة الظهار مرتبة وجوبا كما ييل: .9
 .مسكينًا، لُك مسكني مد بر، أو نصف صاع من غريه

 .أن من ظاهر من امرأته ثم اعد وجامع فإنه تلزمه الكفارة السابقة .10

 .أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم تلزمه إال كفارة واحدة .11

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود   بريوت -سليمان بن األشعث الس 

رشكة مكتبة ومطبعة -د عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤا -سنن الرتمذي 
 م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

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

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط مسند 
 م 2001 - ـه 1421األوىل، 

 ه 1415 ،اثلانية: الطبعة. بريوت –عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي. دار الكتب العلمية 
دار املغين للنرش  -مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم( عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم، اتلمييم حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين 

 .م 2000 - ـه 1412واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

 م 2002 - ـه 1423لطبعة: األوىل، ا الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة بلاين،األ ادلين، نارص حممد- األم –صحيح أيب داود 
 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان

ة، :الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام  م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا
  مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان

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

غِريب   - ـه 1414 -املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن: دار هجر الطبعة: األوىل -ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام/ احلسني بن حممد بن سعيد ، املعروف بالما
 م 1994

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -الرياض بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، 
   (58155) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحَكم النساء < العالقة بني الرجل واملرأة اتلصنيف:

 الشفاعة. -اتلخيري للمعتقة العتق: موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 قال انلووي: أمجعت األمة ىلع أن األمة إذا اعتقت لكها حتت زوجها وهو عبد اكن هلا اخليار يف فسخ انلَكح. .1
 .احلقوق الشخصية واحلرية اليت يعترب فيها الفرد عن اكمل إرادته من غري إكراه اإلسالم يرايع .2

 .الشفاعة ليست أمرا وإنما يه واسطة خري وتوسل ؛ لقضاء حاجة املسلم .3

 .История Бариры и ее мужа  حديث قصة بريرة وزوجها

 :احلديث .860
يف قصة بريرة  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

: -صىل اهلل عليه وسلم-وزوجها، قال: قال هلا انليب 
ْعِتِه؟» إنما »قالت: يا رسول اهلل تأمرين؟ قال: « لو رااجا

ع  قالت: ال حاجة يل فيه.« أْشفا

** 

860. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) передаёт историю Бариры и её мужа, в 

которой Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал ей: «Может, вернёшься к нему?» Она 

спросила: «Ты велишь мне, о Посланник Аллаха?» 

Он ответил: «Я просто ходатайствую». Тогда она 

сказала: «Не нужен он мне» [Бухари]. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اكن زوج بريرة ريض اهلل عنها عبدا يقال هل مغيث 
ريض اهلل عنه، واكنت بريرة ريض اهلل عنها ختدم 
اعئشة ريض اهلل عنها قبل رشائها، فلما أعتقتها، 
وُجِعل هلا اخليار يف ابلقاء مع مغيث أو الفراق فارقته 

اهلل عنها، فَكن مغيث ريض اهلل عنه بعد بريرة ريض 
هذا اتلصدع األرسي يدور خلفها يف سكك املدينة 
ة  وطرقها يبيك ودموعه تسيل ىلع حليته؛ وهذا من شدَّ
حمبته لربيرة ريض اهلل عنها، علَّها تراجع قرارها 

 وترجع إيله.
فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم لربيرة ريض اهلل 

  .لَكن لك ثوابعنها: لو راجعته 

فقالت بريرة ريض اهلل عنها: يا رسول اهلل أتأمرين 
 .بمراجعته وجوًبا

 .فقال صىل اهلل عليه وسلم: إنما أتوسط هل

فقالت ريض اهلل عنها: ال غرض وال رغبة يل يف  
 .مراجعته

** 

Муж Бариры (да будет доволен ею Аллах) был 

рабом. Его звали Мугис (да будет доволен им 

Аллах). Барира прислуживала ‘Аише (да будет 

доволен ею Аллах) до того, как была выкуплена. 

Когда же ‘Аиша отпустила её на свободу, ей был 

предоставлен выбор: остаться с Мугисом или 

расстаться с ним. И Барира (да будет доволен ею 

Аллах) рассталась с ним. После того, как их семья 

распалась таким образом, Мугис (да будет доволен 

им Аллах) ходил за Барирой по улицам Медины и 

при этом слёзы текли по его бороде — так сильна 

была его любовь к ней. Он надеялся, что она 

изменит своё решение и вернётся к нему. 

И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал 

Барире (да будет доволен ею Аллах), что если бы 

она вернулась к нему, ей была бы награда за это. 

Она же спросила: «О Посланник Аллаха, ты велишь 

мне сделать это? Это моя обязанность?» Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Я лишь 

ходатайствую за него». Барира сказала: «Нет у 

меня никакого желания и никакой потребности в 

том, чтобы возвращаться к нему» 
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 .جواز رد الشفيع وليس ذلك قدح يف الراد أو الشفيع .4

 .استحباب الشفاعة فيما أجازه الرشع .5

 .بذل اإلحسان إىل اآلخرين .6

لو أمرها بذلك؛ ألنها سأتله: أتأمرين؟ ولو لم تأتمر بأمره لكن سؤاهلا  -صىل اهلل عليه وسلم-ال بريرة ريض اهلل عنها ألمر انليب ظاهره امتث .7
 .عبثًا

 .يف احلديث شفاعة اإلمام إىل الرعية ويه من مَكرم األخالق السنية .8

 .عدم مؤاخذة اإلمام ىلع من امتنع من قبول شفاعته .9

 .مباحني، فاختار ما ينفعه لم يلم، ولو أرض ذلك برفيقه املرء إذا خري بني .10

 املراجع:املصادر و

  .ه 1430كنوز رياض الصاحلني، أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا الطبعة األوىل : 

 .بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة ، بريوت، الطبعة األوىل :  نزهة املتقني، د. مصطىف
 .م1987 ـه 1407م، الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397

 .ه 1426الطبعة: رشح رياض الصاحلني، املؤلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .م 2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

 .ه1422صحيح ابلخاري، ملحمد بن إسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل، 

بلنان،  -املصابيح، املؤلف: يلع بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت مرقاة املفاتيح رشح مشَكة 
 .م2002 - ـه1422الطبعة: األوىل، 

   (3741) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < ألفاظ الطالق اتلصنيف:

 األيمان.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-راكنة يزيد بن  راوي احلديث:

 .رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابلتة : ابلت هو القطع، وهو هنا الطالق اذلي ال رجعة فيه •

 .آهلل : لكمة تستعمل يف القسم •

 :فوائد احلديث
 .نوى به اثلالث، صار ثالثا، وإن نوى به واحدة، فهو واحدة رجعيةأن طالق أبلتة يكون حبسب نية املطلق، فإن  .1

 Постановление Шариата об  حكم طالق ابلتة
окончательном разводе. 

 :احلديث .861
: أنه طلق امرأته -ريض اهلل عنه-عن يزيد بن راكنة 

، فأىت رسول اهلل  فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ابلاتَّةا
، قال: آهلل، قال: «آهلل؟»، قال: واحدة، قال: «ما أردت»
 «.هو ىلع ما أردت»

** 

861. Текст  хадиса: 

Язид ибн Рукана (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что он дал своей жене троекратный 

развод и пришёл по этому поводу к Посланнику 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). 

[Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха)] спросил: «Какое намерение у тебя было?» 

Тот ответил: «Дать ей только один развод». 

[Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха)] спросил: «Клянёшься Аллахом?» Он 

ответил: «Клянусь Аллахом». [Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха)] сказал: 

«Засчитывается лишь то, что ты хотел сделать.» 

 إسناده ضعيف  :درجة احلديث
** 

Его цепочка 

передатчиков слабая 

Степень достоверности 

хадиса: 

خيرب يلع بن يزيد بن راكنة بأن وادله أبا راكنة طلق 
صىل اهلل -امرأته ثالثًا فحزن عليها، فسأل انليب 

فأخربه بأنه ما قصد عن قصده بذلك  -عليه وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-إال واحدة، فاستحلفه انليب 

أنه ما أراد إال واحدة، فأجاب بأنه فعال قصد واحدة، 
فقال هل: لك ما أردت، أي أن إطالقك هذا اللفظ 
وأنت تنوي به واحدة يكون حمسوًبا لك ىلع حسب 

 .نيتك، فتحسب واحدة فقط

** 

‘Али ибн Язид ибн Рукана передаёт, что его отец 

Абу Рукана дал своей жене троекратный развод, а 

потом пожалел об этом, и Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) спросил о том, с каким 

намерением он сделал это. Тот ответил, что он 

хотел дать ей только один развод, и Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) велел ему 

поклясться, что он имел в виду именно один развод, 

и он сообщил, что хотел дать ей именно один 

развод. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал ему: мол, тебе засчитывается то, что ты 

хотел сделать. То есть хотя ты произнёс формулу 

развода трижды, у тебя было намерение дать ей 

только один развод, и тебе засчитается то, что 

соответствует твоему намерению, то есть один 

развод. 
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 .أن راكنة طلق زوجته أبلتة، وهو من كنايات الطالق، يقع به واحدة إن نوى واحدة، ويقع به ثالثا إن نواها .2

أليب راكنة، فدل ىلع أنه   -وسلمصىل اهلل عليه -استدل اجلمهور باحلديث ىلع أن طالق اثلالث األصل أنه يقع ثالثا بديلل استحالف انليب  .3
 .إن أراد أكرث من واحدة أنه يقع كذلك، لكن احلديث ضعيف

 .مرااعة القصود يف املعامالت .4

 املراجع:املصادر و

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

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي 
 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 

فيصل عيىس ابلايب  -دار إحياء الكتب العربية  -د فؤاد عبد ابلايقابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حمم -سنن ابن ماجه 
 .احلليب

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
 .م 2001 - ـه 1421األوىل، 

 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-تأيلف عبد اهلل الفوزانمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام: 

ة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام  .م 2003 - ـه 1423 اخلاِمسا

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

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

-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي-بلوغ املرام من أدلة األحَكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 
 .ه 1424 السابعة،: الطبعة

   (58141) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام أهل األعذار اتلصنيف:

 رواحة.مناقب ابن  -اجلهاد والسري موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
رْدااء  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو ادلَّ

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يف حرٍّ شديد : يف زمن حر شديد. •
 .وما ِفينا صائم : ليس فينا أحد صائم •

 :فوائد احلديث
 .جواز فطر املسافر يف رمضان .1

 -صىل اهلل عليه وسلم -اهلل َخرَْجَنا مع رسول 
يف شهر رمضان، يف َحرٍّ َشِديٍد، حىت إن اكن 

، وما  َري ةِ احلْ َحُدنَا يَلََضُع يََدهُ ىلع رأسِه من ِشدَّ
َ
أ

صىل اهلل عليه -فِيَنا صائٌم إال رسول اهلل 
 وعبد اهلل بن َرَواَحةَ  -وسلم

 

«Однажды во время рамадана мы 
двинулись в путь вместе с Посланником 

Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) в такой жаркий день, что 

человек из-за сильной жары вынужден 
был прикрывать голову рукой, и среди 

нас не было постящихся, если не считать 
Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и ‘Абдуллаха ибн 
Равахи.» 

 :احلديث .862
اِء  رْدا يِب ادلَّ

ا
راْجناا مع »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أ خا

يف شهر رمضان،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
هُ ىلع رأسِه  ُع يادا اضا ُدناا يلا حا

ا
ِديٍد ، حىت إن اكن أ رٍّ شا يف حا

. وما ِفيناا صائٌم إال رسوُل اهلل  ةِ احْلار  صىل اهلل -من ِشدَّ
ةا  -عليه وسلم  «.وعبد ُاهلل بن راوااحا

** 

862. Текст  хадиса: 

Абу ад-Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«Однажды во время рамадана мы двинулись в путь 

вместе с Посланником Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) в такой жаркий день, что 

человек из-за сильной жары вынужден был 

прикрывать голову рукой, и среди нас не было 

постящихся, если не считать Посланника Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) и ‘Абдуллаха 

ибн Равахи.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اِء  رْدا أنهم خرجوا يف سفر  -ريض اهلل عنه-خيرب أبو ادلَّ
يف شهر رمضان، واكن ذلك يف حٍر شديد، حىت إنه من 
شدة احلر يلاضع الرجل يده ىلع رأسه يليق رأسه بيده 

صىل اهلل -من شدة احلر ، وما فيهم صائم إال انليب 
ةا -عليه وسلم ريض -األنصاري  ، وعبد اهلل بن راوااحا

، فقد حتمال الشدة وصاما، مما يدل ىلع جواز -اهلل عنه
الصيام يف السفر مع املشقة اليت ال تصل إىل حد 

ِة.  اتلَّْهلُكا

** 

Абу ад-Дарда (да будет доволен им Аллах) 

сообщает, что они отправились в путь в месяце 

рамадан. Стоял сильный зной — такой, что людям 

приходилось прикрывать рукой голову от палящего 

солнца. И среди них не было постящихся, кроме 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и 

‘Абдуллаха ибн Равахи аль-Ансари (да будет 

доволен им Аллах). Они терпеливо переносили 

зной и соблюдали пост, что свидетельствует о том, 

что соблюдать пост в пути разрешается при 

условии, что трудности, испытываемые 

постящимся, не таковы, что способны погубить его. 



 

343 
 

 .املحتملةأن الفطر أفضل مع املشقة  .2

 .إذا جاز الفطر يف رمضان ألجل املشقة الشديدة يف السفر جاز يف غري رمضان، كصيام انلذر، فله الفطر .3

 .-تعاىل-أن اتلويق من أسباب الرضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

 .ه1408رناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األ

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 .ه 1426

 .جيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرشتأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انل

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ه1422انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق 
 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (4505) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحَكم احلرمني وبيت املقدس اتلصنيف:
  < أحَكم ومسائل احلج والعمرةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 ."ويف مسلم "الغراب األبقع
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

َوابي  لُكُُّهنَّ فَاِسٌق، ُيْقَتلَْن يف احَلَرِم: مَخٌس من ادلَّ
َرةُ، َواللَكُْب 

ْ
ةُ، َوالَعْقَرُب، وَالَفأ

َ
الُغراُب، َواحلَِدأ

 الَعُقورُ 
 

«Пять живых существ являются 
вредителями и убиваются даже на 

священной территории Харам: и это 
ворона, коршун, скорпион, мышь и 

бешеная собака.» 

 :احلديث .863
صىل اهلل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
وااب  لُكُُّهنَّ فااِسٌق، »قال:  -عليه وسلم مخٌس من ادلَّ

ُة،  را
ْ
أ ْقراُب، واالفا ُة، واالعا

ا
أ ِم: الغراُب، وااحِلدا ُيْقتالنا يف احلارا

ُقورُ  ُْب العا ٌْس فاوااِسق » ويف رواية: «. وااللكا يف يقتل مخا
ِم   «.احْلِل  وااحْلارا

** 

863. Текст  хадиса: 

Со слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах) 

сообщается, что Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал: «Пять живых существ 

являются вредителями и убиваются даже на 

священной территории Харам: и это ворона, 

коршун, скорпион, мышь и бешеная собака.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أن  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث خترب اعئشة 
أمر بقتل مخس من  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

ادلواب لكهن يتصف بالفسق، سواء يف احِلل أو احلرم، 
ُة، 

ا
أ ثم بني تلك اخلمس بقوهل: الُغراُب واحِلدا

ُقوُر.   ُة، واللكب العا را
ْ
أ ْقراُب، واالفا  واالعا

احليوانات، وصفت بالفسق، فهذه مخسة أنواع من 
وهو خروجها بطبعها عن سائر احليوانات، باتلعدي 

 .واألذى

ونبه بها معدودة، الختالف أذاها، فيلحق بها 
ماشالكها يف فسقها من سائر احليوانات، فتقتل 
ألذيتها واعتدائها، فإن احلرم ال جيريها واإلحرام ال 

 .يعيذها

** 

В данном хадисе ‘Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) сообщает, что Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) повелел убивать пять видов 

живых существ, характеризующихся своим 

вредительством, и делать это как на священной 

территории Харам, так и за ее пределами. Далее он 

пояснил, о каких животных идет речь: это ворона, 

коршун, скорпион, мышь и бешеная собака. Эти 

пять животных являются вредителями и 

отличаются от остальных животных своей 

агрессивной и враждебной природой. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) перечислил 

5 конкретных видов этих живых существ не для 

ограничения ими, а для того, чтобы на их примере 

указать на разные виды вреда, которые они наносят 

людям. Поэтому любое другое животное, 

наносящее такой же вред и являющееся таким же 

опасным с точки зрения своей агрессии, тоже 

относится к ним и убивается так же, как и они. И в 

этом отношении священная территория Харам или 

пребывание в состоянии ихрам не являются 

ограничением для уничтожения таких животных. 
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 :معاين املفردات
وااب  : مجع دابة، ويه ما يدب ىلع األرض من طري وغريه •  .ادلَّ

 .باإليذاءالفاسق : معتٍد  •

ُقوُر : أي املتصف بالعقر، وهو اذلي جيرح بنابه أو ظفره •  .اللكب العا

ُم مكة؛ وُسيِما بذلك الحرتامه وتعظيمه، وهو ما اكن داخل األميال اليت تبعد عن الكعبة بنسب ُمتلفة: • را ُم : حا ميال من جهة  14. أطوهلا: 1احلارا
 .9و 7و 3بني ذلك:  .3أميال من جهة اتلنعيم. 3. أقرصها: 2بطن عرنة.

 .احِلل : ما اكن خارج حدود احلرم •

ةُ : طائر من اجلوارح، يعيش ىلع أكل اجليف وصغار الطيور •
ا
أ  .احِلدا

 :فوائد احلديث
واابُّ اخلمِس يف احِلل  واحلرم، للُمحل والُمحرم .1  .مرشوعية قتل هذه ادلَّ

 .جواز قتل لك ما شابهها يف طبعها من األذية .2

 .اكنت صغرية اعتبارا بمآهلاجواز قتلها ولو  .3

 .حماربة اإلسالم لألذى والعدوان، حىت يف ابلهائم .4

 .كمال الترشيع اإلساليم، حيث طلب القضاء ىلع ذوي الفساد واإلفساد .5

 املراجع:املصادر و

 .ه1408ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية 

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 .ه1426

 .بها بيانات نرشتأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد 

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل 

 .لم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوتصحيح مس
   (4543) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقات اتلصنيف:

مة موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   تقدير انلفقات. -العادة حُماكَّ
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُه إال الْقِليل من انلَّفقة. • ْبنااءا

ا
أ ه وا نَّه ال ُيْعطي زاوْجا

ا
ِحيٌح : بمعىن أ  شا

 .ُجنااٍح : إِثْم •

ْعُروِف :  • اياةبِالْما نه ِكفا
ا
در اذِلي ُعرِفا بِالْعادة أ  .الْقا

 :فوائد احلديث
د الفقراء والّصغار .1 والا

ا
وجة واأْل  .وجوب انلفقِة ىلع الزَّ

ِق عليه وحال املنِفق مًعا .2 اياة الُْمنْفا ُر بِِكفا دَّ ةا ُتقا قا نَّ انلَّفا
ا
 .أ

جنبية للحاجة .3
ا
م اأْل  .جواز سماع الكا

 .ْكوى والُْفتْيا، إذا لم يقصد الغيبةجواز ذكر االنسان بما يكره للشَّ  .4

ُخِذي ِمْن َماهِلِ بِالَْمْعُروِف َما يَْكِفيِك َويَْكيِف 
  بَنِيِك 

«Бери из его имущества то, что 
необходимо тебе и твоим детям, но знай 

меру.» 

 :احلديث .864
دخلت هند »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يِب سفيان -بنت ُعتْباةا 
ا
ة أ

ا
صىل -ىلع رسول اهلل  -امرأ
باا ُسْفياان  -اهلل عليه وسلم

ا
فقالت: يا رسول اهلل، إنَّ أ

ِحيٌح،  ال ُيْعِطيين من انلفقة ما يكفيين راُجٌل شا
ْل  ها رْيِ ِعلِْمِه، فا

اهِلِ بِغا ْذُت ِمْن ما خا
ا
، إالَّ ما أ ويكيف بايِنَّ

الا رسول اهلل: ُخِذي ِمْن  قا َّ يِف ذالِكا ِمْن ُجنااٍح؟ فا ا يلعا
ياْكيِف بانِيِك  ا ياْكِفيِك وا ْعُروِف ما اهِلِ بِالْما  «.ما

** 

864. Текст  хадиса: 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала: 

«Однажды Хинд бинт ‘Утба, жена Абу Суфйана, 

вошла к Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и сказала: "О Посланник 

Аллаха! Абу Суфйан – скупой человек. Он не 

обеспечивает меня и моих детей надлежащим 

образом, и мне приходится брать у него деньги без 

его ведома. Ложится ли на меня за это грех?" 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) ответил: "Бери из его имущества то, что 

необходимо тебе и твоим детям, но знай меру.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىلَّ اهلل عليه -اْستاْفتات هند بِنُْت ُعتْباة رسول اهلل 
بناءها  -وسلم

ا
نَّ زوجها ال يعطيها ما يكِفيها يه وأ

ا
أ

يب 
ا
من انلفقة، فهل هلا أن تأخذ من مال زوجها أ

خذت قاْدرا ُسفيان بغري علمه؟ فأفتاها جبواز ذلك 
ا
إِذا أ
 الكفاية باملعروف، أي دون زيادة وتعدي.

** 

Хинд бинт ‘Утба обратилась с вопросом к 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) по поводу того, что её муж не даёт ей 

достаточно средств на обеспечение себя и её 

детей. Она спросила его о том, дозволено ли ей в 

таком случае брать деньги своего мужа, Абу 

Суфйана, без его ведома? Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) вынес суждение о том, что 

ей дозволено поступать так, если она берёт ровно 

столько средств, сколько необходимо, т. е. не беря 

лишнее и соблюдая меру. 
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ا .5 ن ُمتاعا ا اكا اياة، وهذا راجٌع إىل ما ة الِكفا قا قة ِمثْلها اعتماد الُعْرف يف اأْلُمور اليت ليس فيها حتِديٌد رشيع، فقد جعل هلا ِمن انلَّفا فااً يف نفا را
دها  .وأْوالا

ك الشخص إذا قدر ولم يرتتب ىلع ذلك مفسدة واكن ذلك ظاهراً أن من ظفر حبقه من عند شخص أنكره عليه هل أن يأخذ حقه من ذل .6
 .كدين ونفقة وحنوها

 .جواز خروج الزوجة من بيتها حلاجتها من حماكمة واستفتاء وغريهما، إذا أذن هلا زوجها يف ذلك، أو علمت رضاه به .7

 املراجع:املصادر و

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

 .ه1422ابلايق(،  ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 .ه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحَكم، للنجيم، ط

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

ربية السعودية، اإلعالم بفوائد عمدة األحَكم، البن امللقن، املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة الع
 .م1997 - ـه 1417الطبعة: األوىل، 

   (2965) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة االستسقاء اتلصنيف:

يَْستَْسيِق،  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انليب 
فتوجه إىل القبلة يدعو، وَحّول رَِداءه، ثم صىلَّ 

 ركعتني، َجَهَر فيهما بالِقراءة
 

«Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) вышел для проведения 

молитвы о ниспослании дождя. Он 
повернулся лицом к кибле, обратился к 
Аллаху с мольбой, надел свою накидку 

по-другому, а затем совершил молитву в 
два ракята, читая в них Коран вслух.» 

 :احلديث .865
ِصم املاِزيِن  ريض اهلل -عن عبد اهلل بن زيد بن اعا

 -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انليب »قال:  -عنه
اءه، ثم  ل رِدا وَّ ه إىل القبلة يْدعو، وحا اْستاْسيِق، فتاواجَّ ي

را فيهما بالِقراءة ها إىل »ويف لفظ «. صىلَّ ركعتني، جا
ىلَّ   «.الُْمصا

** 

865. Текст  хадиса: 

Абдуллах ибн Зейд ибн ‘Асым аль-Мазини (да будет 

доволен им Аллах) передал: «Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) вышел для 

проведения молитвы о ниспослании дождя. Он 

повернулся лицом к кибле, обратился к Аллаху с 

мольбой, надел свою накидку по-другому, а затем 

совершил молитву в два ракята, читая в них Коран 

вслух». В другой версии хадиса передано, что 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

вышел «к месту моления.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يلقوموا العباد بأنواع من االبتالء؛  -تعاىل-يبتيل اهلل 
بداعئه وحده ويلذكروه، فلما أجدبت األرض يف عهد 

، خرج بانلاس إىل مصىل -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
، -تعاىل-العيد بالصحراء؛ يلطلب السقيا من اهلل 

-ويلكون أقرب يف إظهار الرضاعة واالفتقار إىل اهلل 
، فتوجه إىل القبلة، مظنة قبول ادلاعء، وأخذ -تعاىل

أن يغيث املسلمني، ويزيل ما بهم من يدعو اهلل 
 قحط.

وتفاؤال بتحول حاهلم من اجلدب إىل اخلصب، ومن 
ل رداءه من جانب إىل آخر، ثم  الضيق إىل السعة، حوَّ
صىل بهم صالة االستسقاء ركعتني، جهر فيهما 

 .بالقراءة؛ ألنها صالة جامعة

** 

Всевышний Аллах испытывает Своих рабов 

разными видами испытаний, дабы они взывали с 

мольбами лишь к Нему Одному и всегда помнили 

Его. Когда во времена Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) иссохла земля, он вышел 

вместе с людьми на пустырь, где обычно 

проводились праздничные молитвы, чтобы 

обратиться ко Всевышнему Аллаху с мольбой о 

ниспослании дождя и чтобы ещё больше выразить 

свою покорность и нужду во Всевышнем Аллахе.  

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) повернулся лицом к кибле, 

предполагая, что это способствует принятию 

мольбы, и начал взывать к Аллаху ниспослать 

мусульманам дождь и прекратить засуху.  

И в качестве доброго предзнаменования об 

изменении положения людей к лучшему — от 

неурожая к плодородию и от тяготы к достатку — 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

надел свою накидку наизнанку, в результате чего её 

правая сторона оказалась слева, а левая — справа. 

Затем он совершил молитву о ниспослании дождя 

в два ракята, в каждом из которых читал Коран 

вслух, поскольку это была общая молитва. 
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 اتلفاؤل.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .خرج انليب : أي من بيته إىل مصىل العيد وهو خارج املسجد •

 .إنزال املطر عند اتلرضر بفقدهيستسيق : االستسقاء طلب السقيا وهو  •

 .فتوجه إىل الِقبْلة : استقبلها بوجهه ويه جتاه الكعبة بمكة •

ل رِدااءه : جعل أيمنه أيرسه وظهره بطنًا وبطنه ظهًرا •  .حوَّ

 .رداء : ما يوضع ىلع املنكبني ويسرت أىلع اجلسم •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية صالة االستسقاء .1

 .يدمرشوعية إقامتها يف مصىل الع .2

 .استقبال القبلة عند ادلاعء؛ ألنها مظنة اإلجابة .3

 .مرشوعية حتويل الرداء أثناء ادلاعء لالستسقاء، تفاؤاًل بتحول احلال من القحط واجلدب إىل الرخاء واخلصب .4

 .اجلهر يف صالة االستسقاء بالقراءة، اكجلمعة، والعيدين، والكسوف وأنها ركعتان .5

 .وجيوز بعدها كما يف روايات أخرىأن ادلاعء بالسقيا قبل الصالة،  .6

ا -تعاىل-مفتقر إىل اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .7  .يف جلب املنافع ودفع املضار وال يملك نلفسه وال لغريه نفًعا وال رضًّ

 املراجع:املصادر و

 .م 2006 - ـه1426الطبعة العارشة، تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، 

 .ه1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

 .ه1422 صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل

 .بريوت -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .تأسيس األحَكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل

 .م2001بريوت، الطبعة األوىل،  -لعريب تهذيب اللغة، ملحمد بن أمحد األزهري، املحقق: حممد عوض مرعب، انلارش: دار إحياء الرتاث ا
   (5274) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصالة < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات <  اتلصنيف:

 اتلحية يف اإلسالم.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 استفهاًما، وهنا لالستفهام.كيف : اسٌم جامٌد يأِت ىلع وجهني، فيكون رشًطا، ويكون  •
 .يقول هكذا : األصل يف القوِل هو انلطُق باللسان، إالَّ أنَّه يعربَّ به عن الفعل •

ا، ِضّد قبضها • اها ارشا ه : ن  .بسط كفَّ

 .كفه : الكف:يه راحُة ايلد مع األصابع •

 :فوائد احلديث
 .وتتابُِّع آثاره، فما فاته من سنته يسأُل عنه من حرضه -عليه وسلمصىل اهلل -ىلع ُسنَِّة انلَّيِب   -ريض اهلل عنهما-ِحْرُص ابن عمر .1

ا، ولو اكنت إشارًة مفهومة تكيف عن الالكم، سواٌء أكانْت بالرأس، أو بايلد، أو بالعني، أو غ .2  .ريهاأنَّ اإلشارة يف الّصالة ال ُتبِْطلُها

ل م عليه -صىل اهلل عليه وسلم-انليبُّ أنَّ احلركة إذا اكناْت قليلًة حلاجة ال ُتبِْطُل الصالة، فهذا  .3  .يبسط يده لُك ُمسا

، فإنَّ انلَّيبَّ  .4 ا سلَّم من الصالة، أقرَّهم، ولم ينههم عن ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-جواُز السالم ىلع املصيل   .لمَّ

 .استحباب راد  السالم من املصيل  باإلشارة .5

ِب حاهل فيها، وهو بهذه األعماِل يأِت فعلا اخلري، ويرشعه ألمته، عليه ؛ فإنَّ -صىل اهلل عليه وسلم-ُحْسُن خلق انليب  .6 ه يأِت أبوابا اخلريات حِباسا
 .الصالة والسالم

إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج رسول اهلل 
  قباء يصِّل فيه

«Однажды Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) отправился в 

мечеть Куба, чтобы совершить там 
молитву …»  

 :احلديث .866
خرج »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

يل   -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  إىل ُقبااءا يُصا
لَُّموا عليه وهو »، قال: «فيه تْه األنصار، فاسا اءا فاجا

يْت رسول اهلل «يُصيل  
ا
-، قال: " فقلت بِلالال: كيف رأ

ل ُمونا  -اهلل عليه وسلمصىل  ياُردُّ عليهم ِحني اكنوا يُسا
ه،  طا كفَّ اسا ذا، وب كا ؟ "، قال: يقول ها عليه وهو يُصيل 

ْهراه إىل فْوق.  وجعل بطنه أسفل، وجعل ظا

** 

866. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт: «Однажды Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) отправился в 

мечеть Куба, чтобы совершить там молитву, и 

подошедшие ансары поприветствовали его, когда 

он молился. Я спросил Биляля: “Как Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил 

на их приветствие, ведь он молился?” Он сказал: 

“Простёр кисть ладонью вниз ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني احلديث الرشيف جواز رد السالم باإلشارة حال 
ذلك مع  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة لفعل انليب 

حني سلموا عليه وهو يصيل يف مسجد قباء، األنصار 
 وصفته ببسط الكف فقط.

** 

Из хадиса следует, что разрешается отвечать на 

приветствие жестом во время молитвы, поскольку 

именно так поступил Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), когда ансары 

поприветствовали его во время совершения им 

молитвы в мечети Куба: он просто простёр свою 

кисть. 
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ْن هو يف املدينة .7  .استحباُب زيارة مسجد قباء، والصالةِ فيه لِما

 املراجع:املصادر و

 .سنن الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت

 .السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد

 .مسند أمحد بن حنبل، إليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب

 . ه، دار ابن اجلوزي، الرياض1427، 1الفوزان، ط منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح 

 .ه1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 .ه1422، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، 1سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين، ط
   (10655) املوحد: الرقم
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-خطبنا انليب 
األضَح بعد الصالة، فقال: من صىل صالتنا 

َونََسَك نسَكَنا فقد أصاب النّسَك، ومن نسك 
 قبل الصالة فال نسك هل

 

«Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) обратился к нам с проповедью в 

день жертвоприношения после 
молитвы. Он сказал: “Кто совершил 

нашу молитву и наше 
жертвоприношение, тот совершил 
жертвоприношение. А если кто-то 
совершил жертвоприношение до 

молитвы, то нет ему 
жертвоприношения ”»  

 :احلديث .867
زب  ااء بن اعا خطبنا »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الربا

يوم األضىح بعد  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ناا فقد  كا نُُسكا اسا ن الصالة، فقال: من صىل صالتنا وا
، ومن نسك قبل الصالة فال نُُسك هل.  أصاب النُُّسكا

ةا بن ِنياار  زٍب -فقال أبو بُْردا ااء بن اعا  : يا-خال الربا
رسول اهلل، إين نسكت شاِت قبل الصالة، وعرفت أن 
ايلوم يوم أكل ورشب، وأحببت أن تكون شاِت أول 
ما يذبح يف بييت، فذحبت شاِت، وتغديت قبل أن آِت 
الصالة. فقال: شاتك شاة حلم. قال: يا رسول اهلل، فإن 
تاْجِزي  فا

ا
نااقًا نلا يه أحب إيل من شاتني؛ أ عندنا عا

ِْزيا عن أحد بعدكعين؟ قال: نعم،   «.ولن جتا

** 

867. Текст  хадиса: 

Аль-Бара ибн Азиб (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) обратился к нам с проповедью в день 

жертвоприношения после молитвы. Он сказал: “Кто 

совершил нашу молитву и наше 

жертвоприношение, тот совершил 

жертвоприношение. А если кто-то совершил 

жертвоприношение до молитвы, то нет ему 

жертвоприношения”. Тогда поднялся Абу Бурда ибн 

Нийар, дядя аль-Бара ибн Азиба со стороны 

матери, и сказал: “О Посланник Аллаха! Я зарезал 

мою овцу до того, как пойти на молитву. Я узнал, 

что сегодня — день еды и питья и я захотел, чтобы 

моя овца стала первым животным, которое зарежут 

в моём доме, и я зарезал свою овцу и поел до того, 

как прийти на молитву”. [Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха)] сказал: “Твоя овца — 

просто мясо”. Он сказал: “О Посланник Аллаха, у 

нас есть небольшая козочка. Для меня она дороже 

двух овец. Будет ли моё жертвоприношение 

действительным, если я принесу в жертву её?” Он 

сказал: “Да, однако такое жертвоприношение не 

будет действительным ни для кого после тебя ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف يوم عيد  -صىل اهلل عليه وسلم-خطب انليب 
األضىح بعد صالتها، فأخذ يبني هلم أحَكم اذلبح 

ايلوم، فذكر هلم أنه من صىل مثل هذه ووقته يف ذلك 
-الصالة، ونسك مثل هذا النسك الذلين هما هديه 

 ، فقد أصاب النسك املرشوع.-صىل اهلل عليه وسلم
أما من ذبح قبل صالة العيد فقد ذبح قبل دخول 
وقت اذلبح فتكون ذبيحته حلًما ال نُُسًَك مرشواًع 

 اهلل صىل-مقبواًل، فلما سمع أبو بردة خطبة انليب 

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) произнёс 

проповедь в день жертвоприношения после 

праздничной молитвы и разъяснил нормы Шариата, 

касающиеся жертвоприношения, а также время, в 

которое надлежит совершать его в этот день. Он 

сказал им, что кто совершил такую молитву и 

совершил такое жертвоприношение, сделав всё 

так, как он учил, тот совершил предписанные 

религией действия должным образом. Если же 

человек совершил жертвоприношение 

преждевременно, то это просто заклание, подобное 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < األضحية اتلصنيف:

زٍِب  راوي احلديث: ااِء بِْن اعا  -ريض اهلل عنهما-الرْبا
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-يوم األضىح : يوم عيد األضىح، هو ايلوم العارش من ذي احلجة من لك سنة، وهو يوم انلحر اذلي تُذبح فيه األنعام تقرًبا إىل اهلل  •

 .صىل صالتنا : صىل مثل صالتنا يف اهليئة والزمن واملَكن •

 .: ذبح نُُسك •

 .أصاب النُُّسك : وافق النُُّسك املرشوع •

 .قبل الصالة : قبل تمام صالة العيد بالتسليم منها •

 .فال نسك هل : فال تقبل أضحيته وال تصح، ولكن جيوز هل أكل حلم ذبيحته •

 .أبو بردة بن نيار : صحايب شهد بيعة العقبة وغزوة بدر وما بعدها •

 .بني صالة الفجر وطلوع الشمس، والغداء ما يؤلك أول انلهار، ونسميه ايلوم فطوًراتغديت : أكلت أكلة الغداة ويه ما  •

 .شاتك شاة حلم : أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية •

نااقًا : العناق األنىث من ودل املعزى إذا قويت ولم تتم السنة، وهو بفتح العني وختفيف انلون •  .عا

 .قيمتها أحب ايل من شاتني : لسمنها وكرثة •

 .بعدك : سواك، يعين أنها خصيصة أليب بردة •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-تقديم الصالة ىلع اخلطبة يف صالة العيد، وأن هذا هو سنة انليب  .1

 .أن من حرض الصالة واذلكر ثم ذبح بعد الصالة فقد أصاب السنة وحظي باالتباع .2

 .العيدوقت اذلبح يوم األضىح يدخل بانتهاء صالة  .3

قال: يا رسول اهلل، إين ذحبت شاِت قبل  -عليه وسلم
الصالة، وعرفت أن ايلوم يوم أكل ورشب، وأحببت 
أن تكون شاِت أول ما يُذبح يف بييت، فذحبت شاِت، 

 .وتغديت قبل أن آِت إىل الصالة

: ليست نسيكتك -صىل اهلل عليه وسلم-فقال 
رسول اهلل: أضحية مرشوعة، وإنما يه شاة حلم. قال يا 

ّباة يف ابليت، واغيلة يف نفيس،  نااقا ُمرا إن عندي عا
تُْجِزي عيّن إذا  فا

ا
ويه أحب إيلنا من شاتني، أ

صىل اهلل -أرخصتها يف طاعة اهلل ونسكتها؟ قال 
: نعم، ولكن هذا احلكم لك وحدك -عليه وسلم

من سائر األمة خصيصة لك، فال جُتِْزي عنهم عناق 
 .م سنةمن املعزى ما لم تُت

закланию животного ради мяса, а не предписанное 

жертвоприношение, принимаемое Всевышним. 

Услышав слова Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), Абу Бурда сказал: «О Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха), поистине, я 

зарезал свою овцу до молитвы. Я узнал, что 

сегодня — день еды и питья, и я захотел, чтобы моя 

овца стала первым животным, которое зарежут в 

моём доме, и я зарезал свою овцу и поел до того, 

как прийти на молитву». 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Это не предписанное Шариатом 

жертвоприношение, а просто овца, зарезанная на 

мясо». Он сказал: «О Посланник Аллаха, у нас есть 

козочка, которую мы держим дома, и она дорога 

мне, и она дороже для меня, чем две овцы. Так 

примется ли моё жертвоприношение, если я 

принесу в жертву её в знак покорности Аллаху?» 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Да, однако это разрешение дано 

только тебе, это твоя особенность и никому после 

тебя не разрешается приносить в жертву козлёнка 

в возрасте до года». 
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 .أن يوم العيد يوم فرح ورسور وأكل ورشب، فإذا أريد بذلك إظهار معىن العيد، فهو عبادة .4

 .بإجزاء العناق، فهو هل من دون سائر األمة فال يقاس عليه -ريض اهلل عنه-أبا بردة  -صىل اهلل عليه وسلم-ختصيص انليب  .5

لم يُعذر فيها باجلهل، وتبىق اذلمة مشغولة إىل حني اإلتيان باملأمور، خبالف  فيه ديلل ىلع أن املأمورات إذا وقعت ىلع خالف مقتىض األمر .6
 .املنهيات، وهذه قاعدة مليحة نافعة كما نبَّه ابن دقيق العيد

 املراجع:املصادر و

 .م 2006 - ـه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة: العارشة،  -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 

 .1426مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة األوىل  -طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات -تنبيه األفهام للعثيمني 

 .1435- األوىل الطبعة - الرياض - القحطاين وهف بن يلع بن سعيد اعتناء-باز بن العزيز عبد–اإلفهام يف رشح عمدة األحَكم 

 .م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية، -خالصة الالكم لفيصل املبارك احلريميل 

 .1381اإلملام برشح عمدة األحَكم إلسماعيل األنصاري طبعة دار الفكر دمشق األوىل 

 .دار املنهاج القاهرة مرص الطبعة األوىل -تأسيس األحَكم ألمحد بن حيىي انلجيم

الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -زهري بن نارص انلارص  صحيح ابلخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد
 .ه1422

 .بريوت -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 دار اثلانية، الطبعة: 23 - 1 اءاألجز( ه 1427 - 1404 من: )الطبعة- الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -املوسوعة الفقهية الكويتية
 .: الطبعة اثلانية، طبع الوزارة45 - 39جزاء األ مرص، - الصفوة دار مطابع األوىل، الطبعة: 38 - 24 األجزاء الكويت، - السالسل

   (5401) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع < آثار الرضاع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  راوي احلديث:
 .حبان واللفظ هل رواه ابلخاري وابن اتلخريج:

 صحيح ابن حبان مصدر منت احلديث:

، وايلد العليا خري الصدقة ما اكن عن  ظهر غىنا
  خري من ايلد السفىل، ويلبدأ أحدكم بمن يعول

«Лучшая милостыня — та, подав 
которую, человек остаётся 

состоятельным. И высшая рука лучше 
низшей. И пусть любой из вас начинает с 

тех, кто находится на его содержании» 

 :احلديث .868
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-هريرة عن أيب 

ْهر  -اهلل عليه وسلم قال: "خري الصدقة ما اكن عن ظا
 
ْ
فىل، ويلابدأ ِغىن، وايلُد الُعليا خرٌي ِمن ايلد السُّ
، وتقول  َّ ن ياعول". تقول امرأته: أنِْفْق يلعا أحُدكم بِما
بُْده: أْطِعْميِن  ن تاِكليُن، ويقول هل عا أمُّ ودله: إىل ما

 واْستاْعِمليِْن.

** 

868. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Лучшая 

милостыня — та, подав которую, человек остаётся 

состоятельным. И высшая рука лучше низшей. И 

пусть любой из вас начинает с тех, кто находится на 

его содержании». [Абу Хурайра пояснил]: «Ведь его 

жена говорит: “Обеспечивай меня”. И рабыня, 

родившая ему детей, говорит: “На кого ты 

оставляешь меня?” И раб его говорит: “Накорми 

меня и дай мне работу ”.»  

  :درجة احلديث
صحيح, لكن قوهل: ))تقول 
امرأته (( مدرٌج من قول أيب 

 هريرة

** 

 
Степень достоверности 

хадиса: 

بني احلديث أن أفضل الصدقات ما اكن املتصدق به 
غري حمتاج إيله نلفقِة عياهل وأهله, وال حيتاجه لسداد 

ىلع الُمنِفق أن يبدأ دين عن نفسه، وأن الواجب 
بنفقات من يعول، اكلزوجة واألوالد وما ملكت 
يمينه, وأنه ال ينبيغ أن حيبس انلفقة عنهم فيتصدق 
ىلع ابلعيدين، ويرتك األقربني، ممن يعوهلم وينفق 

 عليهم.
وبني احلديث أنه إْن فاُضل عنده ما يزيد ىلع نفقة من 

الفقراء هم حتت يده, فإنه يتصدق ىلع األبعدين من 
واملحتاجني، ثم بني احلديث فضل اإلنفاق بأنَّ يدا 
ا ومعىًن؛  الُمعطي واملنفق يه الُعليا ىلع يد اآلخذ حسًّ

 .وذلك بما أنفق من ماهل، وبذل من إحسانه

** 

Из хадиса следует, что лучшая милостыня — та, 

которая не отражается на способности человека 

содержать семью и не оставляет его в положении 

должника, и что расходующий должен начинать с 

тех, кто находится на его содержании, то есть с 

жены, детей, невольников и так далее. И ему не 

следует отказываться расходовать на них, чтобы 

вместо этого подать милостыню кому-то чужому, 

оставляя близких, находящихся на его иждивении, 

в нужде. Из хадиса следует, что если у человека 

есть что-то сверх содержания тех, кто находится на 

его иждивении, то он может отдать это в качестве 

милостыни чужим людям — беднякам и 

нуждающимся. В хадисе также содержится 

указание на достоинство расходования: рука 

дающего и расходующего является высшей и в 

смысле положения, и в смысле достоинства по 

отношению к руке берущего, потому что 

расходующий тратит свои средства и оказывает 

благодеяние. 
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 وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب

 :معاين املفردات
 .عن ظهر غىن : أي: ما اكن املتصدق به غري حمتاج إيله نلفقِة عياهل وأهله, وال حيتاجه لسداد دين عن نفسه •

 .ايلد الُعليا : يد الُمعطي •

فىل : يد السائِل •  .ايلد السُّ

ن ياعول : يلبدأ يف اإلعطاء واإلنفاق بأهل بيته اذلين يُنفق عليهم •  أحُدكم بِما
ْ
 .ويلابدأ

َّ : أي تقول هل: أطِعمين واْكُسين, ألن ذلك من انلفقة الواجبة عليك, وذلك حال منعه انلفقة عليها, أو تق • ديمه غريها من تقول امرأته: أنِْفْق يلعا
 .قرابته عليها

ة اليت تدل من سيدهاأمُّ ودله : يه األ •  .ما

ن ترتكين؟ • ن تاِكليُن : أي: إىل ما  إىل ما

بُْده : العبد: هو ضد احلر, وهو اذلي يكون رقيًقا ومملواًك للحر •  .عا

 .واستاعِمليْن : استخدمين يف العمل وإاّل فِبعيِن  •

 :فوائد احلديث
 .فضل الصدقة, والرتغيب يف ابلذل واإلنفاق .1

 .املحسنة ىلع ايلد السفىل اآلخذة أو السائلةفضل ايلد العليا املنفقة أو  .2

 .أن أفضل الصدقة ما اكن عن سعة وفضل وغىن بعد أن يؤدي ما يلزمه حنو أهله ومن يعول, ثم جيود بعد ذلك ىلع ابلعيدين .3

 .م وينفق عليهمأنَّ الواجب ىلع الُمنِفق أن يبدأ بنفقات من يعول، فال يذهب يلتصدق ىلع ابلعيدين، ويرتك األقربني، ممن يعوهل .4

 .وجوب اإلنفاق ىلع من ذكر من الزوجة واململوك .5

وان -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع انلفس؛ ذلك أنَّ الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال  .6 : "هنَّ عا
 .عندكم"؛ أي: أسريات

 .بطالق أو خلع أو فسخ، وذلك راجع إىل رغبتها وطلبهاأنَّ اذلي يعرس بنفقة زوجته عليه أن يفارقها  .7

 املراجع:املصادر و

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -

  1414, مؤسسة الرسالة, الطبعة: اثلانية،  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان , حتقيق: شعيب األرنؤوط -

الطبعة:  -اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه لألبلاين, دار باوزير للنرش واتلوزيع، جدة  -
  ه 1424األوىل، 

 ه 1424ط: السابعة،  -الفلق بلوغ املرام من أدلة األحَكم البن حجر حتقيق: سمري بن أمني الزهري, دار  -
ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما   ه 1423توِضيُح األحَكا
  -ه 1415بريوت, الطبعة: اثلانية،  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -

 .نرش: دار احلديثسبل السالم للصنعاين،  -

 ه 1323إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري للقسطالين املطبعة الكربى األمريية، الطبعة: السابعة،  -
 م 2006 _ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  -
 ه1428 1املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رشح بلوغ  -
 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

ادلار  -املكتبة العرصية ُمتار الصحاح زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ت: يوسف الشيخ حممد,  -
  ه1420انلموذجية، الطبعة: اخلامسة، 

 .ه 1429معجم اللغة العربية املعارصة,  د أمحد ُمتار عبد احلميد عمر، بمساعدة فريق عمل،اعلم الكتب, الطبعة: األوىل، -
   (58185) الرقم املوحد:



 

357 
 

 

 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 Самым лучшим из браков является“  خري انلاكح أيرسه
наипростой из них” 

 :احلديث .869
صىل اهلل -عن عقبة بن اعمر قال: قال رسول اهلل 

ه»: -عليه وسلم ُ صىل -، وقال انليب «خري انلَكح أيرْسا
كا ُفالنة  -اهلل عليه وسلم زاو جا

ُ
لرجل: أتارىض أن أ

ِك فالناقال: نعم، قال هلا: » زو جا
ُ
ني أن أ قالت: « أترْضا

، ولم -صىل اهلل عليه وسلم-نعم، فزوجها رسول اهلل 
يافرض صداًقا، فدخل بها، فلم يُعطها شيئًا، فلما 

صىل اهلل عليه -حرضتُْه الوفاة قال: إن رسول اهلل 
عطها شيًئا، وقد أعطيتها  -وسلم

ُ
زوجين فالنة، ولم أ

يرب، فَكن هل سهم  هيم من خا خبيرب فأخذتُْه فباعتُْه سا
 فبلغ مائة ألف.

** 

869. Текст  хадиса: 

‘Укба ибн ‘Амир, да будет доволен им Аллах, 

передал, что Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: “Самым лучшим 

из браков является наипростой из них”. Также он 

рассказал хадис о том, что однажды Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, спросил 

одного мужчину: “Ты согласишься, если я женю 

тебя на такой-то женщине?” Он ответил: “Да”. Тогда 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

спросил эту женщину: “Ты согласишься, если я 

выдам тебя замуж за такого-то мужчину?” Она 

ответила: “Да”. И тогда Посланник Аллаха да 

благословит его Аллах и приветствует, выдал её 

замуж за него, не установив предбрачный дар. 

Мужчина вступил с этой женщиной в супружеские 

права, ничего не дав ей в качестве предбрачного 

дара. А когда этот мужчина находился при смерти, 

он сказал: “Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, женил меня на такой-то 

женщине, и я ничего не дал ей. Отдайте же ей мою 

долю из (надела) Хайбара”. У этого мужчины был 

надел в Хайбаре. Его жена взяла этот надел и 

продала его за сто тысяч.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث  -ريض اهلل عنه-ذكر عقبة بن اعمر 
حث ىلع تيسري  -وسلمصىل اهلل عليه -أن انليب 

انلَكح, وبني أن أفضلية انلَكح تكون مع قلة املهر، 
وأنَّ الزواج بمهر قليل مندوب إيله؛ وأنَّ الكرثة يف 
املهر ىلع خالف األفضل، وإن اكن ذلك جائًزا, ألن 
املهر إذا اكن قلياًل لم يستصعب انلَكح من يريده 
 فيكرث الزواج املرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء
ويكرث النسل اذلي هو أهم مطالب انلَكح، ثم ذكر 

صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عقبة 
عرض ىلع رجل أن يزو جه امرأة, ثم عرض  -وسلم

-ذلك ىلع املرأة, فلما وافق الطرفان زوَّجهما انليب 
, ولم يسم الرجل للمرأة صداًقا، -صىل اهلل عليه وسلم

شيئًا، فلما حرضتُْه الوفاة  ودخل بها دون أن يُعطيها

** 

в этом хадисе ‘Укба ибн ‘Амир, да будет доволен им 

Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, побуждал к 

облегчению брака, то есть к необременительному 

предбрачному дару. Данный хадис указывает на 

желательность незначительного предбрачного 

дара, а также свидетельствует о том, что большой 

предбрачный дар противоположен тому, что лучше, 

хотя он тоже дозволен. Дело в том, что небольшой 

предбрачный дар не создаёт трудностей тем, кто 

желает вступить в брак, способствует заключению 

большего количества браков, облегчает женитьбу 

беднякам и приводит к увеличению человеческого 

рода, что является одной из важнейших целей 

брачного союза. Затем ‘Укба, да будет доволен им 

Аллах, сообщил о том, что Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, предложил одному 

мужчине женить его на некой женщине, а затем 

предложил той женщине выйти за этого мужчину 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < الصداق اتلصنيف:

يِن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُها
 .داود رواه أبو اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أيرسه : أسهله ىلع الرجل. •
 .سهم خبيرب : نصيب من غنائم خيرب •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ خري الصداق أيرسه وأسهله وأقلَّه مؤنة ىلع الزوج .1

اآلية الكريمة يف قوهل }وآتيتم إحداهن قنطاًرا{  استحباب ختفيف املهر، وأن غري األيرس ىلع خالف ذلك، وإن اكن جائزا كما أشارت إيله .2
 .[20]النساء: 

ل طريقه؛ تلحصل املقاصد الطيبة، واثلمار احلميدة من الزواج .3  .أنَّ الشارع احلكيم يتشوَّف إىل عقد انلَكح، وحيثُّ عليه، ويسه 

 .إباحة دخول الرجل ىلع زوجته، وإن لم يعطها شيئًا .4

م هلا عند ادلخول عليهاأنَّه البد يف انلَكح من صدا .5 ؛ واألفضل كونه قبل ادلخول يلكون هديًَّة للزوجة، وحتفًة تُقدَّ  .ٍق وإن قلَّ

 .أنَّ الصداق ليس مقصوًدا ذلاته يف انلَكح، فليس هو عوًضا مراًدا، وإنما هو حِنلة يف هذا العقد املبارك .6

، وىلع الزوجة وأويلائها أن يقبلوا ما يُقدم إيلهم، فليس أنَّه ينبيغ أن ال يكون الفقر اعئًقا ومانًعا من الزواج؛ فعىل  .7 م ما تيرسَّ الزوج أن يقد 
 .القصد من الزواج اتلجارة واملساومة، وإنما القصد االتصال وحتقيق نتاجه

 املراجع:املصادر و

 .سنن أيب داود , ت: حممد ميح ادلين, املكتبة العرصية -

 .ه 1423مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، األم لألبلاين ,  -ضعيف أيب داود  -

ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما  .ه 1423توِضيُح األحَكا

 .سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث -

 .لإلثيويب, دار آل بروم , الطبعة: األوىل« ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم  -

  .ه1413نيل األوطار للشواكين , حتقيق: عصام ادلين الصبابطي ,  دار احلديث، مرص الطبعة: األوىل،  -

كتاباُة الرُّشد، الطبعة: األوىل،  - اّلق, ما د ُصبيْح حا اين اتلَّيسري للصنعاين، ت: حمامَّ عا اح ما  .ه 1433اتلَّحبري إليضا
   (58110) رقم املوحد:ال

أعطاها أرًضا هل من غنائم خيرب مهًرا هلا, فأخذتُْه 
 املرأة وباعتُْه فبلغ ثمنه مائة ألف.

замуж. Получив согласие обеих сторон, Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сочетал их 

браком, но при этом мужчина не определил для 

женщины предбрачный дар, вступив в свои 

супружеские права, не дав ей ничего. А когда этот 

мужчина находился при смерти он дал своей жене 

в качестве предбрачного дара земельный надел в 

Хайбаре, доставшийся ему после распределения 

военной добычи. Его жена приняла этот дар, после 

чего продала его. И вырученная за земельный 

надел сумма составила сто тысяч. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحَكمها اتلصنيف:

 صالة املرأة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  احلديث: راوي

خري صفوف الرجال أوهلا, ورشها آخرها, وخري 
  صفوف النساء آخرها, ورشها أوهلا

«Для мужчин лучший из рядов — 
первый, а худший из рядов — последний, 

а для женщин лучший из рядов — 
последний, а худший из рядов — 

первый.» 

 :احلديث .870
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

هُلا, »: -صىل اهلل عليه وسلم رْيُ صفوف الر جال أوَّ خا
ُّها  رْيُ صفوف الن ساء آِخُرها, ورشا ورشُّها آخُرها, وخا

 «.أوهلا

** 

870. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Для мужчин 

лучший из рядов — первый, а худший из рядов — 

последний, а для женщин лучший из рядов — 

последний, а худший из рядов — первый.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أفضل صفوف الر جال وأكرثها أجرا الصف األول؛ 
لقربهم من اإلمام وُبعدهم عن النساء، وأقلها أجرا 
وفضال الصف املؤخر؛ بُلعد املصيل  عن سماع 

م اإلمام، وادلاللة ىلع  قِلَّة القراءة، وُبعده من حرا
رْغباة املتأخر يف اخلري واألجر، وأفضل صفوف 
ف الُمؤاخر؛ وذلك؛ ألنه  النساء، وأكرثها أجرا: الصَّ
أسرت للمرأة؛ بُلعدها عن صفوف الر جال، وأقلها أجرا 
وفضال الصفوف األوىل؛ لُقربها من الفتنة، أو 

 اتلعرض هلا.
وهذا إذا صلت النساء مع الرجال يف مَكن واحد 

لني وحدهن أو وحتت سق ف واحد، أما إذا صا
منفصالت عن الرجال فحكم صفوفهن حكم 
صفوف الرجال، ويكون خري صفوف النَّساء أوهلا، 

 .ورشها آخرها

وبناء ىلع هذا: فمصليات النساء اليت قد سرتت 
بساتر حبيث ال يرين الرجال وال يرونهن، فتكون 
صفوفهن األوىل أفضل من الصفوف املؤخرة النتقاء 

 .املحظور

** 

Лучший из рядов для мужчин в молитве — первый, 

и составляющие этот ряд получают наибольшую 

награду из-за их близости к имаму и отдалённости 

от женщин, а наименее достойным и дающим 

наименьшую награду является для них последний 

ряд, потому что стоящий в последнем ряду стоит 

далеко от имама, читающего Коран, и сам факт 

нахождения этого запоздавшего в этом ряду 

обычно свидетельствует об отсутствии у него 

стремления к благу и награде. А для женщин 

наилучшим рядом, стоящим в котором достанется 

наибольшая награда, является последний, потому 

что стоящая в последнем ряду женщина лучше 

сокрыта от посторонних взглядов благодаря 

отдалённости этого ряда от рядов мужчин. А самая 

маленькая награда достанется стоящим в первом, 

наименее достойном для женщин, ряду, из-за 

близости этого ряда к искушениям и риску 

подвергнуться искушению. 

Это в случае, если женщины молятся в одном месте 

с мужчинами. Если же они молятся одни или 

отдельно от мужчин, то сказанное о рядах мужчин 

относится и к их рядам, то есть наилучшим будет 

первый ряд, а наихудшим — последний. Таким 

образом, если женщины совершают молитву в 

месте, где они отделены от мужчин и не видят их, 

то первые ряды лучше последних, поскольку 

опасаться в данном случае нечего. 
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 .رواه مسلم اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
م اإلمام، و .1 َّ الصفوف املؤخرة؛ بُلعد املصيل عن سماع القراءة، وُبعده من حرا ف األول، وأنَّه أفضل األْمِكنة، وأنَّ رشا ىلع قِلَّة ادلاللة فضيلة الصَّ

 رغبة املتأخر يف اخلري واألجر .
ف األول بالن سبة للرجال، واألول : هو اذلي هل األولوية املطلقة، وهو ما ييل اإلمام، وقد قال  .2 : -صىل اهلل عليه وسلم-احلث والرتغيب يف الصَّ

ف األول، الْستاهموا عليه(  .)لو يعلم انلاس ما يف الص 

رت، وابُلعد عن أن أفضل صفوف الن ساء وأكرث .3 ها أجرا الصف املؤخر، وهذا إذا صلني مع الرجال حتت سقف واحد؛ ألن املطلوب منهن الس 
لَّني لوْحِدهن أو يف مَكن ال يرين الرجال فحكم صفوفهن حكم صفوف الرجال، فأفضلها أوهلا  .نظر الرجال، وأما إذا صا

ةجواز صالة النساء يف املسجد مع الر جال يف صفوف مستق .4  .لة، لكن مع التَّسرتُّ واحِلْشما

اص  .5 يف الّصف أن النَّساء إذا اجتمعن يف املسجد، فإنهن ياُكنَّ صفوفا، كصفوف الر جال، وال يتفرقن ولو اكنت مقتدية باإلمام، بل عليهن الرتَّ
 .وسّد اخللل، كما يف صفوف الرجال

 .بعضها أفضل من بعضثبوت اتلفاضل بني األعمال، أي أن األعمال تتفاضل فيكون  .6

أن انلاس يتفاضلون حبسب أعماهلم، وهذا فيه رد ىلع طائفتني مبتدعتني، وهما: اخلوارج، واملعزتلة؛ ألن هؤالء يقولون: أن اإليمان ال  .7
 .يتفاضل، إما أن يوجد لكه أو يُعدم لكه، وهذا ال شك أن فيه ضالاًل وخطأ

ف الن ساء عن الر   .8  .جال حىت يف مواطن العبادةأن الشارع ياتاشوَّف إىل رصا

اتر .9 اتر، ولعل ذلك لضيق احلال أو لغري ذلك مما يتعذر معه جعل السَّ  .أن النساء يف أول اإلسالم لم يكن بني صفوفهن وصفوف الرجال سا

 املراجع:املصادر و

 .بريوت –حياء الرتاث العريب صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إ

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

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرّ   - ـه 1423مة الطبعة: اخلاِمسا
 .م 2003

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

اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة 
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

 .1ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، للتربيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش: 
   (11299) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

نَْصارِ ُغالماا هَلُ َدبََّر 
َ
  رَُجٌل ِمْن األ

«Некий мужчина из числа ансаров 
завещал свободу принадлежавшему ему 

юноше-рабу»... 

 :احلديث .871
بَّرا  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  قال: دا

 ُ اِر ُغالماً هلا نْصا
ا
يِف لاْفٍظ: بالاغا انلَّيِبَّ -راُجٌل ِمْن األ -، وا

ْعتاقا -اهلل عليه وسلم صىل
ا
ابِِه أ ْصحا

ا
نَّ راُجاًل ِمْن أ

ا
: أ

ُ عْن ُدبُرٍ  ُه راُسوُل  -ُغالماً هلا بااعا رْيُهُ فا اٌل غا ُ ما اْم ياُكْن هلا ل
ِْه. ناُه إيلا لا ثاما رْسا

ا
ٍم، ُثمَّ أ انِِمائاِة ِدرْها  اهلل بِثاما

** 

871. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Джабир ибн ‘Абдуллах (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) рассказывал: 

«Некий мужчина из числа ансаров завещал свободу 

принадлежавшему ему юноше-рабу...» Согласно 

другой версии этого хадиса сообщается, что 

однажды до Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) дошло известие о том, что некий 

человек из его сподвижников распорядился 

даровать свободу принадлежавшему ему юноше-

рабу после своей смерти, несмотря на то, что 

помимо него у него не было никакого имущества. 

Тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует) продал этого раба, выручив за него 

восемьсот дирхамов, а затем отправил их этому 

человеку. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

علق رجل من األنصار عتق غالمه بموته، ولم يكن 
-صىل اهلل عليه وسلم-ذلك انليب  هل مال غريه، فبلغ

دَّ هذا العتق من اتلفريط، ولم يقرَّه ىلع هذا  عا ، فا
ه وباع غالمه بثمانمائة درهم، أرسل بها  الفعل، فردَّ
إيله، فإن قيامه بنفسه وأهله أوىل هل وأفضل من 

 العتق، وئلال يكون اعلاًة ىلع انلاس.
ومثل هذه األحاديث فيها أحَكم يتعرف عليها 

نسان ولو لم يعمل بها، وال ينبيغ أن يرتك تعلمها اإل
وفهمها حبجة أنه ال يوجد رقيق ايلوم، فإن الرق 
موجود يف أماكن من أفريقيا، وقد يعود مرة أخرى، 
واكن موجوًدا من قديم الزمان وحىت جاء اإلسالم 
وبعد ذلك، ولكن اإلسالم يتشوف للحرية والعتق 

 .إذا حصل الرق

** 

В данном хадисе сообщается, что в свое время 

некий ансар даровал свободу принадлежавшему 

ему юноше-рабу, с условием, что освобождение 

вступит в силу лишь после его смерти. Вместе с 

тем, у этого ансара не было никакого иного 

имущества, кроме этого раба, и когда известие об 

этом дошло до Пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует), он счел данный поступок 

расточительством и, не одобрив его, вернул все на 

свои места. Затем он продал этого раба за 

восемьсот дирхамов и отдал их этому ансару.  

Хадисы, подобные этому, относятся к категории тех 

хадисов, с законоположениями которых человек 

должен быть знаком, даже если не имеет 

возможности применить их в реальной жизни. Так, 

человек не должен оставлять изучение и 

осмысление данного хадиса на том основании, что 

в современном мире не существует рабства, ибо, 

во-первых, оно существует и поныне в некоторых 

африканских странах, а во-вторых, может 

вернуться в обычную практику взаимоотношений 

между людьми в будущем. Рабовладельчество 

существовало со времен Адама (мир ему) — до и 

после прихода Ислама, однако следует отметить, 

что хоть Ислам и не отвергает его, он все же 
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ّق  اتلصنيف:   الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق والر 

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُدبُر : بضم ادلال املهملة، وضم ابلاء املوحدة، وهو عكس القبُل من لك يشء، واملراد هنا: بعد موته •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-صحة اتلدبري، وهو متفق عليه بني العلماء، ولكن األنصاري ال يملك غري هذا العبد فذللك لم يقره انليب  .1

 .املدبَّر يعتق من ثلث املال، ال من رأس املال، ألن حكمه حكم الوصية؛ ألن الك منهما ال ينفذ إال بعد املوت .2

ين وانلفقة؛ ألن الوصية جيوز تعديلها .3  .جواز بيع العبد املدبر مطلقا للحاجة، اكدلَّ

ُة يف الرزق أن جي .4 عا عل ذلك نلفسه وملن يعول، فهم أوىل من غريهم، وال ينفقه يف نوافل العبادات من أن األوىل واألحسن ملن ليس عنده سا
ا ُتنِْفُقوا ِمنْ  ما عا اهلل عليه رزقه، فلْيحرِْص ىلع اغتنام الفرص باإلنفاق يف طرق اخلري }وا ُدُوه ِعنْدا اهلل{ الصدقة والعتق وحنوها، أما اذلي وسَّ ِ

ٍء جتا ْ  .يشا

 املراجع:املصادر و

 .ه1422ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح 

 .ه1417صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-حَكم، عبد اهلل البسام تيسري العالم رشح عمدة األ
   (2966) الرقم املوحد:

побуждает своих последователей к тому, чтобы как 

можно чаще даровать свободу невольникам. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

َدَخلُت أنا وأيب ىلَع أيب بَرَزة األسليم، فقال هل 
 -اهلل عليه وسلمصىل -أيب: كيف اكن انليب 

 يصِّل الَمْكُتوَبة؟
 

Я зашёл с отцом к Абу Барзе аль-Аслями, 
и мой отец сказал: “Как Пророк (мир ему 

и благословение Аллаха) совершал 
обязательные молитвы”? 

 :احلديث .872
لُت أنا وأيب  عن أيب املنهال سيار بن سالمة قال: )داخا

ة  -األسليم، فقال هل أيب: كيف اكن انليب ىلعا أيب بارزا
ْكتُوباة؟ فقال: اكن  -صىل اهلل عليه وسلم يصيل الما

يل  الهاِجري  ُض  -اليت تدعونها األوىل-يُصا ِحنيا تادحا
ُدناا إىل راحِله يف  حا

ا
يل  العارصا ثم يارِجُع أ مُس. وُيصا الشَّ

اِسيُت ما قال يف  ياّة، ون مُس حا قىصا املدينة والشَّ
ا
أ
اء اليت ا ر من الِعشا اْستاِحبُّ أن يُؤاخ  لماغرب. واكن ي

ا، واحلديث  ة، واكن ياكراه انلَّوم قابلاها تاما تادُعوناها العا
اة ِحني ياعرُِف  دا ة الغا الا ِتُل من صا نْفا ها. واكن يا باعدا

أ بِالِست ني إىل املائة(. ه، واكن ياقرا ِليسا  الرَُّجل جا

** 

872. Текст  хадиса: 

Абу аль-Минхаль Саййар ибн Саляма передаёт: «Я 

зашёл с отцом к Абу Барзе аль-Аслями, и мой отец 

сказал: “Как Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) совершал обязательные молитвы?” Он 

сказал: “Он совершал молитву-зухр, которую вы 

называете первой, когда солнце отклонялось от 

точки зенита. И он совершал молитву-аср в такое 

время, что любой из нас успевал добраться до 

своего жилища на окраине Медины, а солнце всё 

ещё было ярким и пекло”. И я забыл, что он сказал 

о молитве-магриб. Он продолжил: “И он 

предпочитал немного откладывать молитву-иша, 

которую вы называете атама, и он не любил спать 

перед ней и беседовать после неё. А молитву-

фаджр он заканчивал в такое время, когда человек 

уже мог узнать своего товарища, и он читал от 

шестидесяти до ста аятов ”.»  

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أوقات الصالة  -ريض اهلل عنه-ذكر أبو برزة 
 -صىل اهلل عليه وسلم-املكتوبة، فابتدأ بأنه اكن 

يصىل صالة الظهر، حني تزول الشمس أي تميل عن 
 أول وقتها.وسط السماء إىل جهة املغرب، وهذا 

ويصىل العرص، ثم يرجع أحد املصلني إىل مْنهل يف 
أبعد مَكن باملدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول 

 .وقتها

أما املغرب فقد نيس الراوي ما ورد فيها، ودلت 
انلصوص واإلمجاع ىلع أن دخول وقتها بغروب 

 .الشمس

يستحب أن يؤخر  -صىل اهلل عليه وسلم-واكن 
قتها الفاضل هو أن تصىل يف آخر وقتها العشاء، ألن و

املختار، واكن يكره انلوم قبلها خشية أن يؤخرها 
عن وقتها املختار أو يفوت اجلماعة فيها، وُمافة 
االستغراق يف انلوم وترك صالة الليل واكن يكره 

** 

Абу Барза (да будет доволен им Аллах) упомянул о 

времени совершения обязательных молитв и начал 

с того, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) совершал зухр, когда солнце отклонялось 

от точки зенита к западу. Это начало его времени. 

И он совершал аср в такое время, что молящиеся 

успевали дойти до своих домов на окраине Медины, 

а солнце ещё было ярким и горячим. Это начало 

времени асра. Что же касается магриба, то 

передатчик забыл, что было сказано о нём. 

Известно, что время магриба начинается с заходом 

солнца. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) любил откладывать иша, потому что 

наиболее достойное время для него — конец 

избранного времени. И он не любил спать до этой 

молитвы, опасаясь, что из-за этого её совершение 

отложится на время позже избранного или же люди 

не смогут совершить её с общиной, а также потому, 

что есть риск уснуть крепко и пропустить 

добровольную ночную молитву. И он не любил 

беседовать после этой молитвы, дабы не 
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  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةالفقه  اتلصنيف:

ةا ناْضلاةا بن عبيد األسليم  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو باْرزا
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الماكتُوباة : املفروضة.، ويه الصلوات اخلمس •

 .-عليه الصالة والسالم-أقامها جربيل للنيب  األوىل : يه الظهر، ألنها أول صالة •

مُس : تزول عن وسط السماء إىل جهة الغرب • ُض الشَّ  .تاْدحا

 .إىل راحِله : إىل مْنهل •

 .يف أقىص املدينة : أبعدها •

ة احلر عند منتصف انلهار بعد الزوال • ِجري : صالة الظهر؛ ألن اهلجري: شدَّ  .الها

يٌَّة : بيضاء ذات شعا • ْمُس حا  .عوالشَّ

استاِحب : يُراغ ب •  .ي

ة : حمركة، ظلمة الليل حني يغيب الشفق، ويمىض من الليل ثلثه، ويراد هنا، صالة العشاء • تاما  .العا

اة : ينرصف من صالة الصبح • دا الِة الغا ِتُل من صا نْفا  .يا

ُه : يدري من جيالسه • ِليسا  .ِحنيا ياعرُِف الرَُّجلا جا

 :فوائد احلديث
 .الكبريتأدُّب الصغري مع  .1

 .مسارعة املسؤول باجلواب إذا اكن اعرفًا به .2

 .حرص السلف ىلع معرفة السنة من أجل اتباعها .3

 .بيان أول أوقات الصلوات اخلمس، ويبدأ وقت الصالة اليت بعدها خبروج ما قبلها، فليس بني وقتيهما وقت فاصل .4

 .العشاء اكن يصليها يف أول وقتها، عدا -صىل اهلل عليه وسلم-بيان أن انليب  .5

 .األفضل يف العشاء اتلأخري إىل آخر وقتها املختار، وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخري العشاء بعدم املشقة ىلع املصلني كما تقدم .6

 .كراهة انلوم قبل صالة العشاء، ئلال يضيع اجلماعة، أو يوقعها بعد وقتها املختار .7

و عن صالة الفجر مجاعة، لكن كراهة احلديث بعد العشاء ال تنسحب ىلع مذاكرة العلم كراهة احلديث بعدها ئلال ينام عن صالة الليل، أ .8
 .انلافع أو االشتغال بمصالح املسلمني

ة( ديلل ىلع كراهة تسمية صالة العشاء بالعتمة، وقد جاء يف صحيح مسلم مرفواًع "ال يغلبنكم األعراب ىلع .9 تاما اسم  قوهل: )اليت تدعونها العا
يف كتاب اهلل العشاء "  وورد ما يدل ىلع اجلواز، فيف الصحيحني عن أيب هريرة مرفواع: "لو تعلمون ما يف العتمة والفجر"، فانليه  صالتكم، فإنها

 .عن هجر االسم الرشيع

 .فضيلة تطويل القراءة يف صالة الصبح، وأن يصليها بغلس .10

احلديث بعدها خشية اتلأخر عن صالة الفجر يف 
الة وقتها، أو عن صالتها مجاعة. كما ينرصف من ص

الفجر، والرجل يعرف من جلس جبانبه، مع أنه يقرأ 
يف صالتها من ستني آية إىل املائة، مما دل ىلع أنه اكن 

 .يصليها بغلس

отодвигать время совершения молитвы-фаджр и 

дабы люди успевали совершать фаджр с общиной. 

