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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 ض الصاحلني.ريا مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-تعاىل-لّعانا : كثري اللعن، وهو ادلاعء باإلبعاد عن رمحة اهلل  •
يق : مبالغ يف الصدق، والصديقية درجة تيل ا •  .نلبوة، ويه كمال االيمان بما جاء به الرسول علًما وتصديًقا وقياًمالِصدِّ

 :فوائد احلديث
 كرثة اللعن تتناىف مع كمال اإليمان .1

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -ني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزيانلاظرين رشح رياض الصاحل

كنوز  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن  -ه. 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«رياض الصاحلني

مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، ملحمد  -عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة. 
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -أيب بكر الزريع ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت. لن 

 .ه1426
   (6984) الرقم املوحد:

يق أن يكون لّعانًا  No es propio de un hombre íntegro¡  ال ينبيغ لِصدِّ
maldecir repetidamente! 

 :احلديث .1556
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 يكونيق أن ال ينبيغ لِصدِّ »قال:  -اهلل عليه وسلم
انًا  «.لعَّ

** 

1556. EL HADIZ: 

De Abû Huraira, que Al-lah esté complacido de él, que 

el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “¡No es propio de un hombre 

íntegro maldecir repetidamente”! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

إن اإلكثار من اللعن ينايف كمال درجة الصديقية، 
ويه مرتبة تيل انلبوة، فيه من أىلع املراتب اليت 

، ومن -تعاىل-يمكن أن يصل إيلها املؤمن عند اهلل 
 وسائل حتقيقها اجتناب اللعن.

** 

La constante maldición se contradice con sadiqqia (el 

discípulo más sincero y apegado a los profetas); que 

es el nivel más alto que puede alcanzar la persona 

creyente ante Al-lah, Glorificado sea. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 .أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يقاد : ُيْقتَص. •
 .اجللحاء : اليت ال قرن هلا •

 .القرناء : اليت هلا قرن •

 .أهلها : أي: أصحابها •

 :فوائد احلديث
 .اده يوم القيامة، واتلقاص يكون بأخذ حسنات الظالم وطرح سيئات املظلومعدل اهلل تعاىل وأنه يقاص عب .1

 .حيرش اهلل تعاىل احليوانات يلقتص منها إقامة للعدل .2

 .احلث ىلع املبادرة ألداء احلقوق إىل أصحابها .3

 املراجع:املصادر و

رشح رياض  -ه. 1417طبعة األوىل، الرياض، ال-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن  -ه. 1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الرسالة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة -ه 1418الطبعة األوىل -اجلوزي
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة --ه. 1407

   (5824) الرقم املوحد:

تلؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يقاد 
  للشاة اجللحاء من الشاة القرناء

El Día del Juicio se le dará a cada uno sus 
derechos, hasta el punto de que a una 

cabeza de ganado sin cuernos se le 
reconocerá su derecho frente a una cabeza 

de ganado con cuernos 

 :احلديث .1557
نَّ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  تَلُؤَدُّ

احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يُقاَد للشاة 
 .«اِء من الشاة الَقْرنَاءِ اجلَلْحَ 

** 

1557. EL HADIZ: 