Он заканчивал совершать молитву-фаджр в такое 

время, когда человек уже мог разглядеть и узнать 

сидящего рядом, и в молитве он читал от 

шестидесяти до ста аятов. Это указывает на то, что 

он совершал её в сумерках. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1381، دار الفكر، دمشق، 1األنصاري، طاإلملام برشح عمدة األحَكم إلسماعيل 

 .ه1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحَكم للنجيم، ط

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 .ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحَكم البن عثيمني، ط

در عمدة األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا
 .ه 1408ت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريو2األرناؤوط، ط

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (6365) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < أصول الفقه < اتلعارض والرتجيح اتلصنيف:

 الرقائق. -األطعمة واألرشبة  -ابليوع  -الطهارة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-احلسن بن يلع  راوي احلديث:

 .رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم اتلخريج:

 .األربعون انلووية مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 دع : اترك. •
 .تشك فيه يريبك : بفتح ياء املضارعة وضمها، والفتح أفصح وأشهر: أي ما •

 .إىل ماال يريبك : ما ال تشك فيه •

 :فوائد احلديث
 .ىلع املسلم بناء أموره ىلع ايلقني، وأن يكون يف دينه ىلع بصرية .1

 .انليه عن الوقوع يف الشبهات، واحلديث أصل عظيم يف الورع .2

 .إذا أردت الطمأنينة واالسرتاحة فاترك املشكوك فيه واطرحه جانبًا .3

 .ا يف انلفساملشتبهات تورث قالقً  .4

 .الرتغيب يف الصدق واتلحذير من الكذب .5

 .رمحة اهلل بعباده إذ أمرهم بما فيه راحة انلفس وابلال ونهاهم عّما فيه قلق وحرية .6

 .أعطي جوامع اللكم، واخترص هل الالكم اختصارا -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  .7

  َدْع ما يَِريبك إىل ما ال يَِريبك
«Оставь то, что внушает тебе сомнения, 

ради того, что не внушает тебе 
сомнений.» 

 :احلديث .873
 -ريض اهلل عنهما-عن احلسن بن يلع بن أيب طالب 

صىل اهلل عليه وآهل -اهلل قال: حفظت من رسول 
 «.داْع ما ياِريبك إىل ما ال ياِريبك»: -وسلم

** 

873. Текст  хадиса: 

Аль-Хасан ибн ‘Али ибн Абу Талиб (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Оставь то, что внушает тебе сомнения, ради того, 

что не внушает тебе сомнений.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ىلع املؤمن أن يرتك ما يشك يف حله خشية أن يقع يف 
احلرام وهو ال يشعر؛ بل عليه أن ينتقل مما يشك فيه 

ِحله متيقًنا ليس فيه شبهة يلكون مطمنئ  إىل ما اكن
القلب، ساكن انلفس، راغبًا يف احلالل اخلالص، 
 متباعًدا عن احلرام والشبهات وما ترتدد فيه انلفس.

** 

Верующий должен оставлять то, в дозволенности 

чего он сомневается, из боязни невольно впасть в 

запретное. Вместо того, что внушает сомнения, ему 

следует обращаться к тому, дозволенность чего 

очевидна и не сопряжена ни с какими сомнениями, 

дабы его сердце и душа были спокойны. Он должен 

стремиться к чистому дозволенному и отдаляться 

от запретного, сомнительного и всего, в отношении 

чего душа колеблется. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه 1380انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة: األوىل، اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا -

 .رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش-

 .م2003ه/1424فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، -

 .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الرباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض-

 .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبيِّخ، ط. مدار الوطن-

 .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس-

 .م1995 - ـه1416 األوىل،: الطبعة القاهرة، –، حتقيق: أمحد حممد شاكر، نرش: دار احلديث مسند اإلمام أمحد بن حنبل-

 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -

 .م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية -

 .م2000 - ـه1412سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، نرش: دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، -
   (4564) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو بكر الصديق  راوي احلديث:
 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-من عمل : من عبادتهم اليت يزعمون أنها تقربهم إىل اهلل  •
 .أمحس : قبيلة من قريش، وسموا محسا ألنهم حتمسوا يف دينهم أي : تشددوا •

 .مصمتة : ساكتة •

 :فوائد احلديث
 .أمر بمعروف أو نيه عن منكر أو إفشاء السالم أو تعليم انلاس، وإال، فالاملستحب اتللكم باخلري من  .1

ىلع  -ريض اهلل عنه-دخل أبو بكر الصديق 
  امرأة من أمحس يقال هلا: زينب، فرآها ال تتلكم

Как-то раз Абу Бакр ас-Сиддик (да будет 
доволен им Аллах) зашёл к одной 

женщине из числа ахмаситов по имени 
Зайнаб и увидел, что она не 

разговаривает. 

 :احلديث .874
عن قيس بن أيب حازم، قال: دخل أبو بكر الصديق 

مْحاسا يقال هلا: زينب،  -ريض اهلل عنه-
ا
ىلع امرأة من أ

ْت  جَّ فرآها ال تتلكم. فقال: ما هلا ال تتلكم؟ فقالوا: حا
تكليم، فإن هذا ال حيل، هذا من مصِمتًة ، فقال هلا: 

 عمل اجلاهلية، فتلكمت.

** 

874. Текст  хадиса: 

Кайс ибн Абу Хазим передал: «Как-то раз Абу Бакр 

ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) зашёл к 

одной женщине из числа ахмаситов по имени 

Зайнаб и увидел, что она не разговаривает. Он 

спросил: "Почему она не разговаривает?" Люди 

ответили: "Она совершила хадж молча". Тогда он 

сказал ей: "Разговаривай, ибо, поистине, молчать 

не разрешается, ведь это — из числа дел 

доисламского невежества!", — и она стала 

говорить.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ىلع امرأة من قبيلة  -ريض اهلل عنه-دخل أبو بكر 
أمحس اسمها زينب، فوجدها ال تتلكم، فسأهلم: ملاذا 
ال تتلكم، فقالوا: حجت ساكتة، فقال هلا: تكليم، 

من عبادات فإن ترك الالكم باللكية ال جيوز؛ فإنه اكن 
اجلاهلية ثم حرمه اإلسالم، ودخول الرجل ىلع املرأة 

ريض اهلل -من غري ريبة وال خلوة كما فعل الصديق 
 جائز. -عنه

** 

Однажды Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 

зашёл к одной женщине из племени ахмас, которую 

звали Зайнаб. И он увидел, что эта женщина 

вообще не разговаривает. Абу Бакр спросил людей 

о причине этого, и они ответили, что она совершила 

хадж молча. Тогда Абу Бакр велел ей 

разговаривать, ибо не дозволено полностью 

отказываться от речи. Обет молчания был одним из 

видов поклонения в эпоху доисламского 

невежества, однако с приходом ислама это было 

запрещено. Кроме того, из данного хадиса следует, 

что постороннему мужчине дозволено заходить к 

женщине, если в этом нет искушения и они не 

остаются наедине, как сделал Абу Бакр ас-Сиддик 

(да будет доволен им Аллах). 
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 .من حلف أال يتلكم يستحب هل الالكم وال كفارة عليه .2

 .وجوب ُمالفة أعمال اجلاهلية وأحواهلا .3

 .ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام .4

 املراجع:املصادر و

 .ه1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص صحيح ابلخاري، أليب 

الة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس
 .ه1407رشط:الرابعة ع

 .ه1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 .ة بدولة قطررياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي

 .رشح رياض الصاحلني، املؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني

 .ه1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
   (6375) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

ابليت,  -عليه وسلمصىل اهلل -دخل رسول اهلل 
  وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة

«Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) вошел в Дом 

Аллаха (Каабу), а вместе с ним Усама ибн 
Зейд, Биляль и ‘Усман ибн Тальха»... 

 :احلديث .875
دخل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ابليت, وأسامة بن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
زيد وبالل وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم ابلاب 
. فلقيُت بالاًل, فسأتله:  لاجا فلما فتحوا كنت أولا من وا

؟ قال: -صىل اهلل عليه وسلم-هل صىل فيه رسول اهلل 
اِنيانْيِ  يِْن ايلاما ُمودا  «.نعم , بني العا

** 

875. Текст  хадиса: 

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) рассказывал: 

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) вошел в Дом Аллаха (Каабу), а 

вместе с ним Усама ибн Зейд, Биляль и ‘Усман ибн 

Тальха, после чего за ними закрыли дверь. Когда же 

ее отворили, я был первым, кто вошел к ним и, 

столкнувшись с Билялем, я спросил его: "Совершал 

ли Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) молитву в Каабе?", — на что он 

ответил: "Да. Между двумя Йеменскими 

колоннами.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

مكة يف السنة اثلامنة من  -تبارك وتعاىل-ملا فتح اهلل 
اهلجرة، وطهر بيته من األصنام واتلماثيل والصور، 

الكعبة املرشفة، ومعه  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل 
خادماه، بالل، وأسامة، وحاجب ابليت عثمان بن 

، فأغلقوا عليهم ابلاب ئلال -ريض اهلل عنهم-طلحة 
صىل اهلل عليه -انليب  يزتاحم انلاس عند دخول

فيها لريوا كيف يتعبد، فيشغلوه عن مقصده  -وسلم
يف هذا املوطن، وهو مناجاة ربه وشكره ىلع نعمه؛ 

 فلما مكثوا فيها طويال فتحوا ابلاب. 
-واكن عبد اهلل بن عمر حريصا ىلع تتبع آثار انليب 

وسنته، وذلا فإنه اكن أول  -صىل اهلل عليه وسلم
بلاب، فسأل بالال: هل صىل فيها رسول داخل ملا فتح ا

؟ قال بالل: نعم، بني -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
العمودين ايلمانيني. واكنت الكعبة املرشفة ىلع ستة 
أعمدة، فجعل ثالثة خلف ظهره، واثنني عن يمينه، 
وواحدا عن يساره، وجعل بينه وبني احلائط ثالثة 

 .ألربعأذرع، فصىل ركعتني، وداع يف نواحيها ا

** 

Когда Всеблагой и Всевышний Аллах покорил 

мусульманам Мекку и очистил Свой Дом от идолов, 

скульптур и изображений языческих богов, 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) вошел в почтенную Каабу, а вместе с 

ним — два его преданных слуги: Биляль и Усама 

ибн Зейд, а также служитель Дома Аллаха ‘Усман 

ибн Тальха. После этого, во избежание давки и 

столпотворения из желающих посмотреть на 

поклонение Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в Каабе, что могло отвлечь его от 

беседы со своим Господом и вознесения 

благодарности за оказанные Им милости и дары, ее 

двери заперли. После того, как они пробыли в Доме 

Аллаха достаточно долгий промежуток времени, и 

его двери открыли, ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет 

доволен Аллах им и его отцом), рьяно 

стремившийся не упустить ни одного действия 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 

и ничего из его Сунны, первым вошел в Каабу и, 

увидев в ней Биляля, спросил: "Совершал ли 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) молитву в Каабе?», — на что он 

ответил: "Да. Между двумя Йеменскими 

колоннами". В то время крыша Каабы опиралась на 

шесть колонн, а это значит, что во время молитвы 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

расположился так, что три колонны остались у него 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالة اتلصنيف:

 خرب اآلحاد. -اجلهاد والسري  - الصالةموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ابلايت : الكعبة •

غلاُقوا : قفلوا ابلاب، وهم انليب  •
ا
 .طلحةومن معه، واذلي بارش اإلغالق: عثمان بن  -صىل اهلل عليه وسلم-أ

 .ابلااب : باب الكعبة •

لاجا : دخل •  .وا

ُموداين : أي صىل بني العمودين •  .بانْيا العا

اِنياني : الذلين من جهة ايلمن، واكن يف ابليت يومئٍذ أعمدة، فجعل انليب  • عمودين عن يمينه، وعموًدا عن يساره،  -صىل اهلل عليه وسلم-ايلاما
 .قطوثالثة خلفه، أما ايلوم ففيه ثالثة أعمدة ف

 :فوائد احلديث
 .استحباب دخول الكعبة املرشفة، والصالة فيها، وادلاعء يف نواحيها .1

لم يدخلها يف حجته، وإنما دخلها يف  -صىل اهلل عليه وسلم-دخول الكعبة ليس من مناسك احلج، وإنما يه فضيلة يف ذاتها؛ وهلذا فإن انليب  .2
 .اعم الفتح، ولم يدخلها إال مرة واحدة

 .لفريضة يف جوف الكعبة؛ ألن ما جازت فيه انلافلة جازت فيه الفريضة إال بديللجواز صالة ا .3

 .جواز إغالق باب الكعبة للحاجة .4

 .جواز صالة املنفرد بني العمودين .5

 .جعل اجلدار سرتة، يف الصالة،  أوىل من جعل العمود .6

 .؛ يلتبعوه فيها-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع العلم بأفعال انليب  -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .7

 .قبول خرب الواحد يف األمور ادلينية إذا اكن ثقة .8

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1األفهام رشح عمدة ألحَكم البن عثيمني، طتنبيه 
در عمدة األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا

 ه 1408قرطبة،  ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة2األرناؤوط، ط
 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (3148) الرقم املوحد:

за спиной, две — по правую руку, а одна — по 

левую. Также следует отметить, что между собой и 

стеной Каабы он оставил расстояние в три локтя, 

после чего совершил молитву в два ракята, а затем 

вознес Аллаху мольбу, обратившись поочередно во 

все четыре стороны Каабы. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع < حكم الرضاع اتلصنيف:

 كتاب انلَكح. -كتاب الشهادات موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-دخل يلع رسول اهلل 
وعندي رجل، فقال: يا اعئشة، من هذا؟ قلت: 
أيخ من الرضاعة، فقال: يا اعئشة: انظرن من 

 إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من املجاعة

 

«Ко мне зашёл Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), а у меня в 
это время сидел мужчина, и он спросил: 
“О ‘Аиша, кто это?” Я ответила: “Это мой 

молочный брат”. Тогда он сказал: “О 
‘Аиша! Смотрите, кто приходится вам 
молочными братьями, ибо, поистине, 

кормление грудью [подразумевает 
насыщение] от голода ”.»  

 :احلديث .876
دخل يلع رسول »قالت:  -ريض اهلل عنها -عن اعئشة

وعندي رجل، فقال: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اعئشة، من هذا؟ قلت: أيخ من الرضاعة، فقال: يا 
اعئشة: انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من 

 «.املجاعة

** 

876. Текст  хадиса: 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Ко 

мне зашёл Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), а у меня в это время сидел 

мужчина, и он спросил: “О ‘Аиша, кто это?” Я 

ответила: “Это мой молочный брат”. Тогда он 

сказал: “О ‘Аиша! Смотрите, кто приходится вам 

молочными братьями, ибо поистине, кормление 

грудью, [подразумевает насыщение] от голода ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ىلع اعئشة، فوجد  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل انليب 
فتغري  -وهو ال يعلم عنه- عندها أخاها من الرضاعة

، كراهًة تللك احلال، -صىل اهلل عليه وسلم-وجهه 
ًة ىلع حمارمه. رْيا  وغا

فعلمت السببا اذلي غريَّ وجهه، فأخربته: أنه أخوها 
 .من الرضاعة

فقال: يا اعئشة انظْرن وتثبنتا يف الرضاعة، فإن منها 
ما ال يسبب املحرمية، فال بد من رضاعة ينبت 

اللحم وتشتد بها العظام، وذلك أن تكون من عليها 
املجاعة، حني يكون الطفل حمتاجا إىل اللَب، فال 
يتقوت بغريه، فيكون حينئذ اكجلزء من املرضعة، 
فيصري كأحد أوالدها، ّفتثبت املحرمية، واملحرمية 
أن يكون حمرًما للمرضعة واعئلتها، فال حتتجب 

ر، وهذا عنه، وخيلو بها، ويكون حمرمها يف السف
يشمل املرضعة وزوجها صاحب اللَب، وأوالدهما 

 .وإخوانهما وآباءهما وأمهاتهما

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) зашёл к 

‘Аише и увидел её молочного брата, который сидел 

у неё. А Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

не знал, что это был её молочный брат. И он 

изменился в лице, потому что ему неприятна была 

эта ситуация и он испытывал ревность в отношении 

членов своей семьи. ‘Аиша поняла, почему он 

изменился в лице, и сообщила ему, что это её 

молочный брат. Тогда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал, подразумевая 

следующее: «О ‘Аиша, смотрите внимательно и 

удостоверяйтесь относительно вскармливания 

грудью, поскольку бывает вскармливание, которое 

не создаёт молочного родства. Чтобы появилось 

молочное родство, кормление должно наращивать 

плоть и укреплять кости младенца, а значит, 

обусловлено оно должно быть голодом, то есть 

иметь место в тот период жизни ребёнка, когда он 

действительно нуждается в молоке и питается 

только им. В этом случае он словно часть 

кормилицы и становится для неё как один из её 

детей. Вот тогда создаётся молочное родство». 
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 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .دخل يلع : يف حجريت •

 .انظرن : تأملن •

 .الرضاع هل هو رضاع صحيح برشطه أم ال، ولكمة "من" استفهامية مفعول بهمن إخوانكن : من الرضاع، وذلك بانلظر يف  •

 .فإنما الرضاعة : اليت تثبت بها احلرمة وحتل بها اخللوة •

 .من املجاعة : حبيث يكون الرضيع طفال يسد اللَب جوعته، ألن معدته ضعيفة يكفيها اللَب وينبت بذلك حلمه •

 :فوائد احلديث
 .وحمارمه، من ُمالطة األجانبغرية الرجل ىلع أهله  .1

 .إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه، فعليه اتلثبت قبل اإلنكار .2

 .اتلثبت من صحة الرضاع املحرم وضبطه، فهناك رضاع ال حيرم، كأن ال يصادف وقت الرضاع املحرم .3

 .أنه البد أن يكون الرضاع يف وقت احلاجة إىل تغذيته، فإن الرضاعة من املجاعة .4

كون الرضاع املحرم هو ما اكن من املجاعة أنه حني يتغذى بلبنها حمتاجا إيله، يشب عليه حلمه، وتقوى عظامه، فيكون اكجلزء  احلكمة يف .5
 .منها، فيصري كودل هلا تغذى يف بطنها، وصار بضعة منها

 .أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته واالحتياط يف ذلك وانلظر فيه .6

ُم؛ ألنها ال تغين من جوٍع، وأوىل ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الرشيعة وهو مخس رضعاتأن الرضعة الواحد .7  .ة ال حُتر 

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب صحيح مسلم،  -

 .ه1392الطبعة اثلانية،  -اإلملام برشح عمدة األحَكم، للشيخ إسماعيل األنصاري، مطبعة السعادة  -

 .ه1426صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة،  تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد -
   (6027) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قال : نام وقت القيلولة، وهو نصف انلهار. •
 .قارورة : واعء من زجاج حيفظ فيه الرشاب والطيب •

اْسلُت العرق : تمسحه وتتبعه باملسح •  .ت

 :فوائد احلديث
 .خصائصهمن أفضل الطيب حقيقًة، وهذه فضيلة من  -صىل اهلل عليه وسلم-أن عرق انليب  .1

 .-عليه الصالة والسالم-اتلربك بكل ما اكن من انليب  .2

 .من الرضاعة -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اخللوة مع املحارم، وانلوم عندهن؛ ألن أم سليم اكنت ذات حمرم منه  .3

فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل علينا انليب 
عندنا، فعرق، وجاءت أيم بقارورة، فجعلت 

 تسلت العرق فيها
 

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) зашёл к нам и прилёг отдохнуть 
у нас в полдень. Он вспотел, а моя мать 

принесла бутылочку и принялась 
собирать в неё его пот. 

 :احلديث .877
ل علينا -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  ، قال: دخا

نا،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  الا ِعنْدا قا ، فا ِرقا فعا
ق فيها،  را اْسلُُت العا لاْت ت عا ة، فاجا اُرورا وجاءت أيم  بقا

ظ انليب  يا أمَّ »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-فاستايْقا
قُك « ُسليم ما هذا اذلي تاْصناِعني؟ را قالت: هذا عا

يِب. ْطياب الط 
ا
له يف ِطيِبنا، وهو ِمْن أ ْعا  جنا

** 

877. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) зашёл к нам и прилёг отдохнуть у нас в 

полдень. Он вспотел, а моя мать принесла 

бутылочку и принялась собирать в неё его пот. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

проснулся и спросил: “О Умм Суляйм, что это ты 

такое делаешь?” Она ответила: “Это твой пот, 

который мы добавим в наши благовония, ибо он 

относится к наилучшим благовониям ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-حييك أنس بن مالك 
دخل عليهم يف بيتهم فنام عندهم  -اهلل عليه وسلم

وقت القيلولة، يف نصف انلهار، فجاءت أم أنس 
صىل اهلل -بواعء من زجاج، فأخذت من عرق انليب 

صىل اهلل -ووضعته فيه، فاستيقظ انليب  -عليه وسلم
بعرقه، فأخربته  فسأهلا عن اذلي تصنعه -عليه وسلم

فتخلطه يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أنها تأخذ عرقه 
 الطيب اذلي يتطيبون منه، وهو من أفضل الطيب.

** 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) как-то зашёл в их дом и прилёг отдохнуть у 

них около полудня, и Умм Суляйм принесла 

стеклянный сосуд и собрала немного пота Пророка 

(мир ему и благословение Аллаха) в этот сосуд. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

проснулся и спросил её о том, что она собирается 

сделать с его потом, и она сообщила ему, что она 

взяла его пот для того, чтобы смешать его с 

благовониями, которыми они умащаются, и что он 

относится к числу наилучших благовоний. 
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 املراجع:املصادر و

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

 .بريوت –املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم، انلارش: املكتبة العلمية -

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

د مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة إكمال املعلم بفوائ-
 .م 1998  - ـه 1419والنرش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، 

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -

ة النرش: اإلفصاح عن معاين الصحاح، يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين، املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد، انلارش: دار الوطن، سن-
 .ه1417

   (10961) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل دخل علينا 
َيْت  ابنته، فقال: اْغِسلَْنَها ثالثاا، أو  حني تُوفي

ا، أو أكرث من ذلك  ينُْتَّ ذلك-مخسا
َ
بماء  -إن َرأ

أو شيئاا من -وَِسْدٍر، واجعلن يف األخرية اكفوراا 
 فإذا فََرْغنُتَّ فَآِذنَّيِن  -اكفور

 

«Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) зашёл к нам, 
когда скончалась его дочь, и сказал: 

“Омойте её три, пять или более раз, если 
сочтёте нужным, водой с ююбой, а при 

последнем омовении используйте 
камфару [или немного камфары]. А 

когда закончите, сообщите мне”. 
Закончив, мы сообщили об этом 
Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), и он дал нам 
свой изар и сказал: “Заверните её 

[сначала] в это ”.»  

 :احلديث .878
ِطيَّةا األنصارية  ّم عا

ُ
قالت:  -ريض اهلل عنها-عن أ

حني  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل علينا رسول اهلل »
ياْت ابنته،  ا ثالثا، أو مخسا، أو أكرث تُُوف  فقال: اْغِسلْناها

ينُْتَّ ذلك-من ذلك 
ا
لْنا يف  -إن راأ بماء واِسْدٍر، واْجعا
فإذا فاراْغنُتَّ  -أو شيئا من اكفور-األخرية اكفُورا 

ْقواُه، وقال: «. فاآِذنَّيِن  نَّاُه، فأعطانا حا ْغناا آذا فلما فارا
ا بِِه  ها ْشِعْرنا

ا
بْعا»اية . ويف رو-تعين إزاره-أ ، وقال: «أو سا

واِضِع الوُضوء منها»  ا وما يااِمِنها نا بِما
ْ
أ ِطيَّةا « ابْدا ّم عا

ُ
وإن أ

 «.قالت: وجعلنا رأسها ثالثة ُقُرون

** 

878. Текст  хадиса: 

Умм ‘Атыйя аль-Ансарийя (да будет доволен ею 

Аллах) передаёт: «Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) зашёл к нам, когда 

скончалась его дочь, и сказал: “Омойте её три, пять 

или более раз, если сочтёте нужным, водой с 

ююбой, а при последнем омовении используйте 

камфару [или немного камфары]. А когда закончите, 

сообщите мне”. Закончив, мы сообщили об этом 

Посланнику Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), и он дал нам свой изар и сказал: 

“Заверните её [сначала] в это”». А в другой версии 

говорится: «…или семь раз». И он сказал: 

«Начинайте с правой стороны и с тех мест, которые 

надлежит омывать при совершении малого 

омовения». Умм Атыйя сказала: «И мы заплели её 

волосы в три косы.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

، ويه بنت انليب -ريض اهلل عنها-ملا تُُوفيت  زينب 
صىل اهلل عليه -انليب ، دخل  -صىل اهلل عليه وسلم-

ىلع النسوة الالِت يغسلنها، وفيهن "أم عطية  -وسلم
األنصارية" يلعلمهن صفة غسلها، تلخرج من هذه 
ادلنيا إىل ربها، طاهرة نقية فقال: اغسلنها ثالثاً، أو 
مخسا، يلكون قطع غسلهن ىلع وتر أو أكرث من ذلك، 

س، وأنه إن راأينُْتَّ أنها حتتاج إىل الزيادة ىلع اخلم
 الزم.

ويلكون الغسل أنىق، واجلسد أصلب، اجعلن مع 
املاء سدراً، ويف األخرية اكفورا، تلكون مطيبة بطيب 

** 

Когда умерла Зейнаб, дочь Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) зашёл к женщинам, 

которые собирались омывать её тело, чтобы 

сказать им, как следует омывать её, дабы она, 

покинув этот мир, отправилась к Господу своему 

чистой. Он сказал: «Омойте её три раза или пять 

раз», то есть нечётное число раз, пусть даже 

больше пяти, если посчитают нужным. 

А для лучшего очищения надлежит использовать 

ююбу, а последний раз омыть тело с 

использованием камфары, дабы запах её служил 

благовонием, отпугивал разных водящихся в земле 

тварей и тело меньше поддавалось тлению. При 

этом Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  امليتالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < غسل  اتلصنيف:

 شفقة الوادل ىلع ودله. -تكريم بين آدم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنها-أم عطية نُسيبة بنت احلارث األنصارية  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ينْتَّ ذلِك : إن اكن رأيكن واجتهادكن أنها  •

ا
 .حتتاج أكرث من اخلمس، املخاطبة أنىثراأ

 .ِسْدر : هو شجر انلبق، واذلي يغسل امليت بورقه بعد طحنه •

 .يف األخرية : يف الغسلة األخرية •

 .اكفور : نوع من الطيب، من خواصه أنه يُصلُب اجلسد •

 .شيئا من اكفور : أو للشك من الراوي وهذا يشعر بقلة الَكفور •

 .سلهافاراْغنُتَّ : انتهينت من غ •

 .آذنين : أعلمنايِن  •

ْقوه : بفتح احلاء وكرسها األصل فيه أنه موضع شد اإلزار، وتوسعوا فيه فأطلقوه ىلع اإلزار نفسه •  .حا

ا إياه : الشعار ما ييل اجلسد من اثلياب، ومعناه: اجعلن إزاري مما ييل جسدها حبيث يكون مالصقا هل ليس بينه وبني جسدها  • ثوب أْشِعْرناها
 .قبله

 .بميامنها : امليامن: مجع "ميمنة" بمعىن ايلمني، ومنه قوهل تعاىل: }وأصحاب امليمنة{ •

 .مواضع الوضوء : يه ايلدان إىل املرفقني والرجالن إىل الكعبني والوجه والرأس •

 .قُرون : ضفائر •

 :فوائد احلديث
 .وجوب غسل امليت املسلم، وأنه فرض كفاية .1

 .الرجل ال يغسله إال الرجال، إال ما استثىن من املرأة مع زوجها، واألمة مع سيدها، فلُك منهما غسل صاحبهأن املرأة ال يغسلها إال النساء، و .2

أن يكون بثالث غسالت، فإن لم يكِف، فخمس، فإن لم يكِف، ِزيدا ىلع ذلك، حبسب املصلحة واحلاجة، وبعد ذلك إن اكن ثامَّ يشء من  .3
 .ي خيرج منه األذىانلجاسات خرج من اجلسد، ُسدَّ املحل اذل

 .أن يقطع الغاسل غسالته ىلع وتر، ثالث، أو مخس، أو سبع .4

 .أن يكون مع املاء ِسدر؛ ألنه ُينايق، وُيصلب جسد امليت وأن املاء املتغري بالطاهر باق ىلع طهوريته .5

يَّبا امليت مع آخر غسالته، ئلال يذهب املاُء، ويكون الطيب من اكفور، ألنه .6  .يشد اجلسد، فال يرسع إيله الفساد -راحئتهمع طيب  -أن ُيطا

يبعد عنها اهلوام، ويشد جسدها، ووصاهن أن يبدأن 
بأرشف أعضائها، من امليامن، وأعضاء الوضوء، 

أن  -إذا فرغن من غسلها ىلع هذه الكيفية -وأمرهن 
 .خيربنه

فرغن وأعلمنه، أعطاهن إزاره اذلي بارش فلما 
جسده الطاهر، ليشعرنها إياه، أي يلكون مما ييل 
جسدها، فيكون بركة عليها يف قربها، وقد نقضت 
النسوة الالِت يغسلن زينب رأسها وغسلنه وجعلنه 
ثالثة قرون انلاصية قرن واجلانبان قرنان وألقينه 

 .خلفها

Аллаха) велел им начинать с самых достойных 

частей тела, то есть с правой стороны и с органов, 

которые омывают при совершении малого 

омовения (вуду). И Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) велел этим женщинам 

сообщить ему, когда они закончат омывать тело 

таким образом, как он наказал им. Когда они 

закончили и сообщили ему об этом, Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отдал им 

свой изар, который носил и который касался его 

пречистого тела, чтобы они завернули в него тело 

его дочери и дабы этот изар стал благодатью для 

неё в её могиле. При этом женщины, омывавшие 

тело Зейнаб, вымыли её голову и заплели её 

волосы в три косы: на передней части головы и по 

бокам, — и закинули эти косы назад. 
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 .ابلداءة بغسل األعضاء الرشيفة، ويه: امليامن، وأعضاء الوضوء .7

 .استحباب ترسيح شعر امليتة وضفره ثالث ضفائر، وجعله خلف امليتة .8

 .جواز اتلعاون يف غسل امليت لكن ال حيرض إال من حيتاج إيله .9

كمالبسه ، وهذا يشء خاص به، فال يتعداه إىل غريه من العلماء والصاحلني، ألن هذه األشياء  -وسلمصىل اهلل عليه -اتلربك بآثار انليب  .10
 .توقيفية، والصحابة لم يعملوها مع غريه قط وألنه مع غريه وسيلة للرشك وفتنة ملن ترُبك به

 .وكمال صلته لرمحه -صىل اهلل عليه وسلم-شفقة انليب  .11

 .عمل بما اؤتمن عليه إذا اكن أهال للتفويضجواز تفويض الشخص األمني يف ال .12

 املراجع:املصادر و

 . م 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 

 .1426عة األوىل الطب -القاهرة -مكتبة اتلابعني -طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات -تنبيه األفهام للعثيمني 

 .اإلفهام يف رشح عمدة األحَكم، عبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الرياض

 .ه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحَكم إلسماعيل األنصاري، ط

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

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (1751) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < صفة الوضوء اتلصنيف:

 وسلم عليه اهلل صىل انليب ىلع -:يعين–دخلت 
 ىلع وحليته وجهه من يسيل واملاء يتوضأ، وهو

 واالستنشاق املضمضة بني يفصل فرأيته صدره،
 

«Однажды я вошел к Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует), 

когда он совершал омовение, а вода с его 
лица и бороды стекала ему на грудь. И я 
увидел, как он прополаскивал рот и нос 

по отдельности.» 

 :احلديث .879
-عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين عن 

لُْت  -ريض اهلل عنه ا انلَّيِب صىل -قال: داخا ْعىِن: ىلعا يا
اِسيُل ِمْن واْجِهِه  -اهلل عليه وسلم اُء ي الْما  وا

ُ
أ تاواضَّ واُهوا يا

ِة  ضا ْضما ْفِصُل بانْيا الْما ْيتُُه يا
ا
أ ْدرِهِ فارا ا صا حِلْياِتِه ىلعا وا

اِق.  وااالِْسِتنْشا

** 

879. Текст  хадиса: 

Сообщается, что ‘Амр ибн Ка‘б или же Ка‘б ибн ‘Амр 

аль-Хамдани (да будет доволен им Аллах) сказал: 

«Однажды я вошел к Пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует), когда он совершал 

омовение, а вода с его лица и бороды стекала ему 

на грудь. И я увидел, как он прополаскивал рот и 

нос по отдельности.» 

 إسناده ضعيف  :درجة احلديث
** 

Его цепочка 

передатчиков слабая 

Степень достоверности 

хадиса: 

عن طلحة بن مرصف، عن أبيه، عن جده قال: 
 وهو وسلم عليه اهلل صىل انليب ىلع -:يعين–دخلت 
 يفصل فرأيته وحليته، وجهه من يقطر، واملاء يتوضأ،

شاق، أي: يأخذ غرفة واالستن املضمضة بني
للمضمضة، وغرفة لالستنشاق، فإذا اكن ثالث 
غرفات، فيكون ستاً ثالث للمضمضة وثالث 
لالستنشاق، واحلديث حجة ملن يرى الفصل بني 

ضعيف ال املضمضة واالستنشاق؛ لكن احلديث 
صىل اهلل عليه -تقوم به حجة، واثلابت عن انليب 

أنه لم يكن يفصل بني املضمضة  -وسلم
واالستنشاق، بل يتمضمض ويستنشق بماء واحد، 
أي غرفة نصفها للفم ونصفها لألنف؛ ألن الفم 
واألنف يف عضو واحد وهو الوجه، فال دايع ألخذ 

 صىل اهلل عليه-ماء جديد لألنف، فاثلابت عنه 
 .اجلمع بني املضمضة واالستنشاق -وسلم

** 

Со слов Тальхи ибн Мусаррифа, а далее от его 

отца, передается, что его дед рассказывал: 

«Однажды я вошел к Пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует), когда он совершал 

омовение, а вода с его лица и бороды стекала ему 

на грудь. И я увидел, как он прополаскивал рот и 

нос по отдельности». То есть он брал одну 

пригоршню воды для полоскания рта, и одну — для 

полоскания носа. И если он прополаскивал рот и 

нос по три раза, то значит, в общей сложности он 

брал шесть пригоршней: три — для рта и три — для 

носа. Данный хадис является доводом, на который 

опираются те, кто считают, что во время омовения 

необходимо полоскать рот и нос по отдельности. 

Однако данный хадис является слабым, а потому 

не может выступать в роли доказательства. Что же 

касается того, что достоверно установлено от 

Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), то это совместное полоскание рта и 

носа во время омовения, когда одна половина 

одной и той же пригоршни воды используется для 

рта, а другая — для носа. Это объясняется тем, что 

рот и нос представляют собой один орган, а именно 

лицо, а потому нет никакой необходимости в том, 

чтобы набирать отдельную воду для полоскания 

носа после рта. Более того, установлено, что 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

прополаскивал их вместе. 
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 -ريض اهلل عنه-عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين  احلديث:راوي 
 .رواه أبو داود اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يفصل : الفصل: هو اتلفريق بني شيئني •

 .املضمضة : إدارة املاء يف الفم ثم جمُّه •

 .االستنشاق : جذب املاء بنفس إىل داخل األنف •

 :احلديثفوائد 
 .جواز الفصل بني املضمضة واالستنشاق؛ يلكون أبلغ يف اإلسباغ واإلنقاء .1

 املراجع:املصادر و

 .ه1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ صالح الفوزان، إعتناء عبدالسالم السليمان، الطبعة األوىل،  -1

 .ه1423مكة املكرمة، الطبعة اخلامسة، -عبداهلل البسام، مكتبة األسديتوضيح األحَكم من بلوغ املرام؛ تأيلف  -2

 .ه1418بريوت، الطبعة األوىل، -سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم -3

 .ه1423يت، الطبعة األوىل، الكو-ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، غراس -4

املدينة املنورة، -عون املعبود رشح سنن أيب داود؛ للعالمة حممد شمس احلق العظيم آبادي، حتقيق عبدالرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية -5
 .ه1388الطبعة اثلانية، 

-ني، حتقيق صبيح بن حممد رمضان وغريه، املكتبة اإلسالميةفتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ حممد بن صالح العثيم -6
 .ه1427القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .ه1427ادلمام، الطبعة األوىل، -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام؛ تأيلف عبداهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي -7
   (8385) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده 
  وقد اكتوى سبع كيات

«Мы зашли к Хаббабу ибн аль-Аратту (да 
будет доволен им Аллах), чтобы 

проведать его после того, как ему 
сделали семь прижиганий.» 

 :احلديث .880
قال: دخلنا ىلع خباب بن عن قيس بن أيب حازم، 

نعوُده وقد اْكتاوى سبعا  -ريض اهلل عنه  -األرت 
لفوا مضوا، ولم  ّيات، فقال: إن أصحابنا اذلين سا كا
وضعا إال  تانقصهم ادلنيا، وإنّا أصبنا ما ال جند هل ما

نهانا  -صىل اهلل عليه وسلم  -الرتاب ولوال أن انليب 
ه مرة أخرى وهو أن ندعوا باملوت دلعوُت به. ثم أتينا

ر يف لك يشء  يبين حائطا هل، فقال: إن املسلم يلُؤجا
 يُنفقه إال يف يشء جيعلُه يف هذا الرتاب.

** 

880. Текст  хадиса: 

Кайс ибн Абу Хазим передаёт: «Мы зашли к 

Хаббабу ибн аль-Аратту (да будет доволен им 

Аллах), чтобы проведать его после того, как ему 

сделали семь прижиганий, и он сказал: “Поистине, 

наши товарищи, опередившие нас, ушли, и мир этот 

не забрал ничего из их награды. А мы обрели 

столько мирских благ, что не можем найти для всего 

этого иного места, кроме земли... И если бы Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) не запретил нам 

просить смерти, я бы обратился к Аллаху с такой 

мольбой!” А затем мы пришли к нему, когда он 

возводил забор, и он сказал: “Поистине, 

мусульманин получает награду за все, что он 

расходует, за исключением того, что он отправляет 

в землю [возводя на ней строения] ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -ريض اهلل عنه-يف احلديث أن خباب بن األرت 
ُكوِي سبع كيات ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخربهم 

ماتوا ولم يتمتعوا بيشء من أن الصحابة اذلين سبقوا 
عدا هلم يف 

ُ
مذلات ادلنيا، فيكون ذلك منقصاً هلم مما أ

اآلخرة. وإنه أصاب ماال كثريا ال جيد هل مَكنًا حيفظه 
فيه إال أن يبين به، وقال: ولوال أن رسول اهلل نهانا أن 
ندعو باملوت دلعوت به، إال عند الفنت يف ادلين 

 -ىل اهلل عليه وسلمص-فيدعو بما ورد. وأن انليب 
قال: إن اإلنسان يؤجر ىلع لك يشء أنفقه إال يف يشء 
جيعله يف الرتاب يعين: يف ابلناء؛ ألن ابلناء إذا اقترص 
اإلنسان ىلع ما يكفيه، فإنه ال حيتاج إىل كبري نفقة، 
، فهذا املال اذلي جيعل يف ابلناء الزائد عن احلاجة ال 

ناء جيعله للفقراء يؤجر اإلنسان عليه، امهلل إال ب
يسكنونه أو جيعل غلته يف سبيل اهلل أو ما أشبه ذلك، 
فهذا يؤجر عليه، لكن بناء يسكنه، هذا ليس فيه 

 أجر.

** 

В хадисе сообщается, что Хаббабу ибн аль-Аратту 

сделали семь прижиганий, а потом его товарищи 

пришли навестить его, и он сказал им, что 

покинувшие этот мир раньше и не испытавшие 

мирских наслаждений, ставших доступными сейчас, 

сохранили свою награду в мире вечном полностью. 

К нему же пришло столько имущества, что хоть в 

землю закапывай или строй что-нибудь, и если бы 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) не запретил желать смерти, он бы 

непременно пожелал её. Запрещается желать себе 

смерти, кроме тех случаев, когда человека 

постигают тяжкие испытания, затрагивающие его 

религию. И он сообщил, что, по словам Пророка 

(мир ему и благословение Аллаха), верующий 

получает награду за всё, что он расходует на 

благое, кроме того, что он вкладывает в землю, 

имея в виду возводимые им строения, потому что 

если в том, что касается строительства, человек 

ограничивается тем, что ему действительно 

необходимо, то эти строения не требуют больших 

затрат на их содержание, и средства, которые 

человек вкладывает в строения, не приносят ему 

награды, за исключением тех случаев, когда 

человек строит приют для бедных или расходует 
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  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الطب انلبوي اتلصنيف:

 املناقب. -الزهد يف ادلنيا  -اليك موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -رمحه اهلل-قيس بن أيب حازم  راوي احلديث:

 متفق عليه، واللفظ للبخاري اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سلفوا : تقدموا وسبقوا •

 .مضوا : ماتوا •

عدا هلم يف اآلخرةولم تنقصهم ادلنيا : لم يتمتعوا بيشء من مذلات ادلنيا، فيكون ذلك  •
ُ
 .منقصاً هلم مما أ

أراد ابلناء الزائد  ال جند هل موضعا إال الرتاب : أي مجعنا مااًل زائداً عن احلاجة ال جند هل مَكناً حنفظه فيه إال الرتاب ندفنه ُمافة الرسقة، أو أنه •
 .عن احلاجة

ّ يف بدنه. واليك: معروف إحراق مواضع من ابلدن •  .حبديدة وحنوها للعالج اكتوى : استعمل اليكا

 :فوائد احلديث
 .فضل خباب بن األرت، ومزيد عرفانه بمواله، وشدة اتهامه نلفسه، وحماسبته هلا حىت يف املباحات .1

 .انليه عن تمين املوت .2

 .كراهية الزيادة يف ابلناء من غري حاجة .3

 .احلث ىلع عيادة املريض .4

 .ولكن ذلك مع الكراهة وأال يبدأ به بداللة انلصوص األخرى جواز االكتواء عند احلاجة، هذا ما دل عليه احلديث، .5

وانليه اذلي جاء عن اليك هو ملن يعتقد أن الشفاء 
من اليك، أما من اعتقد أن اهلل عز وجل هو الشايف 
 فال بأس به، أو ذلك للقادر ىلع مداواة أخرى وقد

 .استعجل ولم جيعله آخر ادلواء

получаемый от этих строений доход на пути Аллаха 

или делает нечто подобное — за это он получает 

награду. Что же касается дома, в котором он живёт, 

то за него он награды не получает. Что же касается 

запрета делать прижигания, то он 

распространяется лишь на тех, кто считает, что 

исцеление приносит само прижигание. Если же 

человек убеждён, что исцеление — только от 

Всемогущего и Великого Аллаха, то ничего 

запретного в прижигании нет. Возможно также, что 

запрет распространяется на тех, кто имеет 

возможность лечиться иным способом, но спешит 

прибегнуть к прижиганию вместо того, чтобы 

использовать его в качестве последнего средства. 
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 املراجع:املصادر و

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 .ه1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

األوىل،  الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري 
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1421بريوت، الطبعة األوىل، -عبداهلل حممود، دار الكتب العلميةعمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين، حتقيق 

 .بريوت-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة

 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة 
   (6011) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد، وتلك األيام 
  أيام مىن.

"«Оставь их, о Абу Бакр, ведь это — дни 
праздника", а это были дни 

(пребывания) в Мине.» 

 :احلديث .881
ريض اهلل -أن أبا بكر  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

، دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام مىن -عنه
اِن، وترضبان، وانليب  فا ف   -صىل اهلل عليه وسلم-تُدا

-أبو بكر، فكشف انليب ُمتاغاشٍّ بثوبه، فانتهرهما 
دعهما يا أبا »عن وجهه، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم
، وتلك األيام أيام مىن، وقالت «بكر؛ فإنها أيام عيد
يسرتين  -صىل اهلل عليه وسلم-اعئشة: رأيت انليب 

وأنا أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد، 
: -صىل اهلل عليه وسلم-فزجرهم عمر، فقال انليب 

ةد» ْرفِدا
ا
ْمنًا بين أ

ا
 «.عهم أ

** 

881. Текст  хадиса: 

Айша (да будет доволен ею Аллах) передала, что 

однажды в дни пребывания в Мине Абу Бакр (да 

будет доволен им Аллах) зашёл к ней, когда у неё 

находились две рабыни, бившие в бубны, а также 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), 

укрывшийся своей одеждой. Абу Бакр принялся 

бранить девушек, но Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) открыл своё лицо и сказал: 

«Оставь их, о Абу Бакр, ведь это — дни праздника», 

а это были дни (пребывания) в Мине. Айша также 

сказала: «В другой раз Посланник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) прикрывал меня от чужих 

глаз своей накидкой, когда я смотрела, как в мечети 

эфиопы играют копьями. Когда ‘Умар принялся 

останавливать их, Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: “Оставь их, ибо 

сыны Арфида находятся под моей защитой ”!.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف احلديث بيان يرس الرشيعة وسماحتها، وأنَّ نهجها 
ُمالف ملا عليه كثري من املتشددين واملتنطعني، 

يرون ادلين شدًة وجفاًء وعنًفا؛ فيبني احلديث اذلين 
الرشيف جواز رضب ادلف والغناء يف أيام األعياد؛ 

صىل اهلل عليه -وذلك لفعل اجلواري ذلك أمام انليب 
وإنكاره ىلع من أنكر عليهن، وكذلك  -وسلم

 األمر يف اللهو باحلراب وحنوها.
-واحلبشة ُجِبلُوا ىلع حب اللعب والطرب؛ فانليب 

سمح هلم بإقامة غرضهم هذا  - اهلل عليه وسلمصىل
يف املسجد، مراعيًا يف ذلك سياسية رشعية هامة، 

 :أشار إيلها يف بعض ألفاظ احلديث، ويه

-إعالم الطوائف اليت لم تدخل يف اإلِسالم؛  /1
أنَّ اإلِسالم دين سماح،  -خلوفها من شدته وعنفه

فة وانرشاح، وسعة، السيما من تلك الطوائف، طائ
ايلهود، اذلين ينأون عنه وينهون عنه؛ وذلا جاء يف 
بعض ألفاظ احلديث أنَّ عمر أنكر عليهم، فقال 

** 

Этот хадис указывает на лёгкость и 

снисходительность Шариата. Помимо этого он 

указывает на то, что шариатский путь расходится с 

тем путём, которого придерживаются многие 

группы людей, впадающие в крайности или 

проявляющие чрезмерную строгость, в результате 

чего они воспринимают религию как источник 

суровости, сухости и насилия.  В этом благородном 

хадисе разъясняется, что по Шариату дозволено 

бить в бубны и петь в дни праздников, поскольку 

рабыни так поступали перед Пророком (мир ему и 

благословение Аллаха) и он остановил того, кто 

хотел выразить им порицание. То же самое 

касается забав с копьями и тому подобными 

предметами. 

Эфиопы по природе склонны к забавам и веселью, 

и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

позволил им удовлетворить своё желание в мечети, 

соблюдая при этом важные принципы шариатской 

политики, о которых упоминается в других версиях 

этого хадиса. В частности, они состоят в 

следующем: 

1. Уведомление общин, которые ещё не 

обратились в ислам из страха перед его строгостью 
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 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < اتلاريخ < مناسبات دورية

 الفضائل. -انلَكح موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .جاريتان : بنتان صغريتان، أو خادمتان مملوكتان •

 .وبني مكة املكرمة ثالثة أميال، يْنهل احلجاج أيام الترشيق، ومن مناسك احلجِمىن : مىن: موضع قرب مكة، ويقال: بينه  •

ي يرْضب بِِه يِف األعراس • ِ  .تدففان : ترضبان بادُلّف، واُهوا اذلَّ

 .متغش : متغط •

وحيتفل فيهما املسلمون، عيد : هو عيد األضىح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة، وهو يوم انلحر اذلي تذبح فيه األنعام تقربا إىل اهلل،  •
 .ويصلون صالة العيد، ويستمعون خطبة العيد

مال، وغرًبا احلبشة : جيل من انلاس من السود يف أفريقيا، وتسىم بالدهم اآلن أثيوبيا، واعصمتها "أديس أبابا" حتدها شمااًل أرترييا، ورشقًا الصو •
 .السودان، دخلها اإلِسالم يف القرن السابع

 ."للعب ىلع لك ما يلعب به، ورواية مسلم: "يلعبون يف املسجد حِبرابهميلعبون : يطلق ا •

ْسِجُد : املسجد: املَكن املهيأ للصلوات اخلمس •  .الـما

 :فوائد احلديث
أنَّ اإلِسالم دين سماح، وانرشاح، وسعة وأن األعياد يه أيام فرح  -خلوفها من شدته وعنفه-إعالم الطوائف اليت لم تدخل يف اإلِسالم؛  .1

نَّ لعب احلبشة لعب رجال فيه خشونة، ومحاس، وشجاعة
ا
ع يف املباحات، وأ  .ومرسة، وتوسُّ

 .بيان يرس الرشيعة وسماحتها .2

قة استغالل هذه انلصوص الرشيفة وأمثاهلا، واستغالل سماحة اإلِسالم إلفشاء األاغين املحرمة، واملجالس اخلليعة، واألصوات الفاتنة الرقي .3
 .خجلة ال جيوز؛ واإلِسالم وسط بني الغايل واجلايفالرخيمة، واملناظر امل

ع أنَّ لعبهم حبرابهم فيه تدريب ىلع الشجاعة، والبسالة، والقتال، واالستعداد للعدو، وفيه مصلحة رشعية اعمة، فسماحة اإلِسالم ويرسه م .4
 .تلك املربرات اهلادفة، سوَّغت قيام مثل هذا يف املسجد انلبوي الرشيف

 .نظر إىل الرجال األجانب، إذا لم يكن ذلك نظر شهوةأنَّ املرأة ت .5

: "دعهم؛ تلعلم ايلهود -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 ."أنَّ يف ديننا فسحة، وأين بعثُت باحلنيفية السمحة

أنَّ لعبهم اكن يف يوم عيد، واألعياد يه أيام فرح  /2
 .ع يف املباحاتومرسة، وتوسُّ 

نَّه لعب رجال فيه خشونة، ومحاس، وشجاعة /3
ا
 .أ

и суровостью, что ислам – это религия 

великодушия, довольства и снисходительности. 

Среди всех групп людей это в особенности касается 

иудеев, которые далеки от увеселений и 

запрещают это. Поэтому в одной из версий данного 

хадиса передано, что когда ‘Умар хотел помешать 

эфиопам, Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал ему: «Оставь их, дабы иудеи знали, 

что наша религия широка, а я был направлен 

проповедовать чистое единобожие».  

2. Эфиопы играли копьями в день праздника. 

Праздники – это дни радости и веселья, когда 

повсеместно можно предаваться забавам, 

дозволенным по Шариату. 

3. Мужчины, которые предаются забавам, 

должны демонстрировать свою силу, 

воодушевление и храбрость. 
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، واهلل -صىّل اهلل عليه وسلّم-وكريم معارشته ألهله، فينبيغ ىلع املسلم امتثال ذلك، واالقتداء بنبيه  -صىّل اهلل عليه وسلّم-حسن خلق انليب  .6
 .تعاىل أعلم

 املراجع:املصادر و

اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

ة، توضيح   .م 2003ه، 1423األحَكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسا

 .ه1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 ه( 1427 -1404وقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة: )من املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األ 

 .( الطبعة اثلانية، دار السالسل، الكويت23 -1األجزاء )

 .( الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة، مرص38 -24األجزاء )

 .( الطبعة اثلانية، طبع الوزارة45 - 39األجزاء ) 

 .م2002ه، 1422سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل  مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، يلع بن

بيدي، نرش: دار اهلداية  .تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد أبو الفيض امللّقب بمرتىض الزَّ
   (10894) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاسات اتلصنيف:
  املحمدية < الصفات اخلُلُقية < حلمه صىل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل 

 العلم. -األخالق  -الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .متفق عليه، واللفظ للبخاري اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :املفرداتمعاين 
 أعرايب : هو نزيل ابلادية من العرب. •
 .يلقعوا فيه : يللوموه ويعنفوه •

 .أريقوا : صبوا •

 .سجال : وهو ادللو املمتلئة ماء •

 .اذلنوب : وهو ادللو الكبري املمتلئة ماء كذلك •

 .معرسين : مشددين ومنفرين •

 .باملَكن املهيأ للصلوات اخلمسمسجد : املسجد رشاًع: لك موضع يصلح للصالة من األرض، وخصصه العرف  •

 :فوائد احلديث
 .جهل األعرايب بأحَكم الرشيعة .1

 .االحرتاز من انلجاسة اكن مقرراً يف نفوس الصحابة .2

 .تغيري املنكر جيب يف حال القدرة عليه وال جيوز تأخريه .3

 .تغيري املنكر البد أن تراىع فيه احلكمة وانلظر يف العواقب .4

دعوه وأريقوا ىلع بوهل َسْجالا من ماء، أو َذنوباا 
من ماء، فإنما بعثتم ميرسين ولم تبعثوا 

 معرسين
 

«Оставьте его и вылейте на его мочу 
бадью воды [или: ведро воды], ибо 

поистине, вы посланы облегчающими, а 
не затрудняющими.» 

 :احلديث .882
قال: بال أعرايب يف  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ُعوا فيه، فقال انليب  -املسجد، فقام انلاس إيله يِلاقا
ْجاًل »: -صىل اهلل عليه وسلم دعوه وأريقوا ىلع بوهل سا

، ولم  ينا ِ من ماء، أو ذانُوًبا من ماء، فإنما بُِعثْتُْم ُميارس 
ينا  ِ ثُوا ُمعارس   «.ُتبْعا

** 

882. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «[Однажды некий] бедуин помочился в 

мечети, и люди поднялись, чтобы обругать его, 

однако Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: “Оставьте его и вылейте на его мочу бадью 

воды [или: ведро воды], ибо поистине, вы посланы 

облегчающими, а не затрудняющими ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

قام أعرايب ورشع يف ابلول يف املسجد انلبوي، فتناوهل 
فقال هلم  انلاس بألسنتهم ال بأيديهم, أي: صاحوا به,

: دعوه  فلما انتىه من -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
بوهل أمرهم أن يصبوا ىلع املَكن اذلي بال فيه دلواً من 
ماء، وبني هلم أنهم داعة للتيسري وليس للتنفري وإبعاد 

 انلاس عن اهلدى.

** 

Один бедуин начал мочиться прямо в мечети 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и люди 

закричали на него, не став при этом трогать его. И 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал 

им: «Оставьте его в покое». А когда он закончил 

мочиться, Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) велел вылить на то место, где была моча, 

ведро воды. 
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 .املصلحة الراجحة يف إنكاره للمنكرينبيغ لدلايع أن يقدم  .5

 .ينبيغ الرفق باجلاهل وأخذه باليرس .6

 .ينبيغ تعظيم املساجد وتْنيهها عن األقذار .7

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

 املراجع:املصادر و

إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن 
 .1422فؤاد عبدابلايق, ط 

الطبعة: -بريوت -تعليق وحتقيق: ادلكتور ماهر ياسني الفحل انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق -انلووي-رياض الصاحلني 
 .م 2007 - ـه 1428األوىل، 

 .جة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزيبه

 .1323اعم  7إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري, تأيلف: أبو العباس أمحد بن حممد القسطالين, انلارش: املطبعة الكربى األمريية, ط
   (5806) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن ماسعود  راوي احلديث:
 .رقطينرواه  ابن أيب شيبة وادلا اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

ا عرشون حقة، وعرشون  دية اخلطإ أمخاسا
جذعة، وعرشون بنات بلون، وعرشون بنو 

 بلون، وعرشون بنات خماض
 

«Компенсация (дийа) за неумышленное 
убийство состоит из пяти частей. Это 

двадцать трёхлетних верблюдиц, 
двадцать четырёхлетних верблюдиц, 

двадцать двухлетних верблюдиц, 
двадцать двухлетних верблюдов и 
двадцать годовалых верблюдиц» 

 :احلديث .883
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

ِدياُة اخلطإِ أمْخاسا »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
ة، وعرشون بناِت  عا ذا ة، وعرشون جا عرشون ِحقَّ

ااٍض  ُون، وعرشون بناِت ُما ُون، وعرشون بانُو بلا  «.بلا

** 

883. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Компенсация (дийа) за 

неумышленное убийство состоит из пяти частей. 

Это двадцать трёхлетних верблюдиц, двадцать 

четырёхлетних верблюдиц, двадцать двухлетних 

верблюдиц, двадцать двухлетних верблюдов и 

двадцать годовалых верблюдиц» 

  :درجة احلديث
ضعيف مرفواع, ويصح موقوفا 

ولم أقف ىلع حكم للشيخ 
ىلع هذا  -رمحه اهلل-األبلاين 
 احلديث

** 

 
Степень достоверности 

хадиса: 

بأن يفعل -هذا احلديث أفاد أنَّ دية قتل اخلطأ 
امللكف ما هل فعله، فيصيب آدميًّا معصوًما، لم يقصده 

تقسم أمخاًسا: عرشون ِحقة،  -بالفعل فيقتله
اض، وعرشون  وعرشون جذعة، وعرشون بنات ُما

بين بلون, ويه أخف من دية  بنات بلون، وعرشون
العمد وشبه العمد، ووجه اتلخفيف يف دية اخلطأ أنها 
وجبت أمخاسا, وأدخل فيها اذلكور, واذلكور عند 
انلاس أقل رغبة من اإلناث, كما أنها جتب ىلع 

 العاقلة, وتكون مؤجلة فال تدفع مرة واحدة.

** 

Из хадиса следует, что компенсация за 

неумышленное убийство — например, когда 

человек делает что-то дозволенное и случайно 

поражает человека, или делает что-то без 

намерения убить человека — состоит из пяти 

категорий верблюдов. Это двадцать трёхлетних 

верблюдиц, двадцать четырёхлетних верблюдиц, 

двадцать годовалых верблюдиц, двадцать 

двухлетних верблюдиц, двадцать двухлетних 

верблюдов. Эта компенсация облегчённая по 

сравнению с компенсацией за умышленное 

убийство и за неумышленное убийство, похожее на 

умышленное, потому что она состоит из пяти 

категорий верблюдов, среди которых есть и самцы, 

а самцы считаются менее ценными по сравнению с 

самками. К тому же, эту компенсацию выплачивают 

родственники убийцы со стороны отца и она не 

выплачивается разом. 
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 :معاين املفردات
أ : اخلطأ ضد الصواب، واملراد به هنا: أن يفعل امللكف ما هل فعله، فيصيب آدميًّا معصوًما، لم يقصده بالفعل، فيقتله. •  اخلاطا
ة : بكرس احلاء وتشديد القاف، ثم تاء اتلأنيث: يه من اإلبل ما دخلت يف السنة  • الرابعة، سم يت بذلك؛ ألنَّها استحقت الركوب واحلمل أو حقَّ

 .طرق الفحل

 .جذعة : يه ما دخلت يف السنة اخلامسة، سميت بذلك؛ ألنَّها أسقطت مقدم أسنانها •

 .بنت ُماض : يه اليت أىت عليها احلول من اإلبل، ودخلت يف السنة اثلانية، فأمها اغبلًا ماخض: أي حامل •

 .سنتان، ودخل يف اثلاثلة، فصارت أمه اغبلًا ذات لَب؛ ألنَّها محلت ووضعت بعدهبلون : ما أىت عليه  •

 .دية : ادلية: املال املدفوع إىل املجين عليه, أو إىل ويله بسبب اجلناية •

 .أمخاًسا : أي موزعة ىلع مخسة أسنان •

 :فوائد احلديث
 .وذلك أنَّ اإلبل يه اليت يدخلها اتلغليظ، واتلخفيفأنَّ األصل يف ادلية يه اإلبل، وأنَّ األجناس ابلاقية يه أبدال؛  .1

اض، وعرشون بنات بلون، وعرشون بين بلون .2  .أنَّ دية قتل اخلطأ تقسم أمخاًسا: عرشون ِحقة، وعرشون جذعة، وعرشون بنات ُما

 املراجع:املصادر و

وسف الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار, أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبيس, املحقق: كمال ي-
 1409 األوىل،: الطبعة, الرياض –احلوت, مكتبة الرشد 

دينار ابلغدادي ادلارقطين, حققه شعيب االرنؤوط، حسن سنن ادلارقطين, أبو احلسن يلع بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن انلعمان بن  -
 .م 2004 - ـه 1424 األوىل،: الطبعة, بلنان –عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم, مؤسسة الرسالة، بريوت 

ملحقق : السيد عبد اهلل هاشم ايلماين املدين, دار ادلراية يف ختريج أحاديث اهلداية, أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, ا -
 .بريوت -املعرفة 

 م 2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، -
م إرساء بنت عرفة، طفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، -

ُ
، املكتبة 1حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، مرص، 

 ه 1431 ـهـ  1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، -
ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل-  ـه 1423 بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسا
 م 2003 -
ي, دار بلوغ املرام من أدلة األحَكم, أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين, حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري-

 .ه 1424عة: السابعة، الرياض, الطب -الفلق 
   (58207) الرقم املوحد:



 

391 
 

 

 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادليات اتلصنيف:

 اجلهاد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
ْمِرو بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عا

 .رواه أبوداود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

  دية املعاهد نصف دية احلر

«Компенсация (дийа) за убийство того, 
кто получил от мусульман гарантии 
безопасности (му‘ахид), составляет 

половину компенсации (дийа) за 
свободного мусульманина» 

 :احلديث .884
-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو 

اِهِد نصف ِدياة »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم ِدياة الُمعا
 «.احلُر  

** 

884. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха): «Компенсация (дийа) за 

убийство того, кто получил от мусульман гарантии 

безопасности (му‘ахид), составляет половину 

компенсации (дийа) за свободного мусульманина.» 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

بأن دية الكتايب  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
نصف دية احلر املسلم؛ سواء اكن ذميًّا أقر ىلع 
مة ببذل مال اجلزية  اإلقامة بديار املسلمني بعقد اذل 
ًدا أجري معه صلح وهو  والزتام أحَكم امللة، أو معاها

ببدله، أو مستأمنًا وهواكفر دخل بالد مستقر 
املسلمني بأمان تلجارة أوغريها؛ الشرتاكهم يف 

  .وجوب حقن ادلم

وجراحاتهم من دياتهم، كجراحات املسلمني من 
دياتهم؛ ألنَّ اجلرح تابع للقت،. فالرجل منهم 
خبمسني من اإلبل واملرأة منهم خبمس وعرشين؛ ألن 

 .ادليةاملرأة ىلع انلصف من الرجل يف 

 .وأما الَكفر احلريب فال يضمن ال بقصاص أو دية 

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сообщил, что компенсация за человека из числа 

людей Писания составляет половину компенсации 

за свободного мусульманина, вне зависимости от 

того, зиммий это, который живёт на территории 

мусульман и пользуется их защитой, выплачивая 

джизью и подчиняясь их законам, или му‘ахид, с 

которым мусульмане заключили мирный договор, и 

который живёт в своей земле, или же это 

неверующий, который получил от мусульман 

гарантии безопасности и приезжает с целью 

торговли или по другим делам. Всех их объединяет 

то, что их кровь проливать не дозволено. И если им 

будут нанесены какие-то ранения, то за них 

полагается компенсация, как и за ранения, 

нанесённые мусульманину, потому что это тоже 

кровопролитие. За убийство мужчины из их числа 

полагается компенсация в пятьдесят верблюдов, а 

за убийство женщины — двадцать пять, потому что 

компенсация за женщину составляет половину 

компенсации за мужчину. Что же касается 

неверующего, который находится в состоянии 

войны с мусульманами, то за него не полагается ни 

воздаяние равным, ни компенсация (дийа). 



 

392 
 

 :معاين املفردات
د : هو الَكفر • رم به قتله، وِرقه، وأرسه الُمعاها عطي أمانًا وعهًدا، حيا

ُ
 .اذلي أ

ياُة : يه: املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريها •  .ادِلّ

 :فوائد احلديث
 .دية الَكفر املعاهد نصف دية احلر املسلم .1

رمحه -عقل الَكفر( وهو اختيار الشيخ ابن باز املعاهد اعم يشمل لك الكفار من ايلهود وانلصارى وغريهم ويف بعض الروايات عند الرتمذي: ) .2
 .-اهلل

 .سماحة اإلسالم وعدهل يف حقن دماء املعاهدين .3

 املراجع:املصادر و

 .بريوت –سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا 

( 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3( وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج
 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

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

 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -انلارش: دار إحياء الكتب العربية  -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 
 .م 2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، 

 .1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام ، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

 .1428طبعة األوىل، منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ال

: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي
 .ه 1424 السابعة،

 .سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث

 اثلانية: بريوت،الطبعة –حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش،انلارش: املكتب اإلساليم  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
 .م1985 - ـه 1405

   (58213) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع اتلصنيف:
  األرسة < انلفقاتالفقه وأصوهل < فقه 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أنفقته : اإلنفاق: يعين إخراج املال ألجل األوالد والزوجة. •
 .رقبة : أي: يف إعتاق عبد أو أمة •

 :فوائد احلديث
 .انلفقة ىلع األهل من أعظم القربات .1

 .كرثة أبواب اإلنفاق يف سبيل اهلل .2

سبيل اهلل، ودينار أنفقته يف دينار أنفقته يف 
رقبة، ودينار تصدقت به ىلع مسكني، ودينار 

أنفقته ىلع أهلك، أعظمها أجرا اذلي أنفقته ىلع 
 أهلك

 

«Потратив динар на пути Аллаха, динар 
на освобождение рабов, динар на 

подаяние неимущему и динар на свою 
семью, наибольшую награду ты 

получишь за тот динар, который 
потратишь на свою семью.» 

 :احلديث .885
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

دينار أنفقته يف سبيل اهلل، »: -صىل اهلل عليه وسلم
ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به ىلع 
مسكني، ودينار أنفقته ىلع أهلك، أعظمها أجرا 

 «.أنفقته ىلع أهلكاذلي 

** 

885. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, 

что Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Потратив динар на пути Аллаха, 

динар на освобождение рабов, динар на подаяние 

неимущему и динар на свою семью, наибольшую 

награду ты получишь за тот динар, который 

потратишь на свою семью.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن أوجه اإلنفاق والرب 
يف اجلهاد يف سبيل اهلل، وما يُنفق كثرية، منها ما يُنفق 

يف عتق الرقاب، وما يُنفق يف ىلع املساكني، وما ينفق 
ىلع األهل والعيال، ولكن أفضلها اإلنفاق ىلع 
األهل وانلفقة ىلع األهل واألوالد واجبة فانلفقة 

 الواجبة أعظم أجراً من املندوبة.

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

разъяснил, что существует много видов 

пожертвований и благочестивых дел. К ним 

относятся пожертвования на джихад, который 

ведётся на пути Аллаха, пожертвования на 

освобождение рабов, пожертвования на неимущих, 

а также пожертвования на семью и иждивенцев. 

Самым лучшим из вышеперечисленных видов 

пожертвования являются расходы на семью, 

поскольку обеспечение жены и детей —  

обязанность мужчины по Шариату, тогда как всё 

прочее относится к категории рекомендуемого по 

Шариату, а награда за выполнение обязательного 

выше награды за совершение рекомендуемого. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1426الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار   -

مؤسسة -حممد أمني لطيف-يلع الرشبيج-ميح ادلين مستو-مصطىف ابلغا-نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن  -
 .-1407عرشة الرابعة الطبعة-بلنان–بريوت -الرسالة

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

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة -
   (5813) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < وجوب الصالة وحكم تاركها اتلصنيف:

 الصالة. -اإليمان موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن ماسعود  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 كراهية ترك قيام الليل وأن ذلك بسبب الشيطان. .1
 .قيام الليل حرز من الشيطان .2

دو اهلل تعاىل من انلفس واهلوى  -تعاىل-إهمال حقوق اهلل  .3  .والشيطان من ذلك اإلنسان، حىت حيول بينه وبني الطااعتتاناشأ من تمكن عا

 .الشيطان يستخدم لك أسايلبه؛ يلبعد العبد عن الطاعة ويلهيه عنها .4

ُذنِهَذاَك رَُجٌل بَاََل الشيطان يف 
ُ
ُذَنْيِه أو قال: يف أ

ُ
  أ

«“ Это человек, в уши которого 
помочился шайтан”. Или же он сказал: 

“…в ухо ”.»  

 :احلديث .886
قال: ُذِكرا عند انليب  -ريض اهلل عنه-عن ابن مسعود 

رجل نام يللة حىت أصبح،  -صىل اهلل عليه وسلم-
ُذنايِْه »قال: 

ُ
أو قال: يف  -ذاك رجل بال الشيطان يف أ

ُذنِه
ُ
 «.أ

** 

886. Текст  хадиса: 

Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) передаёт: 

«Пророку (мир ему и благословение Аллаха) 

рассказали о человеке, который проспал всю ночь 

до утра [не помолившись], и он сказал: “Это 

человек, в уши которого помочился шайтан”. Или же 

он сказал: “…в ухо ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

: -ريض اهلل عنه-معىن احلديث: يقول ابن مسعود 
راُجٌل نام يللة  -صىل اهلل عليه وسلم-"ُذِكرا عند انليب 

استيقظ للتهجد،  حىت أصبح" أي: استمر نائًما ولم ي
حىت طلع عليه الفجر، والقول اثلاين: أنه لم يستيقظ 

 لصالة الفجر حىت طلعت الشمس. 
ُذنايِْه" هو ىلع ظاهره فقال: "ذااكا راُجٌل بااالا 

ُ
الشيطان يف أ

وحقيقته؛ ألنه ثبت أن الشيطان يأكل ويرشب 
وينكح، فال مانع من أن يابول، وهذا اغية اإلذالل 

  .واإلهانة هل، أن يتخذه الشيطان كنيفا

وخص األذن باذلكر وإن اكنت العني أنسب بانلوم 
امع يه موارد االنت سا ل انلوم، فإن الما باه إشارة إىل ثِقا

اويف  وخص ابلول؛ ألنه أسهل مدخال يف اتلاجا
ل يف مجيع  سا وأرسع نفوذا يف العروق فيُورِث الكا

 .األعضاء

** 

Смысл хадиса таков. «Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) рассказали о человеке, 

который проспал всю ночь до утра». То есть он 

проспал всю ночь до самого утра, не проснувшись 

для совершения добровольной ночной молитвы. «И 

он сказал: “Это человек, в уши которого помочился 

шайтан”». Это следует понимать буквально, 

поскольку достоверно известно, что шайтан ест, 

пьёт и вступает в половую связь, и ничто не мешает 

ему мочиться. Это величайшее унижение — что 

шайтан избрал этого человека объектом для 

подобного действия. Упомянуто именно ухо, хотя 

глаз имеет больше отношения ко сну, как указание 

на крепость сна, поскольку ушами человек 

воспринимает звуки, от которых и просыпается. А 

моча упомянута потому, что она очень легко входит 

в любую полость, быстро распространяется по 

сосудам и несёт лень всем органам. 
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 املراجع:املصادر و

 .م1997 - ـه1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  

  .ه1397املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –ار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: د

   .ه1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

 -دار املعرفة  فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش:
 .ه1379بريوت، 

     .ه1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة، 

 .ه1392املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة اثلانية، 
   (3714) املوحد: الرقم
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < العرشة بني الزوجني اتلصنيف:

 القدر.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .العزل : نزع اذلكر من الفرج إذا قارب اإلنزال، يلْنل خارجه •

 .لِما يفعل ذلك أحدكم؟ : استفهام بمعىن اإلنكار •

 -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر العزل لرسول اهلل 
فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست 

 نفس خملوقة إال اهلل خالقها
 

Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) спросили об 
извержении семени вне лона, и он 

сказал: «А зачем вы поступаете так?» 
Однако он не сказал: «Пусть никто из вас 

не делает этого». [Он также сказал]: 
«Аллах непременно сотворит душу, 

которой предопределено быть 
сотворённой.» 

 :احلديث .887
ُذِكرا االعزل »: -اهلل عنه ريض-عن أيب سعيد اخلدري 

فقال: ولم يفعل  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 
ولم يقل: فال يفعل ذلك -ذلك أحدكم؟ 

؛ فإنه ليست نفس ُملوقة إال اهلل -أحدكم؟
 «.خالقها

** 

887. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что однажды Посланника Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) спросили об 

извержении семени вне лона, и он сказал: «А зачем 

вы поступаете так?» Однако он не сказал: «Пусть 

никто из вас не делает этого». [Он также сказал]: 

«Аллах непременно сотворит душу, которой 

предопределено быть сотворённой.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر العزل عند رسول اهلل 
وأنه يفعله بعض الرجال يف نسائهم وإمائهم. فاستفهم 

عن السبب  -صىل اهلل عليه وسلم-منهم انليب 
 ابلاعث ىلع ذلك بصيغة اإلنكار.

عن قصدهم من  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم أخربهم 
هذا العمل باجلواب املقنع املانع عن فعلهم. وذلك بأن 

قد قدر املقادير، فليس عملكم هذا  -تعاىل-اهلل 
براد لنسمة قد كتب اهلل خلقها وقدر وجودها، ألنه 

انلطفة من مقدر األسباب واملسببات، فإذا أراد خلق 
ماء الرجل، رسى من حيث ال يشعر، إىل قراره 

 .املكني

** 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

спросили об извержении семени вне лона и 

сообщили ему о том, что некоторые мужчины 

делают это со своими жёнами или наложницами. И 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) спросил их о причине этого и при этом 

облёк порицание в форму вопроса, после чего дал 

им ясный ответ, из которого следовало, что так 

поступать не следует, поскольку Аллах уже всё 

предопределил, и это их действие не помешает 

появиться душе, которой Аллах предопределил 

появление на свет и существование, потому что 

Аллах предопределил и причины, и следствия, и 

если Он пожелает сотворить ребёнка из семени 

мужчины, то семя это найдёт свой путь в лоно так, 

что мужчина даже и не почувствует. 
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ْوىل ترك ذلكولم يقل فال يفعل ذلك : مراده أنه لم يرصح هلم  •
ا
 .بانليه وإنما أشار إىل أن األ

 .ُملوقة : مقدرة اخللق أو معلومة اخللق عند اهلل •

 .خالقها : مربزها إىل الوجود •

 :فوائد احلديث
 .إنكار العزل بقصد اتلحرز عن خلق الودل، ألن فيه اعتمادا ىلع األسباب وحدها .1

ر، وأن ما شاء اهلل اكن، وما لم يشأ لم يكن، وليس فيه تعطيل لألسباب، أنه ما من نفس ُملوقة إال وقد قدر اهلل وجودها، ففيه  .2 دا اإليمان بالقا
ها، أو فإنه قدر األشياء وقدر هلا أسبابها، فال بد من عمل األسباب، واهلل يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد.فتعطيل األسباب، وعدم اإليمان بتأثري

املذهب احلق املختار الوسط، هو اإليمان بقضاء اهلل وقدره، وأن لألسباب تأثريا وهو مذهب أهل االعتماد عليها وحدها، الكهما مذهب مذموم.و
 .السنة، وبه جتتمع األدلة العقلية وانلقلية. وهلل احلمد

 .إحلاق الودل بأبيه وإن وقع العزل .3

 .كراهة العزل إذا اكن خشية  حصول الودل .4

 املراجع:املصادر و

؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -الصحيحاجلامع –صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-َكم للشيخ إسماعيل األنصارياإلملام برشح عمدة األح -

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم -
   (6041) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام أهل األعذار اتلصنيف:

 السري. -اآلداب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
اس بن مالك  احلديث:راوي  ن

ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:
 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .السفر : لعله سفر غزوة الفتح •

 .فْننلا مْناًل : أي: مَكنًا للْنول، ولم يتبني اسم املوضع •

 Сегодня те, кто не постились, получат»  ذهب املفطرون ايلوم باألجر
[великую] награду.» 

 :احلديث .888
قال: كنَّا مع انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ِمنَّا  -صىل اهلل عليه وسلم- يف السفر فمنَّا الصائم، وا
، وأكرثنا ِظالًّ الُمفطر، قال: فْننلا  اًل يِف يوم حارٍّ ْْنِ ما

تَّيِق الشمس بيده، قال:  ِمنَّا من يا اِء، وا صاحب الِْكسا
بْنِياِة، 

ا
اُم، وقام الُمْفِطُرونا فارضبوا اأْل وَّ فاسقط الصُّ

ب، فقال رسول اهلل  اكا ْوا الر  قا صىل اهلل عليه -واسا
 : "ذهب الُمْفِطُرونا ايلوم باألجر".-وسلم

** 

888. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передал: «Однажды мы находились в пути вместе с 

Пророком (мир ему и благословение Аллаха), и 

среди нас были как постившиеся, так и не 

соблюдавшие пост. В один жаркий день мы 

остановились в каком-то месте. И в самой 

обширной тени находились те из нас, кто 

прикрывался своей одеждой, а некоторые из нас 

защищались от солнца руками. Постившиеся упали 

[на землю без сил], те же, кто не соблюдал пост, 

встали и начали ставить палатки и поить верховых 

животных, и тогда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: "Сегодня те, кто не 

постились, получат [великую] награду.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف  -وسلمصىل اهلل عليه -اكن الصحابة مع انليب 
أحد أسفاره، وحيتمل أنها غزوة الفتح، فَكن بعضهم 

صىل اهلل عليه -مفطًرا، وبعضهم صائًما، وانليب 
 يُقر الكًّ منهم ىلع حاهل. -وسلم

فْنلوا يف يوم حار ليسرتحيوا من عناء السفر وحر 
اهلاجرة، فلما نزلوا يف هذه اهلاجرة، سقط الصائمون 

العمل، وقام  من احلر والظمأ، فلم يستطيعوا
املفطرون، فرضبوا األبنية، بنصب اخليام واألخبية، 
وسقوا اإلبل، وخدموا إخوانهم الصائمني، فلما رأى 

فعلهم وما قاموا به من  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
خدمة اجليش شجعهم، وبني فضلهم وزيادة أجرهم 

 ."وقال: "ذهب املفطرون ايلوم باألجر

** 

Однажды сподвижники находились в пути вместе с 

Пророком (мир ему и благословение Аллаха). 

Некоторые из них соблюдали пост в пути, а 

некоторые — нет. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) выразил молчаливое одобрение обеим 

этих группам. В один из жарких дней они сделали 

привал, чтобы отдохнуть от тягот поездки и 

полуденного зноя. Когда они остановились, те, кто 

постились, повалились на землю от зноя и жажды, 

не будучи в состоянии работать. А те, кто не 

постились, встали и начали ставить шатры и 

палатки, поить верблюдов и прислуживать 

постящимся братьям по вере. Увидев, как они 

трудятся и работают на благо всей армии, Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) поддержал их и 

указал на их достоинство, сказав: «Сегодня те, кто 

не постились, получат [великую] награду». 
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 .أكرثنا ظال : أوسعنا •

 .يتيق به حرارة الشمسصاحب الِكساء : صاحب اثلوب، اذلي ينرشه فوقه  •

 .ومنَّا من يتيق الشمس بيده : أي: جيعل يده ىلع رأسه؛ لعدم وجود اثلياب معه •

اُم : السقوط عبارة عن عدم استطاعة مزاولة األعمال • وَّ  .فسقط الصُّ

 .األبنية : األبنية يه: ما جيعله املسافر خباء؛ يلتيق به حرارة الشمس •

با : اإلبل وما يف معناها • اكا  .الر 

 :فوائد احلديث
 .أقر الكًّ ىلع ما هو عليه -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اإلفطار والصيام يف السفر؛ ألن انليب  .1

-من رقة احلال يف ادلنيا، ومع ذلك لم تمنعهم رقة احلال من ارتكاب الصعاب يف اجلهاد يف سبيل اهلل  -ريض اهلل عنهم-ما اكن عليه الصحابة  .2
 .-تعاىل

 .ن واألهل، وأنها من ادلين ومن الرجولة اليت سبقنا فيها صفوة هذه األمة، خالفًا لفعل كثري من املرتفعني املتكربينفضل خدمة اإلخوا .3

ار يف أن الفطر يف السفر أفضل ال سيما إذا اقرتن بذلك مصلحة من اتلقوي ىلع األعداء وحنوه، فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها، أما فائدة اإلفط .4
 .إنها تتعدى املفطر إىل غريهمثل ذلك ايلوم ف

 حث اإلسالم ىلع العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبًا كبرًيا من األجر، وفضله ىلع املنقطع للعبادة، وأين هذه من انلاعقني اذلين .5
 يرونه ِدينا اعئقا عن العمل واتلقدم والريق؟

 .-ىلتعا-أن اتلويق من أسباب الرضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل  .6

 .أن اثلواب ىلع األعمال حبسب مصاحلها .7

 .مرشوعية التشجيع ىلع العمل الصالح والرتغيب فيه .8
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 ِ يُْت َرُسوَل اَّللَّ
َ
ِحنَي  -صىل اهلل عليه وسلم-َرأ

ْسَوَد 
َ
ْكَن األ ة إذا اْسَتلََم الرُّ ول ما -َيْقَدُم مكَّ

َ
أ

ْشَواٍط  -َيُطوُف 
َ
 خَيُبُّ ثاَلثََة أ

 

«Я видел, что, когда Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 

приветствует) приезжал в Мекку, 
первым делом во время обхода Каабы он 
прикасался к Чёрному камню и первые 

три круга из семи проходил быстрым 
шагом.» 

 :احلديث .889
تَّعا » قال:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر عن  تاما

 ِ ِة الوادااع  -صىل اهلل عليه وسلم-راُسوُل اَّللَّ جَّ يِف حا
ْديا ِمن ِذي  ُه الها عا اقا ما ى، فاسا ة إىل احلج وأهدا بالُعمرا

 ِ  راسول اَّللَّ
ا
أ بادا ة، وا  -صىل اهلل عليه وسلم-احلُلايفا

لَّ  ها
ا
لَّ بالعمرة, ُثمَّ أ ها

ا
تَّعا انلَّاس مع رسول واأ تاما باحلج, فا

 ِ لَّ بالعمرة إىلا احلج,  -صىل اهلل عليه وسلم-اَّللَّ ها
ا
فاأ

ْديا ِمن ذي  اقا الها ى, فاسا ْهدا
ا
ْن أ ن ِمن انلَّاس ما فاَكا

ا قاِدما رسول اَّللَّ  اْم ُيْهِد، فالامَّ ْن ل ِمنُهم ما ة، وا -احلُلايفا
نْ  -صىل اهلل عليه وسلم نا ِمنُكم قاالا للنَّاس: ما  اكا

ْقيِضا  ىتَّ يا ُرما ِمنُْه حا ء حا لُّ ِمن يشا ِ إِنَُّه ال حيا
ى, فا ْهدا

ا
أ

ا  فا بالصَّ ى فالْياُطْف بابلايت وا ْهدا
ا
ام ياُكن أ ن ل ما ُه، وا جَّ حا

ن  يْلاْحِلل, ُثمَّ يِلُِهلَّ باحلج ويلُهِد, فاما يْلُقارص  وا ة, وا روا واالما
ْدياً فالْياُصم ثاالثاةا  عا  لم جيد ها بعة إذاا راجا يَّام يِف احلج واسا

ا
أ

 ِ افا رسول اَّللَّ هِلِه فاطا
ا
 -صىل اهلل عليه وسلم-إىل أ

بَّ  ٍء, ُثمَّ خا ْ لا يشا وَّ
ا
ْكنا أ ، وااستالاما الرُّ ةا كَّ ِحنيا قاِدما ما

عا ِحنيا  كا را ة, وا رباعا
ا
ماىشا أ بِْع, وا ْطوااٍف ِمْن السَّ

ا
ثاالثاةا أ

واافاُه بابليت عِ  افا قاىضا طا تاني, ُثمَّ انرصا كعا ام را قا ند الما
طوااف, ُثمَّ 

ا
ةا أ بعا ة سا روا ا واالما فا ا, وطاف بِالصَّ فا ىتا الصَّ

ا
فاأ

ارا  حنا ُه, وا جَّ ىتَّ قاىضا حا ُرما منه حا ٍء حا ْ ِلل ِمْن يشا ام حيا ل
لَّ ِمن  افا بابليت, ُثمَّ حا طا فااضا فا

ا
ْدياُه يوم انلَّحِر، واأ ها

ُرما مِ  ء حا لا راسول اَّللَّ لُك  يشا عا ا فا لا ِمثل ما عا فا -نُه, وا
اقا الهاديا ِمن -صىل اهلل عليه وسلم ى واسا هدا

ا
ن أ : ما

ِ «. »انلَّاِس  يُْت راُسولا اَّللَّ
ا
 -صىل اهلل عليه وسلم-راأ

ْسوادا 
ا
ْكنا األ ة إذا اْستالاما الرُّ ُم مكَّ ْقدا ول ما -ِحنيا يا

ا
أ

اٍط  -ياُطوُف  ْشوا
ا
ُبُّ ثاالثاةا أ  «.خيا

** 

889. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Ибн ‘Умар (да будет доволен 

Аллах им и его отцом) сказал: «Во время 

прощального паломничества Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) совершил и 

‘умру, и хадж, принеся в жертву скот, который он 

пригнал с собой из Зу-ль-Хулейфы. И начал 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) с того, что объявил о своем 

вступлении в ихрам для совершения ‘умры, а 

следом за ней — для совершения хаджа, и люди 

поступили так же. Среди людей были те, кто 

пригнал с собой скот из Зу-ль-Хуляйфы, и те, кто не 

гнал скот вообще, а когда Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) прибыл в Мекку, то 

сказал людям: "Тот из вас, кто пригнал с собой 

жертвенный скот, не должен делать ничего 

запретного для него до завершения хаджа! Те же, 

кто не гнал с собой скот, пусть совершат обход 

Каабы и ритуальный бег между холмами ас-Сафа и 

аль-Марва, укоротят волосы и выйдут из состояния 

ихрам, чтобы затем снова войти в него для 

совершения хаджа и принести в жертву животное! 

И пусть тот, кто не сумеет найти животное для 

жертвоприношения, постится три дня во время 

хаджа и ещё семь дней, когда вернётся к своей 

семье!" По прибытии в Мекку, Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует), 

совершая обход вокруг Каабы, первым делом 

прикоснулся к Черному Камню, а затем прошел 

первые три круга быстрым шагом, а оставшиеся 

четыре — обычным. Закончив обход вокруг Дома 

Аллаха, он совершил молитву в два ракята возле 

Места Ибрахима, по завершении которой подошел 

к холму ас-Сафа и семь раз совершил ритуальный 

бег между ним и холмом аль-Марва, после чего не 

делал ничего запретного для него в состоянии 

ихрам, вплоть до завершения всех обрядов хаджа. 

И лишь затем, когда он заколол животное в День 

Жертвоприношения и, устремившись к Дому 

Аллаха, совершил [основной] обход вокруг него, он 

освободился от всех запретов, которые 
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действовали в отношении него в состоянии ихрам. 

И те люди, которые гнали с собой жертвенный скот, 

сделали то же самое, что и Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует)». 

Сообщается, что Ибн ‘Умар (да будет доволен 

Аллах им и его отцом) сказал: «Я видел, что, когда 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) приезжал в Мекку, первым делом во 

время обхода Каабы он прикасался к Чёрному 

камню и первые три круга из семи проходил 

быстрым шагом.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

إىل ذي احلليفة  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا خرج انليب 
"ميقات أهل املدينة" يلحج حجته اليت ودع فيها 

احلج، وودع فيها انلاس، وبلغهم ابليت ومناسك 
صىل اهلل عليه -برساتله وأشهدهم ىلع ذلك، أحرم 

بالعمرة واحلج، فَكن قارنا، والقران تمتع،  -وسلم
، -صىل اهلل عليه وسلم-فتمتع انلاس مع رسول اهلل 

فبعضهم أحرم بالنسكني مجيعا، وبعضهم أحرم 
 بالعمرة، ناويا احلج بعد فراغه منها، وبعضهم أفرد

 -صىل اهلل عليه وسلم-احلج فقط، فقد خريهم انليب 
 -صىل اهلل عليه وسلم-بني األنساك اثلالثة، وساق 

وبعض أصحابه اهلدي معهم من ذي احلليفة، 
ضَّ من لم  وبعضهم لم يسقه، فلما اقرتبوا من مكة حا
يسق اهلدي من املفردين والقارنني إىل فسخ احلج 

أكد عليهم أن  وجعلها عمرة، فلما طافوا وسعوا،
يقرصوا من شعورهم، ويتحللوا من عمرتهم ثم 
حيرموا باحلج ويهدوا، إلتيانهم بنسكني بسفر واحد، 
فمن لم جيد اهلدي، فعليه صيام عرشة أيام، ثالثة يف 
أيام احلج، يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة، وسبعة إذا 

 رجع إىل أهله.
تلم مكة اس -صىل اهلل عليه وسلم-فلما قدم انليب 

الركن، وطاف سبعة، خب ثالثة، لكونه الطواف 
اذلي بعد القدوم، ومىش أربعة، ثم صىل ركعتني عند 
مقام إبراهيم، ثم أىت إىل الصفا، فطاف بينه وبني 
املروة سبعا، يسىع بني العلمني، ويميش فيما عداهما، 

** 

Когда Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) направился в Зу-ль-Хулейфу (место, 

где входят в состояние ихрам паломники, 

прибывающие в Мекку со стороны Медины) для 

того, чтобы совершить паломничество, в котором, 

чувствуя свою близкую кончину, он попрощался с 

Домом Аллаха, обрядами хаджа и людьми, а также 

призвал Аллаха в свидетели того, что довел до них 

Его послание, то вошел в состояние ихрама для 

‘умры и хаджа, так как совершал их совместно 

(кыран). Следует отметить, что хадж-кыран в 

общем смысле представляет собой то же самое, 

что и хадж-таматту‘, так как при обеих этих 

разновидностях хаджа люди совершают обряды как 

хаджа, так и ‘умры, с той лишь разницей, что при 

хадже-кыран человек совершает их, входя в ихрам 

один раз и пребывая в нем вплоть до завершения 

хаджа, а при хадже-таматту‘ — два раза: один —для 

‘умры, совершив которую, выходит из него, а другой 

— для хаджа, перед отправлением в Мину в дни "ат-

тарвия" (8-го, 9-го и 10-го Зу-ль-Хиджджа). Часть 

людей, которая отправилась в хадж вместе с 

Пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует), шла с намерением совершить хадж-

кыран, другая — хадж-таматту‘, а третья — хадж-

ифрад*, поскольку Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) предоставил людям выбор 

между этими тремя видами хаджа, и те выбрали то, 

что посчитали наиболее подходящим для себя. 

Направляясь в Мекку, Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует), а также некоторые из его 

сподвижников, гнали с собой жертвенный скот из 

Зу-ль-Хулейфы, а другие не стали делать этого. 

Когда все они были уже неподалеку от Мекки, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
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ثم لم حيل من إحرامه حىت قىض حجه، وحنر هديه 
ا خلص من حجه ورىم مجرة العقبة،  يوم انلحر، فلمَّ

وحنر هديه وحلق رأسه يوم انلحر، وهذا هو اتلحلل 
األول، أفاض يف ضحوته إىل ابليت، فطاف به، ثم حل 
من لك يشء حرم عليه حىت النساء، وفعل مثله من 

 .ساق اهلدي من أصحابه

стал побуждать тех, кто не гнал с собой жертвенный 

скот, из числа вознамерившихся совершить хадж-

кыран и хадж-ифрад, аннулировать свое 

намерение на хадж, а вместо него сделать ‘умру, и 

по приезду в Мекку обойти вокруг Каабы, совершить 

ритуальный бег между холмами ас-Сафа и аль-

Марва, постричь голову и выйти из состояния ихрам 

для того, чтобы в дальнейшем в дни "ат-Тарвия" 

снова войти в ихрам, но уже для совершения хаджа 

и принесения в жертву животного. Он побудил 

людей к этому для того, чтобы они смогли в одной 

поездке совершить два отдельных обряда 

поклонения (‘умру и хадж). Тем же, кто не сумеет 

найти животное для принесения в жертву, Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) повелел 

поститься в течение десяти дней, три из которых — 

во время хаджа, а оставшиеся семь — по 

возвращении домой.  

Далее в хадисе сообщается, что когда Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) прибыл в 

Мекку, то совершая так называемый обход 

прибытия (Таваф аль-Кудум), первым делом 

прикоснулся к Черному Камню и первые три круга 

вокруг Каабы прошел интенсивным шагом, а 

оставшиеся четыре — в обычном темпе. Завершив 

обход, он совершил два ракята молитвы возле 

Места Ибрахима, а затем отправился к холму ас-

Сафа и семь раз совершил между ним и холмом 

аль-Марва ритуальный бег, преодолевая участок 

горного ущелья между ними бегом (сегодня этот 

участок отмечен двумя зелеными прожекторами), а 

остальное расстояние проходя пешком. Совершив 

все это, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) не вышел из состояния ихрам и 

пребывал в нем вплоть до завершения обрядов 

хаджа и заклания жертвенного животного. Далее он 

выполнил все обряды хаджа, бросил камешки в 

столб "Джамарат аль-‘Акаба", заколол жертвенный 

скот и побрил голову в День Жертвоприношения 

(10-го Зу-ль-Хиджджа), чем частично вышел из 

ихрама, а затем устремился к Дому Аллаха и, 

совершив обход вокруг него, вышел из ихрама 

полностью, после чего все, что было запретным для 

него ранее, стало дозволенным (в том числе и 

половая близость с женами). И те из его 

сподвижников, кто гнал с собой жертвенный скот из 

Зу-ль-Хулейфы, совершили обряды хаджа точно 

так же, как их совершил Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует). 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة احلج اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .عليه بروايتيه متفق اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
•  ِ تَّعا راُسوُل اَّللَّ : أىت بالعمرة واحلج يف سفر واحد؛ يلصري متمتًعا باملعىن العام؛ ألنه اكن قارنًا واتلمتع العام يشمل  -صىل اهلل عليه وسلم-تاما

 .األنساك اثلالثة يف احلجالقران واتلمتع، ويقابلهما اإلفراد، وهذه أنواع 

 .احلج : احلج يف اللغة: القصد، ويف الرشع: القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال ُمصوصة يف أزمنة ُمصوصة •

ودَّع  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة عرش، ولم حيج بعد هجرته سواها، وُسميت بذلك؛ ألن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-حجة الوداع : حجته  •
 ."يث قال: "لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذاانلاس فيها؛ ح

ة إىل احلاج : بالعمرة مضمومة إىل احلج •  .بالُعمرا

ى : أىت باهلدي • ْهدا
ا
 .أ

ْدي : اصطحبه معه، واكن ثالثة وستني بعرًيا، وكمله بمائة، بما قدم به يلع  • ُه الها عا اقا ما  .من ايلمن إىل مكة -ريض اهلل عنه-فاسا

ة : ميقات أهل •  .املدينة ذي احلُلايفا

ة : رفاع صوته باتللبية بها • لَّ بالُعمرا ها
ا
 .واأ

ا • لَّ باحلاج  : رفاع صوته باتللبية به بعد العمرة، فيقول: بليك عمرة وحجًّ ها
ا
 .ُثمَّ أ

تَّعا انلَّاس : بعضهم • تاما  .فا

 .نفًرا يسرًيا، واكن اذلبن أهدوا -ريض اهلل عنهم-من أهدى : من أىت باهلدي من ذوي الغىن من الصحب الكرام  •

ام ُيْهد : من لم يأت بهدي • ن  ل  .ما

ا قاِدما : وصل مكة •  .فالامَّ

ء : من يشء حمظور •  .ِمْن يشا

ُرما ِمنُْه : حرم عليه •  .حا

ُه : يتم حجه، بفعل ما حيصل به اتلحلل • جَّ ْقيِضا حا  .يا

ا : أسفل اجلبل املعروف يف بداية املسىع • فا  .الصَّ

ةِ : أسفل اجلبل املعروف • ْروا  .يف نهاية املسىع، واملراد: الرتدد بينهما الما

 .ويلُقارص  : ويلقص من شعر رأسه •

 .ويلاْحِلل : اخلروج من اإلحرام، والالم لألمر •

 .ُثمَّ يِلُِهلَّ : اإلحرام، واإلهالل: رفع الصوت باتللبية، والالم لألمر •

 .ويلُْهِد : ويلذبح هديًا، من أجل اتلمتع، والالم لألمر •

د : ل • ِ
 .م يدرك بعد الطلبلم جيا

ْدياً : ذحبًا يتقرب به إىل اهلل  •  .، من بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة-تعاىل-ها

 .يف احلاج : يف أيامه، وأوهلا من حني إحرامه بالعمرة، وآخرها آخر أيام الترشيق •

هله : مَكن إقامته •
ا
 .إىل أ

ر  • ْكن : تناول بيده احلاجا  .األسوداْستالاما الرُّ

ء : أول يشء عمله • لا يشا وَّ
ا
 .أ

بَّ : أرسع يف امليش، واملراد: الرمال •  .خا

افاُه : أتمه وفرغ منه • وا  .قاىضا طا

ام : مقام إبراهيم  • قا ر اكن يقوم عليه اخلليل -عليه السالم-الما جا  .زمن بناء الكعبة -عليه السالم-، وهو حا

ْدياُه : ما أهداه، واكن مائة بعري، حنر منها •  .ابلايق -ريض اهلل عنه-ثالثة وستني بيده الرشيفة، وحنريلع بن أيب طالب  -صىل اهلل عليه وسلم- ها

 .ياْوما انلَّْحر : ايلوم العارش من ذي احلجة •
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افا بابلايْت : طواف احلج وهو طواف الركن وطواف اإلفاضة • طا  .فا

ٍء : أي: من لك حمظور من حمظورات اإلحرام • ْ  .ِمْن لُك  يشا

 :احلديثفوائد 
 .أحرم متمتعا، واملراد باتلمتع هنا القران -صىل اهلل عليه وسلم-كون انليب  .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية سوق اهلدي من احلل، فهو من فعل انليب  .2

 .عليها لكها  -ريض اهلل عنهم-أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز أنواع احلج اثلالثة: اتلمتع، والقران، واإلفراد، إذ أقر انليب  .3

مرشوعية فسخ احلج إىل العمرة ملن لم يسق اهلدي، وحتلله، وبقاء من ساقه ىلع إحرامه حىت ينتيه من حجه يوم انلحر، فيحل، ويدخل يف  .4
 .هذا: لك متمتع ضاق عليه الوقت، فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنه يقلب نسكه إىل القران

 .دي، يكون ولو بعد طواف القدوم والسيع، وينقلبان للعمرةأنَّ فسخ احلج ملن لم يسق اهل .5

م بالعمرة أنَّ ىلع من لم جيد هدي اتلمتع صيام عرشة أيام، ثالثة منها يف احلج، وسبعة بعد الرجوع إىل أهله، فأما اثلالثة، فال تصح قبل اإلحرا .6
 .باإلمجاع، واتفقوا ىلع مرشوعيتها بعد اإلحرام باحلج

 .دوم لغري املتمتع، اذلي لم يسق اهلدي، وهو سنةمرشوعية طواف الق .7

 .سنية استالم احلجر األسود يف أول الطواف، ويف لك شوط من األشواط السبعة، إن سهل .8

ل يف اثلالثة، من طواف القدوم، وامليش يف األربعة ابلاقية .9 ما  .الرا

 .-عليه السالم-مرشوعية ركعيت الطواف، عند مقام إبراهيم  .10

 .واملروة بعد طواف القدوم سبعا، هو أحد أراكن احلج السيع بني الصفا .11

 .املواالة بني الطواف والسيع مستحب .12

 .أن اتلحلل األول ملن ساق اهلدي بانلحروالريم، واتلحلل األكرب بطواف احلج .13

 .طواف اإلفاضة هو الركن األعظم للحج، والسنة واألفضل، أن يكون يوم انلحر، بعد الريم وانلحر .14

 .بعد طواف اإلفاضة يف لك األنساك اثلالثة من لك يشء حرم عليه بإحرامه اتلحلل الَكمل .15

 ."، ترشيع ألمته؛ حلديث "خذوا عين مناسككم-صىل اهلل عليه وسلم-أن هذه األفعال من انليب  .16

 .استحباب اخلبب، وهو الرمل، يف األشواط اثلالثة األول لكها، يف طواف القدوم .17

 .ولو فاته بعض الرمل أو لكه يف اثلالثة األول؛ ألنها سنة فات حملها، فاألربعة األخرية ال رمل فيها امليش يف األربعة ابلاقية منها، .18

 .املتأخر واألخذ به هو األوىل -صىل اهلل عليه وسلم-اخلبب وهو امليش الرسيع يف األشواط اثلالثة األول لكها، هو فعل انليب  .19

، ملا قال املرشكون عن املسلمني: يقدم 7ه، وهو إظهار القوة للمرشكني يف عمرة القضية سنة بعد زوال سبب -صىل اهلل عليه وسلم-رمل انليب  .20
 .بالرمل، تلذكر تلك احلال اليت اكنوا عليها؛ فنحن نرمل إحياء تللك اذلكرى -صىل اهلل عليه وسلم-عليكم قوم قد وهنتهم حىم يرثب، فأمر 

 .حماذاته يف لك طوفة ملن سهل عليه ذلك، وتقدم مرشوعية تقبيلهاستالم احلجر األسود يف ابتداء لك طواف، وعند  .21

 .مرشوعية رفع الصوت باتللبية .22

 .أن القارن يكفيه طواف واحد وسيع واحد لعمرته وحجه مجيعا .23

 املراجع:املصادر و

 .ه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحَكم، إلسماعيل األنصاري، ط

، مكتبة الصحابة، 10األحَكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط تيسري العالم رشح عمدة
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 .ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، البن عثيمني، ط

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

 .ه1422ة بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطاني1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 .ه1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
   (3309) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحَكم النساء اتلصنيف:

 العرشة الزوجية.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 .رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .نضح يف وجهها املاء : رش يف وجهها املاء •

 :احلديثفوائد 
 .احلث ىلع اتلعاون ىلع الطاعة والعمل الصالح .1

 .استحباب إيقاظ لك من الزوجني اآلخر لقيام الليل، واالستعانة ىلع ذلك بما يُذهب عنه انلوم الغالب .2

 .إشارة إىل أن الراُجل واملرأة يف العبادة سواء، إال ما دل ادليلل ىلع اتلفريق بينهما .3

 .يتحرى إصابة الغري، وأن حُيب هل ما حُيب نلفسه، فيأخذ باألقرب فاألقرب أن من أصاب خرياً ينبيغ هل أن .4

 رَِحَم اهلل رجالا قام من الليل، فََصىل وأْيَقظ
بَْت نََضَح يف وَْجِهَها املاء، رَِحَم اهلل 

َ
امرأته، فإن أ

ْيَقظت زوجها، 
َ
امرأةا قامت من الليل، فََصلَّْت وأ

ََب نََضَحت يف وْجِهه املاء
َ
 فإن أ

 

«Да помилует Аллах мужчину, который 
поднимается ночью, совершает молитву 

и будит свою жену, а если она 
отказывается вставать, брызгает ей в 

лицо водой! Да помилует Аллах 
женщину, которая поднимается ночью, 
совершает молитву и будит своего мужа, 

а если он отказывается вставать, 
брызгает ему в лицо водой»! 

 :احلديث .890
-اهلل قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

راِحما اهلل رجال قام من الليل، »: -صىل اهلل عليه وسلم
ا املاء،  حا يف واْجِهها باْت ناضا

ا
ظ امرأته، فإن أ ىل وأْيقا فاصا

ظت  ْيقا
ا
لت وأ راِحما اهلل امرأة قامت من الليل، فاصا

ت يف وْجِهه املاء حا ىبا ناضا
ا
 «.زوجها، فإن أ

** 

890. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что однажды Посланник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха) сказал: «Да помилует 

Аллах мужчину, который поднимается ночью, 

совершает молитву и будит свою жену, а если она 

отказывается вставать, брызгает ей в лицо водой! 

Да помилует Аллах женщину, которая поднимается 

ночью, совершает молитву и будит своего мужа, а 

если он отказывается вставать, брызгает ему в 

лицо водой»! 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

أن من قام من  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب انليب 
الليل فصىل وأيقظ زوجته للصالة، فامتاناعت من 
لابة انلوم، وكرثة الكسل؛ فرش ىلع  االستيقاظ؛ لغا

-وْجِهها املاء رًشا خفيًفا؛ فإنه مستحق لرمحة اهلل 
 .وكذا العكس إذا فعلت املرأة ذلك مع زوجها -تعاىل

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сообщил, что тот, кто поднялся ночью, помолился и 

разбудил жену, чтобы она тоже помолилась, но она 

не встаёт, потому что сон её крепок и её одолевает 

лень, и тогда он слегка брызгает ей в лицо водой, 

— заслуживает милости Всевышнего Аллаха. И так 

же, если женщина проделывает то же самое со 

своим мужем. 
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية-  .سنن أيب داود، سليمان بن األشعث الس 

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

 –ه 1406السنن الصغرى للنسايئ، أمحد بن شعيب، النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة اثلانية،  -
 .م1986

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة:  - مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط-
 .م2001 - ـه1421األوىل، 

عارف لِلنارْشِ واتلوزيْع، الرياض، اململكة العربية الس- ِْهيب، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتابة الما الرتَّ ِْغيب وا ِحيُح الرتَّ  ـه1421 الطبعة األوىل، -عودية صا
 .م2000 -

مؤسسة  -حممد أمني لطيف  -يلع الرشبيج -ميح ادلين مستو -نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني، تأيلف مصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا  -
 .عرشة الرابعة الطبعة - بلنان –بريوت  -الرسالة 

 .ه1430األوىل، كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة  -

 -اجلامعة السلفية  -مراعة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، املؤلف: أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -
 .م1984 - ـه1404الطبعة: اثلاثلة،  -بنارس اهلند

   (3717) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجة اتلصنيف:

 آل ابليت. -الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  احلديث:راوي 

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِقيُت : صعدت •  .را

 .ياقيِض حاجته : قضاء احلاجة: كناية عن اخلارج انلجس من ابلول والغائط •

 .-وسلمصىل اهلل عليه -بيت حفصة بنت عمر : دارها اليت أسكنها فيها انليب  •

سنة ثالث من اهلجرة، بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-حفصة بنت عمر : شقيقة عبد اهلل تزوجها انليب  •
 .41أحد؛ فيه إحدى أمهات املؤمنني، واكنت ذات رأي وفضل، توفيت

 .ُمْستاقِبل الشام : مويلها وجهه، والشام يف ناحية الشمال ألهل املدينة •

ا ىلع بيت حفصة، فرأيت انليب  صىل -َرقِيت يوما
يقيض حاجته مستقبل الشام،  -اهلل عليه وسلم

 مستدبر الكعبة
 

«Однажды я забрался на крышу дома 
Хафсы и увидел Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), 
который справлял нужду, повернувшись 

лицом в сторону Шама и спиной к 
кибле.» 

 :احلديث .891
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يُت انليبَّ 
ا
أ صىلَّ -))راقيت يوًما ىلع بيت حفصة، فرا

ياقيِض حاجته ُمْستاقِبل الشام، -اهلل عليه وسلَّم
ُمْستادبِر الكعبة((. ويف رواية: ))ُمْستاقِبال بايتا 

 الماقِدس(( .

** 

891. Текст  хадиса: 

Передается, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Однажды я 

забрался на крышу дома Хафсы и увидел Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует), который 

справлял нужду, повернувшись лицом в сторону 

Шама и спиной к кибле». В другой версии данного 

хадиса сообщается, что он сказал: «...лицом в 

сторону Священного Дома в Иерусалиме.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

: أنه جاء يوماً إىل -ريض اهلل عنهما-ذكر ابن عمر 
-صىل اهلل عليه وسلم-بيت أخته حفصة، زوج انليب 

صىل اهلل عليه -، فصعد فوق بيتها، فرأى انليب 
، يقىض حاجته وهو متاجه حنو الشام، -وسلم

 ومستدبر القبلة.
ا ىلع من  -ريض اهلل عنه-واكن ابن عمر  قال ذلك ردًّ

قدس حال قضاء احلاجة، قالوا: إنه ال يستقبل بيت امل
ومن ثمَّ أىت املؤلف بالرواية اثلانية: مستقبال بيت 

 .املقدس

 .فإذا استقبل اإلنسان القبلة داخل ابلنيان فال حرج

** 

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) 

упоминает в этом хадисе об одном случае, как 

однажды, придя к своей сестре Хафсе (жене 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует), 

он забрался на крышу ее дома и увидел, как Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

справлял нужду, повернувшись лицом в сторону 

Шама, а спиной к кибле. Данным хадисом Ибн ‘Умар 

(да будет доволен им Аллах) оппонировал тем, кто 

говорил, что во время справления нужды нельзя 

поворачиваться в сторону Священного Дома в 

Иерусалиме. 
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 .ْستاْدبِرا الكعبة : مويلها ظهره، والكعبة يف ناحية اجلنوب ألهل املدينةمُ  •

 .بيت املقدس : هو املسجد األقىص بفلسطني •

 :فوائد احلديث
 .جواز صعود بيت القريب وحنوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك .1

 .الكناية عما يُستىح من ذكره بلفظ آخر .2

 .اكن يف ابلنيان جواز استدبار الكعبة عند قضاء احلاجة، إذا .3

 .جواز استقبال بيت املقدس عند قضاء احلاجة خالفا ملن كرهه .4

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

 .م2005ه، 1426عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، دار امليمان، الطبعة: األوىل  تيسري العالم رشح عمدة األحَكم،

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحَكم من الكم خري األنام 
 .1988ه، 1408قرطبة، الطبعة: اثلانية األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة 

لسلفية، بنارس مراعة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة ا
 .ه1404اهلند، الطبعة: اثلاثلة 

 .ه1414لف، الطبعة: اثلانية تأسيس األحَكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء الس
   (3023) الرقم املوحد:



 

410 
 

 

 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-َرَمْقُت الصالة مع حممد 
فوجدت قيامه، فََرْكَعَتُه، فاعتداهل بعد ركوعه، 
فسجدته، فَِجلَْسَتُه بني السجدتني، فسجدته، 

فَِجلَْسَتُه ما بني التسليم واالنرصاف: قريبا من 
َواء  السَّ

 

«Я обратил пристальное внимание на 
молитву, совершенную вместе с 

Мухаммадом (да благословит его Аллах и 
приветствует), и обнаружил, что его 

стояние, а затем его поясной поклон, 
стояние после выпрямления из него, 

первый земной поклон, сидение между 
земными поклонами, второй земной 

поклон и сидение после произнесения 
слов таслима до того, как покинуть место 

молитвы, были примерно одинаковы.» 

 :احلديث .892
زٍِب  ااِء بِْن اعا ْقُت »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الرْبا ما را

فوجدت  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة مع حممد 
تاُه، فاعتداهل بعد ركوعه، فسجدته،  ْكعا قيامه، فارا
تاُه ما بني  تاُه بني السجدتني، فسجدته، فاِجلْسا فاِجلْسا

وااء ويف رواية: «. التسليم واالنرصاف: قريبا من السَّ
وااءِ »  .«ما خال القيام والقعود، قريبا من السَّ

** 

892. Текст  хадиса: 

Сообщается, что аль-Бара ибн ‘Азиб (да будет 

доволен им Аллах) сказал: «Я обратил пристальное 

внимание на молитву, совершенную вместе с 

Мухаммадом (да благословит его Аллах и 

приветствует), и обнаружил, что его стояние, а 

затем его поясной поклон, стояние после 

выпрямления из него, первый земной поклон, 

сидение между земными поклонами, второй земной 

поклон и сидение после произнесения слов 

таслима до того, как покинуть место молитвы, были 

примерно одинаковы». В другой версии этого 

хадиса сообщается, что он сказал: «...Все, помимо 

стояния и сидения, было примерно одинаково.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صالة انليب  -ريض اهلل عنهما-يصف الرباء بن اعزب 
حيث اكن يراقبه بتأمل  -صىل اهلل عليه وسلم-

يلعرف كيف يصيل فيتابعه، فذكر أنها متقاربة 
متناسبة، فإن قيامه للقراءة، وجلوسه للتشهد، 
يكونان مناسبني للركوع واالعتدال والسجود فال 
ل القيام مثاًل، وخيفف الركوع، أو يطيل السجود،  يطوَّ
ثم خيفف القيام، أو اجللوس بل لك ركن جيعله مناسبًا 

اآلخر، وليس معناه: أن القيام واجللوس  للركن
للتشهد، بقدر الركوع والسجود، وإنما معناه أنه ال 

 خيفف واحًدا ويثقل اآلخر.

** 

В данном хадисе аль-Бара ибн 'Азиб (да будет 

доволен им Аллах) описывает то, какой была 

молитва Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует). Так он сообщает, что специально 

проследил за тем, как молится Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует), и отметил, 

что все элементы его молитвы были сообразны 

друг другу и гармоничны в том смысле, что его 

стояние для чтения Корана и сидение во время 

ташаххуда по времени были под стать его поясному 

поклону, стоянию после выпрямления из него, 

земному поклону и т. д. Другими словами, он не 

затягивал стояние во время чтения Корана, 

совершая после этого непродолжительный поясной 

поклон, или же, напротив, не задерживался в 

земном поклоне, чтобы потом сделать кратким 

стояние во время чтения Корана или сидение во 

время ташаххуда. Напротив, все элементы его 

молитвы были сообразны и гармонично сочетались 

друг с другом . 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة

زٍِب  راوي احلديث: ااِء بِْن اعا  -ريض اهلل عنهما-الرْبا
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْقُت : نظرت نظرة تأمل • ما  .را

 .قيامه : القيام للقراءة قبل الركوع •

 .فركعته : ركوعه •

 .ركوعه : احنناء ظهره •

 .واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمنيفسجدته : الْنول إىل األرض واضعا عليها اجلبهة  •

 .االنرصاف : انرصافه إىل بيته بعد السالم من الصالة •

اء : اكنت قريبة التساوي يف املقدار الزماين • وا  .قريبًا من السَّ

 .ما خال : ما عدا •

 .القيام والقعود : القيام للقراءة والقعود للتشهد •

 :فوائد احلديث
 .عتدال منه،والسجود واالعتدال منه متساوية املقادير، فال يطيل املصيل بعضها ىلع بعضاألفضل أن يكون الركوع واال .1

 .األفضل أن يكون القيام للقراءة واجللوس للتشهد األخري، أطول من غريهما .2

 .أن تكون الصالة يف مجلتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبًا مثاًل للركوع والسجود .3

 .دال من الركوع والسجود، خالفا للمتالعبني يف صالتهم ممن ال يقيمون أصالبهم يف هذين الركننيثبوت الطمأنينة يف االعت .4

 .الرفع من الركوع ليس ركنا صغريا، فإن اذلكر املرشوع يف االعتدال من الركوع أطول من اذلكر املرشوع يف الركوع .5

 .يلتبعوه فيها وينقلوها إىل األمة -صىل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع اإلحاطة بكيفية صالة انليب  .6

 .مرشوعية جلوس اإلمام بني التسليم واالنرصاف بقدر الركوع أو السجود .7

 املراجع:املصادر و

 .م 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 

 .1426طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل، تنبيه األفهام، للعثيمني، 

 األوىل،: الطبعة, بريوت –تهذيب اللغة, املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، املحقق: حممد عوض مرعب, انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .م2001

 .عة دار املنهاجتأسيس األحَكم، ألمحد بن حيىي انلجيم, طب -

 .ه1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
   (3175) الرقم املوحد:

Смысл этого хадиса заключается отнюдь не в том, 

что стояние и сидение Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) в молитве были одинаковы 

по времени с его поясными и земными поклонами в 

ней, а в том, что он не затягивал один элемент 

молитвы, делая непродолжительным другой. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحَكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < احلدود < أحَكم أهل ابليغ

 القضاء. -احلدود موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 .-عز وجل-تعظيم عيىس هلل  .1
 .درء احلد بالشبهة .2

 .منع قضاء القايض بعلمه، وإنما يقيض بابلينات .3

رأى عيىس ابن مريم رجالا يرسق، فقال هل: 
أرسقت؟ قال: الك واهلل اذلي ال هلإ إال هو، فقال 

 عيىس: آمنت باهلل، وكذبت عيين
 

Однажды ‘Иса, сын Марьям, увидевший, 
как какой-то человек совершает кражу, 
спросил его: "Ты совершил кражу?" Он 

ответил: "Нет, клянусь Аллахом, помимо 
Которого нет иного божества!" Тогда 

‘Иса сказал: "Я верую в Аллаха, а глазам 
своим не верю"! 

 :احلديث .893
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ابُن مريم رجاًل رأى عيىس »»قال:  -عليه وسلم
؟ قال: الك واهلل اذلي ال هلإ إال  قتا ا ق، فقال هل: أرسا ارْسِ ي

بُت عيين  «.هو، فقال عيىس: آمنُت باهلل، وكذَّ

** 

893. Текст  хадиса: 

Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал, 

что Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: "Однажды ‘Иса, сын Марьям, 

увидевший, как какой-то человек совершает кражу, 

спросил его: "Ты совершил кражу?" Он ответил: 

"Нет, клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного 

божества!" Тогда ‘Иса сказал: "Я верую в Аллаха, а 

глазам своим не верю"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

رجاًل يرسق،  -عليه السالم-رأى عيىس ابُن مريم 
؟ فحلف هل باهلل اذلي ال هلإ إال هو  فقال هل: أرسقتا

بُت »أنه ما رسق. فقال عيىس:  آمنُت باهلل، وكذَّ
ن حلف باهلل « عيين قت ما وكذبت  -تعاىل-أي: صدَّ

ما ظهر يل من رسقته؛ فلعله أخذ شيًئا هل فيه حق، أو 
أخذه بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب واالستيالء، 
أو أخذه يلنظر فيه، أو غري ذلك، وهذا من تعظيم 

 .-تعاىل-األنبياء هلل 

** 

однажды ‘Иса, сын Марьям, мир ему, увидел, как 

какой-то человек совершает кражу. Он спросил его: 

"Ты совершил кражу?" В ответ тот человек поклялся 

Аллахом, помимо Которого нет иного божества, что 

он не совершил кражу. Тогда ‘Иса сказал: "Я верую 

в Аллаха, а глазам своим не верю!" То есть, я 

считаю истинным то, что сказал поклявшийся 

Всевышним Аллахом человек, и считаю ложным 

кражу, которая мне показалась. Возможно, что тот 

человек забрал  вещь, которая принадлежала ему 

по праву, либо взял эту вещь с разрешения её 

владельца, либо подобрал эту вещь, не 

намереваясь присвоить её себе, либо взял эту 

вещь, чтобы получше рассмотреть её, и т.д. Ответ 

‘Исы указывает на возвеличивание Всевышнего 

Аллаха со стороны Его пророков. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، -

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

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –العريب  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث-

 .ه1379بريوت، -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، حتقيق: حمب ادلين اخلطيب، نرش: دار املعرفة-
   (10993) الرقم املوحد:



 

414 
 

 

 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

قد أناخ بدنته، رأيت ابن عمر أىت ىلع رجل 
-فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد 

 -صىل اهلل عليه وسلم
 

«Я видел, как однажды Ибн ‘Умар 
подошел к человеку, поставившему на 

колени своего верблюда, чтобы 
принести его в жертву, и сказал ему: 

"Поставь его стоймя, со спутанной ногой, 
в соответствии с Сунной Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует).»" 

 :احلديث .894
ا رجل  ىتا ىلعا

ا
را أ يُت ابنا ُعما

ا
عن زياد بن جبري قال: راأ

ًة،  يَّدا ا ِقيااماً ُمقا ثْها : اْبعا الا قا ا، فا راها ناحا تاُه، فا نا نااخا بادا
ا
قد أ

ٍد   .-وسلَّم صىلَّ اهلل عليه-ُسنَّةا حُمامَّ

** 

894. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Зияд ибн Джубейр сказал: «Я 

видел, как однажды Ибн ‘Умар подошел к человеку, 

поставившему на колени своего верблюда, чтобы 

принести его в жертву, и сказал ему: "Поставь его 

стоймя, со спутанной ногой, в соответствии с 

Сунной Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует).»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ذحبها  -ماعدا اإلبل-الُسنَّة يف ابلقر والغنم وغريهما 
األيرس، ومستقبلة من احللق مضجعة ىلع جانبها 

القبلة، وأما اإلبل، فالسنة حنرها يف بلتها، قائمة 
معقولة يدها اليرسى؛ ألن يف هذا راحة هلا، برسعة 

ريض اهلل -إزهاق روحها، وذلا ملا مر عبد اهلل بن عمر 
ىلع رجل يريد حنر بدنة مناخة، قال: ابعثها  -عنه

 -مصىل اهلل عليه وسل-قياما، مقيدة، فيه سنة انليب 
اذلي نهج أدب القرآن يف حنرها بقوهل: )فإذا وجبت 
جنوبها( يعين: سقطت، والسقوط ال يكون إال من 

 قيام.

** 

Сунна в заклании коров и овец заключается в том, 

чтобы уложить их на левый бок, в направлении 

Киблы, и выпустить кровь путем перерезания 

глотки. Что же касается верблюда, то его заклание 

происходит путем прокола яремной вены в районе 

верхней части груди, когда он стоит на трех ногах со 

спутанной передней левой ногой. В таком 

положении процесс испускания духа животным 

проходит гораздо быстрее, и, соответственно, 

причиняет ему минимум дискомфорта. Именно 

поэтому, когда ‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) проходил мимо 

человека, собиравшегося принести в жертву 

верблюда, опустив его на колени, он сказал: 

«Поставь его стоймя со связанной ногой, ибо в этом 

заключается Сунна Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), который в заклании 

верблюда следовал порядку, описанному в 

Коране». Так Всевышний Аллах сказал: 

«Жертвенных верблюдов Мы сделали для вас 

обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят 

вам пользу. Произносите же над ними имя Аллаха, 

когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои 

бока, то ешьте от них и кормите тех, кто 

довольствуется малым, и тех, кто просит от 

нищеты» (сура 22, аят 36). В аяте сказано «...когда 

они падут на свои бока...», что означает, что их 

заклание происходит стоя, после чего они 

постепенно оседают на землю и заваливаются на 

свои бока. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكية اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم منت احلديث:مصدر 

 :معاين املفردات
نااخا : برك. •

ا
 أ
ا : يريد حنرها )أي: أوشك أن ينحرها( • راها ناحا  .فا

ا : اجعلها تقف • ثْها  .اْبعا

 .ِقيااما : قائمة •

ة : معقولة ايلد اليرسى • يَّدا  .ُمقا

ٍد  •  .: طريقته أو رشيعته -صىل اهلل عليه وسلم-ُسنَّةا حُمامَّ

 :فوائد احلديث
 .كراهة ذحبها باركة؛ ألن فيه تطويال يف إزهاق روحها .1

حنر اإلبل قائمة مقيدة؛ ألنه من إحسان اذلحبة، والرفق باحليوان، وتشري إىل ذلك اآلية الكريمة اليت سبق  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة انليب  .2
 .ذكرها

 .ىلع اإلرشاد إىل السنة -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .3

 .رشاد؛ يلكون أدىع للقبول والطمأنينةذكر ادليلل عند اإل .4

ورأفته خبلقه، حىت يف حال إزهاق الروح، وبمثل هذه األحَكم الرحيمة، واحلنان العظيم، يعلم أنه دين عطف وشفقة، ال دين  -تعاىل-رمحة اهلل  .5
 .وحشية وعنف

 .باسمه يف باب اإلخبار ال يف انلداء -صىل اهلل عليه وسلم-جواز ذكر انليب  .6

 املراجع:و املصادر

 تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
 .ه1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 

 .ه1426الطبعة: األوىل، تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 

، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحَكم من الكم خري األنام 
 .ه1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد  صحيح ابلخاري، حممد
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423لطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ا
   (3464) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < فقه األدعية واألذاكر < أنواع ادلاعء

 -ريض اهلل عنه-وائل بن ُحْجر  احلديث:راوي 
 رواه أبو داود اتلخريج:

 والرتمذي

 والنسايئ

 .وابن ماجه

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

إذا سجد  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب 
وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل 

 ركبتيه
 

«Я видел, как при совершении земного 
поклона Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сначала опускался 
на колени, а затем на руки, а вставая из 

земного поклона, сначала поднимал 
руки, а затем колени.» 

 :احلديث .895
رأيت انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن وائل بن ُحْجر 

باتايِْه قبل  -صىل اهلل عليه وسلم- جد وضع ُركا إذا سا
يِْه قبل ُرْكباتايْهِ   «.ياديه، وإذا ناهاض رفع يادا

** 

895. Текст  хадиса: 

Ва`иль ибн Худжр (да будет доволен им Аллах) 

передал: «Я видел, как при совершении земного 

поклона Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сначала опускался на колени, а 

затем на руки, а вставая из земного поклона, 

сначала поднимал руки, а затем колени.» 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

-أنه رأى انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب وائل بن ُحْجر 
وى للسجود، -صىل اهلل عليه وسلم فإنه  اكن إذا ها

يُقدم ركبتيه أوال ثم ياضع ياديه ىلع األرض، وإذا قام 
إىل اثلانية أو إىل اثلاثلة أو إىل الرابعة رفع ياديه قبل 
ُركبتيه من األرض، وهو معىن رواية: )إذا ناهاض 
ناهاض ىلع ُرْكباتايه واعتمد ىلع فاِخذه( ال يعتمد ىلع 

   .األرض

نة وإىل هذا احلديث ذهب أكرث العلماء، ف قالوا: السُّ
يه عند الهاوي إىل  م املصيل  ُركبتيه قبل يدا أن يُقد 
جود، ورغم ضعف احلديث إال أنه متأيد بفعل  السُّ

 .وغريه من الصحابة -ريض اهلل عنه-عمر 

** 

Ва`иль ибн Худжр (да будет доволен им Аллах) 

сообщил, что он видел, как Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует), склоняясь в земном 

поклоне, сначала касался земли коленями, а затем 

ставил на неё руки. Когда же он вставал из земного 

поклона для совершения второго, третьего или 

четвёртого ракята, то сначала отрывал от земли 

руки, а затем поднимал колени. Именно таков 

смысл другой версии этого хадиса: «Когда он 

опускался, то опускался на колени, опираясь на 

бедра, а не на землю». 

К этому хадису склонялось мнение большинства 

знатоков религии, которые говорили, что в 

соответствии с Сунной при склонении в земном 

поклоне молящемуся сначала следует опуститься 

на колени, а затем на руки. Несмотря на то, что 

цепочка передатчиков этого хадиса является 

слабой, его смысл подтверждается действием 

‘Умара и других сподвижников (да будет доволен 

ими Аллах). 
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 :فوائد احلديث
كبتني. .1 وي للسجود يكون ىلع الرُّ  أن الها
كبتني عند القيام .2  .رفع ايلادين قبل الرُّ

 املراجع:املصادر و

تأيلف: أبو بكر حممد بن إبراهيم انليسابوري، حتقيق: صغري أمحد األنصاري أبو محاد، انلارش: مكتبة مكة اثلقافية، اإلرشاف ىلع مذاهب العلماء، 
 .م 2004 - ـه1425اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل،  -رأس اخليمة 

 .ه1351الطبعة: األوىل معالم السنن، تأيلف: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، 

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا   .سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث الس 

لطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، ا
    .ه1395

 .ه1421السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  

 .ه1430األوىل،  سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة:

 .م1985 مشَكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة،

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

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه1423سا
 .م 2003

   (10939) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحَكم ومسائل اجلهاد اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < احلدود < أحَكم أهل ابليغ

 اجلنة. -املالئكة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة   راوي احلديث:

 .رواه الرتمذي اتلخريج:

 .سنن الرتمذي مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 .-ريض اهلل عنه-فيه فضيلة ظاهرة جلعفر  .1
 .-تعاىل-فضل من قُتل يف سبيل اهلل  .2

 .املالئكة هلا أجنحة تطري بها .3

 املراجع:املصادر و

 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 .م1985 اثلاثلة،: الطبعة بريوت، –مشَكة املصابيح، حتقيق األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم 

 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –مرقاة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت 

 .بريوت –حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية 
   (11187) املوحد:الرقم 

 Я видел Джа’фарa, парящим в Раю  يطري يف اجلنة مع املالئكة رأيت جعفراا
вместе с ангелами 

 :احلديث .896
صىل اهلل عليه -عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 

 .«رأيُت جعفًرا يطري يف اجلنة مع املالئكة»: -وسلم

** 

896. Текст  хадиса: 

Я видел Джа’фарa, парящим в Раю вместе с 

ангелами 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف املنام ابن عمه  -صىل اهلل عليه وسلم-رأى انليب 
يطري يف اجلنة  -ريض اهلل عنه-جعفر بن أيب طالب 

مع املالئكة، وذلا ُسيم جبعفر الطيار وبذي 
استشهد بغزوة مؤتة بعد اجلناحني، واكن جعفر قد 

أن ُقطعت يداه، فعوضه اهلل عنهما جبناحني يطري 
 بهما يف اجلنة مع املالئكة.

** 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

увидел во сне сына своего дяди по отцу  Джа’фара 

ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, 

который летал в Раю вместе с ангелами. Поэтому 

Джа’фара прозвали "летающим" и "двукрылым". 

Джа’фар пал мучеником за веру в битве при Муте, 

после того как его обе руки были отрублены, и 

Аллах заменил ему их двумя крыльями, при 

помощи которых он смог летать в Раю вместе с 

ангелами. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصالة < صالة اتلطوعالفقه وأصوهل < فقه العبادات <  اتلصنيف:
  السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < بكاؤه صىل اهلل عليه وسلم

ِخري  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن الش 
 .رواه أبو داود والنسايئ وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وت. • ِزيٌز : صا

ا
 أ
تِها • را رْحا وت حا َح: صا َحا : يعين: الطاحون. أِزيز الرَّ  .الرَّ

 :فوائد احلديث
شية اهلل  .1 ْظم صوته ما -عزَّ وجل-جواز ابلَُّكء يف الصالة من خا ْغِلبه، وإال فليحرص ىلع كا ، وأن هذا ال يؤثر ىلع صحة الصالة، برشط أن يا

 .أمكن

يصِّل،  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 
صىل -ويف صدره أزيز كأزيز الرىح من ابلاكء 

 -اهلل عليه وسلم
 

«Я видел, как Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 

молился, а из его груди из-за плача 
исходил звук, похожий на звук кипящей 

в котле воды.» 

 :احلديث .897
ِخري  رأيت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن الش 

دره  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ، ويف صا يل  يُصا
ِء  َحا من ابُلَكا ِزيِز الرَّ

ا
أ ِزيٌز كا

ا
-وسلمصىل اهلل عليه -أ

.» 

** 

897. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн аш-Шихир (да будет доволен им 

Аллах) передал: «Я видел, как Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

молился, а из его груди из-за плача исходил звук, 

похожий на звук кипящей в котле воды.» 

 صحيح  :احلديثدرجة 
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ِخري  أنه رأى  -ريض اهلل عنه-خيرب عبد اهلل بن الش 
، ويُسمع هل صوت  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  يصيل 

َحا عندما يُطحن بها  ؛ ألن الرَّ َحا يُشبه صوت الرَّ
وت  تِها، فشبَّه الصحايب يصدر هلا صا را رْحا ريض اهلل -حا

يف الصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-بكاءه  -عنه
، وهذا هو حاهل  َحا  -صىل اهلل عليه وسلم-بصوت الرَّ

م من ذانِْبه  را اهلُل هل ما تقدَّ فا مع رب ه، وهو اذلي قد غا
اُهم،  ر، ولكنَّه مع هذا هو أخىشا انلَّاِس وأْتقا وما تاأخَّ

عرفته برب ه.-تعاىل-من اهلل  وأخوُفُهم مال ما  ؛ ِلكا

** 

‘Абдуллах ибн аш-Шихир (да будет доволен им 

Аллах) рассказывает, что он слышал, как во время 

молитвы из груди Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) исходил 

звук, похожий на звук кипящей в котле воды. Как 

известно, когда котёл нагревается, вода начинает в 

нём бурлить, издавая звуки. И сподвижник (да 

будет доволен им Аллах) сравнил плач Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует) во время 

молитвы со звуком кипящей в котле воды. Таково 

было состояние Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) пред своим 

Господом, хотя Аллах простил ему прошлые и 

будущие грехи. Несмотря на это Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) был самым 

богобоязненным и благочестивым из людей, 

больше всех страшась Всевышнего Аллаха из-за 

полноты своего знания о Господе. 
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2.  ، اشبيه األىلع باألْدىنا ، لكن شبهه به  -صىل اهلل عليه وسلم-إذا قصد بذلك اتلَّقريب، وجه ذلك: بُكاء انليب جواز ت َحا ِزيز الرَّ
ا
أىلع من أ

: )إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر يلَّلة ابلدر(، وكذلك يف حديث الوايح )كأنه -صىل اهلل عليه وسلم-للتَّقريب، ونظري ذلك: قول انليب 
فوان(.فهذه ا لسلة ىلع صا  .ألمثلة اتلَّقريبية ال تستلزم بأي حال من األحوال اتلماثل بني الُمشبه والُمشبه به، فُك هل ُحكمهسا

الة، واالنْطراِح فيها بني يادي اهلل  .3  .-تعاىل-استحبااُب اخلشوع يف الصَّ

 املراجع:املصادر و

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

عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن
 .م2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية املجتىب من السنن )السنن الصغرى
 .م1986ه، 1406

 .م1985مشَكة املصابيح، ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة 

ة  توضيح األحَكم  .م2003ه، 1423ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 .م2006ه، 1427ة: األوىل بريوت، الطبع

ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم
 .ه1427الطبعة: األوىل 

ارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، بنارس مراعة املفاتيح رشح مشَكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إد
 .ه1404اهلند، الطبعة: اثلاثلة 

دار عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، 
 .ه1415اثلانية، الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

: األوىل بلوغ املرام من أدلة األحَكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة
 .م2014ه، 1435

   (10653) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < سنن وآداب الوضوء اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عمار بن يارس  راوي احلديث:
 .رواه الرتمذي وابن ماجه اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْعر الل ْحياة، وأصابع ايلدين والرجلني، يف الوضوء، وأصله من إدخال اليشء يف ِخالل اليشء وهو وسطه •  .اتلَّْخِليل : تفريق شا

قاِن  • نْي واذلَّ  .الل ْحياة : شعر العارضا

عمار بن يارس توضأ فخلل حليته، فقيل رأيت 
أختلل حليتك؟ قال: وما  -أو قال: فقلت هل:-هل: 

صىل اهلل عليه -يمنعين؟ ولقد رأيت رسول اهلل 
 خيلل حليته -وسلم

 

«Я видел как ‘Аммар ибн Йасир, 
совершая омовение, прочесывал 

пальцами свою бороду. Кто-то сказал 
ему: "Ты что, прочесываешь свою 

бороду?" — на что он ответил: "А что мне 
мешает это делать? Ведь я видел как 

Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) прочесывал свою 

бороду»"! 

 :احلديث .898
ريض -عن حسان بن بالل قال: رأيت عمار بن يارس

لَّلا  -اهلل عنه أو قال: فقلت -حِلْياتاُه، فقيل هل:  توضأ فخا
خُتال ُل حِلْياتاك؟ قال:  -هل:

ا
وما يمنُعين؟ ولقد رأيت »أ

 «.خُيال ُل حِلْياتاه -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

** 

898. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Хассан ибн Биляль сказал: «Я 

видел как ‘Аммар ибн Йасир, совершая омовение, 

прочесывал пальцами свою бороду. Кто-то сказал 

ему: "Ты что, прочесываешь свою бороду?" — на 

что он ответил: "А что мне мешает это делать? Ведь 

я видел как Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) прочесывал свою бороду»"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

خيرب حسان بن بالل أنه رأى عمار بن يارس خيلل 
حليته يف الوضوء، فسأهل عن ختليل اللحية يف الوضوء، 
كأنه تعجب من هذه الصفة اليت لم يكن يعلمها من 

 قبل إال عندما رأى عمار بن يارس يفعل ذلك.   
بأنه ليس هناك ما  -ريض اهلل عنه-فأجابه عمار 

صىل اهلل -ل اهلل يمنع من ختليلها، وقد رأيت رسو
 .يفعل ذلك -عليه وسلم

 :وختليل اللحية هل صفتان

ا من ماء، وجيعله حتتها وياْعُرُكها  فَّ األوىل: أن يأخذ كا
 .حىت تتخلل به

ا من ماء، وخيللها بأصابعه  فَّ اثلانية: أن يأخذ كا
 .اكلُمْشط

** 

Хассан ибн Биляль сообщает, что однажды он 

увидел, как ‘Аммар ибн Йасир во время омовения 

прочесывал свою бороду, и спросил его об этом так, 

словно был удивлен этим и прежде ничего не знал 

о прочесывании бороды в омовении. Тогда ‘Аммар 

ибн Йасир сказал ему, что для прочесывания 

бороды нет никаких препятствий, а также, что он 

видел, что подобным образом поступал и Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует).  

Порядок прочесывания бороды имеет два вида: 

1. Когда человек набирает пригоршню воды и, 

заводя ее под бороду снизу, растирает воду по ней 

так, что она проникает к корням бороды.  

2. Когда человек набирает пригоршню воды, а 

затем мокрыми пальцами прочесывает бороду 

подобно расческе. 
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 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ىلع متابعة سنة انليب  -ريض اهلل-عمار بن يارس حرص  .1

نت مرشوعية ختليل اللحية يف الوضوء، وهو تفريقها وإسالة املاء فيما بينها؛ يلدخل ماء الوضوء خالل الشعر، ويصل إىل البرشة، وهذا إذا اك .2
 .ت خفيفة تُرى ظاهر البرشة فالواجب غسلها وما حتتهااللحية كثيفة حبيث ال تُرى ظاهر البرشة اليت حتتها، أما إن اكن

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 
 .م1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية: 

 .ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليبسنن 

مية، كتبة العلانلهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى، حممود حممد الطنايح، نرش: امل
  .م1979ه، 1399بريوت، الطبعة: 

 .ه1428، 1422الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

ان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليم
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ة،   .م 2003ه، 1423توضيح األحَكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسا

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

   (8379) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد اتلصنيف:

 فتنة القربموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  راوي احلديث:

 رواه مسلم اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 والكفار حلراسة املسلمني منهم.رباط : الرباط مالزمة املَكن اذلي بني املسلمني  •
 .جرى عليه عمله : أي بيق أجر ما اكن يعمله حال جهاده ويبىق مستمرا •

 .أجري عليه رزقه : أي يرزق من اجلنة •

مات ن أمن الفتان : أي فتنة القرب، واملعىن أن انلاس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملَكن يسأالن لك من مات عن ربه ودينه ونبيه وينتهرانه إال م •
 .جماهدا يف سبيل اهلل فإنه ال يأتيه امللَكن يسأالنه

رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه، وإن 
مات جرى عليه عمله اذلي اكن يَعمل، وأجري 

 عليه رزقه، وأمن الفتان
 

«Нести дозор на пути Аллаха [на 
приграничных территориях] в течение 

одного дня и ночи лучше, чем поститься 
и простаивать ночи в молитвах в течение 

целого месяца, и если [такой человек] 
умрёт, то продолжит [получать награду] 
за деяние, которое совершал, и ему будет 

дарован удел, и он будет защищён от 
искусителя.» 

 :احلديث .899
رباط »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن سلمان الفاريس 

يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى 
ْجِريا عليه رزقه، 

ُ
عليه عمله اذلي اكن يعمل، وأ

تَّانا  ِمنا الفا
ا
 «.وأ

** 

899. Текст  хадиса: 

Сальман аль-Фариси (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Нести дозор на 

пути Аллаха [на приграничных территориях] в 

течение одного дня и ночи лучше, чем поститься и 

простаивать ночи в молитвах в течение целого 

месяца, и если [такой человек] умрёт, то продолжит 

[получать награду] за деяние, которое совершал, и 

ему будет дарован удел, и он будет защищён от 

искусителя.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

حراسة يوم ويللة يف سبيل اهلل حلماية املسلمني خري 
من صيام شهر وقيام يلله، وإذا مات املجاهد بيق أجر 
عمله مستمرا ال ينقطع، و كذلك يرزق من اجلنة 
؛ألنه يح عند ربه يف اجلنة، وحتصل هل كرامة بأن ال 

ألنه مات مرابطا يف  يأتيه امللَكن ليسأاله، وذلك
، مع العلم أن الرباط من اجلهاد يف -تعاىل-سبيل اهلل 

سبيل اهلل، ألنه مالزمة أماكن احلدود حلماية 
 املسلمني من الكفار.

** 

Нести дозор, пребывая на приграничных 

территориях недалеко от врага, в течение дня и 

ночи с целью защитить мусульман — лучше, чем 

поститься в течение месяца, простаивая при этом 

ночи в молитве, и если муджахид умрёт, то 

продолжит получать награду за своё деяние, и он 

получит удел в Раю, поскольку он останется живым 

и пребудет при Господе своём в Раю, и он будет 

почтён тем, что два ангела не придут к нему, чтобы 

задавать ему вопросы. А всё потому, что он умер, 

неся дозор на пути Аллаха. 
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 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-فضيلة الرباط واجلهاد يف سبيل اهلل  .1

 .ثواب عمل املرابط ال ينقطع بل يستمر، وكذلك رزقه يأتيه من اجلنة .2

 .جل ذلكإكرام اهلل للمرابط بأن ال يسأل يف قربه عن ربه ودينه ونبيه، وال يأتيه امللَكن من أ .3

 املراجع:املصادر و

 .ه1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  -

 .بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -

 .ه1418الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح  -

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،-اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -

 .ه1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
   (2752) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < السنن الرواتب اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبداهلل بن عمر  راوي احلديث:
 رواه أبو داود اتلخريج:

 الرتمذي

 .أمحد

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-الرتغيب يف صالة أربع ركعات تطواًع قبل صالة العرص، وأنَّ هذه الصالة من أسباب حصول رمحة اهلل  .1
 .اليت ليس هلا مرتبة الرواتب يف الفضل واملحافظةليست من الرواتب، وإنما يه من السنن انلوافل،  -قبل العرص-هذه الركعات األربع  .2

 املراجع:املصادر و

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

ت إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حت
 .م2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

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

زان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفو
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ة   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

 .ه1432ه، 1428اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد 
   (11252) الرقم املوحد:

  رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربعا.
«Да смилуется Аллах над человеком, 

который совершает [дополнительную 
молитву] в четыре ракята перед 

предвечерней молитвой "аль-‘аср.»" 

 :احلديث .900
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر 

رحم اهلل امرأ »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.صىل قبل العرص أربعا

** 

900. Текст  хадиса: 

Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет Аллах 

доволен им и его отцом) сообщается, что 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Да смилуется Аллах над 

человеком, который совершает [дополнительную 

молитву] в четыре ракята перед предвечерней 

молитвой "аль-‘аср.»" 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني احلديث الرشيف فضيلة من يصيل أربع ركعات 
 .قبل العرص؛ تنفاًل، وذلك بأن داع هل بالرمحة

** 

Этот благородный хадис указывает на ценность 

совершения четырех ракятов дополнительной 

молитвы перед намазом аль-‘аср, что понимается 

из мольбы Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) о помиловании человека, 

совершающего их. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

للمسافر  -صىل اهلل عليه وسلم-رخص انليب 
ا ويللةا    ثالثة أيام ويلايلهن، وللمقيم يوما

«Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) разрешил обтирать кожаные 

носки, надетые после ритуального 
очищения, в течение трёх дней и ночей 

тем, кто находится в пути, и одного дня и 
одной ночи тем, кто находится на 
постоянном месте проживания.» 

 :احلديث .901
ريض اهلل -احلارث اثلقيف عن أيب بكرة نُفيع بن 

صا  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -عنه أنه راخَّ
، وللُمِقيم يوما ويللة، إذا  اايِلهنَّ افر ثالثةا أيَّام ويلا للمسا

حا عليهما. ن يامسا
ا
يه: أ ر فالاِبسا ُخفَّ هَّ  تطا

** 

901. Текст  хадиса: 

Абу Бакра Нуфи‘ ибн аль-Харис ас-Сакафи (да 

будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) разрешил обтирать 

кожаные носки, надетые после ритуального 

очищения, в течение трёх дней и ночей тем, кто 

находится в пути, и одного дня и одной ночи тем, 

кто находится на постоянном месте проживания. 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Хороший хадис 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-جاء عن أيب بكرة 
ص للمسافر( أي: يف املسح ىلع -اهلل عليه وسلم : )رخَّ

، وللُمِقيم يوما  اايِلهنَّ ويللة( اخلفني )ثالثةا أيَّام ويلا
ففيه ديلل ىلع توقيت املسح بثالثة أيام للمسافر، 
ويوم ويللة للمقيم، وقد ورد يف اتلوقيت بذلك 

  .أحاديث عن أكرث من عرشة من الصحابة

وإنما زاد يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق بالرخصة من 
املقيم؛ ملشقة السفر، وتبدأ مدة املسح من املسح بعد 

 .احلدث

لبس خفيه( أي: لك من املسافر وقوهل: )إذا تطهر ف
واملقيم إذا تطهر من احلدث األصغر، واخلف نعل من 
أدم يغطي الكعبني، واجلورب لفافة الرجل من أي 
يشء اكن من الشعر، أو الصوف أو الكرباس، أو 

 .اجلدل خثيناً أو رقيقاً إىل ما فوق الكعب يتخذ للربد

ومعىن هذه اجلملة من احلديث: أن لبس خفيه 
بعد تمام الطهارة، فيشرتط أن يلبس اخلفني  حصل

ىلع طهارة، ولو اكن هناك فاصل بني تطهره ولبس 
 .خفيه

** 

В этом хадисе, который передал Абу Бакра (да 

будет доволен им Аллах) речь идёт об обтирании 

носков путником и непутником. 

В словах Пророка: «...в течение трёх дней и ночей 

тем, кто находится в пути, и одного дня и одной ночи 

тем, кто находится на постоянном месте 

проживания» – содержится указание на срок 

обтирания носков. Для путника он составляет три 

дня, а для того, кто не находится в пути, — одни 

сутки. О сроках обтирания носков передаются 

хадисы от более чем десятка сподвижников.  

Путник имеет право дольше обтирать носки по 

сравнению с тем, кто находится на постоянном 

месте проживания, по той причине, что поездка 

доставляет человеку тяготы и путник больше 

нуждается в облегчении. Срок обтирания носков 

начинается после первого обтирания носков, 

совершаемого по причине малого осквернения.  

«Кожаные носки, надетые после ритуального 

очищения», т. е. и путник и непутник могут обтирать 

кожаные носки после малого осквернения. Под  

словом «хуфф» (букв: «кожаные носки») 

подразумевается кожаная обувь, покрывающая 

лодыжки, и носки, изготовленные из любого 

материала: волос, шерсти, хлопка или кожи. 

Причём не имеет значения, толстые это носки или 

тонкие, ибо главное, чтобы они покрывали лодыжку 

и предохраняли от холода.  

Это высказывание означает, что надевать носки 

следует после ритуального очищения. При этом 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني وحنوهما اتلصنيف:

يع بن احلارث اثلقيف  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنفا
 .ماجه وادلارقطينرواه ابن  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رّخص : الرخصة: التسهيل يف األمور واتليسري •

 .إذا تطهر : املراد: الطهارة من احلدثني •

 :فوائد احلديث
ص" ديلل ىلع أن املسح ىلع اخلفني رخصة ال عزيمة، والرخصة ليست بواجبة، فيكون املسح ىلع  .1  .اخلفني ليس بواجبقوهل : "رخَّ

 .مدة مسح املسافر ثالثة أيام ويلايلهن، ومسح املقيم يوم ويللة .2

 .أن يكون املسح بعد طهارة اكملة، ولبس اخلفني بعدها .3

من هذا حة الفرق بني املسافر واملقيم: هو أن املسافر يف مظنة احلاجة إىل طول املدة ملشقة السفر والربد وتوفري الوقت، خبالف املقيم فهو يف را .4
 .لكه

 .-تعاىل-املرخص مبلغ عن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-، وتسهيل ىلع خلقه، وانليب -تعاىل-املسح ىلع اخلفني وحنوهما رخصة من اهلل  .5

 .لكما اشتدت احلاجة حصلت الرخصة واتليسري، وهذه يه قاعدة اإلسالم الكربى يف أحَكمه الرشيدة .6

 املراجع:املصادر و

  .ه1390حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: صحيح ابن خزيمة، 

ه، 1414صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: اثلانية 
 .م1993

ه، 1424ادلارقطين، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل، سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر 
 .م2004

الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 .م2006ه، 1427وىل بريوت، الطبعة: األ

ة   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

 .ه1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 .م1985بيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة مشَكة املصا
   (10659) الرقم املوحد:

فمن حتققت هل الطهارة فله: )أن يمسح عليهما( 
واملسح إمرار ايلد املبتلة بالعضو؛ فوق اخلف دون 

 .داخله وأسفله ىلع ما ورد

условием обтирания носков является их надевание 

в состоянии ритуальной чистоты, даже если между 

ритуальным очищением и надеванием носков 

пройдёт некоторое время.  

Поэтому если человек совершил омовение и 

находится в состоянии ритуальной чистоты, он 

может «обтирать кожаные носки». Под 

«обтиранием» подразумевается проведение 

мокрой рукой по части тела. В данном случае 

следует обтирать верхнюю часть носков, а не 

внутри носков и не нижнюю часть, поскольку так 

передано в Сунне. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح اتلصنيف:

 انليه عن الرهبانية يف اإلسالم.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-بن أيب وقَّاص  سعد راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اتلبتل : أصل اتلبتل القطع واإلبانة، واملراد هنا االنقطاع عن النساء للعبادة •

 .ولو أذن هل : يف ترك انلَكح واتلخيل للعبادة •

األنثيان، واملراد بلالغنا يف اتلبتل حىت يفيض بنا األمر إىل االختصاء وليس املراد حقيقة االختصاء؛ الختصينا : االختصاء قطع اخلصيتني، وهما  •
يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ألنه حرام، وقيل: بل هو ىلع ظاهره واكن ذلك قبل انلىه عن االختصاء ويؤيده استئذان مجاعة من الصحابة انليب 

 .ذلك

ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-رد رسول اهلل 
  عثمان بن مظعون اتلبتل، ولو أذن هل الختصينا

«Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) не разрешил 

‘Усману ибн Маз‘уну отречение от мира и 
посвящение себя поклонению, а если бы 
он разрешил нам, мы бы оскопили себя.» 

 :احلديث .902
قال: رد  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

ىلع عثمان بن  -وسلمصىل اهلل عليه -رسول اهلل 
يْناا. ، ولو أذن هل الختاصا  مظعون اتلَّباتُّلا

** 

902. Текст  хадиса: 

Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах) 

передает: «Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) не разрешил ‘Усману ибн 

Маз‘уну отречение от мира и посвящение себя 

поклонению, а если бы он разрешил нам, мы бы 

оскопили себя.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

: أن عثمان -ريض اهلل عنه-روى سعد بن أيب وقاص 
 بن مظعون من شدة رغبته يف اإلقبال ىلع العبادة، أراد

 أن يتفرغ هلا ويهجر مالذا احلياة.
يف أن ينقطع  -صىل اهلل عليه وسلم-فاستأذن انليب 

فلم يأذن  -تعاىل-عن النساء ويقبل ىلع طاعة اهلل 
هل، ألن ترك مالّذ احلياة واالنقطاع للعبادة، من الُغلو 

 .يف ادلين والرهبانية املذمومة

العبادة مع وإنما ادلين الصحيح هو القيام بما هلل من 
-إعطاء انلفس حظها من الطيبات، وذلا فإن انليب 

لو أذن لعثمان، التبعه كثري من  -صىل اهلل عليه وسلم
 .الُمجّدين يف العبادة

** 

Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что ‘Усман ибн Маз‘ун так стремился 

заниматься поклонением Аллаху, что хотел 

посвятить себя ему целиком и полностью 

отказаться от мирских удовольствий. Он попросил у 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

разрешения отдалиться от женщин и полностью 

посвятить себя покорности Аллаху, однако Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) не разрешил 

ему, потому что отказ от мирских радостей и 

посвящение себя исключительно поклонению 

относится к чрезмерности в религии и порицаемому 

отречению от мира. Правильное исповедание 

религии — это поклонение, которое Аллах вменил 

человеку в обязанность, наряду с предоставлением 

душе её доли мирских благ. И если бы Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) разрешил ‘Усману, то 

за ним бы последовали многие усердные в своём 

поклонении Господу. 
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 :فوائد احلديث
اء، واحلكمة يف املنع إرادة تكثري النسل ليستمر جهاد الكفار، وإال لو أذن يف ذلك ألوشك تواردهم عليه فينقطع النسل انليه عن االختص .1

 .فيقل املسلمون بانقطاعه ويكرث الكفار، وذلك خالف املقصود من ابلعثة املحمدية

 .انليه عن اخلصاء نيه حتريم يف بين آدم بال خالف .2

 .التشديد ىلع انلفس بتجنب انلَكحانليه عن اتلبتل اذلي هو  .3

ك عدم اإِلقدام ىلع ما حتدثه انلفوس من غري سؤال العلماء عنه، وترك اتلنطع، وتعايط األمور الشاقة ىلع انلفس، والتسهيل يف األمر، وتر .4
 .ىلع عبده -تعاىل-املشقة وعدم املنع من املالذ خصوًصا إذا قصد بها تذكر نعم اهلل 

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -

 .ه1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-عمدة األحَكم، للشيخ إسماعيل األنصاري اإلملام برشح  -

الشارقة، الطبعة  -مكتبة الصحابة-حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم  -
  .ه1426العارشة، 

 .م1992 - ـه1412ارك، الطبعة اثلانية، خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم، فيصل بن عبد العزيز املب -

ربية السعودية، اإلعالم بفوائد عمدة األحَكم، البن امللقن، املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة الع
 .م1997 - ـه1417الطبعة األوىل، 

   (6044) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةالفقه وأصوهل <  اتلصنيف:

 موانع اتللكيف. -أصول الفقه: عوارض األهلية موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ُرفِعا : بابلناء للمجهول، يُقال: رفع يرفع رفًعا، خالف خفض، والقلم لم يوضع ىلع الصغري، وإنَّما معناه: ال تكليف، فال مؤاخذة. •
 .القلم : هو ما يكتب به، واملراد هنا: القلم اذلي بيد املالئكة الكتبة، واهلل أعلم بكيفيته •

 .عن ثالثة : ثالثة أنواع من انلاس •

 .غطى ىلع عقلهانلائم : امل •

 .حىت حيتلم : حىت يبلغ •

 .املجنون : فاقد العقل ِخلقة أو آلفة •

 .يفيق : يرجع إيله عقله •

 :فوائد احلديث
 .أنه ال عقاب ىلع الصيب يف فعل املحذور أو ترك واجب .1

 .أن الصيب ال يقع طالقه؛ ألنه ُرفع عنه القلم .2

رفع القلم عن ثالثة: عن انلائم حىت يستيقظ، 
وعن الصيب حىت حيتلم، وعن املجنون حىت 

 يعقل
 

«Подняты перья от троих: от ребёнка, 
пока он не достигнет совершеннолетия, 
от спящего, пока он не проснётся, и от 

умалишённого, пока разум его не 
прояснится» 

 :احلديث .903
صىل اهلل عليه -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

لاُم عن ثالثة: عن انلائم حىت  -وسلم قال: "ُرفِعا الْقا
، وعن املجنون حىت  ْتاِلما ، وعن الصيب حىت حيا اْستايِْقظا ي

." ْعِقلا  يا

** 

903. Текст  хадиса: 

‘Али (да будет доволен ими Аллах) передаёт, что 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

«Подняты перья от троих: от ребёнка, пока он не 

достигнет совершеннолетия, от спящего, пока он не 

проснётся, и от умалишённого, пока разум его не 

прояснится.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف احلديث ديلل ىلع أنَّ الصغر وانلوم واجلنون من 
أسباب فقد األهلية، واألهلية صالحية الشخص 
للحقوق املرشوعة اليت تثبت هل أو عليه، وىلع هذا 
فهؤالء الصغري واملجنون وانلائم غري ملكفني باألوامر 
وانلوايه، وهذا من رمحة اهلل ولطفه بهم، ويزول عذر 
الصغري باالحتالم أي ابللوغ، وانلائم باالستيقاظ، 

 واملجنون باإلفاقة والويع.

** 

В хадисе содержится доказательство того, что 

детский возраст, сон и сумасшествие относятся к 

причинам недееспособности человека. Под 

дееспособностью же понимается пригодность 

человека для того, чтобы иметь права и 

обязанности. Таким образом, ребёнок, 

умалишённый и спящий освобождены от велений и 

запретов. Это одно из проявлений милости Аллаха 

к ним. Когда же ребёнок достигает 

совершеннолетия, спящий просыпается, а разум 

умалишённого проясняется, они лишаются своего 

оправдания. 
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 .أن انلائم لو طلق زوجته أثناء نومه لم يقع طالقه .3

 .جنون لو طلق زوجته لم يقع الطالقأن امل .4

 .أن السكران لو طلق امرأته لم يقع طالقه .5

 .األهلية: يه صالحية الشخص للحقوق املرشوعة اليت تثبت هل أو عليه؛ فالبد من اعتبارها يف اتلرصفات .6

السن والصغر اذلي هو معها فاقد  فقد اإلنسان األهلية يكون إما بسبب انلوم اذلي أفقده االستيقاظ ألداء واجباته، أو بسبب حداثة .7
لألهلية، أو بسبب اجلنون اذلي اضطربت معه وظائفه العقلية، أو ما يلحق به اكلسكر، فمن فقد اتلميزي واتلصور الصحيحني، فانتفت عنه 

بما يصدر عنه من تعدٍّ أو تقصري يف بعدهل، وحلمه، وكرمه، قد رفع عنه املؤاخذة  -تبارك وتعاىل-األهلية بسبب من هذه األسباب اثلالثة؛ فإن اهلل 
 .-تعاىل-حق اهلل 

 .أن لك شخص يقع الطالق منه بغري اختيار حقييق فليس عليه طالق .8

 املراجع:املصادر و

 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
ِم  - ة، توِضيُح األحَكا ام، للبسام، مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسا را  م 2003 - ـه 1423ِمن بُلُوغ الما
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 ه1428 1ملرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنحة العالم يف رشح بلوغ ا -
 .بريوت -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -

 م 1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -
 م 2001 - ـه 1421مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش :  -
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -
فيصل عيىس  -ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية  سنن ابن ماجه, ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد - 

 .ابلايب احلليب
   (58148) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع اتلصنيف:

 اللباس.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
يِْد بن قيس  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو صفوان ُسوا

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وادلاريم اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 ...«Взвешивай чуть больше положенного»  زِْن وأرِْجح

 :احلديث .904
ْيِد بن قيس  ْفوان ُسوا قال:  -عنهريض اهلل -عن أيب صا

ر، فجاءنا انليب  جا ا من ها بِْديُّ بازًّ ُة العا ما ْرا ُما لابُْت أنا وا جا
، وعندي  -صىل اهلل عليه وسلم- اِويلا ا ناا برسا ما اوا فاسا

ْجر، فقال انليب 
ا
زَّاٌن ياِزُن باأل  -صىل اهلل عليه وسلم-وا

 «.ِزْن وأرِْجح»للوازَّان: 

** 

904. Текст  хадиса: 

Абу Сафван Сувайд ибн Кайс передаёт: «Мы с 

Махрамой аль-‘Абди привезли в Мекку одежду из 

Хаджара. К нам пришёл Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) и изъявил желание купить у 

нас шаровары, [и мы продали их ему]. А у меня там 

был человек, который взвешивал товар за плату. 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал 

ему: “Взвешивай чуть больше положенного ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بِْديُّ  ُة العا ما ْرا ُما ْيِد وا ريض اهلل -أن صفوان بن ُسوا
 جاءا بثياب من بدلة يقال هلا هجر.   -عنهما

ناا  -صىل اهلل عليه وسلم-فجاءنا انليب " ما اوا فاسا
" أي أراد انليب  اِويلا ا أن  -صىل اهلل عليه  وسلم-برسا

يشرتي منهما رساويل، ففاصلهما يف الِسعر ويف رواية 
 ." فاشرتى منَّا رساويل" ولم يذكر املفاصلةللنسايئ: 

ْجر" أي: يوجد يف السوق رجل "
ا
زَّاٌن ياِزُن باأل وعندي وا

عنده مزيان، وانلاس يزنون عنده ويعطونه أجرة ىلع 
 .الوزن

زَّان: "ِزْن  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب  للوا
الوازَّان  -صىل اهلل عليه وسلم-وأرِْجح" أي: أمر انليب 

يزيد يف الِكفة اليت فيها السلع اليت توزن حبيث  أن
تميل الِكفة وترجح ىلع األخرى، وليس معىن ذلك: 
أنها تميل مياًل عظيًما، فهذا قد يكون فيه رضر ىلع 
ابلائع، لكن يميل املزيان ميال يسريا، حبيث يتحقق 
أن املشرتي قد أخذ حقه من غري نقص، وذكر الوزن 

هل برشاء الرساويل، فإن  يف هذا احلديث ال عالقة
 .الرساويل ال توزن

** 

Абу Сафван Сувайд ибн Кайс и Махрама аль-‘Абди 

(да будет доволен Аллах ими обоими) привезли на 

продажу одежду из области, которая называлась 

Хаджар.  

«К нам пришёл Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) и изъявил желание купить у нас 

шаровары». То есть он спрашивал их о ценах на 

шаровары. А в версии ан-Насаи просто говорится: 

«И купил у нас шаровары».  

«А у меня там был человек, который взвешивал 

товар за плату». То есть на рынке стоял человек с 

весами, и тот, кому нужно было что-то взвесить, 

подходил к нему. Тот взвешивал для него и получал 

за это плату. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал ему: “Взвешивай чуть больше 

положенного”». То есть он велел ему взвешивать 

так, чтобы одна чаша весов перевесила. Это не 

означает, что она должна была сильно перевесить 

— в таком случае это причиняло бы вред продавцу. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) имел в виду, что чаша с товаром должна 

чуть-чуть перевесить, чтобы стало очевидным, что 

покупатель получил причитающееся ему сполна. 
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 :معاين املفردات
 .جلبت : جلبه ساقه من موضع إىل آخر •

 .بزا : الزب : اثلياب، أو متاع ابليت من اثلياب وحنوه •

 .قريبة من ابلحرينهجر : اسم بدل  •

 .ساومنا : من املساومة ويه املجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفصل ثمنها •

 .رسوايل : بلاس يغطي ما بني الرسة والركبة وهل أكمام اكبلنطال وحنوه •

 .وزان يزن باألجر : يأخذ ىلع وزنه أجرة •

 .زن وأرجح : زن قدر اثلمن املتفق عليه وزد شيئًا عليه •

 :احلديث فوائد
ر ابلائع .1 ج   .جواز املفاصلة رشيطة أال يكون يف ذلك ما يُضا

 .يستحب للمشرتي أن يتسامح مع ابلائع ويزيد هل شيئا ىلع اثلمن املتفق عليه .2

 .يستحب للبائع أن يتنازل عن يشء من اثلمن أو يزيد شيئا يف السلعة بعد الرىض بها .3

 .جواز اختاد الوزان وأخذ األجرة ىلع عمله .4

 .ز أن يطلب املشرتي من ابلائع أن يرجح يف الواْزنجوا .5

 .من تسامح وحسن معاملة، وكريم خلق -صىل اهلل عليه وسلم-بيان ما اكن عليه انليب  .6

 .جواز لبس الرساويل .7

 املراجع:املصادر و

 . ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن  -

 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

 ه1430الطبعة األوىل -حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا كنوز رياض الصاحلني، -
 م2002 - ـه1422بلنان الطبعة: األوىل،  -دار الفكر، بريوت  -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -
ِجْستاين حتقيق: حممد حم  -سنن أيب داود  -  بريوت -يي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا سليمان بن األشعث الس 

رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -
 مرص -مصطىف ابلايب احلليب 

 م 1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 
 األوىل،: الطبعة بريوت –أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة  -حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب -نسايئ السنن الكربى لل -

 م 2001 ه، 1421
غين دار امل -حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين  -مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم( عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم اتلمييم  -

 م 2000 - ـه 1412للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
 .األبلاين  دار املكتب اإلساليم -صحيح اجلامع الصغري وزياداته  -

   (3737) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ,Я выдаю её за тебя на основании того»  زوجتكها بما معك من القرآن
что ты знаешь из Корана» 

 :احلديث .905
أن  -ريض اهلل عنهما-عن سهل بن سعد الساعدي 

جاءته امرأة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
بُْت نفيس لك: فقامت طويال، فقال  فقالت: إين واها
ا، إن لم يكن لك بها  رجل: يا رسول اهلل، زاو ْجِنيها
ا؟ فقال: ما  حاجة. فقال: هل عندك من يشء تُْصِدُقها

صىل اهلل -عندي إال إِزااِري هذا. فقال رسول اهلل 
ا جلست وال إِزاارا -عليه وسلم يْتاها ْعطا

ا
: إِزاارُكا إن أ

لك، فاتْلاِمْس شيئا قال: ما أجد. قال: اتْلاِمْس ولو 
ِديٍد. فاتْلاماسا فلم جيد شيئا. فقال  ًما من حا اتا رسول خا

هل معك يشء من  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
صىل اهلل عليه -القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول اهلل 

ا بما معك من القرآن-وسلم ها  «.: زاوَّْجتُكا

** 

905. Текст  хадиса: 

Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди (да будет доволен им 

Аллах) передаёт: «Однажды какая-то женщина 

пришла к Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и сказала: “О Посланник 

Аллаха, я пришла, чтобы подарить себя тебе”. Она 

стояла довольно долго. Тогда поднялся один 

человек и сказал: “О Посланник Аллаха, если ты в 

ней не нуждаешься, жени на ней меня”. Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил: 

“А есть ли у тебя что-нибудь, что можно отдать ей в 

качестве брачного дара?” Тот сказал: “Ничего, 

кроме моего изара”. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: “Если ты отдашь ей 

свой изар, то сам останешься без изара. Поищи что-

нибудь другое”. Он сказал: “У меня ничего нет”. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: “Попробуй найти хотя бы железный 

перстень”. Он поискал, но не смог ничего найти. 

Тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) спросил его: “Знаешь ли ты что-нибудь из 

Корана?” Он ответил: “Да”. Тогда Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: “Я 

выдаю её за тебя на основании того, что ты знаешь 

из Корана ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بأحَكم ليست  -صىل اهلل عليه وسلم-ُخص انليب 
 لغريه.

منها: تزوجه من تهب نفسها هل بغري صداق، فجاءت 
 .امرأة واهبة هل نفسها، لعلها تكون إحدى نسائه

يردها، ئلال فنظر إيلها فلم تقع يف نفسه، ولكنه لْم 
خيجلها، فأعرض عنها، فجلست، فقال رجل: يا 

ا إن لم يكن لك بها حاجة  .رسول اهلل، زاوْجنيها

وبما أن الصداق الزم يف انلَكح، قال هل: هل عندك 
 .من يشء تصدقها؟

 .فقال: ما عندي إال إزاري

** 

На Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

распространялись некоторые нормы Шариата, 

которые не распространялись на других. Например, 

ему было разрешено жениться на женщине, 

которая дарила ему себя, без брачного дара. И 

однажды некая женщина пришла, чтобы подарить 

ему себя, в надежде стать одной из его жён. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) посмотрел на неё, но она не привлекла его. 

Однако он не ответил ей отказом, понимая, что 

иначе ей будет стыдно, и он просто отвернулся от 

неё, и она села. Тогда один человек попросил: «О 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), жени меня на ней, если у тебя нет 

потребности в ней». А поскольку брачный дар при 

заключении брака обязателен, Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) спросил этого 

человека: «Есть ли у тебя что-нибудь, что можно 



 

435 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < الصداق اتلصنيف:

 اللباس. -كتاب فضائل القرآن  -كتاب الواكلة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .وهبت نفيس لك : أعطيتك أمر نفيس ألن رقبة احلر ال تملك •

 .قياما طويالطويال :  •

 .جلست و ال إزار لك : بقيت وليس عندك إزار فتنكشف عورتك، واإلزار ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن •

 .فاتلمس : فاطلب •

 .ولو خاتما من حديد : ولو اكن اذلي جتده خاتما من حديد فأصدقها إياه •

 .فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن"، ويه مبينة زوجتكها بما معك من القرآن" : يف رواية ابليهيق يف "املعرفة": "انطلق •

 .الصداق : مهر الزوجة •

 :فوائد احلديث
 .جواز عرض املرأة نفسها، أو الرجل ابنته، ىلع رجل من أهل اخلري والصالح .1

بقوهل: "انظر إيلها، فهو  -يه وسلمصىل اهلل عل-جواز نظر من هل رغبة يف الزواج إىل املرأة اليت يريد الزواج منها، واحلكمة يف ذلك، ما أشار إيله  .2
ْ نقيض.فمنهم: املتجاوزون حدود اهلل تعاىل، برتكها مع خطيبها يف املسارح واملتْنهات  -اآلن-أحرى أن يؤدم بينكما".واملسلمون  يفا را بني طا

اماً { واخللوات.ومنهم: املقرصون اذلين يمنعون رؤيِتها ممن يريد الزواج. وسلوك السبيل الوسط هو احلق كما ن بانْيا ذلِكا قاوا اكا  .قال تعاىل: } وا

 .والية اإلمام ىلع املرأة اليت ليس هلا ويل من أقربائها .3

 .أنه البد من الصداق يف انلَكح، ألنه أحد العوضني .4

لك من املصالح جيوز أن يكون الصداق يسريا جدا للعجز لقوهل: "ولو خاتما من حديد"، ىلع أنه يستحب ختفيفه للغين والفقري؛ ملا يف ذ .5
 .الكثرية

وىل ذكر الصداق يف العقد يلكون، أقطع للْناع، فإن لم يذكر، صح العقد، ورجع إىل مهر املثل .6
ا
 .األ

 .أن خطبة العقد ال جتب، حيث لم تذكر يف هذا احلديث .7

 .أنه يصح أن يكون الصداق منفعة، كتعليم قرآن، أو فقه، أو أدب، أو صنعة، أو غري ذلك من املنافع .8

ا أن .9 ها ناكا ا" وبلفظ "أمكا ها لَّْكتُكا  ."انلَكح ينعقد بكل لفظ دال عليه.وادليلل ىلع ذلك، ألفاظ احلديث، فقد ورد بلفظ "زوجتكها" وبلفظ "ما

 .، إذ لم يردها حني لم يرغب فيها، بل سكت حىت طلبها منه بعض أصحابه-صىل اهلل عليه وسلم-حسن خلقه ولطفه  .10

وإذا أصدقها إزاره يبىق عريانا ال إزار هل، فذللك قال 
 ."ماً من حديدهل: "اتلمس، ولو خاتا 

فلما لم يكن عنده يشء قال: "هل معك يشء من 
 .القرآن؟" قال: نعم

: زوجتكها بما معك من -صىل اهلل عليه وسلم-قال 
 .القرآن، تعلمها إياه، فيكون صداقها

отдать ей в качестве брачного дара?» Тот ответил: 

«У меня есть только мой изар». Но если бы он отдал 

ей свой изар, то сам остался бы голым. Поэтому 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал ему: «Попробуй найти хоть что-то, 

пусть даже железный перстень». Однако у него 

совсем ничего не нашлось. Тогда Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил: 

«Знаешь ли ты что-нибудь из Корана?» Он ответил: 

«Да». Тогда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Я выдаю её за 

тебя на основании того, что ты знаешь из Корана: 

ты должен научить её этому, и это и будет её 

брачный дар». 



 

436 
 

صىل اهلل عليه -جواز لبس خاتم احلديد، ألنه ال يلزم من جواز االختاذ جواز اللبس، وقد جاء رجل إىل انليب ال داللة حبديث الكتاب ىلع  .11
 .وعليه خاتم من حديد، فقال: مايل أرى عليك حلية أهل انلار؟ فطرحه، وقد أخرج هذا احلديث أصحاب السنن -وسلم

 .املراوضة يف الصداق وخطبة املرء نلفسه .12

 :املراجعاملصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 .ه1412، 2خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك ، ط

  ه1381، دار الفكر، دمشق، 1عمدة األحَكم إلسماعيل األنصاري، طاإلملام برشح 
 .ه1434، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، 1اإلفهام يف رشح عمدة األحَكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، ط

 .ه1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة1صحيح ابلخاري، ط

 .صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
   (6045) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد اتلصنيف:

 دالئل انلبوة. -اآلداب  -السبق موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
يِن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُها

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يكفيكم اهلل : أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء •

 .فال يعجز : فال يقعد وال يضعف •

 .يلهو بسهمه : أن يشغل وقت فراغه بالريم بها تمرنا •

َرُضوَن، ويَْكِفيُكُم اهلل، فال 
َ
َسُتْفَتُح عليكم أ

ْسُهِمهَيْعِجْز 
َ
  أَحُدُكم أن يَلُْهَو بِأ

«Откроются пред вами земли, и Аллах 
избавит вас [от необходимости воевать]. 
Пусть же любой из вас не расслабляется, 

а продолжает развлекать себя, 
[упражняясь] со своими стрелами» 

[Муслим]. 

 :احلديث .906
قال: سمعت  -اهلل عنهريض -عن عقبة بن اعمر 

ُتْفتاُح »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  سا
ْعِجْز  ، ويكفيكم اهلل، فال يا راُضونا

ا
عليكم أ

ْسُهِمه
ا
 «.أحدكم أن يالُْهوا بِأ

** 

906. Текст  хадиса: 

‘Укба ибн ‘Амир (да будет доволен им Аллах) 

передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: “Откроются 

пред вами земли, и Аллах избавит вас [от 

необходимости воевать]. Пусть же любой из вас не 

расслабляется, а продолжает развлекать себя, 

[упражняясь] со своими стрелами”» [Муслим]. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أصحابه بأنه  -صىل اهلل عليه وسلم-خيرب انليب 
تُفتح عليهم ابلالد من غري اقتتال، فعليهم أن ال  سا
يم بالسهام، فإن ذلك من أوىل ما  لُّم الرَّ يعِجزوا عن تاعا

يَّع به حًقا واجبًاما لم -يالهو به املسلمون،  ؛ ألن -يُضا
ذلك مما يُعينهم ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل، وذلك من 

 أفضل املقاصد وأسىم الغايات.
ْبُولة ىلع ُحب ه  وإنما اكن اتلعبري باللهو؛ ألن انلُّفوس جما
فعرب به، وإال فإن املقصود األعظم من تعلمه، هو: 

 .ب به، ال جمرد اللع-تعاىل-اإلعداد يف سبيل اهلل 

** 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил 

своим сподвижникам, что пред ними откроются 

земли без сражений, но они не должны 

расслабляться: им всё равно следует учиться 

стрелять из лука, ибо это относится к наиболее 

достойным для мусульманина способам 

проведения досуга, если, конечно, это не 

сказывается негативным образом на исполнении 

им своих обязанностей. Этот навык помогает 

мусульманам в борьбе на пути Аллаха, а это 

относится к числу наиболее достойных и 

благородных целей. Это занятие названо 

развлечением потому, что люди по природе своей 

склонны любить развлечения. На самом же деле 

главная цель приобретения этого навыка – 

подготовка к борьбе на пути Аллаха, а не просто 

игра со стрелами. 
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 :احلديثفوائد 
يم واتلَّمرن عليه، ولو يف غري وقت احلاجة إيله .1  .انلَّدب إىل الرَّ

 .دعوة اإلسالم إىل اإلعداد، واالستعداد، حىت يف أوقات السلم؛ حتسبا لُك طارئ .2

 .بما سيفتح ىلع أمته من ابلالد -صىل اهلل عليه وسلم-من دالئل انلبوة إخبار الرسول  .3

 .معاشهم، وسعة أرزاقهم؛ ألن رزق هذه األمة حتت رماحها،  وليس يف ختلفها وتثقلها إىل األرض اجلهاد من أسباب كفاية انلاس يف .4

 املراجع:املصادر و

  .ه1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

         .م1997 - ـه1418اجلوزي، سنة النرش:  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن  

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

   .ه1428 رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل،

     .ه1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة 

عة األوىل، اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطب
 .ه1432

يب ىلع مشَكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف رشح الطي
 .م1997 - ـه1417الطبعة األوىل،  -الرياض-ابلاز، مكة املكرمة 

   (3720) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

َمِة إَذا  -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئَِل انلَّيِبُّ 
َ
َعِن األ

  َزنَْت َولَْم حُتَْصنْ 
Однажды Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует) спросили о 
рабыне, которая совершила 

прелюбодеяние, не будучи в браке... 

 :احلديث .907
يِن   عن ادِلٍ اجْلُها يُْد ْبُن خا يْرة وزا ريض اهلل -أيب ُهرا

ِن  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه ُسئِلا انلَّيِبُّ  -عنهما عا
 : ْن؟ قاالا اْم حُتْصا ل ناْت وا ِة إذاا زا ما

ا
ا، »األ وها ناْت فااْجدِلُ إْن زا

ا، ُثمَّ  وها ناْت فااْجدِلُ ا، ُثمَّ إْن زا وها ناْت فااْجدِلُ ُثمَّ إْن زا
ِفريٍ بِ  اْو بِضا ل ا وا باْعدا »قالا ابُن ِشهاٍب: «. يُعوها

ا
دري، أ

ا
وال أ

ابِعةِ  ِو الرَّ
ا
 «.اثلَّاثِلاِة أ

** 

907. Текст  хадиса: 

Со слов Абу Хурайры и Зайда ибн Халида аль-

Джухани (да будет доволен Аллах ими обоими) 

сообщается, что однажды Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) спросили о рабыне, 

которая совершила прелюбодеяние, не будучи в 

браке, на что он сказал: «Если она совершит 

прелюбодеяние, то высеките ее, если она совершит 

его вновь, то высеките ее еще раз, а если она снова 

совершит его, то высеките ее и продайте, даже если 

за нее предложат всего лишь плетеную веревку». 

Ибн Шихаб, передававший этот хадис, сказал: «И я 

не помню точно, когда ее следует продать — на 

третий или на четвертый раз.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ِة إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئِلا انليبُّ  ما
ا
د  األ ْن حا عا

ا  ام تزتوج، فأْخربا ْن، أي ل ام حُتْصا ناْت ول ىلَّ اهلُل -زا صا
ها نِْصُف ما ىلع -عليه وسلم دْلُ ، وجا لايْها اجْلادْلا نَّ عا

ا
: أ

، فايُكون مخسني ة ِمنا احلاد  ة؛ لقوهل تعاىل:  احلُرَّ دْلا جا
ا  ا ىلعا لايِْهنَّ نِْصُف ما عا ٍة فا اِحشا تانْيا بِفا

ا
ْحِصنَّ فاِإْن أ

ُ
ا أ )فاِإذا

اِب(. نااِت ِمنا الْعاذا  الُْمْحصا
ا  لاها ُ مخسني جدلًة أيْضاً لاعا ناْت ثانيًة، جُتدْلا ُثمَّ إذا زا

ة اِحشا ِن الفا  .تاْرتاِدع عا

نات اثلاثلة ولم  -ياْرداْعها احلادُّ ولم تاتُْب إىل اهلِل فإذا زا
وها احلدَّ  -تعاىل ِضيحة ِحينئٍذ فاْجدِلُ ْشا الفا وختا

ن وهو احلبل الرَِّخيص؛ ألنَّه ال  وبِيُْعوها، ولو بأقل  ثاما
تها رجاٌء قريب  رْي يف بقائِها، وليس يف اْستقاما خا

بابا رشٍّ   يف وُبْعُدها أْوىلا من ُقْربِها؛ ئِلاالَّ تكون سا
 .ابليت اذلي تُقيُم فيه

** 

В данном хадисе сообщается о том, что однажды 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 

задали вопрос о том, какому наказанию необходимо 

подвергнуть незамужнюю рабыню, совершившую 

прелюбодеяние, и он ответил, что ее нужно высечь 

плетьми. Следует отметить, что наказание рабыни 

за прелюбодеяние равно половине наказания, 

полагающегося свободной женщине за это 

преступление, а конкретно — пятьдесят плетей, в 

соответствии со словами Всевышнего: «Если же 

они [невольницы] совершат мерзкий поступок 

[прелюбодеяние], то их наказание должно быть 

равно половине наказания свободных женщин» 

(сура 4, аят 25).  

Далее Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал, что если рабыня снова 

совершит прелюбодеяние, то ей необходимо дать 

еще пятьдесят плетей в надежде на то, что они 

удержат ее от этого мерзкого поступка в будущем. 

Если же это не поможет и она продолжит 

прелюбодействовать, не раскаявшись в своем 

грехе, то ее необходимо высечь снова и продать 

даже за самую ничтожную цену, ибо нет никакого 

блага в том, чтобы оставлять рабыню, 

относительно исправления которой не осталось 

никаких надежд. От таких невольниц следует 

держаться как можно дальше, дабы они не стали 



 

440 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < احلدود < حد الزنا اتلصنيف:

 أحَكم اإلماء واجلواريموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-الرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلُهين 

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِْويج • ْن : بالزتا اْم حُتْصا ل  .وا

ا : ارضبوها نصف ما ىلع احلرائر من احلد • وها  .فااْجدِلُ

ِفرْيُ احلابُْل  • ِفرٍي : الضا  .بِضا

 :فوائد احلديث
ة غري املحصنة .1 ِة إذا زنات ولم حُتْصن أن جتدل مخسني جدلة، وال رجم عليها، وهو نصُف ما ىلع احلُرَّ ما

ا
 .حدُّ األ

ائِ  .2 ري يف بقا ٍن، ألنَّه ال خا ِص ثاما نا وأقيم عليها احلد ولم ياْرداْعها اجلدُل فإنها تباع ولو بأرْخا را منها الز  ون املَكن اجلديد سببًا ها، وقد يكأنه إِذا تكرَّ
 .يف إصالحها

ْعلام به املشرتي فلاه اخِليااُر يف راد ه .3 ِقيق، فإذا لم يا يٌْب يف الرَّ نا عا  .أنَّ الز 

تُه إىل اإلمام .4 ْطع، فإقاما ا يف القتْل والقا ة ىلع رقيقه، أمَّ اصا ي د إقامُة احلد  يف اجلادْلِ خا نَّ للسَّ
ا
 .أ

 املراجع:املصادر و

 .ه1422ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح 

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

 .ه1392مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية، -للشيخ إسماعيل األنصاري  اإلملام برشح عمدة األحَكم،

 .ه1426 -تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة،  الطبعة العارشة
   (2968) الرقم املوحد:

причиной зла для обитателей дома, в котором 

живут. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-اهلل جابِر بن عبد  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 القنوت : القيام. •

 :فوائد احلديث
أن تطويل القيام يف الصالة أفضل من تطويل الركوع والسجود، ىلع قول، وقيل طول السجود؛ ألن أقرب ما يكون العبد من ربه يف حال  .1

 .السجود

 املراجع:واملصادر 

 . ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم -

 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة -
   (3569) الرقم املوحد:

: أي -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئِل رسول اهلل 
  الصالة أفضل؟ قال: ُطول الُقُنوِت 

«Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) спросили: “Что в 

молитве наилучшее?” Он ответил: 
“Долгое стояние ”.»  

 :احلديث .908
-قال: ُسئِل رسول اهلل  -عنهريض اهلل -وعن جابر 

ُطول »أي الصالة أفضل؟ قال:  -صىل اهلل عليه وسلم
 «.الُقنُوِت 

** 

908. Текст  хадиса: 

Джабир (да будет доволен им Аллах) передаёт: 

«Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) спросили: “Что в молитве наилучшее?” Он 

ответил: “Долгое стояние ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

سأل الصحابة رضوان اهلل عليهم انليب صىل اهلل 
عليه وسلم: أي الصالة أفضل؟ وهذا السؤال من 
حرصهم ىلع إصابة أكرث قدر من احلسنات، واملراد 

أنواع الصلوات أفضل؟ أو: أي أعمال الصالة به: أي 
أفضل؟ القيام أم الركوع أم السجود؟ فأخرب صىل اهلل 

 عليه وسلم أنه طول القيام فيها.

** 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

спросили о том, какое из действий, составляющих 

молитву, является наилучшим, и он ответил, что это 

долгое стояние в молитве. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

وهو ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب 
الِْمْنرَبِ: ما ترى يف صالة الليل؟ قال: َمْثىَن َمْثىَن، 
فإذا َخيِشَ أحدكم الصبح صىلَّ واحدة، فأوترت 

 هل ما صىلَّ 

 

Однажды какой-то человек спросил 
Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), когда тот стоял на минбаре: 
«Что ты скажешь о ночной молитве?» Он 

сказал: «Ночная молитва совершается 
по два ракята, и если кто-то из вас 

опасается скорого наступления времени 
утренней молитвы, пусть он совершит 

один ракят, завершая им только что 
совершённую ночную молитву.» 

 :احلديث .909
سأل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر 

: ما  -صىل اهلل عليه وسلم-رجل انليب  ِ وهو ىلع الِمنرْبا
يِشا  ، فإذا خا ثىْنا ثىْنا ما تاراى يف صالة الليل؟ قال: ما

ْوتارات هل ما 
ا
، وأنه أحُدكم الصبحا صىلَّ واحدة فأ صىلَّ

 «.اكن يقول: اجعلوا آِخرا صالتِكم باللَّيل ِوتْراً 

** 

909. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт, что однажды какой-то человек 

спросил Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), когда тот стоял на минбаре: «Что ты 

скажешь о ночной молитве?» Он сказал: «Ночная 

молитва совершается по два ракята, и если кто-то 

из вас опасается скорого наступления времени 

утренней молитвы, пусть он совершит один ракят, 

завершая им только что совершённую ночную 

молитву». И он говорил: «Пусть последней вашей 

молитвой ночью будет витр.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

وهو خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب 
، عن عدد ركعات صالة الليل، وكيفيتها,  ِ ىلع الِْمنرْبا

ىلع نفع انلاس،  -صىل اهلل عليه وسلم-حرصه فمن 
ونرش العلم فيهم، أجابه وهو يف ذاك املَكن، فقال: 
، أي يسلم فيها املصيل من لك  ثىْنا ثىْنا ما صالة الليل ما
ركعتني، فإذا خيش طلوع الصبح، صىل ركعة واحدة 

 فأوترت هل ما صىل قبلها من الليل.
ن خيتم العبد بأ -صىل اهلل عليه وسلم-ثم أمر انليب 

عليه الصالة -صالة الليل بالِوتْر؛ إشارة منه 
 .بأن خيتم املوفَّق حياته باتلوحيد -والسالم

 .وهناك صيغ أخرى لكيفية قيام الليل والوتر

** 

Некий человек спросил Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), когда тот произносил 

проповедь с минбара, о том, из скольких ракятов 

должна состоять добровольная ночная молитва, и 

о том, как следует совершать её. А поскольку 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

стремился всегда приносить пользу людям и 

распространять полезное знание, он ответил ему 

прямо со своего места на минбаре: «Ночная 

молитва совершается по два ракята». То есть 

каждые два ракята следует завершать таслимом, 

«и если кто-то из вас опасается скорого 

наступления времени утренней молитвы, пусть он 

совершит один ракят, завершая им только что 

совершённую ночную молитву». То есть сделает 

витр завершением своей ночной молитвы, в 

результате чего количество совершённых ракятов 

получится нечётным. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) велел завершать ночную 

молитву одним ракятом как символом того, что 

жизнь того, кому Аллах помогает, будет завершена 

исповеданием единобожия. В других хадисах 



 

443 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ثىْنا : اثنتني اثنتني بأن يسلم من لك ركعتني • ثىْنا ما  .ما

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وهو ىلع ِمنرْبا : ِمنرْبا مسجده  •

 .الِمنرْبا : مَكن مرتفع يف املسجد يصعد إيله اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع •

 .: ما تقول ما ترى •

 .يف صالة الليل : يف كيفيتها أو عددها •

يِشا أحدكم الصبح : أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر •  .فإذا خا

 .توتر هل ما صىل : جتعله ِوتْراً  •

 .اجعلوا آخر صالتكم بالليل : أي اجعلوا الِوتْر خاتمة هلا •

 .الوتر : الفرد •

 :فوائد احلديث
 .تكون صالة الليل، ركعتني ركعتني السنة اليت دل عليها احلديث أن .1

 .أن الوتر يكون آخر صالة الليل ملن وثق من نفسه بالقيام .2

 .أن وقت الوتر ينتيه بطلوع الفجر .3

 .األفضل أن يكون الوتر بعد صالة شفع, وجيوز االقتصار يف الوتر ىلع ركعة واحدة .4

لم يرتكه يف حرض وال  -صىل اهلل عليه وسلم-وفضله، وكون انليب  استحباب الوتر، وأنه من أفضل اتلطواعت، لكرثة انلصوص يف األمر به .5
 .سفر

 .أن السنة أن ال تنقص صالة انلافلة عن ركعتني, ويستثىن من ذلك الوتر .6

 .جواز سؤال اخلطيب ىلع الِمنرْب وإجابته .7

 .إجابة السائل ىلع مشهد من انلاس تلعميم الفائدة .8

 املراجع:املصادر و

 .م 2006 - ـه1426انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  تيسري العالم، للبسام،

 .ه1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

     .1381دمشق، األوىل اإلملام برشح عمدة األحَكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، 

 .ه1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 

 .بريوت –اث العريب صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرت

 .تأسيس األحَكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل

 .ه1427- 1404املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة من 
   (7186) الرقم املوحد:

упоминаются другие способы совершения 

добровольной ночной молитвы и витра. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

وهو ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب 
املنرب، ما ترى يف صالة الليل؟ قال: مثىن مثىن، 
فإذا خيش الصبح صىل واحدة، فأوترت هل ما 

 صىل

 

«Как-то раз один человек спросил 
находившегося на минбаре Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует): 
"Что ты скажешь о совершении ночной 

молитвы?" Он ответил: "Она 
совершается парами по два [ракята]. 

Если же молящийся станет опасаться, 
что скоро наступит утро, пусть совершит 
один ракят, чтобы общее их количество 

стало нечётным.» 

 :احلديث .910
أل راُجل انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  قال: سا

، ما تارى يف  -صىلَّ اهلل عليه وسلم- وهو ىلع الِمنرْبا
بح » صالة الليل؟ قال:  يْشا الصُّ ، فإذا خا ثىْنا ثىْنا ما ما

ْوتارت هل ما صىلَّ 
ا
ة، فأ وإنَّه اكن يقول: « صىلَّ واِحدا

ا، فإنَّ  الاتُِكْم وتْرا لُوا آِخر صا صىلَّ اهلل -انليِبَّ اْجعا
ر بِه. ويف رواية: فقيل البن عمر: ما  -عليه وسلَّم أما

؟ قال:  ثىْنا ثىْنا ما ل م يف لك ركعتني»ما  «.أن تُسا

** 

910. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) 

передал: «Как-то раз один человек спросил 

находившегося на минбаре Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует): "Что ты 

скажешь о совершении ночной молитвы?" Он 

ответил: "Она совершается парами по два [ракята]. 

Если же молящийся станет опасаться, что скоро 

наступит утро, пусть совершит один ракят, чтобы 

общее их количество стало нечётным». Также 

сообщается, что Ибн ‘Умар говорил: «Завершайте 

свою молитву нечётным ракятом (витр), ибо, 

поистине, так велел делать Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует)». В одной из версий 

хадиса передано: «Ибн ‘Умара спросили: "А что 

значит <парами по два [ракята]>"? Он ответил: "Это 

значит произнесение слов приветствия, 

завершающих намаз, после каждых двух ракятов.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أل راُجل انليب معىن  صىل اهلل عليه -احلديث: "سا
، ما تارى يف صالة الليل". -وسلم  وهو ىلع الِمنرْبا

يع اذلي علَّمك اهلل إياه، عن  أي: ما احلكم الرشَّ
  .عدد ركعات صالة الليل، والفصل فيها، أو الواصل

 .ويف رواية يف الصحيحني: )كيف صالة الليل(

ثىْنا  ثىْنا ما  ."قال: "ما

 .اثنني اثنني، وفائدة اتلَّكرار: الُمبالغة يف اتلأكيدأي: 

ومعناه: أن املرشوع يف صالة الليل أن يُسل م من لك 
؛ لكن -ريض اهلل عنه-ركعتني، كما فرسه ابن عمر 

يُستثىن من ذلك صالة الوتر، فلو أوتر بسبع أو مخس 
   .أو ثالث، فله رسدها ثم يسلم يف الركعة األخرية

** 

Как-то раз один человек спросил находившегося на 

минбаре Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Что ты скажешь о совершении 

ночной молитвы?» То есть, каково шариатское 

установление, которому обучил тебя Аллах, 

относительно количества ракятов в добровольной 

ночной молитве, и следует ли их совершать 

раздельно или подряд?  

В одной из версий хадиса в «Сахихах» аль-Бухари 

и Муслима передано: «"Как следует совершать 

ночную молитву?" 

Он ответил: "Она совершается парами по два 

[ракята]"», т. е. ночная молитва состоит из парных 

ракятов. Польза от повторения слов «по два 

[ракята]» состоит в том, чтобы подтвердить способ 

её совершения. Это значит, что в добровольной 

ночной молитве установлено произносить слова 
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يِشا " بح صىلَّ واحدة فإذا خا  ."الصُّ

أي: خاف طلوع الفجر بادر بركعة واحدة، أي صىل 
 .ركعة بتشهد وسالم

ْوتارت هل ما صىلَّ "
ا
 ."فأ

ري  صالته  فع تُصا واملعىن: أن الركعة اليت أضيفت للشَّ
   .وتًرا

 ."وإنه اكن يقول"

-أي: أن راوي احلديث، وهو نافع: أخرب أن ابن عمر 
  :ولاكن يق -ريض اهلل عنه

ا" الاتُِكْم وتْرا لوا آخر صا  ."اْجعا

ويف رواية مسلم: "اجعلوا آخر صالتكم بالليل 
 ."وترا

  .واملعىن: اجعلوا آخر تهجدكم بالليل وترا

أن قوهل: "اجعلوا  -ريض اهلل عنه-ثم بانيَّ ابن عمر 
آخر صالتكم وترا" أنه من قابيل املرفوع ال اجتهاد 

 :؛ لقوهل-ريض اهلل عنه-منه 

ر به -صىل اهلل عليه وسلم-فإن انليب "  ."أما

ر؛ بأن جنعل صالة الوتر ختاما لصالة الليل،  أي: أما
غرب ِوتر صالة انلهار وختامها؛  كما أن صالة الما

 .فكذلك صالة الِوتر بالنسبة  لقيام الليل

؟ ثىْنا ثىْنا ما  ."ويف رواية: فقيل البن عمر: ما ما

ثىْنا -وسلمصىل اهلل عليه -أي: ما معىن قوهل  : "ما
؟ ثىْنا  ."ما

: -صىل اهلل عليه وسلم-فبانيَّ ابن عمر ُمراد انليب 
ل م يف لك ركعتني  ."بقوهل: "أن تُسا

يعين: تصيل  ركعتني، ثم تسل م، ثم تصيل  ركعتني، ثم 
 .تسل م... من غري زيادة عليهما

приветствия, завершающие намаз, после каждых 

двух ракятов, как разъяснил Ибн ‘Умар (да будет 

доволен им Аллах). Единственным исключением 

является ночная молитва из нечётного количества 

ракятов (витр). Если человек совершает витр из 

семи, пяти или трёх ракятов, то он должен 

совершить их подряд, произнеся таслим только в 

последнем ракяте.  

«Если же молящийся станет опасаться, что скоро 

наступит утро, пусть совершит один ракят...», т. е. 

если он будет опасаться наступления рассвета, то 

ему следует поспешить с совершением одного 

ракята. Это значит, что он должен совершить один 

ракят, прочитав в нём ташаххуд и произнеся 

таслим. 

«...Чтобы общее их количество стало нечётным». 

То есть, тот ракят, который он добавит к чётному 

количеству ракятов, сделает всю ночную молитву 

нечётной. 

«Также сообщается, что Ибн ‘Умар говорил...», т. е. 

один из передатчиков хадиса, которого звали 

Нафи‘, передал, что Ибн ‘Умар говорил. 

«Завершайте свою молитву нечётным ракятом 

(витр)». В той версии хадиса, которую привёл 

Муслим, сказано:  «Завершайте свою молитву 

ночью нечётным ракятом (витр)». Это значит: 

завершайте свою добровольную ночную молитву 

нечётным ракятом (витр). 

После этого Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) 

пояснил, что его слова: «Завершайте свою молитву 

нечётным ракятом (витр)», — были произнесены не 

в результате собственного иджтихада, а исходя из 

соответствующего приказа Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует): «...ибо, 

поистине, так велел делать Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует)». То есть, именно Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал завершать добровольную ночную 

молитву нечётным ракятом (витр). Подобно тому, 

как вечерняя молитва (магриб) является витром, 

завершающим дневные молитвы, точно так же 

молитва-витр завершает ночную молитву. 

В одной из версий хадиса передано: «Ибн ‘Умара 

спросили: "А что значит <парами по два 

[ракята]>?"» То есть, что означают слова Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует): «Она 

совершается парами по два [ракята]?» И Ибн ‘Умар 

разъяснил смысл слов Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), сказав: «Это значит 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
كعة الُمفردة، أو العادد املقطوع ىلع  • ْوتارت : الوتر: يُراد به الرَّ

ا
 .فاردأ

 .خيِش : يه اخلوف املقرون بالعلم •

 .بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، ُمتتمة بالتسليم -تعاىل-صالتكم : الصالة: اتلعبد هلل  •

 :فوائد احلديث
 .فيه حرص ذلك الصحايب ىلع أخذ العلم .1

ائل ىلع ماشهد من انلاس؛ تلعميم الفائدة .2  .فيه إجابة السَّ

 .لليل أن يسل م من لك ركعتني، يف غري الِوترفيه أن األصل يف صالة ا .3

 .فيه أن صالة الليل غري ُمقيدة بعادد؛ إلطالق اللفظ .4

جر، فإذا طلع الفجر خرج وقت صالة الليل .5  .فيه ديلل ىلع أن صالة الليل يامتد وقتها إىل طلوع الفا

 .فيه ديلل ىلع أن األفضل أن يكون الوتر بعد شفع .6

تْم صالة ا .7  .لليل بالِوترفيه ديلل ىلع خا

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد 

 .ه1323إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة 

اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد 
 .م2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ة   .م2003ه، 1423توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمسا

بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح 
 .ه1427الطبعة: األوىل 

 تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
 .م2006ه، 1426رة، الطبعة: العارشة القاه

   (11259) الرقم املوحد:

произнесение слов приветствия, завершающих 

намаз, после каждых двух ракятов». 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

سألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرين بها، 
وسأتله عن اهلدي؟ فقال: فيه جزور، أو بقرة، أو 

 شاة، أو رشك يف دم، قال: واكن ناس كرهوها
 

«Я спросил Ибн ‘Аббаса (да будет 
доволен Аллах им и его отцом) о 

совмещении хаджа с умрой, и он велел 
мне совершить это. Я спросил его о 
скоте, который должен принести в 

жертву паломник, и он ответил: 
"Верблюд, корова, овца, либо же ты 

можешь соучаствовать в 
жертвоприношении с другими 

паломниками.»" 

 :احلديث .911
رة  بايع-عن أيب مجا سألت »قال:  -نرص بن عمران الضُّ

ِة؟ فأمرين بها، وسأتله عن  ابن عباس عن الُمتْعا
اٌة، أو رِشٌْك يف  ُزوُر، أو بقرٌة، أو شا ْدِي؟ فقال: فيه جا الها
دم، قال: واكن ناس كرهوها، فنمت، فرأيت يف املنام: 

باّلاٌة. فأتيت كأن  ٌة ُمتاقا رْبُوٌر، وُمتْعا جٌّ ما إنسانا ينادي: حا
ابن عباس فحدثته، فقال: اهلل أكرب! ُسنَُّة أيب القاسم 

 «.-صىل اهلل عليه وسلم-

** 

911. Текст  хадиса: 

Абу Джамра Наср ибн Имран ад-Дуба`и передал: «Я 

спросил Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) о совмещении хаджа с умрой, и он велел 

мне совершить это. Я спросил его о скоте, который 

должен принести в жертву паломник, и он ответил: 

"Верблюд, корова, овца, либо же ты можешь 

соучаствовать в жертвоприношении с другими 

паломниками". Было похоже, что как будто 

некоторым людям не понравилось совмещение 

хаджа с ‘умрой. Когда я заснул, то мне приснилось, 

как какой-то человек возглашал: "Безупречный 

хадж! Хадж, совмещённый с ‘умрой, принят!" 

Проснувшись, я пошёл к Ибн ‘Аббасу (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) и рассказал ему обо 

сне. Он воскликнул: "Аллах Велик (Аллаху Акбар)! 

Такова Сунна Абу аль-Касима (да благословит его 

Аллах и приветствует).»"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

عن  -ريض اهلل عنهما-سأل أبو مجرة ابن عباس 
اتلمتع بالعمرة إىل احلج، فأمره بها، ثم سأهل عن اهلدي 

}فمن تمتع  -تعاىل-املقرون معها يف اآلية يف قوهل 
بالعمرة إىل احلج فما استيرس من اهلدي{، فأخربه أنه 
جزور، ويه أفضله، ثم بقرة، ثم شاة، أو ُسبع ابلدنة 

أن يشرتك مع من اشرتكوا فيهما للهدي  أو ابلقرة، أي:
 أو األضحية، حىت يبلغ عددهم سبعة.

فكأن أحدا اعرض أبا محزة يف تمتعه، فرأى هاتفا  
يناديه يف املنام "حج مربور، ومتعه متقبلة" فأىت ابن 

؛ يلبرشه بهذه الرؤيا -ريض اهلل عنهما-عباس 
اجلميلة، وملا اكنت الرؤيا الصاحلة جزءا من أجزاء 

بها  -ريض اهلل عنهما-انلبوة، فرح ابن عباس  

** 

Абу Джамра однажды спросил Ибн ‘Аббаса (да 

будет доволен Аллах им и его отцом) о совмещении 

‘умры с хаджем, и тот велел ему это. Затем он 

спросил его о жертвенном животном, ибо оно 

упомянуто в следующем аяте наряду с хаджем: 

«...Всякий, кто совмещает ‘умру и хадж, должен 

принести в жертву то, что сможет» (сура 2, аят 196). 

Ибн ‘Аббас сообщил ему, что он может принести в 

жертву либо верблюда, — это самое лучшее 

жертвенное животное, — либо корову, либо овцу, 

либо же одну седьмую часть верблюда или коровы, 

т. е. войти в долю жертвенного животного с другими 

паломниками, число которых может достигнуть 

семи человек.  

Один из спутников Абу Джамры был против 

совмещения хаджа с ‘умрой. Когда Абу Джамра 

заснул, он увидел сон, в котором какой-то человек 
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  العبادات < احلج والعمرة < أحَكم ومسائل احلج والعمرةالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

 الفضائل.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ْدي : اهلدي هو: ما يهديه احلاج إىل الكعبة،  •  .سيم بذلك؛ ألنه مبذول للتقرب واتلحبب إىل املبذول هل: اكهلديةالها

 .فقال فيه : قال ابن عباس يف جوابه عن اهلدي، فالضمري يعود ىلع اهلدي، ويف صحيح ابلخاري: فقال فيها، أي: املتعة •

 .اجلاُزور : هو اذلكر أو األنىث من اإلبل •

اة : يه اذلكر أو األنىث من الضأن أو املعزى •  .الشا

 .رِشٌْك : أي: مشاركة يف ذبيحة من ابلقر أو اإلبل •

 .ناس : مجاعة •

ِرُهوها : كرهوا املتعة يف احلج •  .كا

 .ُينااِدي : يصوت، ويف رواية: فأتاين آت يف منايم فقال •

 .احلج : احلج يف اللغة: القصد، ويف الرشع: القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال ُمصوصة يف أزمنة ُمصوصة •

جٌّ : أي:  •  .حجك حجحا

رُبور : موافق للرشع •  .ما

 .اتلمتع : اتلمتع يف اللغة: فعل ما به متعة، يف الرشع: أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج وحيل منها، ثم حيرم باحلج من اعمه •

بَّلاة : مرضية عند اهلل  • ٌة ُمتاقا  .-تعاىل-وُمتعا

ثتُُه : فأخربته بما رأيت يف منايم • دَّ  .فحا

 .وأجل اهلل أكرب : اهلل أعظم •

 .ُسنَّة : طريقة ورشيعة، ويه: خرب ملبتدأ حمذوف، أي: هذه سنة •

 .أيب القاسم : كنية انليب، والقاسم أكرب أوالده •

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف ىلع نرش العلم .1

 .جواز اتلمتع واإلتيان بالعمرة يف أشهر احلج .2

 .وجود املخالفني هل، حيث أفىت بموافقة السنة مع -ريض اهلل عنهما-فضيلة ابن عباس  .3

 .: }فما استيرس من اهلدي{ ابلدنة أو ابلقرة، أو الرشك فيهما أو الشاة-تعاىل-املراد باهلدي املذكور يف قوهل  .4

للصواب، فقال: اهلل  -تعاىل-واستبرش أن وفقه اهلل 
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أكرب، يه سنة أىب القاسم 

кричал ему: «Безупречный хадж! Хадж, 

совмещённый с ‘умрой, принят!» Проснувшись, он 

пошёл к Ибн ‘Аббасу (да будет доволен Аллах им и 

его отцом), чтобы обрадовать его этим прекрасным 

сном, ибо добрый сон является одной из частей, 

оставшихся от пророчества. Ибн ‘Аббас (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) обрадовался этому 

сну, усмотрев в нём указание на то, что Всевышний 

Аллах наставил его на истину, когда он отвечал на 

вопрос Абу Джамры. Поэтому Ибн ‘Аббас (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) воскликнул: «Аллах 

Велик (Аллаху Акбар)! Такова Сунна Абу аль-

Касима (да благословит его Аллах и 

приветствует)!» 
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ال ابن االستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه ادليلل الرشيع؛ تأييدا بها، ألنها عظيمة القدر يف الرشع، وجزء من ستة وأربعني جزءا من انلبوة، ق .5
 .قيق العيد: هذا االستئناس والرتجيح ال ينايف األصولد

 .الفرح بإصابة احلق، واالغتباط به؛ ألنه عالمة اتلوفيق .6

 .اتلكبري عند اتلعجب: سواء اكن للفرح بالواقع أو إنكاره .7

 .يف مقام اخلرب عنه دون ندائه به -صىل اهلل عليه وسلم-جواز تكنية انليب  .8

 املراجع:املصادر و

العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري 
 .م2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 .م2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحَكم من الكم خري األنام 
 .م1988ه، 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

سماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إ
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423 صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:
   (3072) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالة اتلصنيف:

 عدم التشبه بأهل الكتاب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
ِعيِد بِْن ياِزيد  راوي احلديث: ةا سا ْسلاما  -ريض اهلل عنه-أبو ما

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ناْعلايْه : تثنية نعل، وهو ما يلبس يف الرجل تُلّتىُق به األرض. •
 .نعم : حرف جواب؛ إلثبات املسؤول عنه •

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف يف ابلحث يف العلم .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب الصالة يف انلعلني، حيث اكن من فعل انليب  .2

 .ار واألجناسجواز دخول املسجد بهما، بعد تنظيفهما من األقذ .3

 .أن غلبة الظن يف جناستهما ال خترجهما عن أصل الطهارة فيهما .4

صىل اهلل -سألت أنس بن مالك: أكان انليب 
  يَُصِّلي يف َنْعلَْيِه؟ قال: نعم -عليه وسلم

«Однажды я спросил Анаса ибн Малика 
(да будет доволен им Аллах): "Молился 
ли Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) в своей обуви?" — и он 
ответил: "Да.»" 

 :احلديث .912
ِعيِد بِْن ياِزيد قال: سألت أنس بن مالك:  ةا سا ْسلاما عن ما

يل  يف ناْعلايِْه؟  -صىل اهلل عليه وسلم-أكان انليب  يُصا
 «.نعم»قال: 

** 

912. Текст  хадиса: 

Масляма Са‘ид ибн Йазид передал: «Однажды я 

спросил Анаса ибн Малика (да будет доволен им 

Аллах): "Молился ли Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) в своей обуви?" — и он 

ответил: "Да.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

من املقاصد الرشعية ُمالفة أهل الكتاب، وإزالة لك 
يشء فيه مشقة وحرج ىلع املسلم، وقد سأل سعيد 

ريض -بن يزيد وهو من ثقات اتلابعني أنس بن مالك 
عن انليب صىل اهلل عليه وسلم: أكان يصىل  -اهلل عنه

بعد ذلك يف نعليه؛ يلكون هل قدوة فيه؟ أو كأنه است
ملا يكون فيها من القذر واألذى اغبًلا، فأجابه أنس: 
نعم، اكن يصىل يف نعليه، وأن ذلك من سنته املطهرة، 

ا بأرض أو زمن معني.  وهذا ليس خاصًّ

** 

Одна из целей Шариата состоит в том, чтобы 

мусульмане отличались от Людей Писания, а также 

в том, чтобы снять с мусульманина любые тяготы и 

трудности. Са‘ид ибн Йазид, один из 

заслуживающих доверия табиинов, спросил Анаса 

ибн Малика (да будет доволен им Аллах) о Пророке 

(да благословит его Аллах и приветствует): 

молился ли он в обуви? В случае положительного 

ответа Са‘ид ибн Йазид хотел последовать в этом 

его примеру. Или же он избегал молиться в обуви, 

поскольку обычно на ней есть грязь и скверна... И 

Анас ответил ему: «Да», т. е. Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) молился в 

обуви, и такой поступок относится к его пречистой 

Сунне. Данное предписание является общим и не 

зависит от определённого места или эпохи. 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
 .م2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 .م2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422بعة: األوىل عبد ابلايق(، الط

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1427تأسيس األحَكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة: 
   (3112) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب 
  والورق؟ فقال: ال بأس به

«Я спросил Рафи‘ ибн Хадиджа о сдаче 
земли внаём за золото и серебро, и он 

сказал: "В этом нет ничего греховного.»" 

 :احلديث .913
بن خديج عن عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع 

كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال: ال بأس به، إنما 
صىل اهلل -اكن انلاس يؤاجرون ىلع عهد رسول اهلل 

اِوِل،  -عليه وسلم ْقبااِل اجلادا
ا
يااناِت، وأ اذا بما ىلع الما

وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم 
يكن للناس كراء إال هذا؛ وذللك زجر عنه، فأما 

 علوم مضمون؛ فال بأس.يشء م

** 

913. Текст  хадиса: 

Ханзаля ибн Кайс аль-Ансари передаёт: «Я спросил 

Рафи‘ ибн Хадиджа о сдаче земли внаём за золото 

и серебро, и он сказал: “В этом нет ничего 

греховного. Во времена Посланника Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) люди отдавали свою 

землю в пользование с условием, что им останется 

то, что у самых рек, ручьёв и каналов, словом, то, 

что вырастет на определённой части этой земли. И 

то одна часть урожая погибала, а другая 

оставалась, то наоборот, а другой аренды у них не 

было. Поэтому Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) предостерёг от этого. Что 

же касается [аренды на основе] известного и 

гарантированного, то в этом нет ничего 

греховного ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث أهل املدينة 
 مزارع وبساتني.

فَكنوا يؤاجرون األرض بطريقة جاهلية، فيعطون 
األرض لزترع، ىلع أن هلم جانباً من الزرع، 
وللمزارع، اجلانب اآلخر، فربما أثمر هذا، وتلف 

 .ذاك

الزرع، اكذلي  وقد جيعلون لصاحب األرض، أطايب
ينبت ىلع األنهار واجلداول، فيهلك هذا، ويسلم ذاك، 

 .أو بالعكس

عن هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-فنهاهم انليب 
املعاملة، ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم، فالبد 
من العلم بالعوض، كما البد من التساوي يف املغنم 

 .واملغرم

العدل  فإن اكنت جزء منها، فيه رشكة مبناها
ا، وبالنسبة املعلومة  ا وُغْرِمها والتساوي يف غنِْمها

 .اكلربع وانلصف

** 

Рафи‘ ибн Хадидж сообщил, что у его семьи было 

больше земельных угодий и садов, чем у других 

жителей Медины, и они отдавали землю в аренду 

так, как это делалось во времена невежества, то 

есть предоставляли кому-то возможность 

возделывать эту землю с условием, что им 

принадлежит урожай с одной части этой земли, а 

тому, кто будет возделывать её, останется то, что 

вырастет на оставшейся её части. Но существовала 

вероятность того, что какая-то из этих частей не 

принесёт урожая. Иногда хозяева земли забирали 

себе лучшую часть урожая, то есть ту, которая 

выросла на берегу реки или у других источников 

воды, и бывало, что в этих местах урожай был, а в 

других — нет. Бывало и наоборот. И Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) запретил такие 

сделки, потому что они сопряжены с 

неизвестностью, риском и несправедливостью. 

Возмещение должно быть известным, и должно 

быть равенство в том, что касается прибыли и 

убытков. 

Если же речь идёт о возделывании земли в обмен 

на определённую часть урожая, то это 

сотрудничество, в основу которого положена 

справедливость и равенство в том, что касается 

прибыли и убытков, и известна плата — четверть 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املعامالت < املساقاة واملزارعةالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

ديج األنصاري األويس  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-رافع بن خا
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .كراء : إجيار األرض ملن يصلحها بيشء من غلتها •

 .الورق : الفضة •

 .يؤاجرون : يكرون •

 .الكبار، قال اخلطايب: يه من الكم العجم فصارت دخيال يف الكم العرب املاذيانات : األنهار •

 .أقبال : بفتْح اهلمزة، فقاف فباء، ومعناها أوائل •

 .اجلداول : مجع جدول وهو انلهر الصغري •

 :فوائد احلديث
 .جواز إجارة األرض للزراعة .1

 .أنه البد أن تكون األجرة معلومة، فال تصح باملجهول .2

 .د أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهبًا أو فضةعموم احلديث يفي .3

انليه عن إدخال رشوط فاسدة فيها اكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع، فيه مزارعة  .4
 .أو إجارة فاسدة، ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني

واجلهاالت، لكها حمرمة باطلة، وفيها ظلم ألحد الطرفني، والرشع إنما جاء بالعدل والقسط واملساواة بني  بهذا يعلم أن مجيع أنواع الغرر .5
 .انلاس، إلبعاد العداوة وابلغضاء، وجلب املحبة واملودة

 .أو أرض معينةجواز املزارعة جبزء مشاع معلوم اكلشطر والربع والسدس مما خيرج من الزرع، وحتريمه إذا اكن مقابل زرع شجر معني  .6

 املراجع:املصادر و

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -

 .ه1392الطبعة اثلانية  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري  -

 .ه1426عمدة األحَكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة،  تيسري العالم رشح -
   (6039) الرقم املوحد:

وإن اكنت بعوض، فيه إجارة البد فيها من العلم 
بالعوض، ويه جائزة سواء أكانت باذلهب والفضة، 
أم بالطعام مما خيرج من األرض أو من جنسه أو من 
جنس آخر؛ ألنها إجارة لألرض أو مساقاة أو 

ولعموم احلديث ] فأما يشء معلوم مضمون، مزارعة، 
 .فال بأس به[

урожая, половина и так далее. Если землю отдают 

для возделывания в обмен на что-то, то это что-то 

должно быть известным. Это разрешено вне 

зависимости от того, будет ли это плата золотом 

либо серебром или же это что-то съестное из того, 

что растёт на этой земле, или нечто иное, потому 

что это в любом случае разрешённая сдача земли 

в аренду, как следует из хадиса: «…если же 

[возмещение] известно, то ничего запретного в этом 

нет». 
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلني اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
مال • ف الوجه إىل ِجهة ايلامني أو الش  ات : رصا  .االتِلفا

 .اْخِتالس : انتقاص ينتقصه الشيطان من صالة العبد ىلع وجه اخلفية والرسعة •

 :فوائد احلديث
 .العمل بهىلع أخذ العلم ألجل  -ريض اهلل عنها-ِحرص اعئشة  .1

ل الشيطان؛ ملا يرتتب عليه من حصول انلَّقص يف الصالة .2 ما ات يف الصالة؛ ألنه من عا  .اتلَّحذير من االتِلفا

ارة مجيع ابلادن عن الِقبْلة أو استدبارها، فإنه يبطل الصالة .3 ات باستدا ات يف الصالة إالَّ حلاجة، ما لم يكن االتِلفا ؛ ألن استقبال كراهة االتِلفا
 .رشط يف الصالةالقبلة 

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 
اختالس خيتلسه االتلفات يف الصالة؟ فقال: هو 

 الشيطان من صالة العبد
 

«Я спросила Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) о 

взглядах, бросаемых человеком по 
сторонам во время молитвы. Он сказал: 

"Это кража шайтана, похищающего 
[нечто] из молитвы раба [Аллаха]. »" 

 :احلديث .914
ألُت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  قالت: سا

ات يف الصالة؟  -صىل اهلل عليه وسلم- عن االتِلفا
يطان من صالة »فقال:  تاِلُسُه الشَّ هو اْخِتالس خيا
بْد  «.العا

** 

914. Текст  хадиса: 

‘Айша (да будет доволен ею Аллах) передала: «Я 

спросила Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) о взглядах, бросаемых 

человеком по сторонам во время молитвы. Он 

сказал: "Это кража шайтана, похищающего [нечто] 

из молитвы раба [Аллаха].»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

, عن -صىل اهلل عليه وسلم-سألت اعئشة رسول اهلل 
حكم االتلفات يف الصالة، هل يارضُّ بالصالة ويؤثر 

 عليها؟
فذكر هلا أن هذا االتلفات هو اختطاف خيتطفه 
عة واخلُْفياة  بْد ىلع وجه الرسُّ الشيطان من صالة العا

لَّ بها وينقص ثوابها  .من أجل أن خُيِ

** 

‘Айша (да будет доволен ею Аллах) спросила 

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) о шариатском суждении 

относительно взглядов, бросаемых человеком по 

сторонам во время молитвы: вредит ли это молитве 

и оказывает ли влияние на неё? В ответ Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал, что это является кражей шайтана, который 

быстро и украдкой похищает нечто из молитвы раба 

Аллаха, дабы нарушить его молитву и уменьшить 

награду за её совершение. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

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

 .بعةاملغين، تأيلف: أيب حممد موفق ادلين عبد اهلل بن أمحد بن حممد، الشهري بابن قدامة املقديس، انلارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون ط

 .كشاف القناع عن منت اإلقناع، تأيلف: منصور بن يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل، انلارش: دار الكتب العلمية

ة،  توضيح  - ـه 1423األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسا
 .م 2003

 .م 2006- ـه1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

 .ه1431هـ  1427األوىل،  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة:
   (10878) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

، عما -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 
حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال: فقال: 

 ما فوق اإلزار، واتلعفف عن ذلك أفضل
 

«Однажды я спросил Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) о 
том, что разрешено для мужчины из его 

женщины [во время половой близости] в 
период ее месячных, и он сказал: "Все, 

что выше изара, однако воздержаться от 
этого будет лучше.»" 

 :احلديث .915
، قال: سألُت -عنهريض اهلل -عن معاذ بن جبل 

لُّ للرجل -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ِ ، عما حيا
ما فوق اإلزار، »من امرأته ويه حائض؟ قال: فقال: 

ُف عن ذلك أفضل  «.واتلعفُّ

** 

915. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Му‘аз ибн Джабаль (да будет 

доволен им Аллах) рассказывал: «Однажды я 

спросил Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) о том, что разрешено для мужчины из 

его женщины [во время половой близости] в период 

ее месячных, и он сказал: "Все, что выше изара, 

однако воздержаться от этого будет лучше.»" 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني انليب 
اذلي جيوز للمرء االستمتاع به من زوجته ويه 
حائض، وهو انلصف األىلع من ابلدن، لكنه بني 
عليه الصالة السالم أنَّ تركه أوىل ئلال يفيض إىل 

 .مجاع احلائضاملحذور اذلي هو 

وهو املراد بقوهل: )واتلعفف( أي: ومع ذلك اتلجنب 
  .واالمتناع

  .)عن ذلك( أي: عن االستمتاع بما فوق اإلزار

ويف قوهل :)أفضل( ألنه من حام حول احلىم يوشك أن 
يقع فيه، فلعل غلبة الشهوة توقعه يف احلرام، فندب 

  .إىل اتلعفف احتياطاً 

ملبارشة فيما بني الرسة واحلديث ديلل ىلع حتريم ا
والركبة، لكن احلديث ضعيف، وقد اعرضه حديث 
أنس: "اصنعوا لك يشء إال انلَكح"،وهو أصح من 

 .هذا، فهو أرجح منه

** 

В данном хадисе Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) разъяснил, что человек может 

предаваться ласкам со своей супругой во время 

месячных, при условии, что будет ограничиваться 

верхней частью ее тела. Вместе с тем Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) указал, что 

воздержаться даже от этого будет лучше, дабы в 

итоге подобные утехи не привели к запретному, а 

именно  — совокуплению с женой во влагалище в 

период менструальных кровотечений. 

Это и имеется в виду в его словах: «...однако 

воздержаться от этого будет лучше»  — т. е. 

воздержаться от сексуальных наслаждений при 

помощи верхней части тела женщины. Данная 

рекомендация обусловлена опасением того, что 

человек, который ходит по краю заповеданных 

Аллахом границ, может с легкостью преступить их. 

Другими словами, это объясняется соображениями 

предосторожности.  

Этот хадис выступает доказательством в пользу 

того, что во время месячных ласки и касания частей 

тела женщины, находящихся между пупком и 

коленями, запрещены. Тем не менее, данный хадис 

является слабым, а его указание опровергается 

хадисом от Анаса ибн Малика о том, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Делайте все, что пожелаете, за исключением 

совокупления». Хадис от Анаса является 

достоверным, а потому предпочтение в данном 

вопросе следует отдать ему. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 عرشة النساء.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  احلديث: راوي

 .رواه أبو داود اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ما فوق اإلزار : اإلزار ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن، وما فوق اإلزار هو انلصف األىلع من ابلدن •

 :فوائد احلديث
 .جواز مبارشة احلائض بما فوق اإلزار .1

 .انليه عن مجاع احلائض .2

 .أمر احلائض باالتزار أو لبس الرسوال عند إرادة مبارشة املرأة فيما بني الرسة والركبة .3

احلديث بفهم منه حتريم مبارشة املرأة  فيما بني الرسة والركبة، واحلديث مع ضعفه فهو معارض للحديث الصحيح: "اصنعوا لك يشء إال  .4
 .املرأة بكل بدنها، عدا الفرجانلَكح"، فالراجح جواز مبارشة 

 املراجع:املصادر و

 .ه1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحَكم للشيخ البسام، ط

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

 .ه1985اإلساليم، بريوت، ، املكتب 3مشَكة املصابيح للتربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط
   (10009) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع 
، -صىل اهلل عليه وسلم-املرشكون برسول اهلل 

قال: رأيت عقبة بن أيب معيط، جاء إىل انليب 
يصِّل، فوضع رداءه يف صىل اهلل عليه وسلم وهو 

ا ا شديدا  عنقه فخنقه به خنقا

 

Однажды я спросил Абдуллаха ибн ‘Амра 
ибн аль-‘Аса (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) о наихудшем из того, что 
многобожники сделали с Посланником 

Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха)”. Он сказал: “Я видел, как 
однажды, когда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) молился, к нему 
подошёл ‘Укба ибн Абу Му‘айт, закинул 
свой плащ ему на шею и сильно сдавил» 

 :احلديث .916
عن ُعروة بن الزبري، قال: سألُت عبد اهلل بن عمرو 

اهلل صىل -عن أشد ما صنع املرشكون برسول اهلل 
يْط جاء إىل -عليه وسلم ، قال: رأيُت ُعقبة بن أيب ُمعا

وهو يصيل، فوضع رداءه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
يف عنقه فخنقه به خنًقا شديًدا، فجاء أبو بكر حىت 
 ُ ا اَّللَّ ُقولا رايب  ْن يا

ا
تاْقتُلُونا راُجاًل أ

ا
دفعه عنه، فقال: }أ

اءاُكْم بِابْلاي نااِت مِ  قاْد جا ب ُكْم{ ]اغفر: وا  [.28ْن را

** 

916. Текст  хадиса: 

‘Урва ибн аз-Зубайр сказал: «Однажды я спросил 

Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) о наихудшем из 

того, что многобожники сделали с Посланником 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Он 

сказал: “Я видел, как однажды, когда Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) молился, к нему 

подошёл ‘Укба ибн Абу Му‘айт, закинул свой плащ 

ему на шею и сильно сдавил, и тогда к нему 

бросился Абу Бакр, оттолкнул его от Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха) и воскликнул: 

‹Неужели вы убьёте человека только за то, что он 

говорит: ‘Мой Господь — Аллах’, а ведь он пришёл 

к вам с ясными знамениями от вашего Господа ›

(28:40”?).»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

عبدا اهلل  -رمحه اهلل-سأل عروُة بن الزبري بن العوام 
عن أشد ما  -ريض اهلل عنهما-بن عمرو بن العاص 

 -صىل اهلل عليه وسلم-صنع املرشكون برسول اهلل 
من العذاب واألذى، فأخربه أنه رأى عقبة بن أيب 

وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-معيط جاء إىل انليب 
-يصيل يف حجر الكعبة، فوضع ثوبه أو ثوب انليب 

يف عنقه الرشيف، فخنقه به  -صىل اهلل عليه وسلم
خنًقا شديًدا، فجاء أبو بكر فدفع بيده عقبة عن 

وهو يبيك ويقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  
}أتقتلون رجال أن يقول ريب اهلل وقد جاءكم 

 [.28بابلينات من ربكم{ ]اغفر: 
، وقد وقف -ريض اهلل عنه-أشد ما رآه عبد اهلل  هذا

-عروة ىلع ما هو أشد منه إذ أخرب عروة أن اعئشة 

** 

‘Урва ибн аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам (да помилует 

его Аллах) спросил ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-

‘Аса (да будет доволен Аллах им и его отцом) о 

самом тяжком, что сделали многобожники с 

Посланником Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), имея в виду обиды и страдания, которые 

они ему причиняли. И он рассказал ему, что видел, 

как ‘Укба ибн Абу Му‘айт подошёл к Пророку (мир 

ему и благословение Аллаха), когда тот молился в 

Хиджре возле Каабы, набросил свою одежду или 

одежду Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

ему на шею и стал душить его ею. Тут подоспел Абу 

Бакр и со слезами оттолкнул ‘Укбу от Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха), говоря: «Неужели вы 

убьёте человека только за то, что он говорит: “Мой 

Господь — Аллах”, а ведь он пришёл к вам с ясными 

знамениями от вашего Господа» (40:28). 

Это было самое тяжкое, что видел ‘Абдуллах (да 

будет доволен Аллах им и его отцом). А ‘Урва узнал 
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 الرشعية الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية اتلصنيف:
  الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 السريةموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن عمرو  راوي احلديث:

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
باءةرداء : ما يُلبس فوق اثلياب، اكجلُباة  •  .والعا

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-حرص عروة بن الزبري ىلع معرفة سرية انليب  .1

 .-ريض اهلل عنه-فيه منقبة عظيمة أليب بكر  .2

 .من أذى املرشكني -صىل اهلل عليه وسلم-شدة ما ليق الرسول  .3

 .-عنهمريض اهلل -اتلليق من املصادر املوثوقة، كما اكن اتلابعون يسألون الصحابة  .4

 -صىل اهلل عليه وسلم-زوج انليب  -ريض اهلل عنها
: هل -صىل اهلل عليه وسلم-حدثته أنها قالت للنيب 

أىت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد، قال: "لقد لقيت 
د ما لقيت منهم يوم من قومك ما لقيت، واكن أش

العقبة، إذ عرضت نفيس ىلع ابن عبد يايلل بن عبد 
الُكل، فلم جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم 
ىلع وجيه، فلم أستفق إال وأنا بقرن اثلعالب فرفعت 
رأيس، فإذا أنا بسحابة قد أظلتين، فنظرت فإذا فيها 

لك، جربيل، فناداين فقال: إن اهلل قد سمع قول قومك 
وما ردوا عليك، وقد بعث إيلك ملك اجلبال تلأمره 
بما شئت فيهم، فناداين ملك اجلبال فسلم يلع، ثم 
قال: يا حممد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن 

صىل اهلل عليه -أطبق عليهم األخشبني؟ فقال انليب 
: بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد -وسلم

 .شيئًا" متفق عليهاهلل وحده، ال يرشك به 

о том, что ещё тяжелее. Так, ‘Урва сообщил, что 

жена Пророка (мир ему и благословение Аллаха) 

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказала ему, 

что однажды она спросила Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха): «Был ли для тебя день 

тяжелее, чем день битвы при Ухуде?» Он сказал: 

«Мне пришлось претерпеть от твоих 

соплеменников многое, но самым тяжким из всех 

был день ‘Акабы, когда я предложил Ибн ‘Абд 

Ялилю ибн ‘Абд Кулялю последовать за мной, но он 

дал мне не тот ответ, которого я от него ждал. И 

тогда я ушёл огорчённый, что было заметно по 

моему лицу. Я пришёл в себя только после того, как 

добрался до Карн-ас-Са‘алиб. Подняв голову, я 

увидел, что стою в тени облака. Взглянув на него, я 

увидел Джибриля (мир ему), который позвал меня и 

сказал: “Поистине, Всевышний Аллах слышал, что 

сказали тебе твои соплеменники и какой ответ они 

тебе дали, и Он направил к тебе ангела гор, чтобы 

ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь”. А 

потом ко мне обратился ангел гор, который 

приветствовал меня и сказал: “О Мухаммад, 

поистине, Аллах слышал, что сказали тебе твои 

соплеменники, а я — ангел гор, и Господь мой 

направил меня к тебе, чтобы ты приказывал мне. 

Так чего же ты хочешь? Если пожелаешь, я обрушу 

на них две горы!”» Но Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Нет, ибо я 

надеюсь, что Аллах произведёт от них тех, кто 

станет поклоняться одному лишь Аллаху, не 

приобщая к Нему никого и ничего!» [Бухари; 

Муслим]. 
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 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمري
 .ه 1323مرص، الطبعة: السابعة، 

 .م 2008 - ـه 1429الكتب، الطبعة: األوىل، معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد ُمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم 
   (11159) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق السين والطالق ابلديع اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  راوي احلديث:
 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا بذلك الستتاره. • ه؛ ُسيم   اجلانني : اجلانني: هو الودل ما دام يف بطن أم 
 .ذاكته : اذلاكة: يه اذلبح أو انلحر وُسميت ذاكة ألنها تذيك املذبوح أو املنحور فيكون طيبًا •

 :فوائد احلديث
 .أن اجلنني إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد ذاكتها فهو حالل, وأن ذاكة أمه اكفية عن ذاكته .1

ة, فهو يتغذى بغذائها, فتكون ذاكتُه ذاكتاها كأعضائها .2  .أن اجلنني متصل بأمه اتصال ِخلقا

 .إىل ذحبه بأكرث من ذبح أمه, فيكون ذاكة هلأن اذلاكة يف احليوان ختتلف حبسب القدرة عليه وعدم القدرة, واجلنني ال يتوصل  .3

 .تيسري هذه الرشيعة ألنه لك ما اكن األمر شاقا حلَّ اتلخفيف .4

 .نادرة الوقوع -ويه أن يُذَك احليوان يف بطن احلمل-سمو الرشيعة وبيانها لُك يشء من دقيق وجليل, ألن مثل هذه الصورة  .5

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-سأنلا رسول اهلل 
لكوه إن شئتم، فإن ذاكته، ذاكة »اجلنني فقال: 

 «أمه
 

Абу Са‘ид (да будет доволен им Аллах) 
передаёт: «Мы спросили Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) о плоде [который был в утробе 

зарезанной скотины], и он сказал: 
“Ешьте его, ибо его заклание — заклание 

его матери ”.»  

 :احلديث .917
صىل اهلل عليه -عن أيب سعيد قال: سأنْلا رسول اهلل 

لُكُوُه إْن ِشئْتُم، فإنَّ ذااكتاه، »عن اجلاِننِي فقال:  -وسلم
هِ  م 

ُ
 «.ذااكُة أ

** 

917. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид (да будет доволен им Аллах) передаёт: 

«Мы спросили Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) о плоде [который был в 

утробе зарезанной скотины], и он сказал: “Ешьте 

его, ибо его заклание — заклание его матери ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ه ميتًا بعد ذاكتها أنَّه  أنَّ اجلنني إذا أخرج من بطن أم 
ذلك أنَّ اذلاكة  حالل، وأنَّ ذاكة أمه اكفية عن ذاكته؛

م ، وجنينها وقت اذلبح 
ُ
قد أتت ىلع مجيع أجزاء األ

 جزء منها، وأجزاء املذبوح ال تفتقر إىل ذاكةٍ مستقلة.

** 

Если плод вышел мёртвым из утробы зарезанной 

согласно Шариату скотины, то его дозволено 

употреблять в пищу, и заклания его матери 

достаточно. Дело в том, что заклание 

распространяется на все части тела матери, а плод 

на момент заклания является частью матери, и 

части её тела не нуждаются в отдельном заклании. 
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 املراجع:املصادر و

  حممد ميح ادلين, املكتبة العرصيةسنن أيب داود , حتقيق:  -

  ه 1395سنن الرتمذي, حتقيق:حممد فؤاد عبد ابلايق , مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة: اثلانية،  -
 سنن ابن ماجه املؤلف: حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الكتب العربية -

 م 2001 - ـه 1421رسالة الطبعة : األوىل ، مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة ال -
 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما   ه 1423توِضيُح األحَكا
 .ه 1405 , املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين -

   (64657) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

سبحان اهلل، إن هذا من الشيطان تلجلس يف 
مركن، فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل 

للظهر والعرص غسال واحدا، وتغتسل للمغرب 
غسال واحدا، وتغتسل للفجر غسال والعشاء 

 واحدا، وتتوضأ فيما بني ذلك

 

"Пречист Аллах! Поистине, это - от 
шайтана. Пусть она сядет над тазом, и 
если она увидит на поверхности воды 
желтизну, то пусть совершит полное 
омовение один раз для полуденной и 
предвечерней молитв, один раз – для 

закатной и ночной молитв, а также один 
раз – для рассветной молитвы. А между 

ними она может совершать малое 
омовение." 

 :احلديث .918
يْس  قالت:  -ريض اهلل عنها-عن أسماء بنت ُعما

قلت: يا رسول اهلل، إن فاطمة بنت أيب ُحبايْش 
ْت  ل فقال رسول  -ُمنُْذ كذا وكذا-اْستُِحيضا فلم تُصا

ُسبحان اهلل، إن هذا من »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ة فوق  ٍن، فإذا رأت ُصْفرا يطان تِلاْجِلْس يف ِمْركا الشَّ
املاء فلتاْغتاِسل للظهر والعرص ُغْسالً واحدا، وتغتسل 
للمغرب والعشاء غسال واحدا، وتغتسل للفجر 

 «.فيما بانْيا ذلكغسال واحدا، وتتوضأ 

** 

918. Текст  хадиса: 

Асма бинт ‘Умейс, да будет доволен ею Аллах, 

передала: "Я сказала: "О, Посланника Аллаха! У 

Фатимы бинт Хубейс кровотечение длится с такого-

то времени, и она не молится". Посланник Аллаха, 

мир ему и благословение Аллаха, ответил: 

"Пречист Аллах! Поистине, это - от шайтана. Пусть 

она сядет над тазом, и если она увидит на 

поверхности воды желтизну, то пусть совершит 

полное омовение один раз для полуденной и 

предвечерней молитв, один раз – для закатной и 

ночной молитв, а также один раз – для рассветной 

молитвы. А между ними она может совершать 

малое омовение." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يْس  عما  -ريض اهلل عنها-خترب أسماء بنت ُعما
أصاب فاطمة بنت أيب حبيش من ادلم ،وأن ذلك 

 منعها من الصالة منذ وقت. 
: ُسبحان اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل "

صىل اهلل -.." هذا من باب اتلَّعجب، واملعىن: أن انليب 
ب من انقطاعها عن الصالة،  -عليه وسلم مع تاعاجَّ

يطان،  ة من الشَّ ْكضا م ليس بِدم حيض، بل هو را أن ادلَّ
ٍن فإذا رأت  كما يف احلديث اآلخر "تِلاْجِلْس يف ِمْركا

ة فوق املاء" ثم أرشدها انليب  صىل اهلل عليه -ُصْفرا
ْلس يف -وسلم ؛ تلميزي احليض من االستحاضة، بأن جتا

ٍن وهو واعء تاغسل فيه اثلياب فإذا رأت ُصْفرا  ة ِمْركا
عادت عليه، فهذا ديلل ىلع أنها قد  فوق املاء اذلي قا
طهرت من حيضها؛ ألن دم احليض أْسواد غاليظ، وما 

 .سواه دم استحاضة

** 

Асма бинт ‘Умейс, да будет доволен ею Аллах, 

сообщила о том, что случилось с Фатимой бинт 

Хубейс. У неё было длительное кровотечение, 

которое мешало ей совершать молитву на 

протяжении определённого времени. Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сначала 

воскликнул: "Пречист Аллах!" Это восклицание 

выражает удивление. Смысл этих слов состоит в 

том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

удивился, почему Фатима перестала молиться, 

ведь эта кровь относилась не к менструации, а к 

аномальному маточному кровотечению, которое 

вызывается ударом шайтана, о чём передано в 

другом хадисе. 

"Пусть она сядет над тазом, и если она увидит на 

поверхности воды желтизну …" 

После этого Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, указал на то, как отличить  менструальную 

кровь от крови при аномальном маточном 

кровотечении. Женщине следует сесть над тазом, и 

если она увидит на поверхности воды, над которой 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضة اتلصنيف:

 الغسل.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
يْس  احلديث:راوي   -ريض اهلل عنها-أسماء بنت ُعما

 .رواه أبو داود اتلخريج:

 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ت : أي استمر خروج ادلم بعد أيام حيضها املعتادة •  .اْستُِحيضا

ٌء تُغسل فيه اثلياب • ن : واِعا  .ِمْركا

ة : أثر ادلم يف املاء •  .ُصْفرا

 :فوائد احلديث
ر بعض العلماء أن الالِت اْستُِحْضنا يف عهده  -صىل اهلل عليه وسلم-املستحاضات يف زمن انلَّيب  تاعدد  .1 بلْغنا  -صىل اهلل عليه وسلم-، وقد ذاكا

ُهن دَّ وة وعا ا من الن سُّ  .تِْسعا

رْجع الصحابة  .2  .-صىل اهلل عليه وسلم-يف االستفتاء إىل انليب  -ريض اهلل عنه-فيه أن ما

 .ب التسبيح عند وجود أمر يُتعجب منهفيه استحبا .3

فلتاْغتاِسل للظهر والعرص ُغْساًل واحدا، وتغتسل "
للمغرب والعشاء غسال واحدا، وتغتسل للفجر 
ْفرة فوق املاء،  غسال واحدا" يعين: إذا رأت الصُّ

ل يف يومها ويللتها ثالث مرات، للظهر فلتغتس
والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال 

 .واحدا وللفجر غسال واحدا

وتتوضأ فيما بانْيا ذلك" يعين: إذا أرادت أن تصيل بني "
الصلوات صالة أخرى، لزمها أن تتوضأ للصالة، وقد 
رأت ناقضا فإنها تتوضأ وال تغتسل هل؛ ألن الغسل 

 .ات اخلمسُمتص بالصلو

وهذا االغتسال مستحب وليس بواجب كما يف 
 .األحاديث األخرى

она сидит, желтизну, то это свидетельствует, что 

она чиста от менструального кровотечения. Дело в 

том, что менструальная кровь имеет тёмный цвет и 

густую консистенцию, а та кровь, которая не 

обладает этими свойствами, относится к 

аномальному маточному кровотечению. 

"...то пусть совершит полное омовение один раз для 

полуденной и предвечерней молитв, один раз – для 

закатной и ночной молитв, а также один раз – для 

рассветной молитвы". Иными словами, если 

женщина увидит на поверхности воды желтизну, то 

на протяжении дня и ночи ей следует совершить 

полное омовение три раза: одно полное омовение 

для полуденной и предвечерней молитвы, одно 

полное омовение – для закатной и ночной молитвы, 

а также одно полное омовение – для рассветной 

молитвы. 

"А между ними она может совершать малое 

омовение". Иными словами, если между 

обязательными молитвами она захочет совершить 

какую-либо другую молитву, то ей необходимо 

сделать малое омовение для этой молитвы. 

Женщина может счесть это предписание 

противоречивым, ведь она совершает малое, а не 

полное омовение  для такой молитвы. Однако 

никакого противоречия здесь нет, так как в таком 

состоянии полное омовение совершается лишь для 

пяти обязательных молитв. 

И даже это полное омовение является 

желательным, а не обязательным, о чём передано 

в других хадисах. 
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ام انليب  .4  .تلوقف فاطمة بنت أيب ُحبيش عن الصالة تلك املدة -صىل اهلل عليه وسلم-فيه اْسِتْعظا

ون انليب  .5 يا، و -صىل اهلل عليه وسلم-كا لًُّطا ِحس  اسا لَّط ىلع باين آدم ت يطان قد يُسا يف احلديث جعل دام االستحاضة من الشيطان، دالَّ ىلع أن الشَّ
ة من الشيطان ْكضا  .اآلخر، إنما يه را

فرة ىلع املاء فذلك عال .6 لات الصُّ ن، فإن عا ْتارِب نفسها فتجلس ىلع ِمْركا مة ىلع فيه بيان كيفية تاعرف املستحاضة نهاية حيضها، وذلك بأن ختا
 .ُطهرها

ُم مرض تكوُن معه املرأة طاهرًة، تفعل لكَّ ما تفعله النساء داُم االستحاضة ليس هل حكم دم احليض، من ترك الصالة وحنوها، وإنَّما هو دا  .7
 .الطاهرات من الصالة والصوم والطواف

استحباب اغتسال املستحاضة لُك  صالتني غساًل واحًدا، فتغتسل للظهر والعرصغسال واحدا، وللمغرب والعشاء غسال واحدا وللفجر  .8
 .صالة غسال واحدا ويستحب من باب األكمل أن تغتسل لُك  

رج منها يشء، ويستحب غسلها لُك  صالة .9  .وجوب الوضوء ىلع املستحاضة لوقت لك صالة إن خا

م؛ ألنَّها معذورة .10  .فيه أنَّ املستحاضة تصيل  وتصوم، ولو مع جريان ادلَّ

 . فيه عمل املستحاضة باتلميزي، وهذا إذا لم يكن هلا اعدة متقررة .11

اُردَّت إيلها -اهلل عنهاريض -فيه أن فاطمة بنت أيب ُحبيش  .12  .لم يكن هلا اعدة ُمتقررة وإال ل

 .وجوب غسل ادلم للصالة؛ ألنه جنس باإلمجاع .13

ة وانقضائها، وحنو ذلك .14  .يف احلديث أنَّ املرأة مقبوٌل قوهلا يف أحواهلا، من احلمل، والعدَّ

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين،      .حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيداسنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث الس 

 .م1985مشَكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

 .م 2006 - ـه1427بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

يلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأ
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

 .ه1431 ـهـ  1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، 
   (10017) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 Случилось то, чему суждено было»  سبق الكتاب أجله، اخطبها إىل نفسها
случиться… Сватайся к ней»... 

 :احلديث .919
بري بن العوام  أنَّه اكنت عنده  -ريض اهلل عنه-عن الزُّ

ي ب أمُّ لُكثوم بنُت عقبة، فقالت هل  ويه حامٌل: طا
نفيس بتطليقة، فطلَّقها تطليقًة، ثم خرجا إىل الصالة، 
عها  دا عتين، خا دا فرجع وقد وضعت، فقال: ما هلا؟ خا

باقا »، فقال: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلُل، ثم أىت انليبَّ  سا
لاه، اخِطبها إىل نفِسها جا

ا
 «.الكتاُب أ

** 

919. Текст  хадиса: 

Аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам передаёт, что он был 

женат на Умм Кульсум бинт ‘Укбе, и она сказала 

ему, будучи беременной: «Ублажи душу мою, дав 

мне один развод». И он дал ей один развод. Потом 

он ушёл на молитву, а когда вернулся, оказалось, 

что она уже родила. Он воскликнул: «Что же это? 

Она обманула меня, да обманет её Аллах!» Потом 

он пошёл к Пророку (мир ему и благословение 

Аллаха), и тот сказал ему: «Случилось то, чему 

суждено было случиться… Сватайся к ней, [если 

пожелаешь].» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

اكن الزبري بن العوام مزتو ًجا بأم لكثوم بنت عقبة 
أي: « طي ب نفيس بتطليقة»فقالت هل ويه حامل: 

أدخل يلع الرسور بتطليقة واحدة، والظاهر أنها 
اكنت ال حتبه وتريد أن خترج من حتته خروًجا ال 

ن من مراجعتها، فطلبت منه أن يطلقها طلقة  يتمكَّ
ت بقرب والدتها، وعلمت أن عدة  واحدة ملا أحسَّ
احلامل أن تضع محلها، فطلَّقها تطليقًة، ثم خرجا إىل 

عتين، »الصالة، فرجع وقد ودلت، فقال:  دا ما هلا؟ خا
عها اهللُ  دا واخلداع من صفات اهلل تعاىل الفعلية « خا

إلطالق، اخلربية، ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل ا
إنما يوصف بها ىلع سبيل املقابلة، فيقال خيدع اهلل 
من خيدعه، مثل خداعه للمنافقني، وخداعه ملن 
يمكر باملؤمنني وما شابه ذلك، وال جيوز تأويلها 
بقوهلم إن الزبري أراد بقوهل هذا: جزاها اهلل تعاىل 
خبداعها. بل جيب إثبات هذه الصفة كغريها من 

غري حتريف وال تعطيل ومن صفات اهلل تعاىل من 
 غري تكييف وال تمثيل.

ثم أىت الزبري إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخربه  
بما حدث بينه وبني زوجته، فقال صىل اهلل عليه 

لاه»وسلم:  جا
ا
باقا الكتاُب أ ، أي: مضت العدة «سا

املكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها، ووقع الطالق، ثم 
أي: « اخِطبها إىل نفِسها»م: قال صىل اهلل عليه وسل

** 

Аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам был женат на Умм 

Кульсум бинт ‘Укбе, и она сказала ему, будучи 

беременной: «Ублажи душу мою, дав мне один 

развод». То есть доставь мне радость, дав мне 

единственный развод. Судя по всему, она не 

любила его и хотела освободиться от брачного 

союза с ним. И он дал ей один развод. Потом он 

ушёл на молитву, а когда вернулся, оказалось, что 

она уже родила. Он воскликнул: “Что же это? Она 

обманула меня, да обманет её Аллах!” Обман 

относится к качествам Аллаха, предполагающим 

действие, однако о Нём нельзя утверждать, что это 

качество вообще присуще Ему: оно присуще Ему 

лишь как нечто, совершаемое в ответ. Говорят, что 

Аллах обманывает того, кто обманывает Его, как в 

случае с лицемерами и теми, кто строит козни 

верующим, и в других подобных случаях. И нельзя 

истолковывать это, утверждая, что аз-Зубайр имел 

в виду: «Да воздаст ей Аллах за её обман!». Мы 

обязаны утверждать это качество, как утверждаем 

остальные качества Всевышнего Аллаха, без 

искажения, отрицания, попыток проникнуть в суть 

их и уподобления творениям. 

Потом он пошёл к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) и сообщил ему о том, что 

произошло между ним и его женой, и Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал ему: 

«Случилось то, чему суждено было случиться…» То 

есть её ‘идда — срок, в течение которого он имел 

право вернуть её, — закончилась раньше, чем он 

предполагал, и развод дан. Затем Пророк (мир ему 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق الرجيع وابلائن اتلصنيف:

 العدة.  -طالق احلاملموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
ام  راوي احلديث: وَّ  -ريض اهلل عنه-الزبري بن العا

 .رواه ابن ماجه اتلخريج:

 .سنن ابن ماجه مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .طي ب : أدخل يلع الرسور •

 .سبق الكتاب أجله : مضت العدة املكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها •

 .وضعت : ودلت •

 :فوائد احلديث
كغريها من صفات اهلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل، واخلداع يف مقابلة من جيب إثبات صفة اخلداع  .1

 .خيادع صفة كمال ال نقص

 .ااخلداع من صفات اهلل تعاىل الفعلية اخلربية، ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل اإلطالق، إنما يوصف بها  ىلع سبيل املقابلة حني تكون مدحً  .2

 .أن تضع محلها عدة احلامل .3

 املراجع:املصادر و

 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 

 .بريوت –حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه، ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل 

 .كراتيش –إجناح احلاجة رشح سنن ابن ماجه، ملحمد عبد الغين املجددي احلنيف، انلارش: قدييم كتب خانة 

 .م1985 - ـه1405 اثلانية: الطبعة بريوت، –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم 

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

اف دار اهلجرة الطبعة: اثلاثلة،  قَّ  .م 2006 - ـه 1426صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السَّ
   (8286) الرقم املوحد:

كن واحًدا من اخلُطاب ال حقَّ لك يف نفسها؛ 
 .خلروجها عن العدة

и благословение Аллаха) сказал: «Сватайся к ней, 

[если пожелаешь]». То есть будь одним из тех, кто 

посватается к ней, а просто так ты не имеешь права 

её вернуть, поскольку её ‘идда уже закончилась. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة اتلصنيف:

 األذاكر املقيدة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سبوح : مْنه من الرشيك ولك ما ال يليق باأللوهية والربوبية والصفات •

 .قدوس : املطهر من لك ما ال يليق باخلالق •

 .-عليه السالم-الروح : جربيل  •

 :احلديثفوائد 
 .استحباب قول املصيل ذلك يف ركوعه وسجوده .1

 .استحباب داعء اهلل بصفاته العليا ادلالة ىلع كماهل وجالهل .2

  سبوح قدوس رب املالئكة والروح
"Суббухун, Куддусун, Раббу-ль-

маля'икяти ва-р-рух" ("Преславный, 
Пречистый, Господь ангелов и Духа"). 

 :احلديث .920
صىل اهلل -أّن رسولا اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
سبُّوٌح »اكنا يقول يف ركوعه وسجوِده:  -عليه وسلم

وِح  ِة واالرُّ وٌس رابُّ الماالائِكا  «.قُدُّ

** 

920. Текст  хадиса: 

Айша, да будет доволен ею Аллах, передала, что, 

совершая свои поясные и земные поклоны, 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, часто говорил: "Суббухун, Куддусун, 

Раббу-ль-маля'икяти ва-р-рух" ("Преславный, 

Пречистый, Господь ангелов и Духа"). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل -قالت اكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
يقول يف ركوعه وسجوده: "سبوح  -وسلم اهلل عليه

قدوس رب املالئكة والروح"، يعين: أنت سبوح 
قدوس، وهذه مبالغة يف اتلْنيه، وأنه جل وعال سبوح 

 -عز وجل-قدوس، "رب املالئكة"، وهم جند اهلل 
اعلم ال نشاهدهم، "والروح"، هو جربيل وهو أفضل 
املالئكة، فينبيغ لإلنسان أن يكرث يف ركوعه 

جوده، من قوهل: "سبوح قدوس رب املالئكة وس
 والروح".

القدوس من أسماء اهلل احلسىن، وهو مأخوذ من 
قّدس، بمعىن: نّزهه وأبعده عن السوء مع اإلجالل 

 .واتلعظيم

 .والسبوح من أسماء اهلل احلسىن، أي املسبَّح

** 

слова "Преславный, Пречистый" выражают высшую 

степень отведения от Аллаха любых недостатков и 

всего неподобающего. "Господь ангелов", т.е. всего 

воинства ангелов, которые обитают в незримом для 

нас мире, "и Духа", т.е. Джибриля, являющегося 

лучшим из ангелов. Человеку следует почаще 

произносить во время поясных и земных поклонов: 

"Суббухун, Куддусун, Раббу-ль-маля'икяти ва-р-

рух" ("Пречистый, Пресвятой, Господь ангелов и 

Духа"). "Аль-Куддус" - одно из прекрасных имён 

Аллаха, которое образовано от глагола "каддаса", 

т.е. очищать и отдалять от любого зла с 

одновременным возвеличиванием и 

превознесением. "Ас-Суббух" - также одно из 

прекрасных имён Аллаха, означающее Того, Кого 

постоянно и много хвалят. 
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 .جواز التسبيح يف السجود وليس خاصا بادلاعء .3

 .-تعاىل-السبوح القدوس من أسماء اهلل  .4

 املراجع:املصادر و

 .ه1426الرياض، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، 

 .م2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 

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

 .ه1407الطبعة الرابعة عرش,  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة,

 .م2009 - ـه1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 

 .ه1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط

نَّة، للقحطاين، انلارش: مطب  .عة سفري، الرياض، توزيع: مؤسسة اجلرييس للتوزيع واإلعالن، الرياضرشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسُّ

اف، دار اهلجرة، الطبعة اثلاثلة،   قَّ  .م 2006 - ـه 1426صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة، علوي بن عبد القادر السَّ
   (6015) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < آداب اجلهاد اتلصنيف:

 دالئل انلبوة. -السبق والريم  -الصيد واذلبائح موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
يِن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلُها

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اهلل : أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء.يكفيكم  •
 .فال يعجز : فال يقعد وال يضعف •

 .أن يلهو بأسهمه : أن يُشغل وقت فراغه بالريم بها تمرناً  •

 .أرضون : مجع أرٍض، وهذا من البشائر انلبوية اليت حتققت •

 :فوائد احلديث
 .اإلسالمية بالفتوحات – وسلم عليه اهلل صىل –بشارة انليب  .1

 .انلدب إىل الريم واتلدرب عليه .2

 .اإلسالم حيث أتباعه وداعته ىلع اإلعداد واالستعداد يف لك األحوال .3

 املراجع:املصادر و

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

 .ه1407الة, الطبعة الرابعة عرش, نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرس

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي

 .ه1430كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 

 .ه 1423دار العاصمة , الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, 

 .ه 1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
   (6385) الرقم املوحد:

ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهلل، فال 
  يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

«Откроются пред вами земли, и Аллах 
обеспечит вас. Пусть же любой из вас не 

расслабляется, а продолжает 
упражняться со своими стрелами.» 

 :احلديث .921
سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-اعمر عن عقبة بن 

تُْفتاُح عليكم »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  سا
، ويكفيكم اهلل، فال يعجز أحدكم أن  راُضونا

ا
أ

ْسُهِمهِ 
ا
 «.يلاْهُو بأ

** 

921. Текст  хадиса: 

‘Укба ибн ‘Амир (да будет доволен им Аллах) 

передает, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Откроются пред вами земли, и 

Аллах обеспечит вас. Пусть же любой из вас не 

расслабляется, а продолжает упражняться со 

своими стрелами.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

احلديث حث املسلم ىلع تعلم الريم، واتلمرن يف هذا 
عليه ولو يف غري وقت احلاجة إيله؛ ألن ذلك من 
أسباب حتقيق انلرص من اهلل، وحصول الكفاية 

 والرزق للمسلمني.

** 

В хадисе содержится побуждение мусульманину 

осваивать стрельбу из лука, даже в то время, когда 

в этом вроде бы нет потребности, потому что это 

способствует получению помощи от Аллаха и 

обретению мусульманами благого удела. 
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .: سمعت قراءته -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب  •

 .يف املغرب : يف صالة املغرب •

 .بالطور : بسورة الطور لكها •

 :فوائد احلديث
 .أن املرشوع هو اجلهر يف صالة املغرب .1

 .جواز إطالة القراءة فيها أحيانًا .2

 .يف املغرب أحيانًا استحباب قراءة سورة الطور .3

يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
وراملغرب    بِالطُّ

«Я слышал, как Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) в закатной 
молитве прочёл суру “ат-Тур” ("Гора").» 

 :احلديث .922
سمعت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن ُجبارْيُ ْبُن ُمْطِعم 

ور -صىل اهلل عليه وسلم-انليب   «.يقرأ يف املغرب بِالطُّ

** 

922. Текст  хадиса: 

Джубайр ибн Мут‘ым (да будет доволен им Аллах) 

передал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) в закатной молитве 

прочёл суру “ат-Тур” ("Гора").» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أنه اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-العادة يف صالة انليب 
يُطيل القراءة يف صالة الصبح، ويقرصها يف املغرب، 

 ويتوسط يف غريهما من الصلوات اخلمس.
ولكنه قد يرتك العادة بليان اجلواز، وألغراض أخرى، 
كما يف هذا احلديث من أنه قرأ يف صالة املغرب 

 ."والطور" ويه من طوال املفصلبسورة 

** 

Обычно Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

читал длинные суры во время рассветной молитвы, 

короткие суры во время закатной молитвы и 

средние по продолжительности суры во время 

остальных молитв. Однако иногда он отказывался 

от своей привычки, дабы разъяснить 

дозволенность поступать иначе либо преследуя 

другие цели. В качестве примера можно привести 

данный хадис, в котором сообщается, что во время 

закатной молитвы Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) прочёл суру «ат-Тур», хотя 

она является самой длинной сурой из раздела 

«муфассаль» («Муфассаль» — общее название 

всех сур Корана, начиная с 50-й суры «Каф» и до 

конца Корана. — Прим. переводчика). 
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 املراجع:املصادر و

 . م 2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 

 .ه1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

     .ه1381اإلملام برشح عمدة األحَكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل 

 .ه1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 

 .بريوت -عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد 
   (5321) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < حمظورات اإلحرام اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
فااٍت : ويقال: عرفة: اسم مشعر يْنهل احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة لذلكر وادلاعء، وسميت عرفة؛ الرتفاعها ىلع ما حوهلا، • را أو  عا

 جباهلا، أو ألنها موضع اعرتاف انلاس بذنوبهم.الرتفاع 
اويل : ما يلبس يف أسفل ابلدن وتكون لك رجل ىلع حدة • ا  .رسا

ِة فما دون • َّ  .اإلزاار : ثوب يسرت به أسفل ابلدن من الرسُّ

 :فوائد احلديث
 .وحرصه ىلع إبالغ الرشيعة -صىل اهلل عليه وسلم-كمال نصح انليب  .1

 -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل 
خيطب بَِعَرفَاٍت: من لم جَيِْد َنْعلنَْيِ فَلَْيلْبَِس 

، ومن لَْم جَيِْد  نْيِ
َاوِيَل اخلُفَّ -إَِزاراا فَلَْيلْبَْس الرسَّ

 -للمحرم

 

«Я слышал, как Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), произнося 
проповедь на Арафате, говорил: “Кто не 
может найти сандалии, пусть надевает 
кожаные носки (хуфф), и кто не может 
найти изар, пусть надевает шаровары”, 

— он говорил о пребывающем в 
состоянии ихрам.» 

 :احلديث .923
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل »
اْم  ، ومن ل نْيِ نْيِ فالْيالْباِس اخلُفَّ

ْد ناْعلا ِ
فااٍت: من لم جيا را بِعا

ْد إِزااًرا  ِ
اِويلا جيا ا  «.-للمحرم-فالْيالْباْس الرسَّ

** 

923. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) передаёт: «Я слышал, как Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), 

произнося проповедь на Арафате, говорил: “Кто не 

может найти сандалии, пусть надевает кожаную 

обувь (хуфф), и кто не может найти изар, пусть 

надевает шаровары”, — он говорил о 

пребывающем в состоянии ихрам.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عباس خيرب ابن 
فاات،  -اهلل عليه وسلم را فاة بعا را خطب انلاس يوم عا

فأباح هلم لبس اخلُفاني يف حال عدم وجود انلَّْعلني، 
ْعبانْي، وأباح هلم لبس  ولم يذكر قطعهما أسفل من الكا
الرساويل ملن لم جيد إزارا ولم يشرتط شقه ختفيفاً من 

 .-انهسبح-الشارع احلكيم 

** 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) сообщает, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха), обратившись к людям с 

речью в день стояния на Арафате, находясь на 

Арафате, разрешил им в случае отсутствия 

сандалий надевать кожаные носки-хуффы и не 

говорил, что их нужно обрезать так, чтобы они были 

ниже щиколотки. И он разрешил надевать 

шаровары тому, у кого нет изара — полотна, 

которым оборачивают нижнюю часть тела, и не 

сказал, что их нужно разрезать, чтобы они 

уподобились изару. Это облегчение, которое 

Всевышний Аллах сделал людям. 
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فاة؛ .2 را  .تلعليم انلاس مناسكهم وبليان قواعد اإلسالم مرشوعية اخلطبة يف عا

 .ينبيغ تذكري انلاس يف لك وقت بما يناسبهم .3

ْعباني .4 ا الكا ا رتا نْي ملن لم جيد انلَّْعلني ولو سا  .جواز لبس اخلُفا

 .جواز لبس الرساويل بدون شق إذا لم جيد اإلزار .5

اويل من غري قطع وال .6 نْي والرسَّ  .شق؛ لعدم ذكرها واملقام مقام بيان وال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة ال جتب الفدية يف حال لبس اخلُفا

 .سماحة الرشيعة اإلسالمية ويرسها، إذ ال تكليف إال بمقدور عليه .7

 املراجع:املصادر و

 .ه1408قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحَكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة 

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 .ه 1426

 .يانات نرشتأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها ب

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحَكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ه1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

   (4532) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:
  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم املساجد

اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وا ُصُفوفاُكم : اجعلوها متساوية حبيث ال يتقدم بعضكم ىلع بعض وال يتأخر عنه. • وُّ  سا
 .وحسنهامن تمام الصالة : "من" تبعيضية، أي: أن تسوية الصف بعض كمال الصالة  •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية تعديل الصفوف يف الصالة، باعتدال القائمني بها ىلع سمت واحد، من غري تقديم وال تأخري .1

 ."وجوب تسوية الصفوف؛ حلديث "لتسون صفوفكم أو يلخالفن اهلل بني وجوهكم .2

 .أنَّ اعوجاج الصف نقص يف الصالة .3

 .من تعديل الصف متسبب عن صالة اجلماعةفضل صالة اجلماعة؛ وذلك ألنَّ األجر احلاصل  .4

سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام 
  الصالة

«Выравнивайте ваши ряды, ибо 
выравнивание рядов является 

свидетельством совершенства молитвы.» 

 :احلديث .924
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

وا ُصُفوفاُكم، فإِنَّ »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  وُّ سا
الاة ام الصَّ ُفوف من تاما اسِوياة الصُّ  «.ت

** 

924. Текст  хадиса: 

Со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им 

Аллах) сообщается, что Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Выравнивайте 

ваши ряды, ибо выравнивание рядов является 

свидетельством совершенства молитвы.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أمته إىل ما فيه  -صىل اهلل عليه وسلم-يرشد انليب 
يأمرهم بأن يسووا  -هنا-صالحهم وفالحهم، فهو 

صفوفهم، حبيث يكون سمتهم حنو القبلة واحدا، 
ويسدوا خلل الصفوف، حىت ال يكون للشياطني 

صىل اهلل عليه -العبث بصالتهم، وأرشدهم سبيل إىل 
إىل بعض الفوائد اليت ينالونها من تعديل  -وسلم

الصف، وذلك أن تعديلها عالمة ىلع تمام الصالة 
 وكماهلا، وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها.

** 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

в своих хадисах постоянно направляет членов 

своей общины к деяниям, в которых заключается их 

благополучие и спасение, и данный хадис не 

является исключением. Так Пророк (да благословит 

его Аллах и приветствует) повелел мусульманам 

выравнивать свои ряды в коллективных молитвах 

таким образом, чтобы они были направлены в 

сторону киблы подобно единому организму, и 

заполнять пустоты в рядах, дабы не оставить 

шайтанам возможности мешать молящимся во 

время молитвы. Также в данном хадисе Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) указал на 

пользу выравнивания рядов, а именно, что это 

является показателем совершенства и 

безупречности молитвы. Отталкиваясь от 

обратного понимания хадиса, можно заключить, что 

кривизна рядов напротив является показателем ее 

ущербности и неполноценности. 
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  -صىل اهلل عليه وسلم-احلكمة يف تسوية الصفوف يه موافقة املالئكة يف صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال: "خرج علينا رسول اهلل  .5
ون الصفوف األول، ويرتاصون يف فقال: أال تصفون كما تصف املالئكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول اهلل كيف تصف املالئكة عند ربها؟ قال: يتم

 ."الصف

 .يف اتلعليم، حيث قرن احلُكم مع ِعلَّته؛ تلتبني حكمة الترشيع، وتنشط انلفوس ىلع االمتثال  -صىل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .6

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحَكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: 
 .ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 .ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحَكم البن عثيمني، ط

 .ه1434اخلريية، ، مؤسسة عبد العزيز بن باز 1اإلفهام يف رشح عمدة األحَكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، ط

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

 .ه1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1نلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص ا

 .صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
   (3031) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 كتاب األرشبة. -كتاب الطب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-طارق بن سويد اجلعيف  راوي احلديث:

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 العقل وغطاه، من أي نوع من األرشبة.اخلمر : اسم لُك ما خامر  •
 .لدلواء : ما يتداوى به ويعالج، مجعه: أدوية •

 .داء : مرض ظاهًرا اكن أو باطنًا •

 :فوائد احلديث
ا مفسدته خالصة أو راجحة .1  .أنَّ الشارع احلكيم إنما ينىه عمَّ

 .أنَّه حيرم اتلداوي برشب اخلمر، وأنَّها داء وليست بدواء .2

 .معنوي؛ ألنها حمرمة، تمرض القلب، وداء حيس؛ ألنه حيصل من املضاّر برشبها أكرث مما حيصل من املنافعأن اخلمر داء  .3

 .ىلع أن يتعلموا أمور دينهم قبل أن يقعوا فيها -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .4

عن اخلمر،  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
فنهاه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها لدلواء، 

 «إنه ليس بدواء، ولكنه داء»فقال: 
 

Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха) спросили об опьяняющих 

напитках, и он запретил ему 
изготавливать их. Он сказал: «Но я 

изготавливаю их в качестве лекарства». 
Он сказал: «Это не лекарство. Это — 

болезнь» 

 :احلديث .925
عن وائل احلرضيم أن طارق بن سويد اجلعيف سأل 

اُه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  ناها أو -عن اخلمر، فا
وااِء، فقال:  -كره ا لدِلَّ ْصناُعها

ا
ا، فقال: إنما أ ها أن ياْصناعا

وااٍء، » اءٌ إنه ليس بِدا  «.ولكنه دا

** 

925. Текст  хадиса: 

Ваиль аль-Хадрами передаёт, что Тарик ибн 

Сувайд аль-Джуфи спросил Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) об опьяняющих напитках, и 

он запретил ему изготавливать их. Он сказал: «Но я 

изготавливаю их в качестве лекарства». Он сказал: 

«Это не лекарство. Это — болезнь.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث أنَّ طارق بن سويد 
عن اخلمر يصنعها  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل انليب 

صىل اهلل عليه -فأخربه انليب لدلواء وليس للرشب، 
أنها مرض ال شفاء فيها، فدل هذا ىلع حتريم  -وسلم

اخلمر، وىلع أنها تورث املرض واألسقام، وأنها ال فائدة 
 منها ابلتة، فيجب إتالفها وإراقتها.

** 

В этом хадисе сообщается, что Тарик ибн Сувайд 

(да будет доволен им Аллах) спросил Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха) о вине, которое он 

изготавливал в лечебных целях, а не для 

употребления в качестве алкогольного напитка, и 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил 

ему, что вино — болезнь, и оно не является 

лекарством. Это указание на запретность алкоголя 

и на то, что он приносит болезни и никакой пользы 

в нём нет, и его следует уничтожать и выливать. 
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 املراجع:املصادر و

 م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل  -
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة  - را ِم ِمن بُلُوغ الما ة، توِضيُح األحَكا  م 2003 - ـه 1423املكّرمة. الطبعة: اخلاِمسا
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 .صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت -

   (58263) رقم املوحد:ال
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < األرشبة املحرمة اتلصنيف:

اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -عنهريض اهلل -أ

 .رواه مسلم اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اخلمر : ما أسكر سواء اكن من عصري العنب أو من غريه، وُسم يت مخًرا؛ ألنَّها ختامر العقل فتغطيه, من اتلخمري, وهو اتلغطية •

 .تتخذ : تعالج حىت تصري خالًّ بوضع يشء فيها أو خلطها بغريها •

ُضا من عصري العنب وغريه ولم يُسكرخالًّ  •  .: ما محا

ل إىل خل •  .ال : ال: حرف نيف, أي ال جيوز إمساكها من أجل أن حتوَّ

 :فوائد احلديث
لت إىل خل بفعل فاعل بقيت ىلع حتريمها، وال تنقلها اإلزالة عن حكمها .1  .حتريم ختليل اخلمر, وأنها إذا حتوَّ

 .بأن انقلبت من كونها مخًرا إىل أْن صارت خالًّ، فإنَّها تباح؛ وتصري طاهرة أن اخلمرإذا ختللت بنفسها بدون ختليل، .2

 .حتريم رشب اخلمر وجناستها .3

 .وجوب إتالف اخلمر, وعدم جواز إمساكها تلتخذ خالًّ وحنو ذلك .4

 .أن جناسة اخلمر جناسة عينية فال يمكن تطهريها باتلخليل وال بغريه, إال إذا ختللت من نفسها .5

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
؟ قال:    «ال»اخلمر تتخذ خالًّ

Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) спросили, можно 

ли делать уксус из вина, и он сказал: 
«Нет.» 

 :احلديث .926
قال: ُسئل رسول  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

؟  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  الًّ ُذ خا عن اخلمر ُتتَّخا
 «.ال»قال: 

** 

926. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) спросили, можно ли делать 

уксус из вина, и он сказал: «Нет.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيرب أنس بن مالك 
سئل عن حكم اخلمر إذا  -صىل اهلل عليه وسلم

, وذلك بعد نزول حتريم عوجلت حىت  صارت خالًّ
 اخلمر, فنىه عن ذلك.

وعليه فاخلمرة إذا ُحّولت إىل خلٍّ بأي طريقة اكنت, 
سواء بوضع يشء فيها كخزب أو بصل أو مخرية أو 
حجر وحنو ذلك, أو بنقلها من الظل إىل الشمس أو 
العكس, أو خبلطها بمادة أخرى فيه ىلع حتريمها، 

ل عن حكمها، أما إذا ختللت وال ينقلها هذا اتلحوي
 .بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح

** 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) спросили о том, 

разрешается ли готовить уксус из имеющегося 

вина, а это было после ниспослания запрета на 

употребление вина, и он запретил делать это. 

Таким образом, если вино превратили в уксус каким 

бы то ни было способом — путём добавления в него 

хлеба, дрожжей, камней и так далее или 

перемещения его из тени на солнце и наоборот или 

смешивания его с каким-то другим веществом, то 

оно остаётся запретным, и это превращение в уксус 

не делает его употребление дозволенным. Если же 

оно превратилось в уксус само по себе без чьего-

либо вмешательства, то оно очищается таким 

образом и становится дозволенным. 
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مت الوسائل املوصلة إيله, ألن انليب  أن الرشيعة .6 ؛ ئلال يستبقيها من أراد  -صىل اهلل عليه وسلم-إذا حرمت شيئا حرَّ منع من اختاذ اخلمر خالًّ
ل هل نفسه رشبها  .ختليلها, فتسو 

 املراجع:املصادر و

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

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

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ  -  1423سا
 م 2003 - ـه
 - ـه1413نيل األوطار, حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين, حتقيق: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، مرص, الطبعة: األوىل،  -

 .م1993

 ه 1431 - ـه 1427األوىل ، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة :  -
املجموعة األوىل, اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش, انلارش: رئاسة إدارة  -فتاوى اللجنة ادلائمة  -

 .الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -ابلحوث العلمية واإلفتاء 

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

م إرساء بنت عرفة، ط -
ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427اإلسالمية، مرص، 

 .م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -رام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ امل -
   (8369) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
اذلهب، أو الورق؟ فقال: اعرف واكءها لقطة 

وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تُعَرف 
فاستنفقها، وتلكن وديعة عندك فإن جاء 

 طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله

 

Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) спросили о том, 

что следует делать с найденным золотом 
или серебром, и он сказал: «Сначала 
запомни, как выглядит то, чем было 

перевязано найденное, и то, в чём оно 
находилось, и объявляй о находке в 

течение года, после чего можешь 
употреблять это, однако пусть это будет 

как оставленное тебе на хранение: если к 
тебе когда-нибудь придёт хозяин 

найденного, тебе следует отдать это ему» 

 :احلديث .927
سئل »: -ريض اهلل عنه-عن زيد بن خادل اجلهين 

ة اذلهب،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  طا عن لُقا
ا  ْفها ر  ا، ثم عا ها اصا ا وِعفا ها أو الواِرق؟ فقال: اعرف واِكاءا

ناًة، فإن لم تُعراف  فاستنفقها، وتلكن وديعة عندك سا
فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله. وسأهل عن 
ا فإن معها  ْعها ضالة اإلبل؟ فقال: ما لك وهلا؟ دا
ا، تارُِد املاء وتأكل الشجر، حىت  ها اءا ا وِسقا ها ااءا ِحذا
ا. وسأهل عن الشاة؟ فقال: خذها؛ فإنما يه  بُّها جيدها را

 «.لك، أو ألخيك، أو لذلئب

** 

927. Текст  хадиса: 

Зейд ибн Халид аль-Джухани (да будет доволен им 

Аллах) передаёт, что как-то Посланника Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) спросили о том, 

что следует делать с найденным золотом или 

серебром, и он сказал: «Сначала запомни, как 

выглядит то, чем было перевязано найденное, и то, 

в чём оно находилось, и объявляй о находке в 

течение года, после чего можешь употреблять это, 

однако пусть это будет как оставленное тебе на 

хранение: если к тебе когда-нибудь придёт хозяин 

найденного, тебе следует отдать это ему». Этот 

человек спросил о заблудивших верблюдах. 

[Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха)] ответил: «Что тебе до них? Ведь у них есть 

ноги и они запасают воду, и они способны найти 

воду и есть листья деревьев, и в конце концов 

хозяин найдёт их». Затем этот человек спросил о 

заблудившихся овцах. [Посланник Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха)] ответил: «Бери их, ибо 

они достанутся либо тебе или твоему брату, либо 

волку.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

سأل رجل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حكم املال 
الضال عن ربه، من اذلهب، و الفضة، واإلبل، 

 والغنم.
فبني هل صىل اهلل عليه وسلم حكم هذه األشياء 
تلكون مثاال ألشباهها، من األموال الضائعة، فتأخذ 

 .حكمها

** 

Некий человек спросил Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) о постановлении Шариата 

относительно найденного золота и серебра, а также 

верблюдов и овец, которые потеряны их 

владельцем. Он спросил об этих вещах как о 

примерах, по которым можно судить о 

постановлении Шариата относительно других 

найденных чужих вещей. И Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал о золоте и 

серебре: мол, запомни, как выглядит то, чем было 

перевязано найденное, и то, в чём оно находилось, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اللقطة واللقيط اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلُهين  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة:  • طا  .الضائع من رب ه يلتقطه غريهويه املال  -بضم الالم وفتح القاف ىلع املشهور-لقطة : املشهور فيها فتح القاف، واللُّقا

 .الورق : بكرس الراء: الفضة •

 .واكءها : ما تربط به •

اذلهب والفضة: اعرف الرباط اذلي شدت فقال عن 
به، والواعء اذلي جعلت فيه، تلمزيها من بني مالك، 

 .وتلخرب بعلمك بها من اداعها

فإن طابق وصفه صفاتها، أعطيه إياها، وإال تبني لك 
 . عدم صحة دعواه

 .وأمره أن يعرفها سنة اكملة بعد اتلقاطه إياها

اكألسواق ، ويكون اتلعريف يف جمامع انلاس 
وأبواب املساجد. واملجمعات العامة، ويف مَكن 

 .اتلقاطها

بعد تعريفها سنة، وعدم العثور ىلع  -ثم أباح هل
صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها يف أي يوم 

 .من أيام ادلهر، أداها إيله

وأما ضالة اإلبل وحنوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه عن 
جة إىل احلفظ، فلها من اتلقاطها؛ ألنها ليست حبا

طبيعتها حافظ، ألن فيها القوة ىلع صيانة نفسها من 
صغار السباع، وهلا من أخفافها ما تقطع به املفاوز، 
ومن عنقها ما تتناول به الشجر واملاء، ومن جوفها ما 
حتمل به الغذاء، فيه حافظة نفسها حىت جيدها ربها 

 .اذلي سيبحث عنها يف مَكن ضياعها

ة الغنم وحنوها من صغار احليوان، فأمره أن وأما ضال
يأخذها حفظا هلا من اهلالك وافرتاس السباع، وبعد 
أخذها يأِت صاحبها فيأخذها، أو يميض عليها حول 

 . اتلعريف فتكون لواجدها

чтобы отличать это имущество от своего, а также на 

случай, если к тебе придёт тот, кто заявит свои 

права на это имущество: если описание находки, 

данное пришедшим, окажется правильным, то 

отдай ему найденное, а в противном случае сообщи 

ему, что описания не совпадают. Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха) велел этому 

человеку объявлять о находке в течение целого 

года. Объявлять о ней следует в местах скопления 

людей, например, на базарах и у дверей мечетей и 

в других общественных местах, а также в том 

месте, где человек подобрал находку. И Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

разрешил ему по прошествии года, если владелец 

найденного так и не обнаружится, расходовать эти 

средства, но если потом объявится владелец, то он 

обязан отдать ему его имущество. Потерявшихся 

верблюдов и им подобных животных, которые 

способны сами о себе позаботиться, Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

запретил подбирать, потому что они не нуждаются 

в оберегании, поскольку они приспособлены к 

самостоятельному существованию и могут выжить 

сами: они способны защитить себя от мелких 

хищников, благодаря своим ногам способны 

преодолевать большие расстояния по безводной 

пустыне и благодаря длинной шее могут доставать 

листья с деревьев и пить воду, и они могут 

наедаться впрок. То есть они способны 

позаботиться о себе до тех пор, пока хозяин не 

найдёт их. Что же касается заблудившихся овец и 

других животных небольшого размера, то 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) велел подбирать их, дабы спасти их от 

гибели и дабы они не стали добычей хищников. 

Нашедший подбирает животное, а когда приходит 

его владелец, он передаёт животное ему. Если же 

владелец не обнаружился в течение года, то 

животное остаётся тому, кто подобрал его. 
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 .عفاصها : الواعء اذلي جتعل فيه انلفقة ثم يربط عليها •

عرفها : أذكرها للناس إذا أخذتها يف أبواب املساجد، واألسواق وحنو ذلك بأن تقول: من ضاعت هل نفقة ، أو حنو ذلك وال تذكر شيئا من  •
 .فاتالص

 .سنة : اعم متوايلة أيامه •

 .فاستنفقها : أمر إباحة •

 .وتلكن وديعة : الواو بمعىن أو أي إذا لم يتملكها بقيت عنده ىلع حكم األمانة •

 .ادلهر : الزمن •

 .عن ضالة اإلبل : عن حكم ضالة اإلبل •

 .دعها : اتركها •

 .حذاءها : خفها تقوى به ىلع السري وقطع ابلالد ابلعيدة •

 .كرس السني، هو جوفها اذلي محل كثرياً من املاء والطعاموسقاءها : ب •

 .ترد املاء : فترشب منه بال تعب •

 .وتأكل الشجر : بسهولة لطوهلا وطول عنقها •

 .ربها : هو صاحبها اذلي ضاعت منه •

 .عن الشاة : عن حكم الشاة الضالة •

 .فإنما يه لك : إن أخذتها وعرفتها سنة ، ولم جتد صاحبها •

 .ادلين ، واملراد ملتقط آخر أو ألخيك : يف •

 .أو لذلئب : إن تركها ولم يأخذها غريك ألنها ال حتيم نفسها •

 :فوائد احلديث
 .ال جيوز اتلقاط اللقطة إال ملن قدر ىلع تعريفها وأمن نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الرشيع .1

ماهل ويلعرف صفاتها فيخترب من ادىع ضياعها منه، فذلك من تمام حفظها وأدائها إىل أن يعرف الواجد واكءها وواعءها وجنسها يلمزيها عن  .2
 .ربها

أن يعرفها سنة يف جمامع انلاس كأبواب املساجد واملحافل واألسواق، ويف مَكن وجدانها، ألنه مَكن حبث صاحبها، ويبلغ اجلهات املسؤولة  .3
 .لصحف واإلذااعت واتللفاز، إذا اكنت لقطة خطريةعنها، كدوائر الرشطة .ويف زمننا يكون نشدانها يف ا

 .إن لم تعرف يف مدة العام، جاز هل إنفاقها وبىق مستعدا إلعطاء صاحبها عوضها مثلها، إن اكنت مثلية، أو قيمتها إن اكنت متقومة .4

بها بعد احلول فله عوضها، أو يه بعينها إن مىض عليها احلول ولم تعرف، ملكها ملتقطها ملًَك قهريًّا من غري اختيار اكإلرث وإذا جاء صاح .5
 .إن اكنت موجودة

إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها دفعت إيله، ويكىف وصفها بينة ىلع أنها هل، فال حيتاج إىل شهود وال إىل يمني، ألن وصفها هو  .6
، وهذه قاعدة اعمة يف لك األحوال، اليت يدعيها أحد وال بينتها، فبينة لك يشء حبسبه، فإن ابلينة ما أبان احلق وأظهره، ووصفها اكف يف ذلك

 .يكون هل فيها منازع، فيكتيف بوصفه إياها

ْدوه أو بطريانه، فال جيوز اتلقاطها، ألن هلا من طبيعتها وتركيب اهلل إياها، ما حيفظ .7 ها ويمنعها، أما ضالة اإلبل وحنوها مما يمتنع بقوته أو بعا
 .بقصد اإلنقاذ، ال اتلقاط لكن إن وجدت يف مهلكة رُدْت 

أن يعمل فيها األصلح من أكلها مقدرا قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو إبقائها مدة اتلعريف، وتركها بدون  -بعد أخذها -أما الشاة فاألحسن .8
 .أخذها، تعريض هلا للهالك، فإن جاء صاحبها، رجع بها أو بقيمتها وإن لم يأت فيه ملن وجدها
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 املراجع:املصادر و

رص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، انلا زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 .ه1422

 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -

 .ه1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحَكم للشيخ إسماعيل األنصاري -

الطبعة  -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحَكم -
 .ه1426 -العارشة

   (6048) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع < آثار الرضاع اتلصنيف:

 -رمحه اهلل-سعيد بن املسيب  راوي احلديث:
 .وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابليهيقرواه الشافيع  اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُق بينهما : كناية عن الطالق. • رَّ  ُيفا
 ؟-صىل اهلل عليه وسلم-قلُت: ُسنَّة؟ : يريد السائل: هل هذا من سنة انليب  •
-أضاف اتلابيع أمًرا إىل السنة فإنه يكون مرسال ألنه لم يلقا رسول اهلل ، وإذا -صىل اهلل عليه وسلم-فقال سعيد: ُسنة : أي: ُسنة رسول اهلل  •

 .-ريض اهلل عنهم-، وهذا اختيار الشافيع، واختار بعض العلماء أن يكون املعىن سنة اخللفاء الراشدين -صىل اهلل عليه وسلم

 :فوائد احلديث
 .أن الزوج إذا أعرس عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما .1

سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما 
  ينفق ىلع امرأته، قال: يفرق بينهما

«Саида ибн аль-Мусайяба спросили о 
мужчине, который не способен 

содержать жену, и он сказал: “Их брак 
расторгается ”»  

 :احلديث .928
ناد قال: سألُت سعيد بن املسيب عن عن أيب  الز 

ُق بينهما.  رَّ الرجل، ال جيُد ما يُنفُق ىلع امرأته، قال: ُيفا
ناد: قلُت: ُسنَّة؟ فقال سعيد: ُسنَّة.  قال أبو الز 

** 

928. Текст  хадиса: 

Абу аз-Зинад передаёт: «Я спросил Саида ибн аль-

Мусайяба о мужчине, который не способен 

содержать жену, и он сказал: “Их брак 

расторгается”». Абу аз-Зинад сказал: «Я спросил: 

“Сунна?” Са‘ид ответил: “Сунна ”.»  

  :درجة احلديث
ليس هل حكم عند العالمة 

األبلاين لكن قال احلافظ ابن 
ٌل قاِوي  حجر: ُمرْسا

** 

 
Степень достоверности 

хадиса: 

هذا األثر فيه أن سعيد بن املسيب أحد كبار اتلابعني 
ملا سئل عن الرجل اذلي ال جيد ما ينفقه ىلع زوجته 
أفىت بأنه يُفسخ العقد بينهما, وبني أنَّ ما أفىت به هو 

، واملراد -صىل اهلل عليه وسلم-ُسنة عن انليب 
هذا األثر أن  بطلبها؛ ألن احلق هلا، فأخذ العلماء من

للزوجة إذا أعرس زوجها بنفقتها  لعدم املال وتعذر 
اتلكسب بأي وجه أن يفسخ نكاحها منه، لكن لو 
رضيت حبال زوجها ولم تطالب وصربت, فال شك أن 

 هذا أعظم ألجرها وأوىل هلا وأفضل.

** 

В этом сообщении говорится, что Саида ибн аль-

Мусайяба, который принадлежал к числу старших 

последователей сподвижников, спросили о 

мужчине, который не способен содержать свою 

жену, и он сказал, что в таком случае их брак 

расторгается. И при этом он разъяснил, что данная 

им фетва взята из Сунны Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха). Имеется в виду, что брак 

расторгается по требованию жены, потому что речь 

идёт о её праве. Учёные сделали из этого 

сообщения вывод о том, что если мужчина не может 

содержать жену, потому что у него нет средств и он 

не имеет возможности их заработать, то их брак 

расторгается. Однако если жена смирится с 

положением мужа, не станет требовать 

расторжения брака и проявит терпение, то не 

приходится сомневаться в том, что это принесёт ей 

огромную награду и будет лучше для неё. 
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وان -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع نفسه؛ ذلك أنَّ الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال  .2 : "هنَّ عا
 .عندكم"؛ أي: أسريات

 .أنَّ اذلي يعرس بنفقة زوجته، عليه أن يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ، وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها .3

 املراجع:املصادر و

  املسند للشافيع , انلارش: دار الكتب العلمية، بريوت  -

 ه1403اهلند, الطبعة: األوىل،  -سنن سعيد بن منصور حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم, ادلار السلفية  -
 1403انية، اهلند, الطبعة: اثل -املصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاين حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم, املجلس العليم  -

  ه 1424السنن الكربى للبيهيق , حتقيق: حممد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية، الطبعة: اثلاثلة،  -
  ه1413نيل األوطار للشواكين,  حتقيق: عصام ادلين الصبابطي, دار احلديث، الطبعة: األوىل،  -
 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر، دار القبس للنرش  -
ة،  - ام، للبسام. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا را ِم ِمن بُلُوغ الما   ه 1423توِضيُح األحَكا
 .سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث -

 م 2006 ـه 1427بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من  -
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
غِريب, ت: يلع بن عبد اهلل الزبن, دار هجر, الطبعة: األوىل -  ه 1428 ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للما
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

   (58186) الرقم املوحد:
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ا يعين: ابن أيب وقاص  -شاك أهل الكوفة سعدا
ريض اهلل -عمر بن اخلطاب إىل  -ريض اهلل عنه

 فعزهل، واستعمل عليهم عماراا -عنه
 

Когда жители Куфы пожаловались 
‘Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен 

им Аллах) на Са‘да ибн Абу Ваккаса (да 
будет доволен им Аллах), [которого тот 

назначил наместником Куфы], и он снял 
его с должности и назначил на его место 

Аммара. 

 :احلديث .929
قال: شَك أهل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن سمرة 

 -ريض اهلل عنه-الكوفة سعًدا يعين: ابن أيب وقاص 
فعزهل،  -ريض اهلل عنه-إىل عمر بن اخلطاب 

وا حىت ذكروا أنه ال  كا واستعمل عليهم عماًرا، فشا
فقال: يا أبا إسحاق، إن حُيسن يصيل، فأرسل إيله، 

ا أنا  هؤالء يزعمون أنك ال حُتسن تصيل، فقال: أمَّ
صىل اهلل -واهلل فإين كنت أصيل بهم صالة رسول اهلل 

ْخِرُم عنها، أصيل صالِتا العشاء  -عليه وسلم
ا
ال أ

. قال: ذلك  يانْيِ ْخرا
ُ
ِخفُّ يف األ

ُ
، وأ انْيِ ويلا

ُ
ْرُكُد يف األ

ا
فأ

 -أو رجااًل -أرسل معه رجاًل الظن بك يا أبا إسحاق، و
ْع مسجًدا  إىل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يادا
إال سأل عنه، وُيثْنُونا معروًفا، حىت دخل مسجًدا 
بٍْس، فقام رجل منهم، يقال هل أسامة بن قتادة،  بلين عا
ةا، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعًدا اكن  ْعدا يكىن أبا سا

قْ  ية وال يا ْعِدل يف ال يسري بالرساّ وية، وال يا ِسم بالسَّ
القضية. قال سعد: أما واهلل ألدعون بثالث: امهلل إن 
اكن عبدك هذا اكذبًا، قام ِرياء، وُسمعة، فأطل عمره، 
وأطل فقره، وعرضه للفنت. واكن بعد ذلك إذا سئل 
يقول: شيخ كبري مفتون، أصابتين دعوة سعد. قال 

سمرة: فأنا عبد امللك بن عمري الراوي عن جابر بن 
رأيته بعد قد سقط حاجباه ىلع عينيه من الكرب، وإنه 

.  يلتعرض للجواري يف الطرق فياْغِمُزُهنَّ

** 

929. Текст  хадиса: 

Джабир ибн Самура (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что когда жители Куфы пожаловались 

‘Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им 

Аллах) на Са‘да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен 

им Аллах), [которого тот назначил наместником 

Куфы], и он снял его с должности и назначил на его 

место ‘Аммара. Они пожаловались на Са‘да и 

сказали даже, что он не совершает молитву 

должным образом. ‘Умар послал к нему и сказал: 

«О Абу Исхак, они утверждают, что ты не 

совершаешь молитву надлежащим образом». Тот 

ответил: «Что касается меня, то, поистине, я 

провожу с ними молитву так, как совершал её 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха), ни в чём не отступая от его молитвы. Я 

совершаю молитву-иша и долго читаю [аяты] в 

первых двух рак‘атах, а два оставшихся делаю 

короткими». Он сказал: «Так мы и думали о тебе, о 

Абу Исхак». И он послал человека или несколько 

человек в Куфу, чтобы расспросить о нём жителей 

Куфы. В городе не осталось ни одной мечети, где 

бы этот человек не расспрашивал людей о Са‘де, и 

все они поминали его добром. Так продолжалось до 

тех пор, пока он не зашёл в мечеть племени бану 

‘Абс, где один из них по имени Усама ибн Катада, 

известный также как Абу Са‘да, встал и сказал: 

“Поскольку ты спрашиваешь нас, то я скажу, что 

Са‘д не принимал участия в походах с боевыми 

отрядами, не делил военную добычу поровну и не 

придерживался справедливости в решении 

судебных дел”. Са‘д воскликнул: “Тогда, клянусь 

Аллахом, я молю о трёх вещах: о Аллах, если этот 

Твой раб — лжец и если он поднялся со своего 

места только для того, чтобы показать себя и 

прославиться, продли жизнь его, и продли бедность 

его, и подвергни его искушениям!” [И это сбылось], 

а когда впоследствии этого человека спрашивали о 

его положении, он отвечал: “Я — злосчастный 

старец, и меня настигло проклятие Са‘да ”!»  

‘Абду-ль-Малик, передавший этот хадис от 

Джабира ибн Самуры, сказал: «И потом я видел 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

этого человека, брови которого от старости 

нависали на глаза и который приставал на улицах к 

молодым служанкам». 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ر عمُر بن اخلطاب ريض اهلل عنه سعدا بن أيب  أمَّ
فشَكه أهل الكوفة وقاص ريض اهلل عنه ىلع الكوفة، 

إىل أمري املؤمنني عمر، حىت قالوا إنه ال حيسن أن 
يصيل، وهو صحايب جليل شهد هل انليب صىل اهلل 
عليه وسلم باجلنة، فأرسل إيله عمر، فحرض وقال هل: 
إن أهل الكوفة شكوك حىت قالوا: إنك ال حتسن 
تصيل، فأخربه سعد ريض اهلل عنه أنه اكن يصيل بهم 

صىل اهلل عليه وسلم وذكر صالة العشاء صالة انليب 
يه اليت وقع تعيينها من هؤالء  -واهلل أعلم  -وكأنها 

الشَكة، فقال: إين ألصيل بهم صالة رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم، ال أنقص منها، فكنت أطول يف 
العشاء باألويلني وأقرص يف األخريني، فقال هل عمر 

ا إسحاق، فزاكه ريض اهلل عنه: ذلك الظن بك يا أب
عمر؛ ألن هذا هو الظن به، أنه حيسن الصالة وأنه 
يصيل بقومه اذلين أمر عليهم صالة انليب صىل اهلل 
عليه وسلم ولكن مع ذلك حترى ذلك عمر ريض 
اهلل عنه؛ ألنه يتحمل املسئويلة ويعرف قدر 
املسئويلة، أرسل رجااًل إىل أهل الكوفة، يسألونهم عن 

ن هؤالء الرجال، ال يدخلون سعد وعن سريته، فَك
 مسجًدا ويسألون عن سعد إال أثنوا عليه معروفًا.

حىت أىت هؤالء الرجال إىل مسجد بين عبس، 
فسألوهم، فقام رجل فقال: أما إذ ناشدتمونا، فإن هذا 
الرجل ال خيرج يف اجلهاد، وال يقسم بالسوية إذا غنم، 

فاتهمه وال يعدل يف القضية إذا حكم بني انلاس، 
هذه اتلهم، فيه تهم ثالث، فقال سعد بن أيب وقاص 
ا إن قلت كذا فألدعون عليك  ريض اهلل عنه: أما
بثالث دعوات، داع عليه أن يطيل اهلل تعاىل عمره 
وفقره ويعرضه للفنت، نسأل اهلل العافية، ثالث 
دعوات عظيمة، لكنه ريض اهلل عنه استثىن، قال: إن 

سمعة يعين ال حبق، فأجاب اكن عبدك هذا قام رياء و

** 

‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 

назначил Са‘да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен 

им Аллах) наместником Куфы, однако жители Куфы 

пожаловались на него повелителю верующих 

‘Умару, и сказали даже, что тот не совершает 

молитву должным образом. И это притом, что он 

был благородным сподвижником, которого 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) обрадовал при жизни благой вестью об 

ожидающем его Рае. Тогда ‘Умар послал к нему. 

Тот прибыл, и ‘Умар сказал ему: «Поистине, жители 

Куфы пожаловались на тебя и даже сказали, что ты 

не совершаешь молитву должным образом. Тогда 

Са‘д (да будет доволен им Аллах) сообщил ему, что 

он молится с ними так же, как молился Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха), и упомянул о 

молитве-‘иша — возможно потому, что подававшие 

жалобу говорили именно о ней, а Аллах знает обо 

всём лучше. 

И он сказал: «Поистине, я молюсь с ними так, как 

молился Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), ничего не убавляя от этой 

молитвы, и я удлиняю первые два рак‘ата молитвы-

‘иша и укорачиваю последние два». Тогда ‘Умар (да 

будет доволен им Аллах) сказал: «Так мы о тебе и 

думали, о Абу Исхак». ‘Умар похвалил его таким 

образом, потому что его мнение о Са‘де 

действительно было таковым: что он совершает 

молитву достойным образом и молится с людьми 

так, как молился Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха). И вместе с тем ‘Умар 

строго спрашивал с него, потому что понимал, что 

на нём лежит ответственность и осознавал 

величину этой ответственности.  И он послал своих 

людей к жителям Куфы, чтобы те расспросили их о 

Са‘де и о его поведении, и в какую бы мечеть они 

ни зашли, чтобы спросить о Са‘де, везде им 

говорили о нём только хорошее. 

И только когда они пришли в мечеть бану Абс и 

спросили их о Са‘де, поднялся один человек и 

сказал: «Коль уж вы спрашиваете о нём, то это 

человек, который не участвует в борьбе на пути 

Аллаха (джихад), не делит военную добычу как 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة الفقه اتلصنيف:
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم

  ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن سمرة  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :املفرداتمعاين 
 .استعمل عليهم عماًرا : واله اإلمرة عليهم •

 .ال أخرم : ال أنقص •

 .ال يسري يف الرسية : ال خيرج يف اجلهاد •

 .فأركد يف األويلني : أقوم طويال بإطالة القراءة فيهما •

 .بين عبس : قبيلة كبرية من قيس •

 .نشدتنا : طلبت منا القول •

 .القضية : احلكم •

 .ألدعون بثالث عليكألدعون بثالث : أي  •

 .فيغمزهن : من الغمز، ومن معانيه اإلشارة اكلرمز بالعني، أو احلاجب أو ايلد •

 :فوائد احلديث
 .أن من توىل أمًرا يف انلاس فإنه ال يسلم منهم مهما اكنت مْنتله، البد أن يناهل السوء .1

 .جواز داعء املظلوم ىلع ظامله بمثل ما ظلمه .2

 .ء املظلوميستجيب داع -تعاىل-أن اهلل  .3

 .أنه جيوز لإلنسان أن يستثين يف ادلاعء، إذا داع ىلع شخص يستثين فيقول: امهلل إن اكن كذا فافعل به كذا .4

 .-ريض اهلل عنه-ىلع الرعية وحتمله املسئويلة واإلحساس بها وشعوره بها  -ريض اهلل عنه-حرص أمري املؤمنني عمر  .5

اهلل داعءه، فعمر هذا الرجل طوياًل وشاخ حىت إن 
حاجبيه سقطت ىلع عينيه من الكرب، واكن فقرًيا 
وعرض للفنت، حىت وهو يف هذه احلال وهو كبري إىل 
هذا احلد اكن يتعرض للجواري، يتعرض هلن يف 
األسواق يلغمزهن والعياذ باهلل، واكن يقول عن نفسه 

 .تون كبري أصابتين دعوة سعدشيخ مف

полагается и не судит людей по справедливоссти». 

То есть он выдвинул против Са‘да эти три 

обвинения. И тогда Са‘д ибн Абу Ваккас (да будет 

доволен им Аллах) сказал: «Если ты сказал так, 

тогда я непременно обращусь к Аллаху с тремя 

мольбами против тебя!» И он попросил Аллаха, 

чтобы Он сделал жизнь этого человека долгой, 

продлил бедность его и подверг его искушениям. 

Да убережёт нас Аллах от подобного! Эти три 

мольбы были весомыми, однако он сделал 

оговорку: «Если этот Твой раб поднялся, желая 

выставить себя напоказ и прославиться, а не по 

праву». И Аллах внял его мольбе. Этот человек 

прожил долго и достиг такой степени дряхлости, что 

брови его нависали над его глазами от старости, и 

при этом он был бедняком и был подвергнут 

искушениям. Даже в таком положении, достигнув 

старости, он продолжал приставать к молодым 

служанкам на рынках. Да убережёт нас Аллах от 

подобного. И он сам говорил о себе: «Я введённый 

в искушение старец, настигнутый мольбой Са‘да!» 
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 .وأنه مستجاب ادلاعء -نهريض اهلل ع-كرامة ظاهرة لسعد بن أيب وقاص  .6

 .جيب ىلع احلاكم أال حيكم بالسماع من طرف قبل اتلثبت وسماعه من الطرف األخر .7

 .تثبت أمري املؤمنني يف األخبار ال يقدح يف عماهل ووالته .8

 .ُماطبة الرجل اجلليل بكنيته كما صنع عمر فقال لسعد: يا أبا إسحاق .9

را لقربه منه لكونه من أهل الشورى، ويف ذلك بيان جواز عزل اإلمام بعض عماهل إذا شىك إيله وإن عزل عمر سعًدا؛ حسًما ملادة الفتنة، وإيثا .10
 .لم يثبت عليه يشء إذا اقتضت املصلحة الرشعية ذلك

 املراجع:املصادر و

 .ه1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط

 .ه 1423، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة، الرياض، 1الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، طتطريز رياض 

 .ه 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط

 .ه 1428ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ، حتقيق: 1رياض الصاحلني للنووي، ط

 .ه1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط

 .ه1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 .ه1422مد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، حتقيق: حم1صحيح ابلخاري، ط

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

اؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، منار القاري رشح ُمترص صحيح ابلخاري حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرن
  .ه 1410الطائف ، 

 .ه1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط

 .ه1392بريوت،  -، دار إحياء الرتاث العريب 2املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي، ط
   (5219) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

الرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-شيك إىل انليب 
خييَّل إيله أنه جيد اليشء يف الصالة، فقال: ال 

 ينرصف حىت يسمع صوتاا، أو جيد رحياا
 

Однажды к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) обратились с 
вопросом о том, что следует делать 

человеку, которому во время молитвы 
показалось, что он осквернился 

[испустил газы], на что он ответил: 
«Пусть не покидает молитвы до тех пор, 

пока не услышит звук [исходящих 
кишечных газов] или не почувствует их 

запах.» 

 :احلديث .930
ريض اهلل -عن عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين 

 -صىل اهلل عليه وسلم-قال: )ُشيِكا إىل انليب   -عنه
الة، فقال: ال  ء يف الصَّ د اليشَّ ِ

الرَّجُل خُيايَُّل إِيله أنَّه جيا
د ِرحيًا(. ِ

وتًا، أو جيا اسمعا صا  ينرصف حىتَّ ي

** 

930. Текст  хадиса: 

Со слов ‘Абдуллаха ибн Зейда ибн ‘Асыма аль-

Мазини (да будет доволен им Аллах) сообщается, 

что однажды к Пророку (да благословит его Аллах 

и приветствует) обратились с вопросом о том, что 

следует делать человеку, которому во время 

молитвы показалось, что он осквернился [испустил 

газы], на что он ответил: «Пусть не покидает 

молитвы до тех пор, пока не услышит звук 

[исходящих кишечных газов] или не почувствует их 

запах.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

من  -رمحه اهلل-كما ذكر انلووي  -هذا احلديث
قواعد اإلسالم العامة وأصوهل اليت تبىن عليها 
األحَكم الكثرية اجلليلة، ويه أن األصل بقاء األشياء 
املتيقنة ىلع حكمها، فال يعدل عنها ملجرد الشكوك 
والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، مادامت 

ثلة ذلك لم تصل إىل درجة ايلقني أو غلبة الظن، وأم
كثرية ال ختىف، ومنها هذا احلديث، فما دام اإلنسان 
متيقنا للطهارة، ثم شك يف احلدث فاألصل بقاء 
طهارته، وبالعكس فمن تيقن احلدث، وشك يف 
الطهارة فاألصل بقاء احلدث، ومن هذا اثلياب 
واألمكنة، فاألصل فيها الطهارة، إال بيقني جناستها، 

صالة، فمن تيقن أنه ومن ذلك عدد الركعات يف ال
صىل ثالثًا مثاًل، وشك يف الرابعة، فاألصل عدمها، 
وعليه أن يصيل ركعة رابعة، ومن ذلك من شك يف 
طالق زوجته فاألصل بقاء انلَكح، وهكذا من 

 املسائل الكثرية اليت ال ختىف.

** 

Данный хадис, как отмечает ан-Науауи (да 

помилует его Аллах) является одним из базовых 

принципов и общих правил Ислама, на котором 

зиждется бессчётное количество его 

законоположений. Конкретно, данное правило 

гласит, что любая вещь остается в том статусе, 

какой был установлен для нее первоначально 

путем неоспоримых доводов, отклоняться от 

которого недопустимо лишь на основании догадок и 

сомнений, независимо от того, насколько 

обоснованными они будут. Таким образом, 

получается, что менять статус какой-либо вещи 

можно лишь на основании равнозначно 

неоспоримого довода или довода, верность 

которого подтверждается преобладающей 

вероятностью. Примеров применения данного 

правила в исламском праве великое множество, и 

данный хадис является одним из них. Так в хадисе 

сообщается о том, что если человек изначально 

был уверен в том, что находится в состоянии 

ритуальной чистоты, а затем ему стало казаться, 

что он нарушил ее, то ему следует исходить из 

основы того, что его омовение не изменило свой 

статус и он до сих пор является ритуально чистым. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < مبطالت الصالة اتلصنيف:

 القواعد الفقهية: ايلقني ال يزول بالشك. -االستفتاء  -الشَكية  -الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ُشيِكا : الشكوى يه اتلوجع من اليشء طلبا إلزاتله، والشايك: عبد اهلل بن زيد راوي احلديث •

 .خُيايَّل : يظن •

ء : حيس باحلدث من ريح وحنوه • د اليشَّ ِ
 .جيا

ه • د رحيا : يتيقن ذلك بسمعه أو شم  ِ
وتا أو جيا ع صا اسما  .ي

وتًا : رُضاًطا •  .صا

 .ِرحيًا : فساءً  •

 :فوائد احلديث
" األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن"، بمعىن أن ما حكم بثبوته يف املايض حيكم ب .1  .ثبوته يف احلارض حىت يثبت خالفهالقاعدة العامة ويه: أنَّ

 .جمرد الشك يف احلدث ال يبطل الوضوء وال الصالة .2

 .حتريم اخلروج من الصالة لغري سبب بني   .3

Это правило действует и в обратном направлении. 

Так, если человек был убежден в том, что он 

ритуально осквернен, а затем стал сомневаться в 

том, совершал ли он омовение или нет, то ему 

следует исходить из того, в чем он уверен, то есть 

в том, что он находится в состоянии ритуального 

осквернения. То же самое применимо и к 

ритуальной чистоте одежды или места, на котором 

человек совершает религиозные обряды. Так они 

признаются ритуально чистыми до тех пор, пока не 

будет достоверно установлено, что они были 

испачканы какой-либо скверной. Еще одним 

частным примером использования данного правила 

являются действия молящегося, когда он начинает 

сомневаться в том, сколько ракятов молитвы он 

совершил: три или четыре. Так, получается, что он 

уверен в совершении им трех ракятов молитвы и не 

знает точно, совершал ли четвертый, а значит, ему 

следует исходить из того, что он его не совершал и 

дополнить свою молитву еще одним ракятом. К 

этому же разделу относятся ситуации, когда муж 

сомневается в том, давал ли он развод своей жене 

или нет, и основа в данном вопросе будет 

заключаться в том, что их брак продолжает иметь 

законную силу, а развод не считается 

действительным. 

И все это была лишь малая часть огромного 

количества частных примеров того, как 

используется данное правило в исламском праве. 
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 .الريح اخلارجة من ادلبر، بصوت أو بغري صوت، ناقضة للوضوء .4

 .يراد من سماع الصوت ووجدان الريح يف احلديث اتليقن من احلدث .5

 .لفاظ اليت يستحيا من ذكرهامن األدب أن يتاجنَّب األ .6

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 .ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1طتنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم البن عثيمني، 

ادر عمدة األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق
 .ه1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 .ه1422، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1حممد زهري بن نارص انلارص، ط صحيح ابلخاري، حتقيق:

 .ه1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 .-اهلل رمحه-تأسيس األحَكم رشح عمدة األحَكم، للعالمة أمحد بن ييح انلجيم 
   (3064) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

شهدت عمرو بن أيب حسن سأل عبد اهلل بن 
؟ -صىل اهلل عليه وسلم-زيد عن وضوء انليب 

فداع بتور من ماء، فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-

 

«Я присутствовал при том, как ‘Амр ибн 
Абу Хасан спрашивал ‘Абдуллаха ибн 

Зейда об омовении Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), и 

‘Абдуллах ибн Зейд распорядился 
принести ему небольшой таз с водой, 

после чего совершил для них омовение 
Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). Сначала он полил 
из таза воду себе на руки и вымыл их 

трижды»... 

 :احلديث .931
ِهدتُّ عمرو بن  -رمحه اهلل-عن حيىي املازين  قال: ))شا

-أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن وُضوء انليب 
أ هلم-صىل اهلل عليه وسلم  ؟ فداع بتاور من ماء، فتوضَّ

أ ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-وُُضوء رسول اهلل  ، فأكفا
ل يديه ثالثًا، ثم أدخل يدُه يف  يديه من اتلَّوِر، فغسا
ق واْستانرْثا ثالثا بثالِث  اتلور، فماْضماض واْستانْشا
فاات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثالثا، ثم أدخل  را غا

ني،  قا تني إىل الِمْرفا لاُهما مراّ سا ثم أدخل يده يف اتلور، فغا
ة  ْدبار مرَّ

ا
ْقبال بهما وأ

ا
ه، فأ ح رأسا سا ه يف اتلَّور، فما يدا

م  دَّ ل رِجلايه((. ويف رواية: ))بدأ بُمقا واحدة، ثم غاسا
ع  ُهما حىتَّ راجا اه، ثم رادَّ فا ب بهما إىل قا رأسه، حىت ذاها
إىل املَكن اذلي بدأ منه((. ويف رواية ))أتانا رسول اهلل 

فأْخراجنا هل ماء يف تاوٍر من  -صىل اهلل عليه وسلم-
 ُصْفٍر((.

** 

931. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Яхья аль-Мазини (да помилует его 

Аллах) рассказывал: «Я присутствовал при том, как 

‘Амр ибн Абу Хасан спрашивал ‘Абдуллаха ибн 

Зейда об омовении Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), и ‘Абдуллах ибн Зейд 

распорядился принести ему небольшой таз с водой, 

после чего совершил для них омовение Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). 

Сначала он полил из таза воду себе на руки и 

вымыл их трижды, затем опустил руки в таз и 

трижды прополоскал рот и нос, использовав для 

всего этого три пригоршни воды. Затем он опустил 

руку в таз и, зачерпывая оттуда воду, трижды 

вымыл лицо, после чего снова опустил руку в таз и, 

зачерпывая оттуда воду, дважды вымыл руки до 

локтей. Далее он обтер руками голову, проведя ими 

вперед и назад один раз, после чего вымыл ноги». 

В другой версии данного хадиса сообщается, что 

обтирая голову, он начал с передней ее части и 

провел по ней руками вплоть до затылка, а затем в 

обратном направлении, пока не вернул их на то 

место, с которого начал. Еще в одной версии 

данного хадиса сообщается, что ‘Абдуллах ибн 

Зейд сказал: «Однажды к нам пришел Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

и мы вынесли ему небольшой медный таз с 

водой»... 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

ىلع  -رمحهم اهلل-من أجل حرص السلف الصالح 
-اتباع السنة، اكنوا يتساءلون عن كيفية عمل انليب 

؛ يلتأسوا به فيها، ويف هذا -صىل اهلل عليه وسلم
ىي املازين عن أبيه: أنه  احلديث حيدث عمرو بن حيا

** 

Из-за своего горячего стремления к 

неукоснительному следованию Сунне во всем наши 

праведные предшественники (мусульмане первых 

поколений Ислама) задавали друг другу вопросы об 

образе того или иного действия Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), для того 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < صفة الوضوء اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنه-اهلل بن زيد بن اعصم املازين  عبد راوي احلديث:
 الرواية األوىل: متفق عليها اتلخريج:

 الرواية اثلانية: متفق عليها

 .الرواية اثلاثلة : رواها ابلخاري

شهد عمه عمرو بن أيب حسن، يسأل عبد اهلل بن زيد 
عن كيفية وضوء  -ريض اهلل عنه-أحد الصحابة 

؛ فأراد عبد اهلل أن -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
يبينها هل بصورة فعلية؛ ألن ذلك أرسع إدرااك، وأدق 
تصويرا وأرسخ يف انلفس، فطلب إناء من ماء، فبدأ 
أوال بغسل كفيه؛ ألنهما آلة الغسل وأخذ املاء، فأكفأ 
اإلناء فغسلهما ثالثا، ثم أدخل يده يف اإلناء، 
فاغرتف منه ثالث غرفات يتمضمض يف لك غرفة 
ويستنشق ويستنرث، ثم اغرتف من اإلناء فغسل وجهه 
ثالث مرات، ثم اغرتف منه فغسل يديه إىل املرفقني 

 اإلناء فمسح رأسه مرتني مرتني، ثم أدخل يديه يف
بيديه بدأ بمقدم رأسه حىت وصل إىل قفاه أىلع الرقبة، 
ثم ردهما حىت وصل إىل املَكن اذلي بدأ منه، صنع 
هكذا؛ ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم املسح 
ظاهره وباطنه، ثم غسل رجليه إىل الكعبني، وبنيَّ 

أن هذا صنيع  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد 
حني أتاهم،  -صىل اهلل عليه وسلم-هلل رسول ا

صىل اهلل -فأخرجوا هل ماء يف تور من صفر؛ يلتوضأ به 
، بنيَّ ذلك عبد اهلل؛ يلثبت أنه اكن ىلع -عليه وسلم

 يقني من األمر.

чтобы в дальнейшем копировать его в своих 

деяниях . 

Так, в данном хадисе ‘Амр ибн Яхья аль-Мазини 

рассказал со слов своего отца, что тот 

присутствовал при том, как однажды его дядя ‘Амр 

ибн Абу Хасан спросил ‘Абдуллаха ибн Зейда 

(одного из сподвижников) об образе омовения 

Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), и 'Абдуллах ибн Зейд (да будет 

доволен им Аллах) решил продемонстрировать его 

им наглядно. Следует отметить, что такой метод 

разъяснения гораздо эффективнее с точки зрения 

усвоения того или иного материала, более точен в 

деталях и гораздо прочнее оседает в памяти, 

нежели при устном изложении. Так ‘Абдуллах ибн 

Зейд попросил принести ему сосуд с водой и в 

первую очередь начал с мытья рук, так как, по сути, 

они представляют собой главные инструменты, 

посредством которых осуществляется все 

дальнейшее омовение и которыми для этого 

зачерпывается вода из сосуда. Трижды вымыв руки 

до запястий, он опустил руку в сосуд с водой и, 

зачерпнув оттуда три пригоршни воды, 

прополоскал ими рот и нос, используя для 

совместного полоскания рта и носа по одной 

пригоршне. Затем, зачерпывая воду из сосуда, он 

трижды вымыл лицо, а затем также, зачерпывая 

воду, дважды вымыл каждую руку до локтей. Далее 

он опустил свои руки в сосуд с водой и, смочив их, 

один раз обтер голову, проведя ими ото лба до 

затылка и обратно. Он сделал это для того, чтобы 

обтирание охватило как наружную, так и 

внутреннюю часть волосяного покрова головы. И в 

завершение омовения он помыл ноги до щиколоток. 

Наряду со своими действиями ‘Абдуллах ибн Зейд 

(да будет доволен им Аллах) пояснил, что однажды 

так сделал Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), когда пришел к ним и они 

вынесли ему небольшой медный таз с водой, для 

того чтобы он совершил ею омовение. ‘Абдуллах 

ибн Зейд особо отметил это для того, чтобы 

спрашивающий убедился, что он нисколько не 

сомневается в правильности своих действий. 
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 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .بتور من ماء : هو الطست، وهو اإلناء الصغري •

 .ىلع يديه فأكفأ ىلع يديه : أمال وصب •

ْضماض : أدار املاء يف فمه وأخرجه •  .ما

ق : جذب املاء بنفسه إىل باطن أنفه •  .اْستانْشا

 .اْستانرْثا : أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه •

ه : الوجه معروف، وحده: من منابت شعر الرأس املعتاد، إىل ما نزل من اللحية واذلقن طوال، ومن األذن إىل األذن عرًضا •  .واجها

فاات : مجع غرفة، وهو أخذ املاء بايلدغا  •  .را

أِسه : أمر يده عليه مبلولة باملاء، وحد الرأس: منابت الشعر من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة • ح بِرا سا  .ما

 .فأْقبال بهما : أي: بدأ بقبل الرأس يعين مقدمه •

ْدبار : رجع بهما إىل دبر الرأس، أي: مؤخره •
ا
 .وأ

 .رفقني، واملرفق هو: مفصل العضد من اذلراعإىل املرفقني : أي: مع امل •

 .إىل الكعبني : إىل بمعىن: مع، والكعبان: عظمان ناتئان يف أسفل الساق •

 .وُضوء : نفس فعل الوضوء •

اه : أوصل يداه إىل قفاه، والقفا: ُمؤاخر الرأس والُعنُق، واملراد مسح رأسه إىل آخره من جهة القفا ال مسح  • فا  .الرقبةذاهاب بِِهما إىل قا

 .: جاء إيلنا: إما زائرا أو مدعوا -صىل اهلل عليه وسلم-أتانا رسول اهلل  •

 .من ُصفر : نوع من انلحاس أصفر، ويعد من أجود أنواع انلحاس •

 :فوائد احلديث
 .حرص السلف الصالح ىلع معرفة سنة انليب؛ يلتأسوا به فيهما .1

 .سلوك املعلم أقرب الوسائل إىل الفهم ورسوخ العلم .2

 .املخرب ما يدل ىلع توكيد خربه ذكر .3

مرشوعية الوُُضوء ىلع هذه الكيفية: يغسل كفيه ثالث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنرث ثالثا بثالث غرفات، ثم يغسل وجهه ثالثا، ثم  .4
م رأسه إىل قفاه ثم يردهما إىل املَكن اذلي بدأ منه ثم يغسل رجليه إىل الكعبني،  يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدَّ

 .-صىل اهلل عليه وسلم-وهذه من كيفيات وضوء انليب 

 .غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء .5

كيفية املضمضة بالنسبة إىل الفصل واجلمع، فقد دل احلديث ىلع أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى، ثم فعل كذلك  .6
 .ة أخرىمر

 .استيعاب الرأس باملسح، وتفسري اإلقبال واإلدبار .7

الوضوء مرة مرة، ومرتني  -صىل اهلل عليه وسلم-جواز اتلكرار ثالثا يف بعض أعضاء الوضوء واثنتني يف بعضها، وقد ثبت من فعل انليب  .8
 .يثمرتني، وثالثا ثالثا، وبعضه ثالثا، وبعضه مرتني، واألخري هو اذلي دل عليه هذا احلد

 .عدم اتلكرار يف مسح الرأس .9

 .جواز ُمالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها ىلع بعض، وأن اتلثليث هو الصفة الَكملة وما دونها جيزئ كما صحت بذلك األحاديث .10

 .مرااعة الرتتيب بني أعضاء الوضوء، فال يقدم املتأخر ىلع سابقه .11

يق بعد غسل يديه مثاًل، لكن األذنني مع الرأس عضو واحد، فال يأخذ ماء جديدا جتديد ماء الوضوء لُك عضو؛ فال يمسح رأسه بابللل ابلا .12
 .لألذنني إال إذا جفت يده ولم يبق بلل لألذنني
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 املراجع:املصادر و

 .ه1381اإلملام برشح عمدة األحَكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 

 .ه1434األحَكم، البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الطبعة: األوىل، اإلفهام يف رشح عمدة 

 .ه1414تأسيس األحَكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية، 

الق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح ح
 .ه1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 

، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر ، لعبد الغين املقديس-صىل اهلل عليه وسلم-عمدة األحَكم من الكم خري األنام 
 .ه1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

ن بن عبد اهلل العقيل، رشح العمدة للسعدي، قيده عنه تلميذه: عبد اهلل العوهيل، تقديم: عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل، حتقيق: أنس بن عبد الرمح
 .ه1431دار اتلوحيد، الرياض، الطبعة: األوىل، 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423جاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احل
   (3444) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-شهدت مع رسول اهلل 
قبل اخلطبة، الصالة يوم العيد، فبدأ بالصالة 

بغري أذان وال إقامة، ثم قام متوكئا ىلع بالل، 
فأمر بتقوى اهلل، وحث ىلع طاعته، ووعظ 

 انلاس وذكرهم

 

«Однажды в день Праздника Разговения, 
я присутствовал на молитве вместе с 

Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), который начал с 
молитвы перед хутбой без возглашения 

азана и икамы. Потом он поднялся на 
ноги, опираясь на Биляля, велел бояться 

Аллаха, стал побуждать повиноваться 
Ему и увещевать людей.» 

 :احلديث .932
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

الصالة  -اهلل عليه وسلم صىل-شهدُت مع رسول اهلل 
يوم العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلُطبة، بغري أذان وال 
ئاً ىلع بالل، فأمر بتقوى اهلل، وحث  ك  إقامة، ثم قام ُمتاوا
راُهم، ثم ماىضا حىت أىت  ظا انلاس وذاكَّ ىلع طاعته، واواعا

راُهن، فقال:  ُهن وذاكَّ ظا عا ، فإن »النساء، فاوا ْقنا دَّ تاصا
ُب جهنمأكرثُكنَّ  طا ِة النساء «حا ، فقامت امرأة من ِسطا

يِْن، فقالت: لم؟ يا رسول اهلل قال:  اُء اخْلادَّ ْفعا سا
تاْكُفْرنا الْعاِشريا » ةا، وا َكا نا الشَّ نَُّكنَّ تُْكرِثْ

ا
، قال: «أل

، يُلِْقنيا يف ثوب بالل من  فجعلن يتصدقن من ُحِلي ِهنَّ
. وااتِِمِهنَّ ِتِهنَّ واخا قِْرطا

ا
 أ

** 

932. Текст  хадиса: 

Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах им 

и его отцом, передал: «Однажды в день Праздника 

Разговения, я присутствовал на молитве вместе с 

Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует), который начал с молитвы перед 

хутбой без возглашения азана и икамы. Потом он 

поднялся на ноги, опираясь на Биляля, велел 

бояться Аллаха, стал побуждать повиноваться Ему 

и увещевать людей, а потом подошёл к женщинам 

и принялся наставлять и увещевать их. Он сказал: 

"Подавайте милостыню, ибо, поистине, в 

большинстве своём вы станете топливом для Ада!" 

Тогда со своего места поднялась одна из женщин, 

щёки которой были темны [из-за перенесённых 

лишений], и спросила: "Почему, о Посланник 

Аллаха?" Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: "Потому что вы часто 

жалуетесь и проявляете неблагодарность по 

отношению к своим мужьям", и тогда женщины 

стали жертвовать свои украшения в качестве 

милостыни для неимущих, бросая в полу одежды 

Биляля серьги и кольца.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بأصحابه صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انليب 
العيد بال أذان هلا وال إقامة، فلما فرغ من الصالة 
خطبهم، فأمرهم بتقوى اهلل: بفعل األوامر واجتناب 

وأن  انلوايه ولزوم طاعة اهلل يف الرس والعالنية،
 يتذكروا وعد اهلل ووعيده يلتعظوا بالرهبة والرغبة.

ولكون النساء يف معزل عن الرجال حبيث ال يسمعن 
اخلطبة واكن حريصاً ىلع الكبري والصغري، رؤوفا بهم، 
ه إىل النساء، ومعه بالل، فوعظُهن،  مشفقاً عليهم اجتَّ
ا هلن أنهن أكرث  بانيَّ هن بزيادة موعظة وا رهن، وخصَّ وذكَّ

** 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

провёл со своими сподвижниками праздничную 

молитву, не возгласив перед ней ни азан, ни икаму. 

Закончив молитву, он обратился к людям с 

проповедью, велев им придерживаться 

богобоязненности, совершая предписанное и 

избегая запретного, повиноваться Аллаху втайне и 

наяву и помнить об обещании Аллаха и Его угрозе, 

дабы они устрашились из страха или добровольно. 

Поскольку женщины были отделены от мужчин 

таким образом, что они не слышали проповеди, а 

сам Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) бережно относился и к старым и к 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامة اتلصنيف:

 اجلنة وانلار -عرشة النساء  -الصدقة  -العيدين موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .سفعاء اخلد : من أصاب خدها لون خيالف لونه األصيل من سواد أو خرضة أو غريهما •

 .وسطهن من سطة النساء : أي جالسة •

 .شهدت : أي حرضت •

 .تكرثن الشَكة : أي تكرثن الشكوى •

 .تكفرن العشري : العشري هو الزوج واملعىن أنكن جتحدن حق الزوج وإحسانه إيلكن لضعف عقولكن •

 .حضَّ : حث •

 .أقراطهن : مجع قرط وهو ما يعلق يف شحمة األذن عند النساء •

 .والفضة واألحجار الكريمةحليهن : مجع حيل ويه ما يتخذ للزينة من اذلهب  •

 :فوائد احلديث
 .أن صالة العيد ال يرشع هلا أذان وال إقامة .1

أهل انلار، وأن طريق جناتهن منها الصدقة؛ ألنها 
 .تطىفء غضب الرب

ِطِهن وسأتله عن سبب  فقامت امرأة جالسة يف وسا
 :كونهن أكرث أهل انلار يلتداركن ذلك برتكه فقال

ألنكن تكرثن الشَكة والالكم املكروه، وجتحدن 
 .اخلري الكثري إذا قرص عليكن املحسن مرة واحدة

سبَّاقات إىل  -ريض اهلل عنهم-الصحابة وملا اكن نساء 
اخلري وإىل االبتعاد عما يغضب اهلل، أخذن يتصدقن 
حبليهن اليت يف أيديهن، وآذانهن، من اخلواتم 
والقروط، يلقني ذلك يف حجر بالل، حمبة يف رضوان 

 .اهلل وابتغاء ما عنده

малым, жалея их и проявляя к ним сострадание, он 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

направился к женщинам в сопровождении Биляля, 

после чего принялся наставлять и увещевать их. 

Среди прочего Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал женщинам, что 

они составляют большинство обитателей Ада, и что 

путь их спасения от Огня состоит в раздаче 

милостыни, ибо подаяние тушит гнев Господа.  

Тогда со своего места поднялась одна из женщин и 

спросила о причине того, почему они составляют 

большинство обитателей Ада? Она задала этот 

вопрос для того, чтобы женщины приняли меры 

предосторожности и отказались от дел, 

приводящих в Ад. Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) ответил, что причина этого 

состоит в том, что женщины часто жалуются, 

произносят непотребные слова и отказываются 

признавать многочисленные блага, если 

благодетель проявит к ним упущение хотя бы один 

раз. А поскольку жёны сподвижников стремились 

опередить всех остальных женщин в благе и 

старались избегать всего, что могло вызвать гнев 

Аллаха, они тут же стали жертвовать свои 

украшения, носимые на руках и в ушах, в качестве 

милостыни для неимущих, бросая в полу одежды 

Биляля кольца и серьги. Они делали это из любви к 

довольству Аллаха и из стремления получить то, 

что есть у Него. 
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 .األذان واإلقامة ال يرشاعن لغري الصلوات اخلمس املكتوبة، فال يرشاعن نلافلة، وال جنازة، وال عيد، وال استسقاء، وال كسوف .2

 .يه مقاصد اخلطبة، وقد عدها بعض الفقهاء من أراكن اخلطبة الواجبة واحلث ىلع طاعته واملوعظة واتلذكري -تعاىل-األمر بتقوى اهلل  .3

 .أن الصدقة من أسباب دفع العذاب يوم القيامة .4

 .اتلخويف واتلحذير يف انلصح بما يبعث ىلع إزالة العيب أو اذلنب الذلين يتصف بهما اإلنسان .5

 .ملن حيتاج إيلهاالعناية بذكر ما تشتد احلاجة إيله من املخاطبني وفيه بذل انلصيحة  .6

 .حتريم كرثة شَكية الزوج وكفران العشري؛ ألنهما ديلل ىلع كفران انلعمة وألنه جعله سبباً دلخول انلار .7

ما يدل ىلع رفيع مقامهن يف ادلين وامتثال أمر  -مع ضيق احلال يف ذلك الزمان-يف مبادرة النساء بالصدقة وابلذل ملا لعلهن حيتجن إيله  .8
 .-عليه وسلم صىل اهلل-الرسول 

 .جواز تصدق املرأة من ماهلا .9

 .سؤال املستفتني للعالم عن العلم للنساء وغريهم .10

 .مرشوعية الصرب، وعدم الشَكية إىل املخلوقني .11

 املراجع:املصادر و

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

 .ه1423املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة توضيح األحَكم من بلوغ 

 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 .إحَكم األحَكم رشح عمدة األحَكم، البن دقيق العيد، والطبعة جمهولة
   (10620) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-َصىلَّ بنا رسوُل اهلل 
صالة اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، 
وطائفة بِإَِزاءِ العدو، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم 
ذهبوا، وجاء اآلخرون، فصىل بهم ركعة، وقضت 

 ركعةالطائفتان ركعة 

 

«Иногда Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) проводил с нами 

молитву, совершаемую при страхе. 
Сначала одна группа бойцов находилась 
с ним, а другая противостояла врагу. Он 
совершал один ракят с теми, кто был с 

ним, после чего они покидали это место. 
На смену им приходили другие, с 

которыми он также совершал один 
ракят, а потом каждый боец из этих двух 

групп возмещал по одному ракяту.» 

 :احلديث .933
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 

ىلَّ بنا رسوُل اهلل » قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-صا
صالة اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، 
وطائفة بِإِزااِء العدو، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم 
ِت  ىلَّ بهم ركعة، وقاضا ذهبوا، وجاء اآلخرون، فصا

 «.الطائفتان ركعة ركعة

** 

933. Текст  хадиса: 

Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) передал: «Иногда 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) проводил с нами молитву, совершаемую 

при страхе. Сначала одна группа бойцов 

находилась с ним, а другая противостояла врагу. 

Он совершал один ракят с теми, кто был с ним, 

после чего они покидали это место. На смену им 

приходили другие, с которыми он также совершал 

один ракят, а потом каждый боец из этих двух групп 

возмещал по одному ракяту.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صالة اخلوف  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب صىل 
بأصحابه يف بعض حروبه مع املرشكني حينما اتلىق 
ن  الغارة  املسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شا
عليهم عند اشتغاهلم بالصالة، والعدو يف غري القبلة، 

الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-فقسم انليب 
وطائفة وجاه  طائفتني، طائفة قامت معه يف الصالة،

 العدو، حيرسون املصلني.
فصىل باليت معه ركعة، ثم ذهبوا وهم يف صالتهم 
فوقفوا يف حنر العدو، وجاءت الطائفة اليت لم تصل، 

-صىل اهلل عليه وسلم-فصىل بها ركعة ثم سلم انليب 

. 

فقامت الطائفة اليت معه أخرًيا فقضت الركعة ابلاقية 
الطائفة األوىل  عليها، ثم ذهبوا للحراسة، وقضت

الركعة اليت عليها أيضا، وهذه صفة من الصفات 
الواردة لصالة اخلوف، والقصد منها كما قال ابن 

** 

Во время некоторых походов против 

многобожников Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) проводил со своими сподвижниками 

молитву, совершаемую при страхе. Когда 

мусульмане сталкивались со своими врагами из 

числа неверующих и опасались нападения с их 

стороны во время совершения молитвы, причём 

противник находился не по направлению к кибле, 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

разделял сподвижников на две группы: один отряд 

бойцов молился вместе с ним, а другой 

противостоял врагу и охранял молящихся. Он 

совершал один ракят с первой группой, после чего 

эти бойцы, не выходя из состояния молитвы, 

становились напротив врага, а им на смену 

приходила вторая группа, которая ещё не 

молилась. Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) совершал с ней один ракят, после чего 

произносил слова приветствия, завершающие 

намаз. Однако бойцы второй группы продолжали 

молитву. Они вставали после первого ракята и 

завершали оставшийся ракят, после чего 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اخلوف اتلصنيف:

 اجلهاد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-عمر  عبد اهلل بن راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صالة اخلوف : أي الصالة حني تصىل حال اخلوف •

 .يف بعض أيامه : أي غزواته، ويه غزوة اكنت يف جهة جند •

 .طائفة : مجاعة من اجليش •

 .بإزاء العدو : بمحاذاة العدو مقابلة هل حترس اجليش •

 .العدو : من بينك وبينه عداوة، يطلق ىلع الواحد واجلمع •

قضت الطائفتان : أتمت لك واحدة صالتها، واملراد لك واحدة قضت بعد األخرى ال مجيعا؛ ئلال خيلو اجليش من حراسة، فقد أتمت الطائفة  •
 .ابلاقيةاألخرية صالتها ثم ذهبت حترس، ثم جاءت الطائفة األخرى فأتمت صالتها بالركعة 

 :فوائد احلديث
قتها مرشوعية صالة اخلوف عند وجود سببها، حرًضا أو سفًرا، ختفيًفا ىلع األمة ومعونة هلم ىلع جهاد األعداء، وأداًء للصالة يف مجاعة يف و .1

 .املحدد

 .مرشوعية اإلتيان بها ىلع هذه الكيفية اليت ذكرت يف احلديث .2

 .رضورة، ال تبطل الصالةأن احلركة الكثرية ملصلحة الصالة، أو لل .3

 .احلرص الشديد ىلع اإلتيان بالصالة يف وقتها ومع اجلماعة، فقد سمح بأدائها ىلع هذه الصفة حمافظة ىلع ذلك .4

 .أخذ األهبة، وشدة احلذر من أعداء ادلين، اذلين يبغون الغوائل للمسلمني .5

 .وجوب صالة اجلماعة ىلع الرجال سفًرا وحرًضا يف حال األمن واخلوف .6

 .صالة اجلماعة تدرك بركعة .7

 املراجع:املصادر و

 .م 2006 - ـه1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 

 .ه1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

 .ه1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 

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

 .ملنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىلتأسيس األحَكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار ا
   (7188) الرقم املوحد:

: )وانلاس لكهم يف صالة، -ريض اهلل عنهما-عباس 
 .ولكن حيرس بعضهم بعضا(. رواه ابلخاري

отправлялись в охранение. Им на смену приходили 

бойцы первого отряда и также завершали 

оставшийся ракят. Таково описание молитвы, 

совершаемой при страхе, которое передано в 

Сунне. Цель этой молитвы состоит в том, чтобы, как 

выразился Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) «все люди совершили молитву, и при 

этом одни из них охраняли других» (аль-Бухари). 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة اتلصنيف:

 .-عنهريض اهلل -فضائل يلع بن أيب طالب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو جُنايد عمران بن حصني اخلزايع  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

َصلَّْيُت أنا و ِعْمَراُن ْبُن حَصنْيٍ خلف يلع بن أيب 
 ، َ ، وإذا رفع رأسه َكربَّ َ طالب، فاكن إذا سجد َكربَّ

 َ  وإذا نهض من الركعتني َكربَّ
 

«Однажды я молился вместе с ‘Имраном 
ибн Хусейном позади ‘Али ибн Абу 

Талиба. Он произносил слова "Аллаху 
акбар" всякий раз, когда склонял свою 

голову и поднимал её. Он также 
произнёс такбир, когда встал после 

первых двух ракятов.» 

 :احلديث .934
ر ِف بن اُن ْبُن » عبد اهلل قال:  عن ُمطا لَّيُْت أنا وِعْمرا صا

 ، ا ربَّ يِب طالب، فَكن إذا سجد كا
ا
لْفا يلِع  بِن أ نْيٍ خا ُحصا

ا  ، فلمَّ ا ربَّ ، وإذا نهض من الركعتني كا ا ربَّ وإذا رفع رأسه كا
، وقال: قد  نْيٍ اُن ْبُن ُحصا يَّ ِعْمرا ذا بيدا خا

ا
قىضا الصالةا أ

رين هذا صالةا حممد  أو  - اهلل عليه وسلمصىل-ذكَّ
ىلَّ بنا صالة حممد   «.-صىل اهلل عليه وسلم-قال: صا

** 

934. Текст  хадиса: 

Мутарриф ибн ‘Абдуллах передал: «Однажды я 

молился вместе с ‘Имраном ибн Хусейном позади 

‘Али ибн Абу Талиба. Он произносил слова "Аллаху 

акбар" всякий раз, когда склонял свою голову и 

поднимал её. Он также произнёс такбир, когда 

встал после первых двух ракятов. После 

завершения молитвы ‘Имран ибн Хусейн взял меня 

за руку и сказал: "Своей молитвой этот человек 

напомнил мне молитвы, которые мы совершали 

вместе с Мухаммадом (да благословит его Аллах и 

приветствует)", либо же он сказал: "Точно так же с 

нами молился Мухаммад (да благословит его 

Аллах и приветствует).»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

احلديث بيان شعار الصالة، وهو إثبات يف هذا 
، وذلك -سبحانه وتعاىل-الكربياء والعظمة هلل 

 باتلكبري.
فيحيك مطرف أنه صىل هو وعمران بن حصني خلف 
يلع بن أيب طالب فَكن يكرب يف ُهِويه إىل السجود، 
ثم يُكرب  ِحني يرفع رأسه من السجود، وإذا قام من 

ل يف الصالة ذات د األوَّ التشهدين، كربَّ يف  التشهُّ
حال قيامه، وقد ترك كثري من انلاس اجلهر باتلكبري 
ا فرغ من صالته أخذ عمران  يف هذه املواضع، فلمَّ

ره  -ريض اهلل عنه-بيد ُمطر ف، وأخربه بأنَّ عليًّا  ذكَّ
، -صىل اهلل عليه وسلم-بصالته هذه صالةا انليب  

 .حيث اكن يُكرب  يف هذه املواضع

** 

В этом хадисе разъяснены обряды молитвы. В 

частности, речь здесь идёт о превознесении и 

возвеличивании Пречистого и Всевышнего Аллаха, 

т. е. о такбире. Мутарриф рассказывает о том, что 

однажды он молился с ‘Имраном ибн Хусейном 

позади ‘Али ибн Абу Талиба, который произносил 

такбир, склоняясь в земном поклоне, затем 

произносил такбир, поднимая голову из земного 

поклона, а также произносил такбир, вставая после 

первого ташаххуда. Многие люди не произносят 

вслух такбир в этих местах молитвы. Когда ‘Али 

закончил молиться, ‘Имран взял Мутаррифа за руку 

и сказал ему, что молитва ‘Али (да будет доволен 

им Аллах) напомнила ему о молитве Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), ибо он 

также произносил такбир в этих местах. 
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 :معاين املفردات
 .إذا سجد : بدأ يف الْنول للسجود، وهو نزول املصيل إىل األرض واضًعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني •

 .من الركعتني : أي رشع يف انلهوض من التشهد األول نهض •

 .ذّكرين : جعلين أذكر بعد أن تركه انلاس ونسيه من نسيه •

 .هذا : يلع بن أيب طالب أشار إيله باسم اإلشارة احرتاما وتعظيما هل •

 .قىض : أكمل صالته •

 :فوائد احلديث
 .اتلكبري يف حال اهلوِي من القيام إىل السجود .1

 .لرفع من السجود إىل اجللوس بني السجدتنياتلكبري حال ا .2

 .أن يفعل ما تقدم يف مجيع الركعات .3

 .اتلكبري حال القيام من التشهد األول إىل القيام يف الصالة ذات التشهدين .4

 .مرشوعية جهر اإلمام بذلك يلتمكن املأموم من متابعته .5

 .بمالزمته السنة -ريض اهلل عنه-فضيلة يلع بن أيب طالب  .6

 .ل السنة بالشهادة هل باحلقتأييد فاع .7

 .أن موقف االثنني خلف اإلمام .8

 املراجع:املصادر و

 .م 2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 

 .ه1426اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة 

     .ه1381اإلملام برشح عمدة األحَكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، األوىل 

 .ه1422صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 

 .بريوت –صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .تأسيس األحَكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل
   (5275) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

َصلَّْيُت مع أيب بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع 
  أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم"

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха), Абу Бакр и ‘Умар (да будет 

доволен Аллах ими обоими) начинали 
молитву со слов «Хвала Аллаху, Господу 
миров». А в другой версии говорится: «Я 

молился под руководством Абу Бакра, 
‘Умара и ‘Усмана, и никогда не слышал, 
чтобы кто-то из них читал: «С именем 
Аллаха Милостивого, Милосердного! 

(БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим)». А в 
версии Муслима сказано: «Я молился 
под руководством Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха), Абу Бакра, 
‘Умара и ‘Усмана, и они начинали 
молитву словами: “Хвала Аллаху, 

Господу миров (Аль-хамду лиЛляхи 
Рабби-ль-алямин)” и не упоминали: “С 

именем Аллаха Милостивого, 
Милосердного! (БисмиЛляхи-р-Рахмани-

р-Рахим)” ни в начале чтения, ни в 
конце его.» 

 :احلديث .935
اس بن مالك  ن

ا
صىل -أّن انليب » -ريض اهلل عنه-عن أ

-ريض اهلل عنهما-وأبا بكر وعمر  -اهلل عليه وسلم
اْستاْفِتُحونا الصالة بـ"احلمد هلل رب العاملني" «. : اكنوا ي

لَّيُْت مع أيب » ويف رواية:  بكر وعمر وعثمان، فلم صا
«. أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم"

لَّيُْت خلف انليب » وملسلم:  صىل اهلل عليه -صا
اْستاْفِتُحونا  -وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فَكنوا ي

بـ"احلمد هلل رب العاملني"، ال ياْذُكُرونا "بسم اهلل 
 .«الرمحن الرحيم" يف أول قراءة وال يف آخرها

** 

935. Текст  хадиса: 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха), Абу Бакр и ‘Умар (да будет доволен Аллах 

ими обоими) начинали молитву со слов «Хвала 

Аллаху, Господу миров (Аль-хамду лиЛляхи Рабби-

ль-‘алямин)». А в другой версии говорится: «Я 

молился под руководством Абу Бакра, ‘Умара и 

‘Усмана, и никогда не слышал, чтобы кто-то из них 

читал: “С именем Аллаха Милостивого, 

Милосердного! (БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим)”. 

А в версии Муслима сказано: «Я молился под 

руководством Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана, и они 

начинали молитву словами: “Хвала Аллаху, 

Господу миров (Аль-хамду лиЛляхи Рабби-ль-

алямин)” и не упоминали: “С именем Аллаха 

Милостивого, Милосердного! (БисмиЛляхи-р-

Рахмани-р-Рахим)” ни в начале чтения, ни в конце 

его.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

مع طول  -: أنه-رىض اهلل عنه-يذكر أنس بن مالك، 
ومالزمته هل  -صىل اهلل عليه وسلم-صحبته للنيب 

لم يسمع أحداً منهم يقرأ )بسم  -وخللفائه الراشدين 

** 

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

упоминает о том, что несмотря на то, что он долго 

находился рядом с Пророком (мир ему и 

благословение Аллаха) и праведными халифами, 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العبادات < الصالة < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فقه  اتلصنيف:

اس بن مالك  راوي احلديث: ن
ا
 -ريض اهلل عنه-أ

 .متفق عليه اتلخريج:

 .الرواية اثلانية رواها مسلم

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اْستاْفِتُحونا : يبتدئون. •  ي
 .ال ياْذُكُرونا بسم اهلل : ال ياْذُكُروناها جهرا •

آخرها : آخر القراءة وهذا من باب املبالغة؛ فإنه ال يتوهم أحد أن البسملة تكون يف آخر القراءة حىت ينىف ذلك، إال أن يراد بآخر وال يف  •
 . القراءة السورة اليت بعد الفاحتة ، أو يريد أول ركعة وآخر ركعة يف الصالة

 :فوائد احلديث
 .أن البسملة، ليست آية من الفاحتة .1

 .ىلع السورةتقديم الفاحتة  .2

 .مرشوعية قراءة "بسم اهلل الرمحن الرحيم" بعد االستفتاح واتلعوذ قبل الفاحتة ويكون ذلك رسا ولو يف الصالة اجلهرية .3

 املراجع:املصادر و

 . م 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، الغمارات 

 .1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات -تنبيه األفهام للعثيمني 

 .1435- األوىل الطبعة– الرياض–ء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين اعتنا-باز بن العزيز عبد–اإلفهام يف رشح عمدة األحَكم 

     .1381األوىل -دمشق  -طبعة دار الفكر-اإلملام برشح عمدة األحَكم إلسماعيل األنصاري 

 .م 1992 - ـه 1412 اثلانية،: الطبعة- احلريميل املبارك فيصل–خالصة الالكم 

 .ه1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  -صحيح مسلم 
   (3327) الرقم املوحد:

اهلل الرمحن الرحيم( يف الصالة، ال يف أول القراءة، وال 
يف آخرها، وإنما يفتتحون الصالة بـ"احلمد هلل رب 
العاملني"، وقد اختلف العلماء يف حكم قراءة 
البسملة واجلهر بها ىلع أقوال، والصحيح من أقوال 

يقرأ البسملة رسا قبل قراءة  العلماء أن املصيل
الفاحتة يف لك ركعة من صالته، سواء اكنت الصالة 

 رسية أم جهرية.

он никогда не слышал, чтобы кто-то из них читал: 

«БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим» в молитве, ни в 

начале её, ни в конце. Они начинали сразу со слов: 

«Аль-хамду лиЛляхи Рабби-ль-алямин». Учёные 

разошлись во мнениях относительно узаконенности 

слов «БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим» и их 

произнесения вслух. Правильным из высказанных 

ими мнений является то, согласно которому 

молящийся должен произносить «БисмиЛляхи-р-

Рахмани-р-Рахим» шёпотом перед чтением суры 

«Аль-Фатиха» в каждом ракяте молитвы, вне 

зависимости от того, какая это молитва — та, в 

которой аяты читаются вслух, или нет. 
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < صفة الصالة ىلع امليت اتلصنيف:

ب  راوي احلديث: ُمرة بن ُجنْدا  -اهلل عنهريض -سا
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ا : أي: ماتت يف مدته أو بسببه، وانل فاس دم طبييع خيرج بسبب الوالدة. • اِسها  يف نِفا
 .فقام : أي: حني الصالة عليها •

ا : أي: عند منتصف جسمها •  .واْسِطها

 :فوائد احلديث
 .ومرشوعيتهاالصالة ىلع اجلنازة  .1

 .أن انلفساء مع كونها حازت فضل الشهادة بموتها يف نفاسها، لكن يصىل عليها؛ فال تأخذ حكم شهيد املعركة .2

 .أن موقف اإلمام من املرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غريه؛ فالعربة من احلديث وصفها بأنها امرأة، ال بكونها نفساء .3

سط املرأة؛ بأنه أسرت هلا من انلاس، وعلل آخرون باحتمال أن يكون يف وسطها جنينًا، واتلماس احلكمة علل بعضهم احلكمة يف الوقوف و .4
 .ليس الزًما للعمل إذا صح انلص

ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-َصلَّْيت وراء انليب 
  امرأة ماتت يف نَِفاِسَها فقام يف وَْسِطَها

«Я принимал участие в молитве по 
умершей от послеродовых кровотечений 

женщине, и во время этой молитвы я 
находился позади Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), 
который встал напротив середины тела 

покойной.» 

 :احلديث .936
ةا بِْن ُجنُْدٍب  ُمرا لَّيْت »قال:  -ريض اهلل عنه- عن سا صا

ىلع امرأة ماتت يف  -صىل اهلل عليه وسلم-وراء انليب 
ا فقام يف واْسِطهاا اِسها  «.نِفا

** 

936. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Самура ибн Джундуб (да будет 

доволен им Аллах) рассказывал: «Я принимал 

участие в молитве по умершей от послеродовых 

кровотечений женщине, и во время этой молитвы я 

находился позади Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), который встал напротив 

середины тела покойной.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

الصالة ىلع امليت حق واجب لُك من يموت من 
ٍر أو أنىث، صغري أو كبري، فيخرب سمرة  املسلمني: ذكا

صىل -أنه صىل وراء انليب  -ريض اهلل عنه-بن جندب 
حينما صىل ىلع امرأة ماتت يف  -اهلل عليه وسلم

 بمحاذاة وسطها. -صىل اهلل عليه وسلم-نفاسها، فقام 

** 

Погребальная молитва (салят аль-джаназа) 

является правом каждого умершего из числа 

мусульман, обязательным для исполнения 

независимо от того, кем является покойник: 

мужчиной или женщиной, ребенком или взрослым. 

В данном хадисе Самура ибн Джундуб (да будет 

доволен им Аллах) поведал о том, как однажды ему 

довелось участвовать в погребальной молитве по 

женщине, умершей от послеродовых кровотечений, 

позади Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), который, совершая молитву по ней, 

встал напротив середины ее тела. 
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 املراجع:املصادر و

مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 
 .ه1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

 .ه1435بعة: األوىل اإلفهام يف رشح عمدة األحَكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الط

 .م1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحَكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422بعة: األوىل عبد ابلايق(، الط

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (5209) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكر اتلصنيف:

 اتلالوة سجودموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  راوي احلديث:

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ك د ىلع فعلها •

ُ
ائِِم : يه اليت أ زا  .عا

 :فوائد احلديث
جود يف ص .1  .استحباب السُّ

ْسنُوناات قد يكون بعضها آكد من بعض .2  .أن الما

-انليب  ص ليس من عزائم السجود، وقد رأيت
  يسجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم

«В суре "Сад" совершать земной поклон 
необязательно, однако я видел, как 
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) делал это, читая её.» 

 :احلديث .937
ص ليس »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

جود، ائِِم السُّ زا صىل اهلل عليه -وقد رأيت انليب  من عا
اسجد فيها -وسلم  «.ي

** 

937. Текст  хадиса: 

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его 

отцом) сказал: «В суре "Сад" совершать земной 

поклон необязательно, однако я видел, как Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) делал 

это, читая её.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

جود" ائِِم السُّ زا  معىن احلديث: "ص " ليس من عا
يعىن أن سجدة اتلالوة اليت يف سورة ص سنة غري 
مر ىلع تأكيد فعلها، بل 

ا
واجبة؛ ألنه لم يرد فيها أ

عليه الصالة -الوارد بصيغة اإلخبار؛ بأنَّ داود 
ها نبيُّناا -تعاىل-فعلها توبة هلل  -والسالم دا جا -، وسا

ُ ىلع داودا  -صىل اهلل عليه وسلم ا أْنعام اَّللَّ -شكرا؛ لمَّ
ان، ويدل هل ما رواه  -عليه الصالة والسالم بالُغْفرا

قال: )سجدها  -صىل اهلل عليه وسلم-النسايئ، أنَّه 
 .اود توبة، ونْسُجدها شكًرا(د

** 

Этот хадис означает, что совершение земного 

поклона при чтении 24-го аята 38-й суры «Сад» 

желательно, но не обязательно по Шариату, 

поскольку приказа совершать его, читая эту суру, не 

передано. Наоборот, сведения о земном поклоне 

при чтении этой суры переданы не в 

повелительной, а в изъяснительной форме. Дауд 

(мир ему) совершил земной поклон в качестве 

покаяния перед Всевышним Аллахом, а наш Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) пал ниц 

в качестве благодарности Ему за то, что Он оказал 

Дауду милость, простив его. На это толкование 

указывает хадис, который приведён в сборнике ан-

Насаи со слов Посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует): «Дауд пал ниц в 

качестве покаяния, а я пал ниц в качестве 

благодарности». 
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 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

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

ة، توضيح األحَكم ِمن ب  - ـه 1423لوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسا
 .م 2003

 .م 2006 _ ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

  غسال -صىل اهلل عليه وسلم-صببت للنيب 

«Я налила Пророку (мир ему и 
благословение Аллаха) воду, чтобы он 

совершал полное омовение, и он полил 
правой рукой на левую и вымыл руки, 
затем вымыл половые органы, затем 

вытер руку о землю, после чего вымыл 
её, затем он прополоскал рот и промыл 
нос, затем вымыл лицо и полил водой 
голову [облив всё тело], затем отошёл 

немного в сторону и вымыл ноги, а 
потом ему принесли платок, однако он 

не стал вытираться им.» 

 :احلديث .938
بابُْت للنيب »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن ميمونة  -صا

فْراغ بيمينه ىلع يساره  -صىل اهلل عليه وسلم
ا
ُغْسال، فاأ

ه، ثم قال بِياِده األرض  لاُهما، ثم غاسل فارْجا فغاسا
ْضماضا  اب، ثم غاسلها، ثم تاما ها بالرتُّ حا سا ما فا

ل ، ثم غاسا قا ه، وأفااضا ىلع رأِسه، ثم  واْستانْشا وْجها
نُْفْض بها ِِتا بمنِْديل فلم يا

ُ
يه، ثم أ ما ، فغسل قادا  «.تاناىحَّ

** 

938. Текст  хадиса: 

Маймуна (да будет доволен ею Аллах) передаёт: 

«Я налила Пророку (мир ему и благословение 

Аллаха) воду, чтобы он совершал полное 

омовение, и он полил правой рукой на левую и 

вымыл руки, затем вымыл половые органы, затем 

вытер руку о землю, после чего вымыл её, затем он 

прополоскал рот и промыл нос, затем вымыл лицо 

и полил водой голову [облив всё тело], затем 

отошёл немного в сторону и вымыл ноги, а потом 

ему принесли платок, однако он не стал вытираться 

им.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

معىن احلديث: خترب ميمونة أنها هيَّأت هل املاء ألجل 
من  -صىل اهلل عليه وسلم-أن ياغتسل به رسول اهلل 

اجلاناابة، فتناول اإلناء بيمينه، فصبَّه ىلع يساره، ثم 
غسل لكتا يديه معاً؛ ألن ايلدين آلة نلقل املاء، 

 فاستحب غسلهما حتقيقا لطهارتهما، وتنظيفا هلما.       
لُهما، ويف رواية أخرى عن ميمونة  غاسا ريض اهلل -فا

    ."عند ابلخاري: "فغسل يديه مرتني أو ثالثا -عنها

ه بشماهل إلزالة ما  وبعد أن غاسل يديه غاسل فارْجا
ْرِج ُهنا: الُقبل،  لوثه من آثار الماين وغريه، واملراد بالفا
يوضحه رواية ابلخاري: " ثم أفرغ ىلع ِشماهل، فغسل 

ذا   ." اِكرياهما

ثم قال بِياِده األرض واملراد رضب بها األرض وايلد 
هنا: " ايلاد اليرُسى، يوضحه رواية ابلخاري: " ثم 

لَْكا شديدا ها دا لاكا اهل األرض، فدا ب بِِشما  ." رضا

** 

Маймуна сообщает, что она приготовила для 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) воду, 

чтобы он совершил полное омовение после 

большого осквернения, и он взял сосуд правой 

рукой и полил на левую руку, затем вымыл обе руки 

вместе, потому что именно с помощью рук человек 

моет остальные части своего тела, и Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вымыл 

руки, чтобы быть уверенным в их чистоте. А в 

другой версии этого сообщения, приведённой аль-

Бухари, также от Маймуны, говорится: «И он вымыл 

руки два или три раза». Вымыв руки, он вымыл 

половые органы левой рукой, дабы смыть семя или 

что-то иное, что могло попасть на них. Имеются в 

виду только половые органы, а не срамные места 

вообще. 

Затем он ударил левой рукой по земле. В версии 

аль-Бухари говорится: «Затем он ударил левой 

рукой по земле и с силой потёр ею [о землю]». То 

есть он вытер руку о землю, дабы устранить с неё 

остатки грязи или неприятный запах. Затем он 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل اتلصنيف:

 اتلمسح بعد الطهارة.رى: موضواعت احلديث الفرعية األخ
 -ريض اهلل عنها-ميمونة بنت احلارث  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
بَّ  • غ : صا فْرا

ا
 .أ

بر؛ ألنَّ لكَّ واحٍد منهما منفِرٌج، وكرث  • ْرج: من اإلنسان: يُطلق ىلع الُقبُل وادلُّ ه : الفا  .استعماهل يف الُعرف يف الُقبُلفارْجا

ة: أن جيعل املاء يف فاِمه وخيرجه، وكماهلا إداارة املاء يف فاِمه • ضا ْضماض : املْضما  .تاما

اق: إدخال املاء إىل داخل األنْف، وكماهل أن جيذب املاء بانلَّفاس ألقىص األنف • قا : االْسِتنْشا  .اْستانْشا

 .اه عليهأفااض : أسال املاء ىلع بقية جسده وأجر •

 .تاناىحَّ : أي: حتول إىل ناحية •

رير أو حنوهما، يُمسح به راذااذ املاء وحنوه •  .ِمنِْديل : نسيٌج من قُطن أو حا

ح • تاماسَّ نُْفْض : لم يا  .لم يا

يل ما قد يعالق بها من آثار  اب لزُِيِ ها بالرتُّ حا سا ما فا
ِريهة، ثم غاسل ياده  رة أو روائح كا اليرُسى ُمْستاْقذا

ر،  لاق بها من تُراب وغريه مما يُْستاْقذا باملاء إلزالة ما عا
ها مما قد يعالق بها تمضمض  فا وبعد أن غسل يديه وناظَّ

ه. وليس فيه أنه توضأ  ل وْجها عليه -وستنشق، ثم غاسا
، لكن يف حديثها اآلخر عند  -الصالة والسالم

ابلخاري ومسلم :" ثم توضأ وضوءه للصالة "وهكذا 
 .-ريض اهلل عنها-ء عن اعئشة جا

بَّ املاء ىلع رأسه، ويف روايتها األخرى: " ثم  ثم صا
ل  ه، ثم غاسا ف  ناات ِملءا كا فا فْراغ ىلع رأسه ثالث حا

ا
أ

ده سا ائر جا  ." سا

مَّت مجيع ابلادن  .وُيكتىف باملرة الواحدة، إذا عا

ثم حتول إىل جهة أخرى بعيدا عن موضع االغتسال 
يه بع ما د أن فاراغ من وضوءه واغتساهل، فغسل قادا

ميه مرة ثانية  .غسل قادا

ح بالِمنِْديل  تاماسَّ نُْفْض بها ولم يا ِِتا بمنِْديل فلم يا
ُ
ثم أ

-ريض اهلل عنها-من بالاِل املاء، ويف رواية أخرى عنها 
ِِتا 

ُ
ه " ويف رواية أخرى : " أ تايْتُه بالِمنِديل فارادَّ

ا
: " ثم أ

سَّ  ما ه وجعل يقول: باملاء هكذا " يعين بِِمنِْديٍل فلم يا
نُْفُضه  .يا

вымыл всё ту же левую руку, чтобы смыть 

приставшую к ней землю и грязь, которая могла 

остаться на ней. Вымыв руки и очистив их от того, 

что могло пристать к ним, Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) приступил к 

полосканию рта и промыванию носа. Затем он 

вымыл лицо. В этой версии не упоминается, что 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) совершал малое омовение (вуду), однако в 

другом хадисе Маймуны (да будет доволен ею 

Аллах), который приводится у аль-Бухари и 

Муслима, говорится об этом: «Затем он совершил 

малое омовение, как для молитвы». То же самое 

передаётся от ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах). 

Затем он полил водой голову. А в другой версии 

говорится: «Затем он вылил на голову три полных 

пригоршни воды, после чего омыл всё тело». 

Достаточно одного раза, если только вода омыла 

всё тело полностью. Затем он перешёл на другое 

место, то есть отошёл от места, на котором стоял, 

совершая омовение, и вымыл ноги. Это было после 

того, как он совершил малое омовение и омыл тело 

полностью. Затем ему принесли платок, однако 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) не стал вытираться им. А в другой версии 

от неё же (да будет доволен ею Аллах) говорится: 

«Потом я принесла ему платок, однако он не взял 

его». А в другой версии говорится: «Ему принесли 

платок, но он не притронулся к нему и просто 

отряхнул с себя воду». 
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 :فوائد احلديث
ُة ُغْسل انلَّيب  .1  .من اجلانابة -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث بيان لِصفا

يا منه بليان احلقفيه جواز ترصيح املرأة بم .2  .ا قد يُْستاحا

ْرِف املاء، وأداُة دلك اجلسد، فينبيغ طهارتهما قبل لُك  يشٍء، واملرا .3 ْسِل يديه؛ ألنَّ ايلادين هما أداةُ غا ُد بايلدين عند اإلطالق استحباُب ابلداءة بغا
ان فَّ  .هما الكا

 .فيه استعمال ايلاد اليرُسى إلزالة األذى .4

اءة  .5 ه ويزيل ما عليه من أثار اخلارجفيه ديلل ىلع بادا  .اجلُنب بغسل فارْجا

ْرج املتلو ث بانلجاسة أو ا .6 ني إلزالة اللزوجة العالقة بها، من غسل الفا ب ايلَّد ىلع األرض أو اجلدار إذا اكن من الط  ملين، فإن استحباب رضا
اب  ِهرات املعروفة تقوم مقام -وهو كذلك يف زماننا-تاعاذر الرتَّ  .هفإن الُمطا

 .استحباب الوضوء قبل االغتسال من اجلاناابة، وهذا ىلع رواية ميمونة األخرى .7

ماني بعد االنتهاء من االغتسال، إذا داعات احلاجة إىل ذلك .8 دا  .مرشوعية غاْسل القا

ُمرَّ ال يشرتط  دالْك ابلادن يف الغسل من اجلانابة؛ لعدم ِذْكره يف احلديث، لكن إذا خايش اإلنسان عدم وصول املاء  .9 نِه فينبيغ أن يا إىل مجيع بادا
ن ه وصول املاء إيلها  .بيده إىل تلك املواضع، حىت ياغلب ىلع ظا

ارْش ُسنته  .10 ْمهات املؤمنني ىلع ن
ُ
 .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه ِحرص أ

ورة زوجها؛ ألن ميمونة  .11 من اجلانابة من أوهل إىل  -ه وسلمصىل اهلل علي-وصفت كيفية اغتساهل  -ريض اهلل عنها-فيه جواز نظر املرأة إىل عا
ْرج  . آخره بما يف ذلك تاْطِهري الفا

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: 

م، حتقيق: 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية 
 .حممود حممد الطنايح -طاهر أمحد الزاوى 

صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة،  إرشاد الساري لرشح
   .ه1323

: الطبعة الرياض، –رشح سنن أيب داود، تأيلف: حممود بن أمحد بن موىس، بدر ادلين العيين، حتقيق: خادل بن إبراهيم املرصي، انلارش: مكتبة الرشد 
  .م1999- ـه 1420 األوىل،

   .سبل السالم، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث

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

 .ه 1397 -عبد الرمحن بن حممد بن قاسم انلجدي، انلارش: )بدون نارش( ، الطبعة: األوىل  حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، تأيلف:

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامِ   - ـه 1423سا
 .م 2003

رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام،
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

 .رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية
   (10031) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-صحبت رسول اهلل 
َفر ىلع ركعتني، وأبا بكر  فاكن ال يزيد يف السَّ

 وُعمر وُعْثمان كذلك
 

«Мне приходилось сопровождать в пути 
Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), и во время 
поездки он ничего не добавлял к двум 

ракятам [обязательных молитв]. Так же 
поступали Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман.» 

 :احلديث .939
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر 

فَكن ال  -صىل اهلل عليه وسلم-صحبت رسول اهلل »
ر ىلع ركعتني، وأبا بكر وُعمر  فا وُعثْمان يزيد يف السَّ

 «.كذلك

** 

939. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передал: «Мне приходилось 

сопровождать в пути Посланника Аллаха (мир ему 

и благословение Аллаха), и во время поездки он 

ничего не добавлял к двум ракятам [обязательных 

молитв]. Так же поступали Абу Бакр, ‘Умар и 

‘Усман.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

أنه صحب  -ريض اهلل عنهما-يذكر عبد اهلل بن عمر 
يف أسفاره، وكذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

يف  -ريض اهلل عنهم-صحب أبا بكر وعمر وعثمان 
أسفارهم، فَكن لك منهم يقرص الصالة الرباعية إىل 
ركعتني، وال يزيد عليهما، أي ال يتم أحد منهم 

فر، وذكره أليب الفرائض، وال يصيل الرواتب يف الس
بكر وعمر وعثمان لدلاللة ىلع أن احلكم غري 

صىل اهلل عليه -منسوخ بل ثابت بعد وفاة انليب 
 وال هل معارض راجح.  -وسلم

وجيوز اإلتمام يف السفر، ولكن القرص أفضل؛ لقوهل 
الاِة{  وا ِمنا الصَّ ليُكْم ُجنااٌح أن تاقرُصُ تعاىل: }لايْسا عا

نايْفُ اجلناح يفيد  أنه رخصة، وليس عزيمة؛ وألن فا
األصل اإلتمام، والقرص إنما يكون من يشء أطول 

 .منه

صىل -واألوىل للمسافر أن اليدع القرص؛ اتبااعً للنيب 
حيب أن تُؤىت  -تعاىل-، وألن اهلل -اهلل عليه وسلم

رخصه، وخروًجا من خالف من أوجبه؛ وألنه 
 .األفضل عند اعمة العلماء

** 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) рассказывает о том, что он сопровождал 

в поездках Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), а также Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана (да 

будет доволен ими Аллах). И каждый из них 

сокращал четырехракятные обязательные молитвы 

до двух ракятов, ничего не добавляя к ним. Здесь 

имеется в виду, что, находясь в пути, никто из них 

не совершал четыре ракята обязательной молитвы, 

а также никто из них не совершал установленные 

дополнительные молитвы. Упоминание Ибн 

‘Умаром Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана 

свидетельствует о том, что данное шариатское 

установление не только не было отменено, а даже, 

наоборот, подтверждено после смерти Пророка 

(мир ему и благословение Аллаха). И нет ни одного 

весомого довода, который противоречил бы этому 

установлению.  

В поездке дозволено полностью совершать 

четырехракятные обязательные молитвы, однако 

лучше сокращать их. Довод на это содержится в 

Словах Всевышнего: «...На вас не будет греха, если 

вы сократите некоторые из своих молитв...» (сура 4, 

аят 101). Из указания на отсутствие греха следует 

дозволенность, и здесь нет категоричного суждения 

о необходимости сокращать молитвы в пути. Кроме 

того, в своей основе обязательные молитвы 

совершаются полностью, а не сокращённо. Что же 

касается сокращения молитв, то это выходит за 

рамки данной основы. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .صحبُت رسول اهلل : كنُت معه يف سفر •

 .اكن ال يزيد : أي: يف الصالة الرباعية، واكن تفيد االستمرار اغبًلا •

 .وأبا بكر وُعمر وُعثْمان كذلك : أي: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان، وهم من اخللفاء الراشدين •

 :احلديثفوائد 
 .مرشوعية قرص الصالة الرباعية يف السفر إىل ركعتني، وهو أمر جممع عليه .1

 .أن القرص اعم يف سفر احلج واجلهاد، ولك سفر طاعة، ولك سفر مباح .2

 .، وسنة خلفائه الراشدين يف أسفارهم-صىل اهلل عليه وسلم-أن القرص هو سنة انليب  .3

 .وهذا باإلمجاعال قرص يف صالة الفجر وال يف صالة املغرب،  .4

 .الُسنَّة للمسافر ترك اتلنفل بنوافل الفرائض إال راتبة الفجر والوتر؛ لورود ختصيصهما بذلك .5

 .لطف املوىل خبلقه، وسماحة هذه الرشيعة املحمدية وسهوتلها .6

 .من يريد السفر هل أن يقرص إذا خرج من بيوت القرية .7

 .إذا اقتدى املسافر بمقيم صىل صالة مقيم .8

 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
 .ه1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 .ه1426األوىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: 

 .ه1435اإلفهام يف رشح عمدة األحَكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 

  .ه1381اإلملام برشح عمدة األحَكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

 .م1992ه، 1412األحَكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية خالصة الالكم رشح عمدة 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423جاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احل
   (5207) الرقم املوحد:

Но несмотря на это путнику лучше не отказываться 

от сокращения обязательных молитв, ибо, 

сокращая их, он следует примеру Пророка (мир ему 

и благословение Аллаха) и не противоречит тем 

богословам, которые считали сокращение молитв в 

пути обязательным предписанием. Кроме того, 

основная масса исламских учёных считает, что в 

пути предпочтительнее сокращать обязательные 

четырехракятные молитвы. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلَكح < العيوب يف انلَكح اتلصنيف:
  زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوةالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < 

 -ريض اهلل عنه-كعب بن زيد أو زيد بن كعب  راوي احلديث:
 .رواه أمحد اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .قرب مكة ِغفار : قبيلة من قبائل عدنان، هم بنو غفار بن مليل بن صخرة بن مدركة بن إيلاس بن مرض، ومنازهلم •

ا : هو املَكن اذلي  بني اخلارصة والضلوع • ْشِحها  .بكا

 .بياًضا : املراد به الربص، وهو مرض حيدث يف اجلسد بياًضا ُمالًفا للون جدل اجلسد •

 .احلايِق بِأهِلك : هذه الصيغة من كنايات الطالق الظاهرة، يقع بها الطالق مع نيته، أو قرينة تدل ىلع إرادة الطالق •

 .يأخذ مما أتاها شيئا : أي لم يأخذ شيئًا من الصداق اذلي أعطاه إياهاولم  •

 :فوائد احلديث
 .أن الربص منفر من العرشة .1

ُخ بِه انلَكح .2 اصا عيٌب ُيْفسا نَّ الرْبا
ا
 .أ

ا من األنصار، ذكر أنه اكنت هل  صحبت شيخا
  كعب صحبة يقال هل: كعب بن زيد أو زيد بن

«Я общался с одним пожилым человеком 
из числа ансаров, и он упоминал о том, 
что был сподвижником. Его звали Ка‘б 

ибн Зейд [или: Зейд ибн Ка‘б]» 

 :احلديث .940
عن مجيل بن زيد، قال: صحبت شيًخا من األنصار، 
ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل: كعب بن زيد أو زيد 

كعب، فحدثين أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بن 
اٍر، فلما دخل عليها فوضع  تزوج امرأة من بايِن ِغفا
يااًضا،  ا با ْشِحها ا بِكا برْصا

ا
ثوبه، وقعد ىلع الفراش، أ

فااحْناازا عن الفراش، ثم قال: "خذي عليك ثيابك"، 
 ولم يأخذ مما أتاها شيًئا.

** 

940. Текст  хадиса: 

Джамиль ибн Зейд передаёт: «Я общался с одним 

пожилым человеком из числа ансаров, и он 

упоминал о том, что был сподвижником. Его звали 

Ка‘б ибн Зейд [или: Зейд ибн Ка‘б]. И он расказал 

мне о том, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) женился на женщине из 

числа бану Гифар, но когда он зашёл к ней, снял 

свою одежду и сел на постель, он увидел белизну 

на её боку. Тогда он поднялся с постели, а потом 

сказал: “Надень свою одежду”. И он [расстался с 

ней, но] не забрал ничего из того, что дал ей.» 

 ضعيف جداً   :درجة احلديث
** 

Крайне слабый 
Степень достоверности 

хадиса: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أفاد هذا احلديث أن انليب 
تزوج امرأة من قبيلة غفار، فلما دخل بها رأى بياًضا 
بني خارصتها  وضلوعها وهو املرض اذلي يسىم 

عنها وفارقها الربص، فلما رأى ذلك منها أعرض 
ولم  -وهو كناية عن الطالق-بقوهل احليق بأهلك 

يأخذ من مهرها شيئاً، ولكن احلديث ضعيف وإنما 
 .رشح يلعلم

** 

Из хадиса следует, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) женился на женщине из 

племени бану Гифар, и когда он вошёл к ней, он 

увидел белизну на её боку — следы кожной 

болезни. Тогда он отвернулся от неё и расстался с 

ней, сказав: «Возвращайся к своим родным», 

подразумевая развод. И при этом он не взял ничего 

из её брачного дара. Однако этот хадис слабый, и 

пояснения приводятся только для понимания 

смысла. 
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 .أنَّ إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إالَّ بعد العقد، ولم يرض به، فيثبت هل حق فسخ انلَكح .3

 . العيب إذا لم يُعلم به إالَّ بعد ادلخول أو اخللوة، فإنَّ هلا الصداقأنَّ  .4

أن لك عيب  ينفر أحد الزوجني من اآلخر فإنه يفسخ به انلَكح؛ ألنه ال حيقق مقاصده، اجلنون واجلذام والربص والعنة يف الزوج وهو عدم  .5
 .قدرته ىلع وطء الزوجة وكذا العقم

 املراجع:املصادر و

 م 2001 - ـه 1421أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، مسند  -
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -
ام، للبسا - را ِم ِمن بُلُوغ الما ة، توِضيُح األحَكا  م 2003 - ـه 1423م. مكتابة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلاِمسا
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحَكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 م1993 - ـه1413الطبعة: األوىل، نيل األوطار، للشواكين. انلارش: دار احلديث، مرص.   -
 .ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، للمغريب. انلارش: دار هجر. الطبعة: األوىل -

 .الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، للسااعِت. انلارش: دار إحياء الرتاث العريب. الطبعة: اثلانية -

 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-:تأيلف عبد اهلل الفوزانمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام -
   (58087) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 Истину говорит Аллах, и лжёт живот»  صدق اهلل، وكذب بطن أخيك، اسقه عسال
брата твоего! Напои его мёдом.» 

 :احلديث .941
أنَّ رجاًل أىت  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

اْشتيك بطناه،  انليبَّ صىل اهلل عليه وسلم فقال: أيخ ي
اًل »فقال:  سا ، فقال: « اْسِقه عا اْسِقه »ثم أىت اثلانيةا
اًل  اًل »ثم أتاه اثلاثلةا فقال: « عاسا سا ثم أتاه « اْسِقه عا

ذب بطُن صدق اهلُل، وك»فقال: قد فعلُت؟ فقال: 
اًل  سا  فسقاه فربأ.« أخيك، اْسِقه عا

** 

941. Текст  хадиса: 

Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что один человек пришёл к Пророку (мир 

ему и благословение Аллаха) и сказал: «Мой брат 

жалуется на живот». Он сказал: «Напои его мёдом». 

Затем он пришёл к нему снова, и Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Напои его мёдом». 

Затем он пришёл к нему в третий раз, и Пророк (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Напои его 

мёдом». Затем он пришёл к нему и сказал: «Я уже 

делал это». Тогда Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Истину говорит 

Аллах, и лжёт живот брата твоего! Напои его 

мёдом». И он напоил его, и тот исцелился. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

جاء رجل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخربه بأن 
أخاه يتألم من مرض يف بطنه، وهذا املرض هو 
اإلسهال، كما اتضح من روايات أخرى للحديث، 
فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يسيق أخاه 
عسال، فسقاه فلم يُشف، ثم أىت انليب صىل اهلل عليه 

مرة أخرى، وسلم فأخربه، فأمره أن يسقيه عسال 
فسقاه فلم يُشف، ثم أىت انليب صىل اهلل عليه وسلم 
فأخربه، فأمره أن يسقيه عسال مرة ثاثلة، فسقاه فلم 
يُشف، فأىت انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخربه، فقال 

صدق اهلل وكذب بطن أخيك »صىل اهلل عليه وسلم: 
وهذا فيه احتماالن: أحدهما: أن « اسقه عسال

اهلل عليه وسلم أخرب عن غيب يكون انليب صىل 
أطلعه اهلل عليه، وأعلمه بالويح أن شفاء ذلك من 
العسل، فكرر عليه األمر بسيق العسل يلظهر ما 
وعد به. واثلاين: أن تكون اإلشارة إىل قوهل تعاىل: 
}فيه شفاء للناس{ ويكون قد علم أن ذلك انلوع 

 من املرض يشفيه العسل.
أن يسقيه عسال، ذهب  فلما أمره يف املرة الرابعة

 .الرجل فسىق أخاه عسال فُشيف بإذن اهلل تعاىل

** 

Один человек пришёл к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) и сообщил ему, что его брат 

мучается от болезни живота. Под болезнью 

подразумевается понос, как следует из других 

версий хадиса. И Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) велел ему напоить брата мёдом. Он 

напоил его, но тот не выздоровел. Тогда он пришёл 

к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и 

рассказал ему об этом, и Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) снова велел ему напоить 

брата мёдом. Он напоил его, но тот не выздоровел. 

Тогда он пришёл к Пророку (мир ему и 

благословение Аллаха) и рассказал ему об этом, и 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в третий 

раз велел ему напоить его мёдом. Он напоил его, 

но тот не выздоровел. Тогда он пришёл к Пророку 

(мир ему и благословение Аллаха) и рассказал ему 

об этом, и Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Истину говорит Аллах, и лжёт 

живот брата твоего! Напои его мёдом». Тут 

возможны два варианта объяснения. Первый: 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил 

этому человеку о том, что открыл ему Аллах из 

сокровенного. То есть Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) узнал из Откровения, что 

лекарством от этой болезни станет мёд, и повторял 

своё веление напоить этого человека мёдом, чтобы 

проявилось то, что было обещано ему. Второй: это 

указание на слова Всевышнего: «В нём — 
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  الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الطب انلبوي اتلصنيف:

 اتلفسري. -اإليمان باهلل وكتابه موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدرِي  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يشتيك بطنه : تألّم مّما به من مرض •

 .برأ : ُشيِف  •

 :فوائد احلديث
 .اهلل فيه شفاء من األدوية قد يتأخر تأثريه حىت يتم أمره وتنقىض مدته املكتوبة ىف اللوح املحفوظفيه أن ما جعل  .1

لَّ بالكتاب والسنة، قال تعاىل: )ومن أصدق من اهلل حديثا( .2 زَّ وجا  .الصدق صفٌة ذاتيٌة ثابتٌة هلل عا

نوع من أنواع العسل، لكن )لُك داء دواء إذا أصيب دواء  العسل فيه شفاء للناس، وال يلزم حصول الشفاء به لُك مرض يف لك زمن وبأي .3
 .(2204، ح1729 /4، رواه مسلم )-صىل اهلل عليه وسلم-ادلاء برئ بإذن اهلل(كما قال 

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

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

 –طن كشف املشُك من حديث الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الو
 .الرياض

 .م2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -أيب تميم يارس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض رشح صحيح ابلخاري البن بطال، حتقيق:

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

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ،  صفات اهلل عز وجل الواردة يف - قَّ  .م 2006 - ـه 1426الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ
   (8300) الرقم املوحد:

وال يلزم حصول الشفاء به لُك مرض يف لك زمن 
وبأي نوع من أنواع العسل، لكن )لُك داء دواء إذا 

صىل اهلل -أصيب دواء ادلاء برئ بإذن اهلل( كما قال 
 .(2204، ح1729 /4، رواه مسلم )-عليه وسلم

исцеление для людей», и Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) знал, что при этой болезни 

помогает мёд. И когда он велел этому человеку 

напоить брата мёдом в четвёртый раз, тот пошёл и 

напоил его, и его брат исцелился с позволения 

Всевышнего Аллаха. 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

  صفة صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع

Описание порядка выполнения 
молитвы, совершённой Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует) 

под воздействием страха, в военном 
походе Зат ар-Рика.‘ 

 :احلديث .942
اِت بِْن ُجبارْيٍ  وَّ عّمن  -ريض اهلل عنه-عن صالح بن خا

صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-صىلَّ مع رسول اهلل 
قااِع صالةا  ت معه، ذااِت الر  اخلوف: أن طائفة صفَّ

، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم ثبت  ُدو  اها الْعا وطائفة وِجا
اها  وا وِجا قائما، وأتموا ألنفسهم، ثم انرصفوا، فصفُّ
، وجاءت الطائفة األخرى، فصىلَّ بهم الركعة  ُدو  الْعا
اليت بقيت، ثم ثبت جالسا، وأتموا ألنفسهم، ثم سلَّم 

 بهم.

** 

942. Текст  хадиса: 

Салих ибн Хавват ибн Джубайр (да будет доволен 

им Аллах) передал со слов тех, кто во время похода 

«Зат ар-Рика‘» принимал участие в молитве под 

воздействием страха, руководимой Посланником 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 

что одна группа людей выстроилась в ряды вместе 

с ним, а другая лицом к врагу, и Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) совершил 

один ракят молитвы вместе с теми, кто был с ним, а 

потом выпрямился и остался в таком положении, а 

второй ракят эти люди совершили сами, после чего 

отошли и выстроились в ряд лицом к врагу. Затем 

на их место пришла другая группа, и Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) совершил с 

ними один ракят, оставшийся от его молитвы, и 

остался сидеть, а второй ракят эти люди совершили 

сами, после чего Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) произнёс с ними слова таслима. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

غزوة مع أصحابه  -صىل اهلل عليه وسلم-غزا انليب 
مشاة ىلع أقدامهم فتعبت من احلفاء فلفوا وأكرثهم 

عليها اخلرق، وليق عدوه ولم يكن قتال لكن 
أخاف املسلمون أعداءهم، ويف هذا احلديث اكن 
العدو يف غري جهة القبلة، ألن منازهلم يف رشق 
املدينة، فقسمهم طائفتني وذلا صفت طائفة، ووقفت 
 األخرى يف وجه العدو اذلي جعله املصلون خلفهم.

ركعة باذلين معه،  -صىل اهلل عليه وسلم-فصىل انليب 
ثم قام بهم إىل اثلانية فثبت فيهما قائماً، وأتموا 
اها العدو.  ألنفسهم ركعة، ثم سلموا، وانرصفوا وِجا
وجاءت الطائفة األخرى فصىل بهم الركعة ابلاقية، ثم 
ثبت جالساً وقاموا فأتموا ألنفسهم ركعة، ثم سلم بهم 

ىل بتحريم الصالة وهو تكبرية فاختصت األو
االحرام مع اإلمام، واختصت اثلانية بتحليل الصالة 

** 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

принимал участие в военном походе на племя 

Гатафан, располагавшееся в верхнем районе 

Неджда, между Мединой и аль-Касымом. Данный 

поход получил название «Зат ар-Рика‘» (дословно: 

«поход с заплатками») потому, что большинство 

воинов со стороны мусульман отправились в поход 

без верховых животных и, устав от долгого пути по 

земле босыми ногами, стали оборачивать их в 

различные портянки, сделанные из лоскутков и 

обрывков имевшейся у них ткани. Встретившись с 

врагом, но, еще не вступив с ним в бой, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) со своими 

сподвижниками приступил к совершению молитвы. 

Опасаясь нападения врага, который, в силу 

географического положения, во время их молитвы 

оказывался у них за спинами, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) поделил 

своих воинов на два отряда, один из которых 

выстроился в ряд для молитвы вместе с ним, а 

другой следил за врагом, встав к нему лицом и 
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  اخلوفالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة  اتلصنيف:

ا موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  رْصِها
قا افِِرينا وا ة الُْمسا الا ازِي. -صا غا  الما

اِت بِْن ُجبارْيٍ  راوي احلديث: وَّ  -ريض اهلل عنه-صالح بن خا
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
قااع : يه غزوة غزا انليب  • ِصيم، وتواقفوا ولم حيصل  -اهلل عليه وسلمصىل -ذااِت الر  ْد بني املدينة والقا فانا ومنازهلم بعايلة جنا طا فيها قبيلة غا

 .قتال.قيل: سميت بذلك، النتقاب أرجلهم من السري بال نعل، فلفوها باخلرق

اه  العدو : بكرس الواو: قٍِبل وجهه •  .وِجا

ا يف القيام •  .ثبت قائًما : بيق مستمرًّ

 .هم : أتم لك واحد الركعة ابلاقية وحدهأتموا ألنفس •

ا قِبال وجهه • اه  العدو : قاموا صفًّ  .صّفوا وِجا

 .الطائفة األخرى : أي اليت اكنت وجاه العدو •

 .سلَّم بهم : بالطائفة األخرى •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية صالة اخلوف .1

 .القبلةاإلتيان بالصالة ىلع هذه الكيفية وىه مناسبة، حيث العدو يف غري جهة  .2

 .مامُمالفة صالة اخلوف لصالة األمن، ويه تطويل الركعة األخرية ىلع األوىل، وأن املأمومني اذلي فاتهم يشء من الصالة أتموه قبل سالم اإل .3

 .جواز مفارقة املأموم إلمامه ملثل هذا العذر .4

 .وجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع الرجال حرًضا وسفًرا يف حال األمن واخلوف .5

 .أن صالة اجلماعة تدرك بركعة .6

وهو السالم مع اإلمام، وفوت الفرصة ىلع األعداء، 
 . فحصل اتلعادل باحلصول ىلع الفضل مع اإلمام

прикрыв тыл молящихся. Далее Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) совершил 

один ракят молитвы с первым отрядом, после чего 

встал и оставался в этом положении, а второй ракят 

молитвы этот отряд доделал самостоятельно. 

Затем отряды сменились местами: первый встал 

лицом к врагу, а второй выстроился позади Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) для 

совершения молитвы. Далее Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует), стоявший 

все это время, совершил со вторым отрядом один 

ракят, оставшийся от его молитвы, и остался 

сидеть, в то время как отряд доделывал второй 

ракят своей молитвы самостоятельно. После того, 

как они завершили второй ракят, Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) произнес 

слова таслима вместе с ними. Таким образом 

получилось, что с первым отрядом Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) начал 

молитву, а со вторым закончил ее, чем уравнял их 

между собой с точки зрения ценности коллективной 

молитвы вместе с имамом. 
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 .من صفات الرشيعة اإلسالمية العدالة .7

ا؛ ألنه أحب إىل اهلل، وأثبت لقلوبهم، وأرهب لقلوب عدوهم .8  .من حسن تنظيم اجليش أن يقفوا أمام العدو صفًّ

 املراجع:املصادر و

 .م 2006 - ـه1426القاهرة، الطبعة العارشة، مكتبة اتلابعني،  -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات 

 .ه1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

 .ه1422ىل صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األو

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

 .تأسيس األحَكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل

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

   (5206) الرقم املوحد:
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  صفة صالة اخلوف كما رواها جابر
Описание порядка совершения молитвы 

под воздействием страха, согласно 
передаче от Джабира (да будет доволен 

им Аллах). 

 :احلديث .943
 -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل األنصاري 

ِهْدُت مع رسول اهلل »قال:   -صىل اهلل عليه وسلم-شا
نْيِ خلف رسول اهلل  فَّ ْفناا صا فا صىل -صالة اخلوف فاصا

ا انليب  -اهلل عليه وسلم ربَّ والعدو بيننا وبني القبلة، وكا
ْعنا  -صىل اهلل عليه وسلم- كا نا مجيعا، ثم ركع ورا ربَّ وكا

مجيعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا، ثم 
فُّ  احندر بالسجود والصف اذلي يليه، وقام الصَّ

، فلما قىض انليب ُدو  ِْر الْعا ُر يف حنا صىل اهلل - الُْمؤاخَّ
را  -عليه وسلم السجود، وقام الصّف اذلي يليه احْنادا

فُّ  ما الصَّ دَّ ُر بالسجود، وقاموا، تاقا فُّ الُْمؤاخَّ الصَّ
ُم، ثم ركع انليب  دَّ فُّ الُْمقا را الصَّ خَّ

ا
تاأ ُر, وا صىل -الُْمؤاخَّ

وركعنا مجيعا، ثم رفع رأسه من  -اهلل عليه وسلم
احندر بالسجود، والصّف الركوع ورفعنا مجيعا، ثم 

را يف الركعة األوىل-اذلي يليه  فقام  -اذلي اكن ُمؤاخَّ
، فلما قىض انليب  ُدو  ِْر الْعا ُر يِف حنا فُّ الُْمؤاخَّ صىل -الصَّ

را  -اهلل عليه وسلم السجود والصف اذلي يليه: احْنادا
ُر بالسجود، فسجدوا ثم سلَّم  فُّ الُْمؤاخَّ صىل اهلل -الصَّ

لَّْمنا مجيعا، قال جابر: كما يصنع  -عليه وسلم وسا
مرائهم

ُ
راُسُكْم هؤالء بأ وذكر ابلخاري طرفا منه: «. حا

صىل اهلل عليه -وأنه صىل صالة اخلوف مع انليب »
قااِع  -وسلم  «.يف الغزوة السابعة، غزوة ذات الر 

** 

943. Текст  хадиса: 

Сообщается, что Джабир ибн ‘Абдуллах аль-Ансари 

(да будет доволен Аллах им и его отцом) 

рассказывал: «Я присутствовал на молитве, 

совершаемой под воздействием страха, 

руководимой Посланником Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует), и мы совершили ее 

следующим образом: мы выстроились в два ряда 

позади Посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует), так, что враг находился 

между нами и киблой, затем Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) произнес 

такбир (Аллаху Акбар!), и все мы тоже произнесли 

его. После этого, когда пришло время поясного 

поклона, Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) склонился в поясном поклоне, и все 

мы тоже склонились в нем. Потом он выпрямился, 

и все мы тоже выпрямились. После этого он и 

первый ряд молящихся, стоявших позади него, 

опустились на землю для совершения земных 

поклонов, а задний ряд продолжил стоять, 

обратившись лицом к врагу. Когда Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) закончил 

совершать земные поклоны и встал вместе с рядом 

молящихся, находившихся непосредственно за 

ним, в земных поклонах склонился задний ряд 

молящихся. После того, как они совершили земной 

поклон и встали, то поменялись местами с первом 

рядом так, что стоявшие впереди сместились 

назад, а стоявшие сзади вышли вперед. Затем, 

когда Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) снова склонился в поясном поклоне, 

все мы тоже склонились в нем. Потом он 

выпрямился, и все мы тоже выпрямились. После 

этого он и ряд молящихся, стоявших позади него, 

который в первом ракяте был задним рядом, 

опустились на землю для совершения земных 

поклонов, а задний ряд продолжил стоять, 

обратившись лицом к врагу. Когда Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) и ряд 

молящихся, находившихся непосредственно за 

ним, закончили совершать земные поклоны, к их 

совершению приступил задний ряд молящихся. И 

когда они тоже совершили их, и молитва подошла к 

концу, Пророк (да благословит его Аллах и 
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приветствует) произнес слова таслима, и мы все 

тоже произнесли их». Далее Джабир сказал: «Все 

было точно так, как поступают эти ваши стражи, 

когда охраняют своих повелителей». Имам аль-

Бухари упомянул в своем сборнике часть этого 

хадиса, в которой сообщается, что Джабир 

совершал молитву под воздействием страха 

вместе с Пророком (да благословит его Аллах и 

приветствует) в седьмом по счету военном походе 

— походе Зат ар-Рика.’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يف هذا احلديث صفٌة من صفات صالة اخلوف وهذه 
الصفة فيما إذا اكن العدو يف جهة القبلة حيث قسم 

فرقة اجليش فرقتني،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
تكون صفاً مقدماً وفرقة تكون صفاً ثانيًا، ثم 
يصىل بهم فيكرب بهم مجيعاً ويقرأون مجيًعا ويركعون 
مجيًعا ويرفعون من الركوع مجيًعا ثم يسجد ويسجد 
معه الصف اذلي يليه ثم إذا قام للركعة اثلانية سجد 
الصف املؤخر اذلي اكن حيرس العدو فإذا قاموا تقدم 

قدم مرااعة للعدل حىت ال يكون املؤخر وتأخر امل
الصف األول يف مَكنه يف لك الصالة، وفعل يف الركعة 
اثلانية كما فعل يف األوىل وتشهد بهم مجيًعا وسلم بهم 

 مجيًعا.
وهذه الكيفية املفصلة يف هذا احلديث عن صالة 

صىل -اخلوف، مناسبة للحال اليت اكن عليها انليب 
ذاك، من كون العدو وأصحابه حني  -اهلل عليه وسلم

يف جهة القبلة، ويرونه يف حال القيام والركوع، وقد 
 .أمنوا من كمني يأِت من خلفهم

** 

В данном хадисе разъясняется один из видов 

совершения молитвы под воздействием страха, а 

именно тот его вид, который применяется в 

ситуациях, когда враг находится в направлении 

киблы. Так в хадисе сообщается, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) поделил 

своих воинов на два отряда, один из которых 

расположил в первом ряду позади себя, а другой 

выстроил вторым рядом. Затем он приступил к 

молитве, и вплоть до совершения земных поклонов 

они совершали все элементы молитвы вместе, а 

именно вместе произнесли слова вступительного 

такбира (Аллаху Акбар), вместе прочли Коран, 

вместе совершили поясной поклон и вместе 

выпрямились из него. Когда же пришло время 

земных поклонов, Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) и первый ряд молящихся, 

стоявший непосредственно за ним, опустились для 

совершения земных поклонов, а задний ряд 

продолжал стоять, не выпуская из виду действия 

врага. Затем, когда Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) и первый ряд молящихся 

совершили земные поклоны и встали, к их 

совершению приступил второй ряд молящихся. 

Затем, когда они совершили их и встали на второй 

ракят, то поменялись местами с первым рядом и 

оказались впереди, а первый ряд сзади, что было 

сделано для соблюдения принципа равенства и 

справедливости, чтобы не получилось так, что 

первый ряд занимал бы свое почетное место на 

протяжении всей молитвы. Во втором ракяте 

действия Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) и молящихся повторились сообразно 

первому ракяту, после чего он и остальные 

молящиеся вместе прочли ташаххуд, а затем 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اخلوفالفقه  اتلصنيف:

ا.موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  رْصِها
قا افِِرينا وا ِة الُْمسا الا  صا

 -ريض اهلل عنهما-جابِر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ِهْدُت : حرضت •  .شا

ْفناا • فا نْي : أي جعلنا رسول اهلل  فاصا فَّ  .صفني -صىل اهلل عليه وسلم-صا

والعدو بيننا وبني القبلة : أي اكن العدو يف جهة القبلة.والقبلة موضع الكعبة، وسميت بذلك ألن انلاس يقابلونها يف صالتهم، وما فوق  •
 .الكعبة إىل السماء يعد قبلة، وهكذا ما حتتها مهما نزل

 . واملراد تكبرية اإلحرامفكرّب : قال اهلل أكرب •

 .مجيعا : مجيع اجليش •

را بالسجود : نزل إيله •  .احْنادا

ُدو  : أمام العدو • ِْر الْعا  .حنا

 .السجود : فرغ من السجدتني -صىل اهلل عليه وسلم-قىض انليب  •

 .ايف مرفقيه عن جنبيهركع : احنىن يف صالته قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، وكمال السنة فيه: أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه، وجي •

 .سجد : أكمل السجود هو أن يسجد املصيل ىلع سبعة أعضاء، ويه اجلبهة مع األنف، وايلدان، والركبتان، والقدمان •

 .وقام الصّف اذلي يليه : أي قام من السجود بعد قيام انليب صىل اهلل عليه وسلم •

 .قال جابر : ناقل هذا عن جابر الراوي عنه وهو عطاء •

راُسكُ  •  .ْم : مجع حارس وهم املرتبون حلفظ األمري ومحايتهحا

 .بأمرائهم : مجع أمري وهو ويل أمر انلاس ذو السلطة فيهم •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية صالة اخلوف ىلع هذه الصفة املذكورة، عند وجود احلال املناسبة، وانتفاء املحاذير املنافية .1

دوَّ لكهموقعت يف حال السجود فقط، ألنهم  -هنا -احلراسة .2  .يف غريه يرون العا

 .وجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع الرجال حرًضا وسفًرا يف حال األمن واخلوف .3

 .حسن تنظيم اإلسالم وعداتله .4

 .جواز احلركة من غري جنس الصالة ملصلحة الصالة .5

 .جواز ختلف املأموم عن اإلمام يف صالة اخلوف للحاجة .6

вместе завершили молитву произнесением слов 

таслима. 

Таково подробное описание порядка выполнения 

молитвы под воздействием страха, 

соответствующего ситуации, в которой оказались 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

и его сподвижники в том военном походе. А именно, 

когда дислокация противника располагалась в 

направлении киблы, и они могли наблюдать за его 

действиями во время стояния и поясного поклона, 

будучи уверенными в том, что не будут 

застигнутыми врагом сзади. 
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 املراجع:املصادر و

 . م 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات  تيسري العالم

 .1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -طبعة مكتبة الصحابة االمارات -تنبيه األفهام للعثيمني 

 ن املغرية اجلعيف ابلخاريأبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم ب-صحيح ابلخاري 

 .ه1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص 

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 .عة األوىلالطب-مرص  -القاهرة -دار املنهاج -أمحد بن حيىي انلجيم-تأسيس األحَكم 

 ه( 1427- 1404لطبعة: )من ا-الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -املوسوعة الفقهية الكويتية

 -الكويت –: الطبعة اثلانية، دار السالسل 23 - 1األجزاء 

 مرص -: الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة 38 - 24األجزاء 

 .رة: الطبعة اثلانية، طبع الوزا45 - 39األجزاء 
   (6050) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 -عنهما ريض اهلل-جابر بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه ابليهيق اتلخريج:

 .الزبار

 .السنن الكربى للبيهيق مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وسادة : بكرس الواو ثم سني مهملة مفتوحة، ويه املخدة، ولك ما يوضع حتت الرأس، واجلمع: وسد. •
 .فرىم بها : قذف بها منكًرا ىلع صاحبها •

 .الرأس يف حايل الركوع والسجودفأومئ : املراد باإليماء هنا: خفض  •

 :فوائد احلديث
ا{ -اذلي ال يستطيع القيام-أنَّ للمريض  .1 ها ُ ناْفًسا إِالَّ وُْسعا ل ُف اَّللَّ  .أن يصيل قاعًدا، قال تعاىل: }الا يُكا

 .من الركوع أنَّه يويمء إيماء، وجيعل سجوده أخفض من ركوعه؛ يلمزي بني الركنني يف أفعاهل، وألنَّ السجود رشاًع أخفض .2

لم أنَّه يكره للمصيل أن يرفع هل يشء يسجد عليه، وأنَّ هذا من اتللكف، اذلي لم يأذن اهلل به، وإنما يصيل اإلنسان حسب استطاعته، وإذا  .3
 .يستطع الوصول إىل األرض أومأ يف حالة الركوع، ويف حالة السجود، وقد اتَّىق اهلل ما استطاع

 .ه إىل ما يصلح دينهمرشوعية عيادة املريض، وإرشاد .4

صل ىلع األرض إن استطعت، وإال فأوم إيماء، 
  واجعل سجودك أخفض من ركوعك

«Молись на земле, если можешь. Если же 
нет, то обозначай поклоны движениями 

головы, при совершении земного 
поклона склоняя её ниже, чем при 

совершении поясного поклона.» 

 :احلديث .944
: أن رسول -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

اعد مريضا، فرآه يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ىما بها، فأخذ عوًدا يلُصيل  ٍة، فأخذها فارا ادا ىلع وِسا

ىما به وقال:  ل  ىلع األرض إن »عليه، فأخذه فارا صا
ضا  ْل سجودك أخفا اًء، واْجعا ْوِمْئ إِيما

ا
إاِل فاأ استطعت، وا

 «.من رُكوُعك

** 

944. Текст  хадиса: 

Джабир ибн Абдуллах (да будет доволен Аллах им 

и его отцом) передал: «Однажды Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и приветствует) 

навестил больного и, увидев, что тот молится на 

подушке, взял её и отбросил в сторону. Тогда тот 

человек взял трость, чтобы молиться, опираясь на 

неё, но он и её взял и отбросил в сторону, сказав: 

"Молись на земле, если можешь. Если же нет, то 

обозначай поклоны движениями головы, при 

совершении земного поклона склоняя её ниже, чем 

при совершении поясного поклона.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني احلديث الرشيف كيفية صالة املريض اذلي ال 
تمكني جبهته من األرض بأن الواجب عليه يستطيع 

الصالة حسب االستطاعة، واإليماء حال الركوع 
والسجود، وأن يكون سجوده أكرث اخنفاضاً من 

 ركوعه.

** 

В этом благородном хадисе разъясняется то, как 

следует совершать молитву больному, который не 

в состоянии припасть своим лбом к земле. Такой 

человек должен молиться, нагибаясь по мере 

возможности. Если же он не может совершать 

молитву на земле, то ему следует  обозначать 

поясные и земные поклоны движениями головы, 

склоняя голову во время земного поклона ниже, чем 

при совершении поясного поклона. 
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 .، وعيادته أصحابه، وتفقده أحواهلم، فيكون يف هذا قدوة للزعماء والرؤساء-صىل اهلل عليه وسلم-كمال ُخلِق رسول اهلل  .5

 .أنَّ ادلاعية املوفق ال يدع انلصح واإلرشاد يف لك مَكن حيل فيه، ىلع أيَِّة حال يكون فيها، لكن حبكمة، وُحْسن ترصف .6

 املراجع:املصادر و

 القادر عبد حممد: حتقيق ،1994 – 1414سنن ابليهيق الكربى، ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق، مكتبة دار ابلاز، مكة املكرمة، 
 .عطا

 .ه1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 .ه1409،  3يف اتلعليق ىلع فقه السنة، نارص ادلين األبلاين، دار الراية، ط تمام املنة

، بريوت، 1كشف األستار عن زوائد الزبار ىلع الكتب الستة، نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم، حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم، مؤسسة الرسالة ط
 .ه1399

   (10952) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذار اتلصنيف:

 . املشقة جتلب اتليسري.2 -. ال واجب مع العجز وال حمرم مع الرضورة 1قواعد فقهية: موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-أبو جُنايد عمران بن حصني اخلزايع  راوي احلديث:

 .ابلخاريرواه  اتلخريج:
 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 جنب : اجلنب مصدر، ويطلق ىلع عدة معاٍن متعددة، ومنها: شق اإلنسان وجانبه، ومجعه: جنوب وأجناب، وهو املراد هنا. •
 .بواسري : مجع باسور، وهو ورم يكون يف مقعدة اإلنسان •

 :فوائد احلديث
نَّه ركن من أراكن الصالة املكتوبة، ولو معتمًدا، أو مستنًدا وجوب مرااعة مراتب صالة  .1

ا
املريض املكتوبة، فيجب عليه القيام إن قدر عليه؛ أل

 .إىل يشء من عصا، أو جدار، أو حنو ذلك

تطع القعود، أو شقَّ عليه فإن لم يستطع القيام، أو شقَّ عليه، فتلزمه قاعًدا، ولو مستنًدا أو متكئًا، ويركع ويسجد مع القدرة عليه، فإن لم يس .2
، فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من  فيصيل ىلع جنبه، واجلنب األيمن أفضل، فإن صىل مستلقيًا إىل القبلة صحَّ

 .إيمائه للركوع، للتميزي بني الركنني، وألنَّ السجود أخفض من الركوع

 عند العجز، أو عند املشقة عن احلالة األوىل، أو يف القيام بها؛ ألنَّ االنتقال من حال إىل حال مقيد ال ينتقل من حال إىل حال أقل منها إالَّ  .3
 .بعدم االستطاعة

 .حد املشقة اليت تبيح الصالة املفروضة جالًسا، يه املشقة اليت يذهب معها اخلشوع؛ ذلك أنَّ اخلشوع هو أكرب مقاصد الصالة .4

ا باملرض فقط، فِقرص السقف اذلي ال يستطيع اخلروج منه، والصالة يف السفينة، األعذار اليت تبيح الصالة ا .5 ملكتوبة قاعًدا كثرية، فليس خاصًّ
 .أو ابلاخرة، أو السيارة، أو الطيارة عند احلاجة إىل ذلك، وعدم القدرة ىلع القيام، لكها أعذار تبيح ذلك

صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم 
  تستطع فعىل جنب

«Молись стоя, но если не сможешь, то 
сидя, а если и так не сможешь, то на 

боку.» 

 :احلديث .945
قال: اكنت  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-فسألت انليب يب باوااسرُي، 
ل  قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، »الصالة، فقال:  صا

نٍْب   «.فإن لم تستطع فعىل جا

** 

945. Текст  хадиса: 

Имран ибн Хусейн (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передал: «Когда я страдал от геморроя, 

то спросил Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) о том, как мне следует совершать 

молитву. Он ответил: "Молись стоя, но если не 

сможешь, то сидя, а если и так не сможешь, то на 

боку.»" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يبني احلديث الرشيف كيفية الصالة ملن اكن به 
مرض من بواسري أو ألم عند القيام وحنو ذلك من 

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-األعذار، فأخرب انليب 
األصل القيام، إال يف حال عدم االستطاعة فيصيل 
جالساً وإن لم يستطع الصالة جالساً فله أن يصيل ىلع 

 جنبه.

** 

В этом благородном хадисе разъясняется, как 

должен молиться человек, если он страдает 

геморроем, испытывает боль при стоянии или 

имеет другие подобные проблемы. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сообщил, 

что в своей основе молитву следует совершать 

стоя. Но если человек не в состоянии делать это, 

тогда сидя, а если он не может молиться и сидя, 

тогда лёжа на боку. 
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يقدر ىلع اإليماء برأسه أومأ بعينيه، فيخفض قلياًل للركوع، وخيفض أكرث منه للسجود، الصالة ال تسقط ما دام العقل ثابتًا، فاملريض إذا لم  .6
 .فإن قدر ىلع القراءة بلسانه قرأ، وإالَّ قرأ بقلبه، فإن لم يستطع اإليماء بعينه صىلَّ بقلبه

ل، فعند اجلمهور أنَّه يصيل مرتبًعا يف موضع القيام، مقتىض إطالق احلديث أنَّه يصيل قاعًدا، ىلع أيَِّة هيئة شاء، وهو إمجاع، واخلالف يف األفض .7
 .وبعد الرفع من الركوع، ويصيل مفرتًشا يف موضع الرفع من السجود

 .أنَّ أوامر اهلل تعاىل يؤىت بها حسب االستطاعة والقدرة، فال يكلف اهلل نفًسا إالَّ وسعها .8

ٍج{ ]احلج: سماحة ويرُس هذه الترشيعة املحمدية، وأنَّها كما قال تعاىل: .9 را يِن ِمْن حا لايُْكْم يِف ادل  لا عا عا ا جا ما نُْكْم{ 78}وا ْن خُياف فا عا
ا
ُ أ [, }يُِريُد اَّللَّ

 .]النساء[، فرمحة اهلل تعاىل بعباده واسعة

ر ىلع انلصف ما تقدم هو حكم الصالة املكتوبة، أما انلافلة فتصح قاعًدا، ولو من دون عذر، لكن إن اكنت بعذر فأجرها تام، وبدون عذ .10
 .من أجر صالة القائم كما ثبت يف السنة

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 

يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه:  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن
 .م2006 - ـه1427، 1عبد السالم السليمان، ط 

 .ه1423توضيح األحَكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1د اهلل بن صالح الفوزان، ط منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عب
   (10951) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

صالةُ الرجِل يف مجاعٍة تَِزيُد ىلع صالتِه يف ُسوقِِه 
ا َوِعرْشِيَن َدرََجةا    وَبيْتِِه بِْضعا

«Молитва, совершённая человеком 
вместе с общиной, превосходит молитву, 

совершённую им на рынке или у себя 
дома, на двадцать с лишним степеней.» 

 :احلديث .946
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

صالُة الرجِل يف مجاعٍة تاِزيُد »: -صىل اهلل عليه وسلم
ًة، ىلع صالتِه يف ُسوقِِه  ينا داراجا وبايِْتِه بِْضًعا واِعرْشِ

، ُثمَّ أىت  نا الوُُضوءا ْحسا
ا
 فأ

ا
ُهم إذا توضأ وذلك أنَّ أحدا

ُزُه إال الصالُة لم  نْها املسجدا ال يُِريُد إال الصالةا، ال يا
خيُط خطوًة إال ُرِفعا هل بها درجٌة، وُحطَّ عنه بها 
، فإذا دخل املسجد اكن  خطيئٌة حىت يدخلا املسجدا
ِْبُسُه، واملالئكُة  يف الصالِة ما اكنت الصالُة يه حتا
ىلَّ  ِْلِسِه اذلي صا اما يف جما يُصلونا ىلع أحِدُكم ما دا
ُْه، اللُهمَّ اْغِفْر هل، اللُهمَّ تُْب  فيه، يقولون: اللُهمَّ ارمْحا

 «.عليه، ما لم يُؤِْذ ِفيِه، ما لم حُيِْدْث ِفيهِ 

** 

946. Текст  хадиса: 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Молитва, 

совершённая человеком вместе с общиной, 

превосходит молитву, совершённую им на рынке 

или у себя дома, на двадцать с лишним степеней, и 

вот почему. Если любой из вас совершит омовение 

должным образом, а затем придёт в мечеть с 

единственной целью совершить молитву, и ничто, 

кроме молитвы, не будет побуждать его к этому, то 

за каждый сделанный им шаг он обязательно будет 

возвышаться на одну степень и с него будет 

сниматься одно прегрешение, пока он не войдёт в 

мечеть. А когда он войдёт в мечеть, [будет 

считаться, что] он занят молитвой всё то время, 

пока именно она будет удерживать его там. И 

ангелы будут продолжать благословлять любого из 

вас всё то время, пока он будет оставаться на месте 

совершения своей молитвы, говоря: “О Аллах, 

помилуй его, о Аллах, прости его, о Аллах, прими 

его покаяние”, пока он не причинит никому 

беспокойства или не осквернится.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

إذا صىل اإلنسان يف املسجد مع اجلماعة اكنت هذه 
الصالة أفضل من الصالة يف بيته أو يف سوقه سبعاً 
وعرشين مرة؛ ألن الصالة مع اجلماعة قيام بما 

 أوجب اهلل من صالة اجلماعة.
يف بيته ثم ذكر السبب يف ذلك: بأن الرجل إذا توضأ 

فأسبغ الوضوء، ثم خرج من بيته إىل املسجد ال 
خيرجه إال الصالة، لم خيط خطوة إال رفع اهلل بها 
درجة وحط عنه بها خطيئة، سواء أقرب مَكنه من 
املسجد أم بعد، وهذا فضل عظيم، حىت يدخل 
املسجد، فإذا دخل املسجد فصىل ما كتب هل، ثم 

انتظر الصالة،  جلس ينتظر الصالة، فإنه يف صالة ما
وهذه أيضاً نعمة عظيمة، لو بقيت منتظراً للصالة 

** 

Молитва, совершённая человеком вместе с 

общиной, в двадцать семь раз лучше молитвы, 

совершённой им у себя дома или на рынке, потому 

что это исполнение обязанности совершать 

молитвы коллективно. Сказав это, Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

упомянул о причине. Она заключается в 

следующем. Когда человек совершает малое 

омовение у себя дома самым тщательным образом, 

а потом выходит из дома и отправляется в мечеть 

только ради молитвы, то за каждый сделанный им 

шаг Аллах возвышает его на одну степень и 

прощает ему одно прегрешение, и не важно, близко 

мечеть или далеко. Это великая милость Аллаха. 

Это продолжается, пока человек не войдёт в 

мечеть, а когда он войдёт туда и совершит молитву, 

после чего сядет в ожидании следующей молитвы, 

он будет считаться пребывающим в молитве до тех 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحَكمها اتلصنيف:

 باملالئكة. اإليمان -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
 .يف سوقه : السوق: املوضع اذلي جُيلب إيله املتاع والسلع للبيع والرشاء •

 .بِضعا : ابلضع: من اثلالثة إىل العرشة •

 .الوضوء : أسبغه وأىت بسننه وآدابهأحسن  •

 .ينهزه : خيرجه وُينهضه •

 .خطوة : بضم اخلاء: ما بني القدمني.بفتح اخلاء: املرة من اخلطو •

 .درجة : مرتبة ومْنلة •

 حط : ميح •

 خطيئة : ذنب •

 .يصلون : يدعون •

 .ما لم حيدث : ما لم ينقض وضوءه ويؤذي به املالئكة •

 :فوائد احلديث
بيته أو سوقه صحيحة، ولو لم تكن كذلك ملا ترتب عليها درجة من األجر، ولكنهم يأثمون لرتك اجلماعة الواجبة حيث ال صالة املنفرد يف  .1

 .عذر

صالة اجلماعة يف املسجد أفضل من صالة اإلنسان منفردا خبمس أو ست أو سبع وعرشين درجة، كما جاء مرصحا به يف بعض الروايات،  .2
 .حباب، فاجلماعة كما سبق واجبةوهذه األفضلية ال تعين االست

 .اإلخالص معترب يف حتقيق هذا اثلواب .3

 .مرشوعية االجتماع واتلعاون ىلع الطاعة، واأللفة بني اجلريان .4

 .من وظائف املالئكة ادلاعء للمؤمنني .5

 .استحباب انتظار الصالة إىل الصالة .6

 .استحباب بقاء املسلم ىلع وضوء .7

مدة طويلة، وأنت جالس ال تصيل، بعد أن صليت 
حتية املسجد، وما شاء اهلل، فإنه حيسب لك أجر 

 .الصالة

واملالئكة تدعوا هل ما دام يف جملسه اذلي صيل فيه، 
تقول: "امهلل صل عليه، امهلل اغفر هل، امهلل ارمحه، 
امهلل تب عليه"، وهذا أيًضا فضل عظيم ملن حرض 

 .بهذه انلية وبهذه األفعال

пор, пока он сидит в ожидании молитвы. Это также 

великая милость Аллаха. Если ты сидишь в 

ожидании молитвы долгое время после того, как 

совершишь молитву — приветствие мечети 

(тахийат аль-масджид) и то, что пожелает Аллах, и 

при этом не молишься, тебе записывается награда, 

как если бы ты совершал молитву.  Ангелы 

обращаются к Аллаху с мольбами за такого 

человека до тех пор, пока он находится на своём 

месте, и говорят: «О Аллах, благослови его! О 

Аллах, прости его! О Аллах, помилуй его! О Аллах, 

прими его покаяние!». Это также великая милость 

для тех, кто совершает данные действия с 

правильными намерениями. 



 

533 
 

 املراجع:املصادر و

 .م1987 - ـه1407رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني -

 .م2009 - ـه1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، -

 .ه1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: -

 .م2002 - ـه1423صل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني، لفي-

 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي-

 .اثلانية: الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -

 .ه1422ن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة ع-

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب -
   (4566) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :اإلمجايلاملعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة الضىح اتلصنيف:
  أحَكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر <

 -ريض اهلل عنه-زيد بن أْرقام  راوي احلديث:
 .رواه مسلم اتلخريج:

 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ااعت  • نوب، وفعل الطَّ ابنِيا : األوَّاب: الرَّجاع إىل اهلل تبارك وتعاىل، برتك اذلُّ وَّ

ا
 واخلري.األ

مل، عند ارتفاع الشمس • ة حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع الرَّ مضاء، ويه ِشدَّ رتق أخفافها من الرَّ ُض : أي: حتا  .تاْرما

ه • م 
ُ
ْصِله عن أ ال : مجع "فصيل"، وهو ودل انلَّاقة، ُسيم بذلك؛ لفا  .الِفصا

 :فوائد احلديث
ىحا  .1  . استحباب صالة الضُّ

مل وغريهأن أفضل أوقات صالة الضىح:  .2  .عند اشتداد حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع الرَّ

  حني ترمض الفصالصالة األوابني 
«Молитва покорных — [совершаемая] в 

то время, когда [раскалённая земля] 
обжигает ноги верблюжат.» 

 :احلديث .947
: أنه رأى قوما -ريض اهلل عنه-عن زايد بن أْرقام 

ِلموا أن الصالة  ا لقد عا ىح، فقال: أما يصلُّون من الضُّ
اعة أفضل، إن  صىل اهلل -رسول اهلل يف غري هذه السَّ

ُض »، قال: -عليه وسلم ابنِي حني تاْرما وَّ
ا
صالة األ

ال  «.الِفصا

** 

947. Текст  хадиса: 

Зейд ибн Аркам (да будет доволен им Аллах) 

передаёт, что он увидел людей, которые молились 

поздним утром, и сказал: «Им же известно, что 

молиться в другое время лучше. Поистине, 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: “Молитва покорных — 

[совершаемая] в то время, когда [раскалённая 

земля] обжигает ноги верблюжат ”.»  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

بعض انلاس يصيل   -ريض اهلل عنه-رأى زيد بن أرقم 
ىح, فذكر أنه سمع رسول اهلل  صىل اهلل عليه -الضُّ

ال, أي -وسلم يقول: صالة األوابني حني تاْرمُض الِفصا
أن أفضل وقت لصالة الضىح هو عند شدة ارتفاع 
ة  الشمس, حني حترتق خفاف صغار اإلبل من ِشد 

ر    الشمس ىلع األرض, فهذا هو الوقت اذلي يصيل حا
فيه املطيعون هلل تعاىل كثريو الرجوع إيله صالة 

 الضىح.

** 

Зейд ибн Аркам (да будет доволен им Аллах) 

увидел людей, которые совершали молитву «духа» 

утром, и упомянул о том, что он слышал, как 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) говорил: «Молитва покорных — 

[совершаемая] в то время, когда [раскалённая 

земля] обжигает ноги верблюжат». То есть 

наилучшее время для молитвы «духа» — это 

время, когда солнце поднялось уже высоко, когда 

земля раскаляется настолько, что начинает 

обжигать подошвы верблюжат. В это время 

совершают молитву «духа» покорные Всевышнему 

Аллаху и часто обращающиеся к Нему. 
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 املراجع:املصادر و

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .بن رشف انلووي، انلارش: دار الفكر املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبيك واملطييع( تأيلف: حميي ادلين حيىي

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

ة، توضيح األحَكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مك  - ـه 1423ة املكّرمة الطبعة: اخلاِمسا
 .م 2003

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

املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: 
م إرساء بنت عرفة

ُ
 .وأ

   (11283) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحَكمها اتلصنيف:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 .متفق عليه اتلخريج:

 .عمدة األحَكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 صالة اجلماعة : الصالة يف مجاعة. •
 .أفضل : أكرث فضال، وأزيد أجرا •

ّذ : الفرد •  .الفا

ة : مرة •  .داراجا

 :فوائد احلديث
 .بيان فضل الصالة مع اجلماعة؛ مع ورود أدلة أخرى ىلع وجوبها .1

وإجزاؤها عنه؛ ألن لفظ "أفضل" يف احلديث يدل عن أن الك الصالتني فيها فضل؛ ولكن تزيد إحداهما ىلع األخرى، صحة صالة املنفرد  .2
 .وهذا يف حق غري املعذور، أما املعذور فقد دلت انلصوص ىلع أن أجره تام

 .الفرق الكبري يف اثلواب، بني صالِت اجلماعة واالنفراد .3

صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع 
  وعرشين درجة

«Молитва, совершаемая с общиной, 
превосходит [наградой] молитву, 

совершаемую в одиночку, в двадцать 
семь раз.» 

 :احلديث .948
نَّ راُسولا  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ا
أ

 ِ :  -صىل اهلل عليه وسلم-اَّللَّ ة »قاالا اعا صالُة اجلاما
ة بٍع وِعرِشين داراجا ذ  بِسا الاة الفا ُل من صا فضا

ا
 «.أ

** 

948. Текст  хадиса: 

‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и 

его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Молитва, 

совершаемая с общиной, превосходит [наградой] 

молитву, совершаемую в одиночку, в двадцать 

семь раз.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

يشري هذا احلديث إىل بيان فضل صالة اجلماعة ىلع 
ملا فيها من الفوائد -صالة املنفرد، بأن اجلماعة 

تفضل وتزيد ىلع صالة  -العظيمة واملصالح اجلسيمة
املنفرد بسبع وعرشين مرة من اثلواب؛ ملا بني 
العملني من اتلفاوت الكبري يف القيام باملقصود، 
وحتقيق املصالح، والشك أنَّ من ضيَّع هذا الربح 

 الكبري حمروم.

** 

В хадисе содержится указание на превосходство 

молитвы, совершаемой коллективно, над молитвой, 

совершаемой в одиночку. Молитва, совершаемая с 

общиной, приносит человеку огромную пользу и 

заключает в себе много блага. Такая молитва 

приносит человеку в двадцать семь раз больше 

награды, чем совершаемая в одиночку, потому что 

коллективная молитва приносит больше блага и 

больше соответствует целям, ради достижения 

которых молитва предписана. И не приходится 

сомневаться в том, что упускающий возможность 

совершать молитвы коллективно лишает себя 

великого блага. 
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 املراجع:املصادر و

رشح عمدة األحَكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم 
 .ه1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 

 .ه1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحَكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 

األحَكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة 
 .ه1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

يق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتق
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .ه1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (3441) الرقم املوحد:
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة 
  املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة

«О люди, молитесь в своих домах, ибо, 
поистине, если не считать обязательных 

молитв, лучшей является та молитва, 
которую человек совершает у себя дома»! 

 :احلديث .949
نَّ انلَّيِبَّ  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت 

ا
ىلَّ -أ صا

لَّما  لايِْه واسا ِصرٍي،  -اهلُل عا ْسِجِد ِمْن حا ةً يِف الما اذا ُحْجرا اختَّ
 ِ ىلَّ راُسوُل اَّللَّ لَّما -فاصا لايِْه واسا ىلَّ اهلُل عا اايِلا  -صا ا يلا ِفيها

نُّوا  ْلاًة، فاظا ْوتاُه يلا ُدوا صا قا ِْه نااٌس، ُثمَّ فا عا إِيلا ىتَّ اْجتاما حا
ِْهْم،  لا باْعُضُهْم ياتاناْحناُح؛ يِلاْخُرجا إِيلا عا ، فاجا نَُّه قاْد نااما

ا
أ

 : الا قا ىتَّ »فا ِنيِعُكْم، حا يُْت ِمْن صا
ا
ي راأ ِ ا زاالا بُِكُم اذلَّ ما

لايُْكْم، ْن يُْكتابا عا
ا
ِشيُت أ ا  خا لايُْكْم ما اْو ُكِتبا عا ل وا

لا  فْضا
ا
إِنَّ أ

ا انلَّاُس يِف ُبيُوتُِكْم، فا ها يُّ
ا
لُّوا أ ُقْمتُْم بِِه، فاصا

ْكتُوبةا  الاةا الما ْرِء يِف بايِْتِه ِإالَّ الصَّ الاِة الما  «.صا

** 

949. Текст  хадиса: 

Зейд ибн Сабит (да будет доволен им Аллах) 

передал: «Однажды Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) устроил для себя в мечети 

нечто вроде отдельной комнаты, отгородив 

циновкой из тростника небольшое пространство. 

Там Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) молился по ночам, пока к нему не 

стали приходить люди. И однажды ночью люди не 

услышали его голос. Они подумали, что Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) спит, и 

некоторые из них стали покашливать, дабы он 

вышел к ним. Выйдя к ним, он сказал: "Я видел то, 

что вы не переставали совершать это. И тогда я 

стал опасаться, что эта молитва будет вам 

предписана, и что если бы эта молитва была вам 

предписана, то вы не смогли бы выполнять её. О 

люди, молитесь в своих домах, ибо, поистине, если 

не считать обязательных молитв, лучшей является 

та молитва, которую человек совершает у себя 

дома.»"! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اختذ هل حجرة يف أحد زوايا املسجد من  -وسلم

معتكًفا، واكن يقوم الليل  حصري، والظاهر أنه اكن
ون به إىل أن اكن بعد  فيها فسمعه رجال فجاؤوا يأتمُّ
عدة يلال لم يسمعوا صوته؛ فظنوه نائماً، وقاموا 

-بإصدار بعض األصوات إليقاظه، فخرج إيلهم 
، وبني هلم بأنه لم ينم بل -عليه الصالة والسالم

 خيش أن يُفرض عليهم قيام الليل، وبنيَّ هلم أنه إن
فُرض لن يستطيعوا القيام به، كما بنيَّ هلم أن أفضل 

 صالة انلافلة هلم يف بيوتهم.

** 

В этом благородном хадисе разъясняется, что 

однажды Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) устроил для себя в одном из углов 

мечети нечто вроде отдельной комнаты, отгородив 

её циновкой из тростника. Исходя из очевидного 

смысла хадиса, он (да благословит его Аллах и 

приветствует) проводил благочестивое уединение 

в мечети  [в рамадане], совершая в ней 

дополнительные ночные  молитвы. Люди услышали 

его голос и стали приходить к нему, совершая 

позади него ночную молитву. Однако спустя 

несколько ночей они не услышали голос Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует) и 

подумали, что он спит. Тогда некоторые из них 

стали покашливать, дабы разбудить его. И в этот 

момент к ним вышел Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) и сказал, 

что он не заснул. Как разъяснил Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует), у него были 

опасения, что дополнительная ночная молитва 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 احلكمة. -االعتَكف  -قيام الليل  -نة االعتصام بالكتاب والسموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت  راوي احلديث:

 .متفق عليه اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ذ شيئًا اكحلجرة ويه الغرفة. •  احتجر حجرة : بالراء؛ أي: اختَّ
 .خبصفة : أي: من حصري، فيه منسوجة من سعف انلخل •

 .إيله رجال : فتطلبه رجال؛ يلقتدوا به يف صالتهفتتبع  •

 .املكتوبة : املفروضة، ويه الصلوات اخلمس •

 :فوائد احلديث
 .جواز حجز مَكن يف املسجد لالعتَكف، واالختصاص به للعبادة والراحة، إذا اكن هناك حاجة، واكن ال يضيق باملصلني .1

ال يراه املأموم، أو اكن أحدهما يف السطح، واآلخر يف املَكن األسفل، إذا اكنا مجيًعا  جواز اقتداء املأموم باإلمام ولو اكن اإلمام يف حجرة .2
 .باملسجد

بانتقال  فيه ديلل ىلع أنَّ احلائل بني اإلمام واملأمومني غري مانع من صحة الصالة واالقتداء، وقال انلووي: يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم .3
 .و يف غريه، أو أحدهما فيه، واآلخر يف غريه باإلمجاع. اهاإلمام، سواء صليا يف املسجد، أ

الَّ من عذر، أنَّ صالة انلافلة بابليت أفضل؛ تلنوير ابليت بالصالة، وابُلعد عن الرياء والسمعة، أما املكتوبة فالواجب اإلتيان بها يف املسجد، إ .4
 .هذا يف حق الرجال امللكفني

 املراجع:املصادر و

ة، توضيح األحَكم  -  .م 2003ه، 1423رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمسا

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

صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -
 .ه1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 (11292) الرقم املوحد:
  

будет вменена людям в обязанность, а если это 

произойдёт, то они будут не в состоянии выполнять 

её. Кроме того, Посланник Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует) разъяснил людям, что 

лучшей является та дополнительная молитва, 

которую они совершают у себя дома. 
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صلوا صالة كذا يف حني كذا، وصلوا صالة كذا 
يف حني كذا، فإذا حرضت الصالة فليؤذن 

 أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم قرآنا
 

«Совершайте такую-то молитву в такое-
то время и совершайте такую-то молитву 
в такое-то время, а когда настанет время 

молитвы, пусть кто-нибудь из вас 
произносит азан, и пусть имамом для вас 

будет тот из вас, кто знает больше из 
Корана.» 

 :احلديث .950
ِلمة، قال  -عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عمرو بن سا

أي -: قال يل أبو قالبة: أال تلقاه فتسأهل؟ -أي أيوب
فسأتله فقال: كنا  قال فلقيته -تسأل عمرو بن سلمة

كبان فنسأهلم: ما  بماء ممر انلاس، واكن يمرُّ بنا الرُّ
للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن 
اهلل أرسله، أوَح إيله، أو: أوَح اهلل بكذا، فكنُت 
رُّ يف صدري، واكنت  قا أحفظ ذلك الالكم، وكأنما يا

م بإسالمهم الفتح، فيقولون: ا تركوه وقومه، العرب تالاوَّ
فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق، فلما اكنت وقعة 
ر أيب قويم  أهل الفتح، بادار لكُّ قوم بإسالمهم، وبادا
بإسالمهم، فلما قدم قال: جئتكم واهلل من عند 

لُّوا »حقا، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  صا
لُّوا صالة كذا يف حني  صالة كذا يف حني كذا، وصا

ا حرضت الصالة فليؤذ ن أحدكم، كذا، فإذ
فنظروا فلم يكن أحد «. ويلاؤمَّكم أكرثكم قرآنا

موين  كبان، فقدَّ أكرث قرآنا مين، ملا كنت أتلىق من الرُّ
بني أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنني، واكنت يلع 
لَّصت عين، فقالت امرأة  بُْردة، كنت إذا سجدت تاقا

وا عنا اْستا  طُّ قارئكم؟ فاشرتوا  من اليح: أال ُتغا
فقطعوا يل قميصا، فما فرحُت بيشء فريح بذلك 

 القميص.

** 

950. Текст  хадиса: 

Аюб передаёт от Абу Кылябы от ‘Амра ибн Салимы. 

Аюб сказал: «Абу Кыляба сказал мне: “Почему бы 

тебе не встретиться с ним и не спросить его?”, имея 

в виду ‘Амра ибн Салиму. И я встретился с ним и 

спросил его». [‘Амр ибн Салима] рассказал: «Мы 

жили у источника, и мимо проезжали люди, и когда 

мимо нас проезжали всадники, мы всё спрашивали 

их [о Пророке (мир ему и благословение Аллаха)]: 

“Что с людьми? Что с людьми? Кто этот человек?” 

Они отвечали: “Он утверждает, что его послал 

Аллах, ниспосылающий ему [такие] откровения”, а я 

запоминал эти слова, и они словно отпечатывались 

в моём сердце. В основном арабы медлили с 

принятием ислама до покорения Мекки, говоря: 

“Оставьте его и его соплеменников: поистине, если 

он победит их, значит, он — истинный пророк”. А 

когда Мекка была покорена, все поспешили принять 

ислам. Мой отец принял ислам раньше других моих 

соплеменников, вернувшись же домой [после 

встречи с Посланником Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха)], он сказал: “Клянусь 

Аллахом, я пришёл к вам от истинного пророка, 

который сказал: ‹Совершайте такую-то молитву в 

такое-то время и совершайте такую-то молитву в 

такое-то время, а когда настанет время молитвы, 

пусть кто-нибудь из вас произносит азан, и пусть 

имамом для вас будет тот из вас, кто знает больше 

из Корана›”. После этого поискали, но не нашлось 

никого, кто знал бы больше из Корана, который я 

запоминал со слов проезжих всадников, и тогда они 

поставили меня вперёд, хотя мне было всего шесть 

или семь лет. А плащ, который был моей одеждой, 

задирался, когда я совершал земные поклоны, и 

одна женщина из нашего квартала сказала: “Не 

прикроете ли вы от нас зад вашего чтеца?” После 

этого, купив [ткань, люди] выкроили для меня 

рубаху, и ничему я не радовался так, как этой 

рубахе.» 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Достоверный. 
Степень достоверности 

хадиса: 
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 :Общий смысл :املعىن اإلمجايل

قال أيوب السختياين: قال يل أبو قالبة اجلريم: أالا 
تلىق عمرو بن سلمة فتسأهل عن األحاديث اليت 

عمرو بن سلمة فسأتله، فقال عنده. قال: فلقيت 
عمرو بن سلمة: كنا بموضع نْنل به واكن موضع 
مرور انلاس، واكن يمر بنا الراكب فنسأهلم عن انليب 

وعن حال العرب معه،  -صىل اهلل عليه وسلم-
فيقولون يزعم أن اهلل أرسله، وأوَح إيله بكذا مما 
سمعوه من القرآن، فكنت أحفظ ذلك القرآن حفًظا 

كأنه يُلصق يف صدري، واكنت العرب تنتظر متقنًا 
وال تسلم حىت تُفتح مكة، فيقولون: اتركوه وقومه 
قريشا فإنه إن انترص عليهم فهو نيب صادق. فلما 
فُتحت مكة أرسع لك قوم بإسالمهم، وأرسع أيب 

صىل اهلل -فأسلم أول قومه، وذهب إىل رسول اهلل 
اهلل فلما جاء من عنده قال: جئتكم و -عليه وسلم

حقا، وأخربهم  -صىل اهلل عليه وسلم-من عند انليب 
قال هلم: صلوا صالة كذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه 

يف وقت كذا، وصلوا صالة كذا يف وقت كذا، وإذا 
حرضت الصالة فليؤذن أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم 
حفًظا للقرآن. فنظروا فلم يكن أحد أكرث حفًظا 

لراكب وأحفظ منهم للقرآن مين، ملا كنت أتلىق ا
القرآن، فقدموين أصيل بهم واكن عمرى حينئذ ست 
أو سبع سنني، واكن يلعَّ ثوب قصري كنت إذا سجدت 
اجنمع يلعَّ وانكشف عين، فقالت امرأة من قويم: 
أال تغطوا عنا عورة قارئكم. فاشرتوا يل قميصا فما 
فرحت بيشء فريح بذلك القميص. وال يستدل بهذا 

م رشط سرت العورة يف الصالة ألنها احلديث ىلع عد
واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك قبل علمهم 

 باحلكم.

** 

Аюб ас-Сахтияни передаёт: «Абу Кыляба аль-

Джарми сказал мне: мол, почему бы тебе не 

встретиться с ‘Амром ибн Салимой и не спросить 

его о хадисах, которые он знает? И я встретился с 

‘Амром ибн Салимой и спросил его». И ‘Амр ибн 

Салима рассказал: «Мы жили в месте, мимо 

которого проезжали разные люди, и мы 

спрашивали их о Пророке (мир ему и 

благословение Аллаха) и о том, как арабы 

относятся к нему, и они говорили, что он 

утверждает, что это Аллах послал его и внушает 

ему откровение, и пересказывали, что они слышали 

из Корана, и я очень хорошо запоминал это — как 

будто оно отпечатывалось в моём сердце. Арабы в 

основном выжидали и не принимали ислам до 

самого покорения Мекки. Они говорили: мол, 

оставьте его и его соплеменников-курайшитов, и 

если он одержит победу над ними, значит, он — 

истинный пророк. 

А после покорения Мекки люди поспешили принять 

ислам, и мой отец принял ислам раньше своих 

соплеменников и отправился к Посланнику Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха). Вернувшись, он 

сказал: “Я прибыл к вам, клянусь Аллахом, от 

истинного пророка!” И он сообщил им, что Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) велел им: 

“Совершайте такую-то молитву в такое-то время, а 

такую-то молитву — в такое-то время, и когда 

настанет время молитвы, пусть кто-нибудь 

произнесёт азан, и пусть имамом будет тот, кто 

больше других знает из Корана”. И оказалось, что 

никто не знал из Корана больше, чем я, потому что 

я заучивал его от проезжающих всадников. И они 

поручили мне руководить их молитвой, хотя тогда 

мне было всего шесть или семь лет. 

А на мне была очень короткая одежда, и когда я 

совершал земные поклоны, она задиралась на мне, 

и одна женщина из числа наших соплеменников 

сказала: “Не закроете ли вы от нас аурат вашего 

чтеца?” И они купили мне рубаху, и я ничему так не 

радовался, как этой рубахе». И это событие нельзя 

приводить в качестве доказательства того, что 

сокрытие аурата не является непременным 

условием для молитвы, потому что это всего лишь 

рассказ о произошедшем, и существует 

вероятность того, что это было до того, как они 

ознакомились с соответствующими нормами 

Шариата. 
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  الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحَكم اإلمام واملأموم اتلصنيف:

 املغازي والسريموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 
ِلمة احلديث:راوي   عمرو بن سا

 .رواه ابلخاري اتلخريج:

 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ماء : املْنل اذلي يْنل عليه انلاس •

كبان : مجع راكب اإلبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق ىلع من ركب دابة •  .الرُّ

رُّ : يستقر • قا  .يا

م : تنتظر •  .تالاوَّ

 .ظهر : انترص •

 .بادار : أرسع •

 .بُْردة : كساء أسود مربع فيه خطوط صفر تلبسه األعراب •

لَّصت : اجنمعت وانضمت •  .تاقا

 .اْست : عورة •

 :فوائد احلديث
 .جواز إمامة الصيب املمزي يف الفريضة .1

 . األحق باإلمامة األكرث حفظاً للقرآن .2

 .مرشوعية األذان .3

 .أن القرآن سبب لرفعة اإلنسان، وعلو مقامه يف ادلنيا واآلخرة .4

 .ن اتلميزي يكون بالسادسة أو السابعة حبسب قوة إدراك الصيبأ .5

 املراجع:املصادر و

 .ه1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، ملحمود بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .سبل السالم، املؤلف: حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد الصنعاين، انلارش: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

 1323ن أىب بكر القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن حممد ب
 .ه

   (11296) الرقم املوحد:
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 املحتويات
  .................................................................................................................................. أحاديث الفقه وأصوهل

 1 ........ اكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم الكتاب، وسورتني، ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

«В каждом из первых двух ракятов полуденной молитвы Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) обычно читал "Мать Писания" (т. е. "аль-Фатиху") и ещё одну суру после 
неё, тогда как в двух последних ракятах он читал только "Мать Писания", хотя иногда мы 

слышали, как он читает тот или иной аят.» ............................................................................ 1 

 3 ................. اكن يقرأ يف صالة الفجر، يوم اجلمعة: الم تْنيل السجدة، وهل أىت ىلع اإلنسان حني من ادلهر -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Во время рассветной молитвы по пятницам Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) обычно читал [суру, начинающуюся со слов] «Алиф. Лям. Мим. Это Писание, 
в котором нет сомнения, ниспослано от Господа миров...» (сура 32, аяты 1-2) и [суру, 
начинающуюся со слов] «Разве не прошло для человека то время...» (сура 76, аяты 1-2), а во 
время пятничной молитвы Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обычно читал 

суры «аль-Джумуа» («Собрание») и «аль-Мунафикун» («Лицемеры»). ............................... 3 

ِة يوم اجلمعة واإلمام خيطب -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب   5 ....................................................................... ناىه عن احِلبْوا

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил сидеть, подтянув к животу согнутые в 
коленях ноги и завернувшись в одну одежду, в пятницу, когда имам произносит проповедь.

 .................................................................................................................................................... 5 

 7 .................................................................................... نىه عن بيع الوالء وعن هبته -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил продавать и дарить право на 
наследство (аль-валя`) [вольноотпущенника].» ..................................................................... 7 

 9 ....................................................... نىه عن نكاح املتعة يوم خيرب، وعن حلوم احلمر األهلية -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил временные браки и употребление в 
пищу мяса домашних ослов во время завоевания Хайбара. ................................................... 9 

 11............................................... وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب العاملني -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), Абу Бакр и ‘Умар начинали молитву с 
чтения: “Хвала Аллаху, Господу миров”.» ...............................................................................11 

 13.................................................................................. أِت بثلَث مد فجعل يدلك ذراعه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم

Пророку (мир ему и благословение Аллаха) принести две трети мудда воды, и он принялся 
тереть предплечья. ...................................................................................................................13 

 15.................................................................. أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأ

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) поцеловал одну из своих жён, а потом вышел на 
молитву, не совершив малое омовение. ..................................................................................15 

 17..................................................................... أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم يؤالكوها، ولم جيامعوهن يف ابليوت

«У иудеев было принято не есть и не находиться в домах вместе со своими женщинами, 
когда у тех наступал период месячных. В связи с этим сподвижники Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) спросили его о том, правильно ли это, и Всевышний 
Аллах ниспослал следующий аят: "Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: <Они 
причиняют страдания. Посему отстраняйтесь от [половой близости] с женщинами во время 
менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то 
приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся и любит 

очищающихся( ">2:222.») ........................................................................................................17 

 22............................................................................ بربدة منسوجة -صىل اهلل عليه وسلم-أن امرأة جاءت إىل رسول اهلل 

«Как-то раз одна женщина принесла Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
окантованный тканый плащ…» ..............................................................................................22 

 24... «يا أم فالن انظري أي السكك شئت، حىت أقيض لك حاجتك»أن امرأة اكن يف عقلها يشء، فقالت: يا رسول اهلل إن يل إيلك حاجة، فقال: 
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Анас (да будет доволен им Аллах) передаёт, что одна недалёкая женщина сказала: «О 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), я нуждаюсь в твоём совете». Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О мать такого-то, выбирай любую дорогу, какую 
захочешь, и я удовлетворю твою просьбу». После этого он поговорил с ней на одной из 

дорог, и она сказала ему всё, что хотела сказать [Муслим]. ..................................................24 

قالت: نعم، قال: فأجازه.« أرضيت من نفسك ومالك بنعلني؟»: -صىل اهلل عليه وسلم-أن امرأة من بين فزارة تزوجت ىلع نعلني، فقال رسول اهلل 
 ...................................................................................................................................................26 

Одна женщина из бану Фазара вышла замуж, согласившись на пару сандалий в качестве 
брачного дара, и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил её: «Ты 
согласна отдать себя и своё имущество за пару сандалий?» Она ответила: «Да». И он 

разрешил этот брак. .................................................................................................................26 

 28................................................................................................ أن امرأة من جهينة أتت انليب ويه حبىل من الزنا

«Одна женщина из племени Джухайна пришла к Пророку (мир ему и благословение 
Аллаха), будучи беременной от прелюбодеяния…» ..............................................................28 

 30.................... سجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم-أن أبا هريرة قرأ هلم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل 

Абу Хурейра прочитал людям (суру) «Когда небо расколется...» и совершил в ней земной 
поклон. Завершив молитву, он сообщил им, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) также совершал земной поклон, читая эту суру. .............................30 

 32.................................... عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل -صىل اهلل عليه وسلم-أن أم حبيبة استحيضت سبع سنني، فسألت رسول اهلل 

«Умм Хабиба страдала маточным кровотечением семь лет, и она спросила об этом 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и он велел ей совершать полное 

омовение». Она сказала: «И она совершала полное омовение для каждой молитвы.» .......32 

 34...... هاقد أمرها أن تؤم أهل دار -صىل اهلل عليه وسلم-أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري، واكنت قد مجعت القرآن، واكن انليب 

Умм Варака бинт ‘Абдуллах ибн аль-Харис аль-Ансарийя (да будет доволен ею Аллах) 
выучила наизусть Коран, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) велел ей 
руководить молитвой своих домочадцев. У неё был муэдзин, и она руководила молитвой 

своих домочадцев. ....................................................................................................................34 

 36..................أن يرجع فينادي: أال إن العبد قد نام، أال إن العبد قد نام -صىل اهلل عليه وسلم-أن بالال أذن قبل طلوع الفجر، فأمره انليب 

«Однажды Биляль произнёс азан до наступления рассвета, и тогда Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) велел ему вернуться и возвестить: “Слушайте, раб (Аллаха) ещё 

спал! Слушайте, раб (Аллаха) ещё спал”!» ..............................................................................36 

َّ -صىل اهلل عليه وسلم-أن تالِْبياةا رسول اهلل  َّيْكا ال رشيك لك بلا ، بلا َّيْكا َّيْكا اللَُّهمَّ بلا ، إن احلمد وانلعمة لك وامللك، ال رشيك لك: بلا  38.......... يْكا

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) произносил тальбию следующим 
образом: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя 
сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, Тебе надлежит хвала, и милость принадлежит 
Тебе, и владычество, нет у Тебя сотоварища! (Ляббай-кя-Ллахумма, ляббай-кя, ляббай-кя, 
ля шарикя ля-кя, ляббай-кя, инна-ль-хамда, ва-н-ни‘мата ля-кя ва-ль-мульк, ля шарикя ля-
кя)». А ‘Абдуллах ибн ‘Умар добавлял к этим словам: «Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой 
и готов служить Тебе! Всё благо в Твоих Руках, к Тебе обращены все стремления обрести 
награду и все дела! (Ляббай-кя, ляббай-кя ва са‘дайкя ва-ль-хайру би-йадайкя ва-р-рагбау 

иляйкя ва-ль-‘амаль).» .............................................................................................................38 

 40............................. وال ترضب الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال يف ابليت -أو اكتسبت-أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت 

"Ты обязан кормить её, если ешь сам, и одевать её, если одеваешься сам. И ты не имеешь 
права бить её по лицу, говорить ей мерзкие слова и оставлять её, если только (это не 

происходит) дома" ....................................................................................................................40 

يغدو إيله، فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن ىلع شاكر،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن ثمامة احلنيف أرس، فَكن انليب 
 42.................................................................................................................. وإن تُرِد املال ُنْعِط منه ما شئت

«Во время одного из походов Сумама аль-Ханафи попал в плен. Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) подошёл к нему и спросил: “Что скажешь, о Сумама?” Сумама 
ответил: “Если ты убьешь меня, то будет кому за меня отомстить, а если окажешь мне 
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милость, то окажешь её человеку благодарному. Если же ты хочешь денег, то требуй с меня, 
чего пожелаешь”!» ....................................................................................................................42 

ل األمحر؟ فقال رسول اهلل  دا يف املسجد فقال: من دااعا إىل اجلاما اشا ؛ إنما بُنِياِت املساجد ملا بُنِياْت هل-صىل اهلل عليه وسلم-أن رُجال ن ْدتا  46.. : ال وجا

Однажды один человек стал спрашивать в мечети о пропавшем верблюде и говорить: «Кто 
объявлял о найденном красном верблюде?» И Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Да не найдёшь ты! Поистине, мечети построены для того, для чего они 

построены»! ..............................................................................................................................46 

 48...................................................................... قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل أىت انليب 

К Пророку (мир ему и благословение Аллаха) пришёл один человек, который сказал жене 
формулу зыхара, а потом вступил с ней в половые отношения. ...........................................48 

اِء ورسول اهلل  ضا ِة من باب اكن حنو دار الْقا ُْطُب  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل دخل املسجد يوم اجْلُُمعا  50................................ قائم خيا

«…один человек вошёл в мечеть в пятницу через дверь, которая напротив дома [Умара, 
проданного ради] выплаты долгов, когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) стоял, произнося проповедь…» .................................................................................50 

 54................. «فعىل مثلها فاشهد، أو دع»قال: نعم، قال: « هل ترى الشمس؟»عن الشهادة، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل سأل انليب 

Один человек спросил Пророка (мир ему и благословение Аллаха) о свидетельстве, и 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Видишь ли ты солнце?» Тот ответил: 
«Да». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Относительно столь 

же ясного, как оно, свидетельствуй, а в противном случае откажись» .................................54 

 56............................................................ ديته اثين عرش ألًفا -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجاًل من بين عدي قتل فجعل انليب 

Когда один человек из бану ‘Ади был убит, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
назначил за него компенсацию (дийа) в размере двенадцати тысяч дирхемов. ..................56 

فتالعنا، كما قال اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-فأمرهما رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجال رىم امرأته، وانتىف من ودلها يف زمن رسول اهلل 
 58................................................................................................ تعاىل، ثم قىض بالودل للمرأة، وفرق بني املتالعنني

«Один мужчина обвинил свою жену в прелюбодеянии при жизни Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел 
каждому из них призвать на себя проклятие Аллаха [в случае лжи] (ли‘ан). И они сделали 
это, как и сказал Всевышний Аллах, а потом он постановил, что ребёнок [будет относиться 

к] женщине, и расторг брак этих двоих, призывавших на себя проклятие.» .......................58 

 60...................... وقد وضع رجله يف الغرز: أي اجلهاد أفضل؟ قال: لكمة حق عند سلطان جائر -صىل اهلل عليه وسلم-أن رجال سأل انليب 

«Как-то раз некий мужчина, уже вложивший ногу в стремя, спросил Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует): "Какой джихад является наилучшим?" — на что он 

ответил: "Слово истины в присутствии несправедливого правителя.»" ...............................60 
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يل  وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  ةا  بنت زينب بنت رسول اهلل اكن يُصا اما ما
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«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совершал молитвы после 
предвечерней молитвы (аль-‘аср) и запрещал делать это другим, а также постился не 

разговляясь и запрещал такой пост другим.» ...................................................................... 107 

وااِخِر من رمضان، حىت ت -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
ا
رْشِ اأْل  109 ...... ، ثم اعتكف أزواجه بعده-عز وجل-وفاه اهلل اكن يعتكف يف الْعا

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) посвящал неотлучному 
пребыванию в мечети (и‘тикяф) последнюю декаду рамадана до тех пор, пока Всемогущий 

и Великий Аллах не упокоил его, и после его кончины то же самое делали его жёны.» ... 109 

نىه أن يصىل يف سبعة مواطن: يف املزبلة، واملجزرة، واملقربة، وقارعة الطريق، ويف احلمام، ويف معاطن اإلبل،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
 111 ............................................................................................................................ وفوق ظهر بيت اهلل

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) запретил совершать 
молитву в семи местах: на мусорной свалке, на скотобойне, на кладбище, посреди дороги, в 

бане, у водопоя верблюдов и на крыше Каабы.» .................................................................. 111 
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спросил: «А как определяется их годность к употреблению?» Он ответил: «Их 
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ислам. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал ему выбрать из 
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и Абу Хурайра сказал: «О Аллах, да»! ................................................................................... 160 
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"«Запретил ли Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поститься в пятницу?" 
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«Начало [отведённого для молитвы] времени – это довольство Аллаха, середина его – это 
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её выдал первый из них. И товар любого человека, который продал его двоим, принадлежит 
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«О люди, вы едите эти два растения, которые я считаю не иначе как отвратительными: лук 
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занавеску. Он скончался позже в тот же день, и это был понедельник. ............................. 210 

ما، فجعل احلرام حالاًل، وجعل يف ايلمني كفارة -صىل اهلل عليه وسلم-آىل رسول اهلل  رَّ  212 ......................................... من نسائه، واحا

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отрёкся от своих жен. Тем 
самым он запретил себе то, что было дозволено, но впоследствии он отказался от своей 

клятвы и искупил ее ............................................................................................................... 212 

بْحا بالِوتر  214 ............................................................................................................................ بااِدُروا الصُّ

«Спешите совершить витр до наступления рассвета»... ....................................................... 214 
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«Прекрасно! Это имущество принесёт доход! Это имущество принесёт доход! Я слышал 
твои слова и, поистине, я считаю, что тебе следует отдать её своим близким»... ............... 215 
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 218 ................................................................................................................................... ثالث وستني

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стал пророком в сорок лет, 
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было приказано переселиться, и он прожил в Медине ещё десять лет. Скончался же он в 

возрасте шестидесяти трёх лет. ............................................................................................. 218 
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души и от дурного глаза завистника! Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха заклинаю 
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«Я присягнул Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в том, что буду 
совершать молитвы, выплачивать закят и чистосердечно относиться к каждому 
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 228 ................ الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأيس فأقامين عن يمينهيصيل من  -صىل اهلل عليه وسلم-بت عند خاليت ميمونة، فقام انليب 

«Однажды я ночевал у своей тетки Маймуны, и когда ночью Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) встал для совершения молитвы, я встал слева от 

него, но он, взяв меня за голову, поставил меня справа от себя.» ....................................... 228 

خياًل قِبال جند، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال هل: ثمامة بن أثال، سيد أهل ايلمامة، فربطوه بسارية من  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
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Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (мир ему и 
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спросил: «Что скажешь, о Сумама?» Сумама сказал: «У меня все хорошо, о Мухаммад, так 
как, если ты убьёшь меня, будет кому за меня отомстить, если окажешь мне благодеяние, то 
окажешь его человеку благодарному, если же ты хочешь денег, то проси и получишь, что 
пожелаешь!» Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) оставил его до 
следующего дня, а потом снова спросил его: «Что скажешь, о Сумама?» Он сказал: «То же, 
что я уже говорил: если ты окажешь мне благодеяние, то окажешь его человеку 
благодарному, если ты убьёшь меня, будет кому за меня отомстить, если же ты хочешь 
денег, то проси и получишь, что пожелаешь!» Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) оставил его до следующего дня, а потом снова спросил его: «Что скажешь, о 
Сумама?» — и он сказал: «То же, что я уже говорил: если ты окажешь мне благодеяние, то 
окажешь его человеку благодарному, если ты убьёшь меня, будет кому за меня отомстить, 
если же ты хочешь денег, то проси и получишь, что пожелаешь!» Тогда Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) велел: «Отпустите Сумаму». После этого Сумама 
направился в пальмовую рощу, находившуюся поблизости от мечети, совершил полное 
омовение, а потом вошёл в мечеть и сказал: «Свидетельствую, что нет божества, кроме 
Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. О Мухаммад! Клянусь 
Аллахом, не было на земле лица, более ненавистного для меня, чем твоё лицо, но теперь 
оно стало для меня самым любимым из всех лиц! Клянусь Аллахом, не было религии, более 
ненавистной для меня, чем твоя религия, а теперь твоя религия стала для меня самой 
любимой! Клянусь Аллахом, не было города, более ненавистного для меня, чем твой город, 
а теперь этот город стал для меня самым любимым! Поистине, твои всадники захватили 
меня в то время, когда я хотел совершить ‘умру». И Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) порадовал его благой вестью и велел ему совершить эту ‘умру, когда 
же Сумама приехал в Мекку, кто-то сказал ему: «Так ты отрёкся от своей веры?» В ответ 
Сумама сказал: «Нет, но я принял ислам вместе с Мухаммадом, Посланником Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), и, клянусь Аллахом, не поступит к вам из Ямамы ни 
зёрнышка пшеницы без разрешения Посланника Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха)»!................................................................................................................................. 230 

 236 .................................................................................... بىل فجدي خنلك، فإنك عىس أن تصديق، أو تفعيل معروفًا

Конечно, [выходи и] срывай финики, ибо [если ты выйдешь, то], может быть, подашь 
милостыню (или: "совершишь нечто одобряемое Шариатом"). ......................................... 236 

ُكم تُكتب آثاُرُكم ُكم، تُكتب آثاُرُكم، ديارا  238 ................................................................................ بين سلمة، ِديارا

«Бану Салима, оставайтесь на своей земле, ибо ваши шаги [к мечети] записываются! Бану 
Салима, оставайтесь на своей земле, ибо ваши шаги [к мечети] записываются»! ............. 238 

قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة،  -صىل اهلل عليه وسلم-بح إذ جاءهم آت، فقال: إن انليب بينما انلاس بقباء يف صالة الص
 242 ..................................................................................................................................... فاستقبلوها

«Однажды, когда люди совершали рассветную молитву в селении Куба, к ним пришёл 
какой-то человек и сказал: "Ночью Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) был 
ниспослан Коран, в котором ему было велено обращаться лицом к Каабе, так повернитесь 
же к ней!" В это время лица людей были обращены в сторону Шама, но услышав его слова, 

они тут же повернулись к Каабе.» ......................................................................................... 242 
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تُْه  قاصا ، إذ وقع عن راحلته، فاوا فاةا را تْهُ -بينما رجل واقف بِعا نُوُه يف -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل  -أو قال: فاأْوقاصا ف  : اْغِسلُوُه  بماء وسدر، وكا
ُث يوم القيامة ُملب ياً  ُروا رأسه؛ فإنه ُيبْعا  245 ............................................................................. ثوبيه، وال حُتان ُطوهُ، وال خُتام 

«Некий мужчина во время стояния на Арафате неожиданно упал со своей верблюдицы, 
будучи сброшенным ею, и сломал себе шею. После чего Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: "Обмойте его тело водой с ююбой и оберните его в его 
одежды паломника, но не умащайте его благовониями и не покрывайте его голову, ибо, 

поистине, в День Воскресения он будет воскрешен произносящим слова тальбийи.»"..... 245 

 248 ..................................................................................... بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتًا يف سحابة

«Некий человек шёл по пустыне»... ...................................................................................... 248 

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

«Однажды, когда мы были в пути вместе с Пророком (мир ему и благословение Аллаха), 
приехал один человек на своей верблюдице»... ................................................................... 250 

يًا من صدور الرجال من انلعم  252 .................. بئس ما ألحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نيس واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفص 

"Плохо, когда кто-то из вас говорит: "Я забыл такой-то и такой-то аят", ибо его заставили 
позабыть! Так продолжайте же заучивать Коран, ибо он покидает сердца людей быстрее, 

чем отборные верблюды." ...................................................................................................... 252 

اِخرِ  رْشِ األوا ْدر يف الِوتِْر من الْعا ْوا يللة القا ارَّ  254 ................................................................................................... حتا

«Ищите Ночь Предопределения в нечетных числах последних десяти [дней Рамадана].»
 ................................................................................................................................................. 254 

ُحوِر باركة ُروا؛ فإن يف السَّ حَّ اسا  256 .................................................................................................................. ت

«Совершайте сухур, ибо, поистине, в сухуре — благодать.» ................................................. 256 

ْرناا مع رسول اهلل  حَّ اسا ُحوِر ؟ قال: قاْدُر مخسني آية، ثم قام إىل الصالة. قال أنس: قلت لزيد: ك-صىل اهلل عليه وسلم-ت السَّ  258 م اكن بني األذان وا

«“Однажды мы совершили сухур вместе с Посланником Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), после чего он приступил к молитве”. Я спросил Зейда: “А сколько времени прошло 
между азаном и сухуром?” Он ответил: “Столько, сколько хватило бы для того, чтобы 

прочитать пятьдесят аятов”.» ................................................................................................ 258 
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عا أ امِلاً ما ُه سا ْو يُرِْجعا

ا
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فَّاُه: أ ِبيِلِه إْن تاوا اِهِد يِف سا ا اهلل لِلُْمجا لكَّ ةٍ تاوا ِنيما  260 ...................................................... ْو غا

«Аллах гарантировал сражающемуся на Его пути, что если Он упокоит его, то введёт его в 
Рай, или же возвратит его благополучно с наградой или трофеями.» ................................ 260 

اِعداً  ُع ايْلاُد يِف ُربِْع ِدينااٍر فاصا  262 ............................................................................................................... ُتْقطا

«Руку [в качестве уголовного наказания за воровство] следует отрубать за украденное 
стоимостью в четверть динара и выше.» .............................................................................. 262 

 264 .................................................................................................... حتته، ثم تقرصه باملاء، وتنضحه، وتصيل فيه

«Она должна отскребсти [засохшую кровь], потереть это место с водой, потом полить водой, 
а потом молиться в этой одежде» .......................................................................................... 264 

 266 .................................................... ميمونة وهو حمرم، وبىن بها وهو حالل، وماتت برسف - عليه وسلمصىل اهلل-تزوج انليب 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Маймуне в состоянии ихрама, 
а вступил с ней в интимную близость после выхода из состояния ихрама. Она скончалась в 

местечке Сариф. ..................................................................................................................... 266 

ْن يْعراض عميل وأنا صائم
ا
 268 ....................................................................... تعرض األعمال يوم اإلثنني واخلميس فاأِحبُّ أ

«Дела людей представляются в понедельник и в четверг, и я хочу, чтобы мои дела 
представлялись в то время, когда я соблюдаю пост.» .......................................................... 268 

 271 ................ جتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف صالة الفجرتفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده، خبمس وعرشين جزءا، و

«Общая молитва превосходит молитву, совершаемую любым из вас в одиночестве, в 
двадцать пять раз, и ангелы ночи встречаются с ангелами дня во время рассветной 
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 273 .......................................................... ، ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللتقدموا فأتموا يب، ويلأتم بكم من بعدكم
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«Вставайте поближе ко мне и повторяйте за мной, и пусть следующие за вами повторяют 
за вами, ибо, поистине, люди не перестанут отдаляться, пока Аллах не отдалит их» ........ 273 

 275 ..................................................................................... والطالق والرجعة ثالث جدهن جد، وهزهلن جد: انلَكح

"Три вещи воспринимаются всерьёз, и когда их произносят всерьёз, и когда их произносят 
ради забавы. Это – брак, развод и возобновление брака." ................................................... 275 

 تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع، وحني ينهانا أن نصيل فيهن، أو أن نقرب فيهن موتانا: حني -صىل اهلل عليه وسلم-ثالث سااعت اكن رسول اهلل 
 277 ............................................................. يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس، وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب

«Есть три промежутка времени, в которые Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) запрещал нам совершать молитву и хоронить наших умерших: с восхода солнца до 
того времени, когда оно поднимется над горизонтом; когда солнце в зените, пока оно не 

отклонится от точки зенита; и перед самым заходом солнца, пока оно не зайдёт.» .......... 277 

ان: رُجٌل من أهل الكتاب آمن بِناِبي   باها فأحسن ثالثة هلم أْجرا ة فأدَّ ايِله، وراُجل اكنت هل أما وا قَّ ما قَّ اهلل، وحا دَّى حا
ا
بْد اململوك إذا أ ن بمحمد، والعا ه، وآما

ها فزتوجها؛ فله أجران ا، ثم أْعتاقا ها ا فأحسن تاْعِليما ها لَّما  280 .............................................................................. تاأِديباها، واعا

«Троим уготована двойная награда: мужчине из числа обладателей Писания, 
уверовавшему в своего пророка, а затем уверовавшему и в Мухаммада; подневольному рабу, 
если он выполняет свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к своим 
хозяевам; а также мужчине, имевшему рабыню, которую он должным образом воспитывал 
и обучал, а затем освободил её и женился на ней, — каждому из них уготована двойная 

награда.» ................................................................................................................................. 280 

 282 ................................................................................................................................ ثالثة هلم أجران

«Трое получат двойную награду.» ......................................................................................... 282 

 284 ................................................................................. ثمن اللكب خبيث، ومهر ابليغ خبيث، وكسب احلجام خبيث

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Полученное от продажи 
собаки скверно, заработок блудницы скверен и заработок делающего кровопускание 

скверен.» ................................................................................................................................. 284 

 286 ............................................................................................................. جاء أعرايب فبال يف طائفة املسجد

«Однажды пришёл бедуин и помочился прямо в одном из углов мечети, и люди закричали 
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тот закончил мочиться, по велению Пророка (мир ему и благословение Аллаха) на его мочу 
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ُْطُب انلاس يوم اجلمعة، فقال: صليت يا فالن؟ قال: ال، قال: قم فاركع ركعتني -صىل اهلل عليه وسلم-جاء رجل وانليب   288 .................... خيا

Однажды в мечеть пришел некий мужчина, в то время как Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) обращался к людям с проповедью, [и сел]. Тогда Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Ты молился, о такой-то?» Мужчина 

ответил: «Нет». На что он сказал ему: «Тогда встань и соверши два ракята молитвы.» ... 288 

 291 ..................................................................... يعودين، ليس براكب بغل وال بِْرذاون -صىل اهلل عليه وسلم-جاءين انليب 

Джабир [ибн ‘Абдуллах] (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) навестил меня, когда я был болен, придя пешком, и он не 

приезжал на муле или коне» [Бухари]. ................................................................................. 291 

 293 .......................................................................................... جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

Ведите джихад против многобожников вашим имуществом, душами и речами”! ............. 293 

 295 .................................................... ويللة للمقيم. ثالثة أيام ويلايلهن للمسافر، ويوما -صىل اهلل عليه وسلم-جعل رسول اهلل 

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) установил [срок для 
обтирания кожаных носков] в три дня и три ночи для путника и в один день и одну ночь 

для находящегося дома.»" ..................................................................................................... 295 

ب ْح بينهما، وال ىلع إثِْر واحدة منهمابني املغرب والعش -صىل اهلل عليه وسلم-مجع انليب  ْمع، لُك واحدة منهما إقامة، ولم يُسا  297 ........... اء بِـجا

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, объединил закатную (магриб) и ночную (иша) 
молитвы, возгласив для каждой из них икамат. При этом он не восхвалял Аллаха ни между 

двумя этими молитвами, ни после них. ................................................................................ 297 
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يْف بة بالسَّ ْ احر رضا دُّ السَّ  299 .................................................................................................................... حا

“Шариатское наказание для колдуна – отрубание [головы] мечем.” .................................. 299 

اتِِهم ها مَّ
ُ
ِة أ ُحْرما اِعِدين كا ُة نساء املجاهدين ىلع القا  301 ......................................................................................... ُحْرما

«Женщины сражающихся на пути Аллаха так же запретны для остающихся, как их 
собственные матери»... .......................................................................................................... 301 

ِحلَّ إِلنااثِِهمْ 
ُ
يِت، وأ مَّ

ُ
ِب ىلع ُذُكوِر أ ها ما بِلاُس احلاِريِر واذلَّ  303 ......................................................................................ُحر 

«Ношение шёлка и золота запрещено мужчинам моей общины и дозволено её женщинам.»
 ................................................................................................................................................. 303 

لُْت إىل رسول اهلل  راى  -صىل اهلل عليه وسلم-مُحِ
ا
عا بالاغا بِكا ما أ راى الواجا

ُ
ْمُل ياتانااثاُر ىلع وجيه. فقال: ما ُكنُْت أ القا راى اجلاْهدا بالاغا بك ما -وا

ُ
أو ما كنت أ

رى
ا
ُد شاة؟ فقلت: ال. فقال: ُصْم ثالثة أيام، أو أطعم-أ ِ

جتا
ا
 305 ...................................................................... ستة مساكني ! أ

«Меня привели к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а вши 
опадали мне на лицо. Тогда он сказал: "Вот уж не думал я, что ты испытываешь настолько 
сильные страдания, как вижу это сейчас! (или он сказал: "Вот уж не думал я, что ты 
испытываешь настолько сильные затруднения, как вижу это сейчас!") Есть ли у тебя баран?" 
Я ответил: "Нет". Тогда он сказал: "Постись в течение трех дней или накорми шестерых 

бедняков, раздав каждому из них по половине са‘ еды.»" ................................................... 305 

اناه أ ا، واكن يأُمر ِغلْما بْلاُكْم، فلم يُوجد هل من اخلارْي يشء، إال أنه اكن خُياالط انلاس واكن ُمورِسً اواُزوا عن الُمْعرِس، قال ُحوِسب رُجل ممن اكن قا تاجا ن يا
ااوُزوا عنه-عز وجل-اهلل  قُّ بذلك منه؛ جتا  308 ............................................................................................. : حنن أحا

«С одного человека, жившего до вас, потребовали отчёта [после его смерти], и у него не 
обнаружилось ни одного благого дела, если не считать того, что, будучи состоятельным, он 
вёл разные дела с людьми и всегда приказывал своим слугам проявлять снисхождение к 
тем, кто испытывал затруднения. И Великий и Всемогущий Аллах сказал: "А Мы обладаем 

бóльшим правом на это, чем он, так проявите же снисхождение к нему»"! ....................... 308 

 310 .............................................................. يف حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنني -صىل اهلل عليه وسلم-حجَّ يب مع رسول اهلل 

«Меня взяли в прощальный хадж вместе с Посланником Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), когда мне было семь лет.» ...................................................................................... 310 

، وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو ال تساوي، ثم قال: ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-حج انليب   312 ..... «امهلل حجة ال رياء فيها، وال سمعة» رحٍل رثٍّ

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) совершал хадж на старом седле, на котором лежал кусок ворсистой ткани 
стоимостью в четыре дирхема или даже меньше, и он сказал: “О Аллах, да будет это 

доводом, в котором нет ничего совершаемого напоказ”» [Ибн Маджа]. ............................ 312 

 314 ............................................................................................................. حديث جابر يف صفة حجة الوداع

Хадис Джабира о прощальном хадже Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).
 ................................................................................................................................................. 314 

 325 ............................................................................................................ حديث ذي ايلدين يف سجود السهو

Хадис от «Двурукого» о совершении земных поклонов по невнимательности. ................. 325 

 330 ..........................................................................حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه عند الفراق باإلسالم

Хадис Рафи ибн Синана о том, как ребёнку предоставили выбор между родителями, 
которые расстались из-за принятия одним из них ислама. ................................................. 330 

ة  332 ............................................................................................................... حديث ُسبيعة األسلمية يف الِعدَّ

«Когда он сказал мне это, я тем же вечером закуталась в свою одежду и пошла к 
Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Я спросила его об этом, и он сказал, 
что моя ‘идда закончилась с рождением ребёнка, и велел мне выходить замуж, если я этого 

хочу.» ...................................................................................................................................... 332 

 335 ............................................................................................ يف الظهار -ريض اهلل عنه-حديث سلمة بن صخر 

Хадис Салямы ибн Сахра, да будет доволен им Аллах, о зыхаре. ........................................ 335 

 338 ..................................................................................................................... حديث قصة بريرة وزوجها

История Бариры и ее мужа. ................................................................................................... 338 
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 340 ............................................................................................................................. حكم طالق ابلتة

Постановление Шариата об окончательном разводе. .......................................................... 340 

راجْ  ، وما ِفيناا صائٌم  -صىل اهلل عليه وسلم -ناا مع رسول اهلل خا ِة احْلار  ُه ىلع رأسِه من ِشدَّ ُع يادا اضا ُدناا يلا حا
ا
ِديٍد، حىت إن اكن أ رٍّ شا يف شهر رمضان، يف حا

ةا  -صىل اهلل عليه وسلم-إال رسول اهلل   342 ..................................................................................... وعبد اهلل بن راوااحا

«Однажды во время рамадана мы двинулись в путь вместе с Посланником Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) в такой жаркий день, что человек из-за сильной жары вынужден 
был прикрывать голову рукой, и среди нас не было постящихся, если не считать 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и ‘Абдуллаха ибн Равахи.» ......... 342 

 ْ اللكا ُة، وا را
ْ
أ الفا ْقراُب، وا العا ةُ، وا

ا
أ ِم: الُغراُب، وااحلِدا وااب  لُكُُّهنَّ فااِسٌق، ُيْقتالْنا يف احلارا ٌس من ادلَّ ُقورُ مخا  344 .......................................... ُب العا

«Пять живых существ являются вредителями и убиваются даже на священной территории 
Харам: и это ворона, коршун, скорпион, мышь и бешеная собака.» ................................... 344 

ياْكيِف بانِيِك  ا ياْكِفيِك وا ْعُروِف ما اهِلِ بِالْما  346 .......................................................................................... ُخِذي ِمْن ما

«Бери из его имущества то, что необходимо тебе и твоим детям, но знай меру.» .............. 346 

اْستا  -صىل اهلل عليه وسلم-خرج انليب  را فيهما بالِقراءةي ها ّول رِدااءه، ثم صىلَّ ركعتني، جا  348 ...................... ْسيِق، فتوجه إىل القبلة يدعو، وحا

«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел для проведения молитвы о 
ниспослании дождя. Он повернулся лицом к кибле, обратился к Аллаху с мольбой, надел 

свою накидку по-другому, а затем совершил молитву в два ракята, читая в них Коран вслух.»
 ................................................................................................................................................. 348 

 350 ..................................................................................... إىل قباء يصيل فيه -صىل اهلل عليه وسلم-خرج رسول اهلل 

«Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отправился в мечеть Куба, 
чтобы совершить там молитву…» ......................................................................................... 350 

، ومن نسك قبل الصالة فال  -صىل اهلل عليه وسلم-خطبنا انليب  ناا فقد أصاب النّسكا كا نسكا اسا ن يوم األضىح بعد الصالة، فقال: من صىل صالتنا وا
 352 ......................................................................................................................................... نسك هل

«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам с проповедью в день 
жертвоприношения после молитвы. Он сказал: “Кто совершил нашу молитву и наше 
жертвоприношение, тот совершил жертвоприношение. А если кто-то совершил 

жертвоприношение до молитвы, то нет ему жертвоприношения”» .................................... 352 

 355 ............................................. خري الصدقة ما اكن عن ظهر غىًن، وايلد العليا خري من ايلد السفىل، ويلبدأ أحدكم بمن يعول

«Лучшая милостыня — та, подав которую, человек остаётся состоятельным. И высшая рука 
лучше низшей. И пусть любой из вас начинает с тех, кто находится на его содержании» 355 

 357 ............................................................................................................................... خري انلَكح أيرسه

“Самым лучшим из браков является наипростой из них” .................................................... 357 

 359 .............................................................خري صفوف الرجال أوهلا, ورشها آخرها, وخري صفوف النساء آخرها, ورشها أوهلا

«Для мужчин лучший из рядов — первый, а худший из рядов — последний, а для женщин 
лучший из рядов — последний, а худший из рядов — первый.» ......................................... 359 

 ُ اِر ُغالماً هلا نْصا
ا
بَّرا راُجٌل ِمْن األ  361 ................................................................................................................. دا

«Некий мужчина из числа ансаров завещал свободу принадлежавшему ему юноше-рабу»...
 ................................................................................................................................................. 361 

لُت أنا ة األسليم، فقال هل أيب: كيف اكن انليب  داخا ْكتُوباة؟ -صىل اهلل عليه وسلم-وأيب ىلعا أيب بارزا  363 ................................... يصيل الما

Я зашёл с отцом к Абу Барзе аль-Аслями, и мой отец сказал: “Как Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) совершал обязательные молитвы”? ............................................... 363 

 366 .................................................................................................................. داْع ما ياِريبك إىل ما ال ياِريبك

«Оставь то, что внушает тебе сомнения, ради того, что не внушает тебе сомнений.» ........ 366 

 368 ................................................. ل هلا: زينب، فرآها ال تتلكمىلع امرأة من أمحس يقا -ريض اهلل عنه-دخل أبو بكر الصديق 

Как-то раз Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) зашёл к одной женщине из 
числа ахмаситов по имени Зайнаб и увидел, что она не разговаривает. ............................ 368 

 370 ...................................................... بالل وعثمان بن طلحةابليت, وأسامة بن زيد و -صىل اهلل عليه وسلم-دخل رسول اهلل 
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«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вошел в Дом Аллаха (Каабу), 
а вместе с ним Усама ибн Зейд, Биляль и ‘Усман ибн Тальха»... ......................................... 370 

من الرضاعة، فقال: يا اعئشة: انظرن من إخوانكن؟ وعندي رجل، فقال: يا اعئشة، من هذا؟ قلت: أيخ  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل يلع رسول اهلل 
 372 ..................................................................................................................... فإنما الرضاعة من املجاعة

«Ко мне зашёл Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а у меня в это время 
сидел мужчина, и он спросил: “О ‘Аиша, кто это?” Я ответила: “Это мой молочный брат”. 
Тогда он сказал: “О ‘Аиша! Смотрите, кто приходится вам молочными братьями, ибо, 

поистине, кормление грудью [подразумевает насыщение] от голода”.» ............................ 372 

 374 ................................ فقال عندنا، فعرق، وجاءت أيم بقارورة، فجعلت تسلت العرق فيها -صىل اهلل عليه وسلم-دخل علينا انليب 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) зашёл к нам и прилёг отдохнуть у нас в полдень. 
Он вспотел, а моя мать принесла бутылочку и принялась собирать в неё его пот. ............ 374 

ا ثالثًا، أو مخًسا، أو أكرث من ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل علينا رسول اهلل  ياْت  ابنته، فقال: اْغِسلْناها ينُْتَّ ذلك-حني تُوف 
ا
بماء واِسْدٍر،  -إن راأ

 376 ............................................................................. فإذا فاراْغنُتَّ فاآِذنَّيِن  -أو شيئًا من اكفور-وًرا واجعلن يف األخرية اكف

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) зашёл к нам, когда скончалась его 
дочь, и сказал: “Омойте её три, пять или более раз, если сочтёте нужным, водой с ююбой, а 
при последнем омовении используйте камфару [или немного камфары]. А когда закончите, 
сообщите мне”. Закончив, мы сообщили об этом Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха), и он дал нам свой изар и сказал: “Заверните её [сначала] в это”.»
 ................................................................................................................................................. 376 

 379عليه وسلم وهو يتوضأ، واملاء يسيل من وجهه وحليته ىلع صدره، فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاقىلع انليب صىل اهلل  -يعين:–دخلت 

«Однажды я вошел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), когда он 
совершал омовение, а вода с его лица и бороды стекала ему на грудь. И я увидел, как он 

прополаскивал рот и нос по отдельности.» .......................................................................... 379 

 381 ....................................................................... دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات

«Мы зашли к Хаббабу ибн аль-Аратту (да будет доволен им Аллах), чтобы проведать его 
после того, как ему сделали семь прижиганий.» .................................................................. 381 

 384 ...................................................................................... دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد، وتلك األيام أيام مىن.

"«Оставь их, о Абу Бакр, ведь это — дни праздника", а это были дни (пребывания) в Мине.»
 ................................................................................................................................................. 384 

ْجاًل من ماء، أو ذانوبًا   387 .............................................. من ماء، فإنما بعثتم ميرسين ولم تبعثوا معرسيندعوه وأريقوا ىلع بوهل سا

«Оставьте его и вылейте на его мочу бадью воды [или: ведро воды], ибо поистине, вы 
посланы облегчающими, а не затрудняющими.» ................................................................ 387 

 389 ........................... ون بنات ُماضدية اخلطإ أمخاًسا عرشون حقة، وعرشون جذعة، وعرشون بنات بلون، وعرشون بنو بلون، وعرش

«Компенсация (дийа) за неумышленное убийство состоит из пяти частей. Это двадцать 
трёхлетних верблюдиц, двадцать четырёхлетних верблюдиц, двадцать двухлетних 

верблюдиц, двадцать двухлетних верблюдов и двадцать годовалых верблюдиц»............. 389 

 391 ..................................................................................................................... دية املعاهد نصف دية احلر

«Компенсация (дийа) за убийство того, кто получил от мусульман гарантии безопасности 
(му‘ахид), составляет половину компенсации (дийа) за свободного мусульманина» ........ 391 

ىلع أهلكدينار أنفقته يف سبيل اهلل، ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به ىلع مسكني، ودينار أنفقته ىلع أهلك، أعظمها أجرا اذلي أنفقته 
 ................................................................................................................................................. 393 
«Потратив динар на пути Аллаха, динар на освобождение рабов, динар на подаяние 

неимущему и динар на свою семью, наибольшую награду ты получишь за тот динар, 
который потратишь на свою семью.».................................................................................... 393 

ُذنِه
ُ
ُذنايِْه أو قال: يف أ

ُ
 395 ................................................................................................ ذااكا راُجٌل بااالا الشيطان يف أ

«“Это человек, в уши которого помочился шайтан”. Или же он сказал: “…в ухо”.» ........... 395 

 397 ....................... فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس ُملوقة إال اهلل خالقها -صىل اهلل عليه وسلم-لعزل لرسول اهلل ذكر ا
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Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили об извержении семени вне 
лона, и он сказал: «А зачем вы поступаете так?» Однако он не сказал: «Пусть никто из вас 
не делает этого». [Он также сказал]: «Аллах непременно сотворит душу, которой 

предопределено быть сотворённой.» .................................................................................... 397 

 399 ................................................................................................................... ذهب املفطرون ايلوم باألجر

«Сегодня те, кто не постились, получат [великую] награду.» .............................................. 399 

 ِ يُْت راُسولا اَّللَّ
ا
ْسوادا  -صىل اهلل عليه وسلم-راأ

ا
ْكنا األ ة إذا اْستالاما الرُّ ُم مكَّ ْقدا ُطوُف -ِحنيا يا ول ما يا

ا
اٍط  -أ ْشوا

ا
ُبُّ ثاالثاةا أ  401 ...................... خيا

«Я видел, что, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
приезжал в Мекку, первым делом во время обхода Каабы он прикасался к Чёрному камню 

и первые три круга из семи проходил быстрым шагом.» .................................................... 401 

ا املاء، راِحما اهلل امرأًة قامت من الليل حا يف واْجِهها باْت ناضا
ا
ظ امرأته، فإن أ ىل وأْيقا ْيقا راِحما اهلل رجاًل قام من الليل، فاصا

ا
لَّْت وأ ىبا ، فاصا

ا
ظت زوجها، فإن أ

ت يف وْجِهه املاء حا  406 .......................................................................................................................... ناضا

«Да помилует Аллах мужчину, который поднимается ночью, совершает молитву и будит 
свою жену, а если она отказывается вставать, брызгает ей в лицо водой! Да помилует Аллах 
женщину, которая поднимается ночью, совершает молитву и будит своего мужа, а если он 

отказывается вставать, брызгает ему в лицо водой»! ........................................................... 406 

قِ   408 ............................. يقيض حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة -صىل اهلل عليه وسلم-يت يوًما ىلع بيت حفصة، فرأيت انليب را

«Однажды я забрался на крышу дома Хафсы и увидел Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), который справлял нужду, повернувшись лицом в сторону Шама и спиной 

к кибле.» ................................................................................................................................. 408 

ْقُت الصالة مع حممد  ما تاُه  -صىل اهلل عليه وسلم-را تاُه بني السجدتني، فسجدته، فاِجلْسا تاُه، فاعتداهل بعد ركوعه، فسجدته، فاِجلْسا ْكعا فوجدت قيامه، فارا
وااء  410 .................................................................................................. ما بني التسليم واالنرصاف: قريبا من السَّ

«Я обратил пристальное внимание на молитву, совершенную вместе с Мухаммадом (да 
благословит его Аллах и приветствует), и обнаружил, что его стояние, а затем его поясной 
поклон, стояние после выпрямления из него, первый земной поклон, сидение между 
земными поклонами, второй земной поклон и сидение после произнесения слов таслима 

до того, как покинуть место молитвы, были примерно одинаковы.» ................................. 410 

 412 ............... رأى عيىس ابن مريم رجاًل يرسق، فقال هل: أرسقت؟ قال: الك واهلل اذلي ال هلإ إال هو، فقال عيىس: آمنت باهلل، وكذبت عيين

Однажды ‘Иса, сын Марьям, увидевший, как какой-то человек совершает кражу, спросил 
его: "Ты совершил кражу?" Он ответил: "Нет, клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного 

божества!" Тогда ‘Иса сказал: "Я верую в Аллаха, а глазам своим не верю"! ...................... 412 

 414 .............................. -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت ابن عمر أىت ىلع رجل قد أناخ بدنته، فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد 

«Я видел, как однажды Ибн ‘Умар подошел к человеку, поставившему на колени своего 
верблюда, чтобы принести его в жертву, и сказал ему: "Поставь его стоймя, со спутанной 

ногой, в соответствии с Сунной Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).»"
 ................................................................................................................................................. 414 

 416 ......................................... إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب 

«Я видел, как при совершении земного поклона Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сначала опускался на колени, а затем на руки, а вставая из земного поклона, 

сначала поднимал руки, а затем колени.» ............................................................................ 416 

 418 ....................................................................................................... رأيت جعفًرا يطري يف اجلنة مع املالئكة

Я видел Джа’фарa, парящим в Раю вместе с ангелами ........................................................ 418 

 419 ............................... -صىل اهلل عليه وسلم-يصيل، ويف صدره أزيز كأزيز الرَح من ابلَكء  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 

«Я видел, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) молился, а из 
его груди из-за плача исходил звук, похожий на звук кипящей в котле воды.» ................ 419 

 -صىل اهلل عليه وسلم-أختلل حليتك؟ قال: وما يمنعين؟ ولقد رأيت رسول اهلل  -أو قال: فقلت هل:-رأيت عمار بن يارس توضأ فخلل حليته، فقيل هل: 
 421 ..................................................................................................................................... خيلل حليته
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«Я видел как ‘Аммар ибн Йасир, совершая омовение, прочесывал пальцами свою бороду. 
Кто-то сказал ему: "Ты что, прочесываешь свою бороду?" — на что он ответил: "А что мне 
мешает это делать? Ведь я видел как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) прочесывал свою бороду»"! ............................................................................ 421 

 423 ................... اكن ياعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله اذلي

«Нести дозор на пути Аллаха [на приграничных территориях] в течение одного дня и ночи 
лучше, чем поститься и простаивать ночи в молитвах в течение целого месяца, и если [такой 
человек] умрёт, то продолжит [получать награду] за деяние, которое совершал, и ему будет 

дарован удел, и он будет защищён от искусителя.» ............................................................. 423 

 425 ........................................................................................................... رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربعا.

«Да смилуется Аллах над человеком, который совершает [дополнительную молитву] в 
четыре ракята перед предвечерней молитвой "аль-‘аср.»" .................................................. 425 

 426 ......................................................... للمسافر ثالثة أيام ويلايلهن، وللمقيم يوًما ويللةً  -صىل اهلل عليه وسلم-رخص انليب 

«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разрешил обтирать кожаные носки, надетые 
после ритуального очищения, в течение трёх дней и ночей тем, кто находится в пути, и 

одного дня и одной ночи тем, кто находится на постоянном месте проживания.» ........... 426 

 428 ..................................................... ىلع عثمان بن مظعون اتلبتل، ولو أذن هل الختصينا -صىل اهلل عليه وسلم-رد رسول اهلل 

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не разрешил ‘Усману ибн Маз‘уну 
отречение от мира и посвящение себя поклонению, а если бы он разрешил нам, мы бы 

оскопили себя.» ...................................................................................................................... 428 

 430 .............................................. رفع القلم عن ثالثة: عن انلائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن املجنون حىت يعقل

«Подняты перья от троих: от ребёнка, пока он не достигнет совершеннолетия, от спящего, 
пока он не проснётся, и от умалишённого, пока разум его не прояснится» ....................... 430 

 432 ...................................................................................................................................... ِزْن وأرِْجح

«Взвешивай чуть больше положенного»... ........................................................................... 432 

 434 ................................................................................................................. زوجتكها بما معك من القرآن

«Я выдаю её за тебя на основании того, что ты знаешь из Корана».................................... 434 

ْسُهِمه
ا
ُدُكم أن يالُْهوا بِأ ْعِجْز أحا ، وياْكِفيُكُم اهلل، فال يا راُضونا

ا
تُْفتاُح عليكم أ  437 .............................................................. سا

«Откроются пред вами земли, и Аллах избавит вас [от необходимости воевать]. Пусть же 
любой из вас не расслабляется, а продолжает развлекать себя, [упражняясь] со своими 

стрелами» [Муслим]. ............................................................................................................. 437 

نْ  -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئِلا انلَّيِبُّ  اْم حُتْصا ل ناْت وا ِة إذاا زا ما
ا
ِن األ  439 .............................................................................. عا

Однажды Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили о рабыне, которая 
совершила прелюбодеяние, не будучи в браке... .................................................................. 439 

 441 ................................................................. : أي الصالة أفضل؟ قال: ُطول الُقنُوِت -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئِل رسول اهلل 

«Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили: “Что в молитве 
наилучшее?” Он ответил: “Долгое стояние”.» ....................................................................... 441 

يِشا أحدكم الصبح صىلَّ واحدة، فأوترت  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  سأل رجل ، فإذا خا ثىْنا ثىْنا ما : ما ترى يف صالة الليل؟ قال: ما ِ وهو ىلع الِْمنرْبا
 442 .......................................................................................................................................هل ما صىلَّ 

Однажды какой-то человек спросил Пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда тот 
стоял на минбаре: «Что ты скажешь о ночной молитве?» Он сказал: «Ночная молитва 
совершается по два ракята, и если кто-то из вас опасается скорого наступления времени 
утренней молитвы, пусть он совершит один ракят, завершая им только что совершённую 

ночную молитву.» .................................................................................................................. 442 

وهو ىلع املنرب، ما ترى يف صالة الليل؟ قال: مثىن مثىن، فإذا خيش الصبح صىل واحدة، فأوترت هل ما صىل -صىل اهلل عليه وسلم-نليب سأل رجل ا
 ................................................................................................................................................. 444 
«Как-то раз один человек спросил находившегося на минбаре Пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует): "Что ты скажешь о совершении ночной молитвы?" Он ответил: "Она 
совершается парами по два [ракята]. Если же молящийся станет опасаться, что скоро 
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наступит утро, пусть совершит один ракят, чтобы общее их количество стало нечётным.»
 ................................................................................................................................................. 444 

 447 ....... عن اهلدي؟ فقال: فيه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو رشك يف دم، قال: واكن ناس كرهوهاسألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرين بها، وسأتله 

«Я спросил Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом) о совмещении хаджа с 
умрой, и он велел мне совершить это. Я спросил его о скоте, который должен принести в 
жертву паломник, и он ответил: "Верблюд, корова, овца, либо же ты можешь соучаствовать 

в жертвоприношении с другими паломниками.»" ............................................................... 447 

يل  يف ناْعلايِْه؟ قال: نعم -صىل اهلل عليه وسلم-سألت أنس بن مالك: أكان انليب   450 ............................................................ يُصا

«Однажды я спросил Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах): "Молился ли Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) в своей обуви?" — и он ответил: "Да.»" ........... 450 

 452 ..................................................................... سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال: ال بأس به

«Я спросил Рафи‘ ибн Хадиджа о сдаче земли внаём за золото и серебро, и он сказал: "В 
этом нет ничего греховного.»" ............................................................................................... 452 

 454 ..................... عن االتلفات يف الصالة؟ فقال: هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 

«Я спросила Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о взглядах, 
бросаемых человеком по сторонам во время молитвы. Он сказал: "Это кража шайтана, 

похищающего [нечто] из молитвы раба [Аллаха]. »" ........................................................... 454 

 456 ...... ، عما حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال: فقال: ما فوق اإلزار، واتلعفف عن ذلك أفضل-صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 

«Однажды я спросил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о том, что 
разрешено для мужчины из его женщины [во время половой близости] в период ее 

месячных, и он сказал: "Все, что выше изара, однако воздержаться от этого будет лучше.»"
 ................................................................................................................................................. 456 

، قال: رأيت عقبة بن أيب معيط، جاء إىل انليب صىل اهلل -لمصىل اهلل عليه وس-سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع املرشكون برسول اهلل 
 458 ............................................................................ عليه وسلم وهو يصيل، فوضع رداءه يف عنقه فخنقه به خنًقا شديًدا

Однажды я спросил Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (да будет доволен Аллах им и его 
отцом) о наихудшем из того, что многобожники сделали с Посланником Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха)”. Он сказал: “Я видел, как однажды, когда Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) молился, к нему подошёл ‘Укба ибн Абу Му‘айт, закинул свой плащ 

ему на шею и сильно сдавил» ................................................................................................ 458 

 461 ................................................. «لكوه إن شئتم، فإن ذاكته، ذاكة أمه»عن اجلنني فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-سأنلا رسول اهلل 

Абу Са‘ид (да будет доволен им Аллах) передаёт: «Мы спросили Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) о плоде [который был в утробе зарезанной скотины], и он 

сказал: “Ешьте его, ибо его заклание — заклание его матери”.» ......................................... 461 

سبحان اهلل، إن هذا من الشيطان تلجلس يف مركن، فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل للظهر والعرص غسال واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء 
 463 ............................................................................ غسال واحدا، وتغتسل للفجر غسال واحدا، وتتوضأ فيما بني ذلك

"Пречист Аллах! Поистине, это - от шайтана. Пусть она сядет над тазом, и если она увидит 
на поверхности воды желтизну, то пусть совершит полное омовение один раз для 
полуденной и предвечерней молитв, один раз – для закатной и ночной молитв, а также 

один раз – для рассветной молитвы. А между ними она может совершать малое омовение."
 ................................................................................................................................................. 463 

 466 ......................................................................................................... سبق الكتاب أجله، اخطبها إىل نفسها

«Случилось то, чему суждено было случиться… Сватайся к ней»... .................................... 466 

 468 ........................................................................................................... سبوح قدوس رب املالئكة والروح

"Суббухун, Куддусун, Раббу-ль-маля'икяти ва-р-рух" ("Преславный, Пречистый, Господь 
ангелов и Духа"). .................................................................................................................... 468 

 470 ...............................................................ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهلل، فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

«Откроются пред вами земли, и Аллах обеспечит вас. Пусть же любой из вас не 
расслабляется, а продолжает упражняться со своими стрелами.» ...................................... 470 
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ور -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب   471 .................................................................................... يقرأ يف املغرب بِالطُّ

«Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в закатной молитве 
прочёл суру “ат-Тур” ("Гора").» ............................................................................................. 471 

اِويلا  -صىل اهلل عليه وسلم-ول اهلل سمعت رس ا ْد إِزااًرا فالْيالْباْس الرسَّ ِ
اْم جيا ، ومن ل نْيِ نْيِ فالْيالْباِس اخلُفَّ

ْد ناْعلا ِ
فااٍت: من لم جيا را  473 -للمحرم-خيطب بِعا

«Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), произнося 
проповедь на Арафате, говорил: “Кто не может найти сандалии, пусть надевает кожаные 
носки (хуфф), и кто не может найти изар, пусть надевает шаровары”, — он говорил о 

пребывающем в состоянии ихрам.» ...................................................................................... 473 

 475 ........................................................................................ سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصالة

«Выравнивайте ваши ряды, ибо выравнивание рядов является свидетельством 
совершенства молитвы.» ....................................................................................................... 475 

 477 ................ «إنه ليس بدواء، ولكنه داء»فنهاه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها لدلواء، فقال: عن اخلمر،  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили об опьяняющих напитках, и он 
запретил ему изготавливать их. Он сказал: «Но я изготавливаю их в качестве лекарства». 

Он сказал: «Это не лекарство. Это — болезнь» ..................................................................... 477 

؟ قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل   479 ....................................................................... «ال»عن اخلمر تتخذ خالًّ

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили, можно ли делать уксус из 
вина, и он сказал: «Нет.» ....................................................................................................... 479 

عن لقطة اذلهب، أو الورق؟ فقال: اعرف واكءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تُعراف فاستنفقها، وتلكن  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
 481 ........................................................................................ وديعة عندك فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله

Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросили о том, что следует делать с 
найденным золотом или серебром, и он сказал: «Сначала запомни, как выглядит то, чем 
было перевязано найденное, и то, в чём оно находилось, и объявляй о находке в течение 
года, после чего можешь употреблять это, однако пусть это будет как оставленное тебе на 

хранение: если к тебе когда-нибудь придёт хозяин найденного, тебе следует отдать это ему»
 ................................................................................................................................................. 481 

 485 ............................................................... سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق ىلع امرأته، قال: يفرق بينهما

«Саида ибн аль-Мусайяба спросили о мужчине, который не способен содержать жену, и он 
сказал: “Их брак расторгается”» ............................................................................................ 485 

 487 ............ فعزهل، واستعمل عليهم عماًرا -ريض اهلل عنه-إىل عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه-شَك أهل الكوفة سعًدا يعين: ابن أيب وقاص 

Когда жители Куфы пожаловались ‘Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах) на 
Са‘да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах), [которого тот назначил наместником 

Куфы], и он снял его с должности и назначил на его место Аммара. ................................. 487 

 491 ............ إيله أنه جيد اليشء يف الصالة، فقال: ال ينرصف حىت يسمع صوتًا، أو جيد رحيًا الرجل خييَّل -صىل اهلل عليه وسلم-شيك إىل انليب 

Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) обратились с вопросом о 
том, что следует делать человеку, которому во время молитвы показалось, что он 
осквернился [испустил газы], на что он ответил: «Пусть не покидает молитвы до тех пор, 

пока не услышит звук [исходящих кишечных газов] или не почувствует их запах.» ........ 491 

صىل -؟ فداع بتور من ماء، فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-شهدت عمرو بن أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن وضوء انليب 
 494 ............................................................................................................................... -اهلل عليه وسلم

«Я присутствовал при том, как ‘Амр ибн Абу Хасан спрашивал ‘Абдуллаха ибн Зейда об 
омовении Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и ‘Абдуллах ибн Зейд 
распорядился принести ему небольшой таз с водой, после чего совершил для них омовение 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Сначала он полил из таза 

воду себе на руки и вымыл их трижды»................................................................................ 494 

وم العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، بغري أذان وال إقامة، ثم قام متوكئا ىلع بالل، فأمر بتقوى الصالة ي -صىل اهلل عليه وسلم-شهدت مع رسول اهلل 
 498 .................................................................................................. اهلل، وحث ىلع طاعته، ووعظ انلاس وذكرهم
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«Однажды в день Праздника Разговения, я присутствовал на молитве вместе с 
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который начал с молитвы 
перед хутбой без возглашения азана и икамы. Потом он поднялся на ноги, опираясь на 

Биляля, велел бояться Аллаха, стал побуждать повиноваться Ему и увещевать людей.» . 498 

ىلَّ بنا رسوُل اهلل  صالة اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بِإِزااِء العدو، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم ذهبوا،  -صىل اهلل عليه وسلم-صا
 501 ................................................................................ وجاء اآلخرون، فصىل بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة

«Иногда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проводил с нами молитву, 
совершаемую при страхе. Сначала одна группа бойцов находилась с ним, а другая 
противостояла врагу. Он совершал один ракят с теми, кто был с ним, после чего они 
покидали это место. На смену им приходили другие, с которыми он также совершал один 

ракят, а потом каждый боец из этих двух групп возмещал по одному ракяту.» ................. 501 

، وإذا نهض من الركعتني ا ربَّ ، وإذا رفع رأسه كا ا ربَّ نْيٍ خلف يلع بن أيب طالب، فَكن إذا سجد كا اُن ْبُن حصا لَّيُْت أنا و ِعْمرا ا  صا ربَّ  503 ............... كا

«Однажды я молился вместе с ‘Имраном ибн Хусейном позади ‘Али ибн Абу Талиба. Он 
произносил слова "Аллаху акбар" всякий раз, когда склонял свою голову и поднимал её. Он 

также произнёс такбир, когда встал после первых двух ракятов.» ..................................... 503 

لَّيُْت مع أيب بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم"  505 ...................................................... صا

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), Абу Бакр и ‘Умар (да будет доволен Аллах ими 
обоими) начинали молитву со слов «Хвала Аллаху, Господу миров». А в другой версии 
говорится: «Я молился под руководством Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана, и никогда не 
слышал, чтобы кто-то из них читал: «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 
(БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим)». А в версии Муслима сказано: «Я молился под 
руководством Пророка (мир ему и благословение Аллаха), Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана, и 
они начинали молитву словами: “Хвала Аллаху, Господу миров (Аль-хамду лиЛляхи Рабби-
ль-алямин)” и не упоминали: “С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! 

(БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим)” ни в начале чтения, ни в конце его.» ........................ 505 

لَّيْت وراء انليب  ا -صىل اهلل عليه وسلم-صا ا فقام يف واْسِطها اِسها  507 ........................................................... ىلع امرأة ماتت يف نِفا

«Я принимал участие в молитве по умершей от послеродовых кровотечений женщине, и во 
время этой молитвы я находился позади Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), который встал напротив середины тела покойной.» .................................. 507 

 509 ............................................................. يسجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم-ص ليس من عزائم السجود، وقد رأيت انليب 

«В суре "Сад" совершать земной поклон необязательно, однако я видел, как Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) делал это, читая её.» ............................................. 509 

 511 .................................................................................................... غسال -صىل اهلل عليه وسلم-صببت للنيب 

«Я налила Пророку (мир ему и благословение Аллаха) воду, чтобы он совершал полное 
омовение, и он полил правой рукой на левую и вымыл руки, затем вымыл половые органы, 
затем вытер руку о землю, после чего вымыл её, затем он прополоскал рот и промыл нос, 
затем вымыл лицо и полил водой голову [облив всё тело], затем отошёл немного в сторону 

и вымыл ноги, а потом ему принесли платок, однако он не стал вытираться им.» ........... 511 

ر ىلع ركعتني، وأبا بكر وُعمر وُعثْمان كذلك -صىل اهلل عليه وسلم-صحبت رسول اهلل  فا  514 .............................. فَكن ال يزيد يف السَّ

«Мне приходилось сопровождать в пути Посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), и во время поездки он ничего не добавлял к двум ракятам [обязательных молитв]. 

Так же поступали Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман.» ...................................................................... 514 

 516 .................................................. صحبت شيًخا من األنصار، ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل: كعب بن زيد أو زيد بن كعب

«Я общался с одним пожилым человеком из числа ансаров, и он упоминал о том, что был 
сподвижником. Его звали Ка‘б ибн Зейд [или: Зейд ибн Ка‘б]» ......................................... 516 

 518 ....................................................................................................صدق اهلل، وكذب بطن أخيك، اسقه عسال

«Истину говорит Аллах, и лжёт живот брата твоего! Напои его мёдом.» ........................... 518 

 520 ....................................................................................................... صفة صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع

Описание порядка выполнения молитвы, совершённой Пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует) под воздействием страха, в военном походе Зат ар-Рика.‘ ............. 520 
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 523 ............................................................................................................ صفة صالة اخلوف كما رواها جابر

Описание порядка совершения молитвы под воздействием страха, согласно передаче от 
Джабира (да будет доволен им Аллах). ................................................................................. 523 

 527 ........................................................... صل ىلع األرض إن استطعت، وإال فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك

«Молись на земле, если можешь. Если же нет, то обозначай поклоны движениями головы, 
при совершении земного поклона склоняя её ниже, чем при совершении поясного 

поклона.» ................................................................................................................................ 527 

 529 ................................................................................... صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعىل جنب

«Молись стоя, но если не сможешь, то сидя, а если и так не сможешь, то на боку.» .......... 529 

ةً  ينا داراجا  531 .................................................................. صالُة الرجِل يف مجاعٍة تاِزيُد ىلع صالتِه يف ُسوقِِه وبايِْتِه بِْضًعا واِعرْشِ

«Молитва, совершённая человеком вместе с общиной, превосходит молитву, совершённую 
им на рынке или у себя дома, на двадцать с лишним степеней.» ........................................ 531 

 534 ............................................................................................................ صالة األوابني حني ترمض الفصال

«Молитва покорных — [совершаемая] в то время, когда [раскалённая земля] обжигает ноги 
верблюжат.» ........................................................................................................................... 534 

 536 ..................................................................................... صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة

«Молитва, совершаемая с общиной, превосходит [наградой] молитву, совершаемую в 
одиночку, в двадцать семь раз.» ............................................................................................ 536 

 538 ...............................................................صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة

«О люди, молитесь в своих домах, ибо, поистине, если не считать обязательных молитв, 
лучшей является та молитва, которую человек совершает у себя дома»! ........................... 538 

 540 ............... صلوا صالة كذا يف حني كذا، وصلوا صالة كذا يف حني كذا، فإذا حرضت الصالة فليؤذن أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم قرآنا

«Совершайте такую-то молитву в такое-то время и совершайте такую-то молитву в такое-то 
время, а когда настанет время молитвы, пусть кто-нибудь из вас произносит азан, и пусть 

имамом для вас будет тот из вас, кто знает больше из Корана.» ......................................... 540 

 

 


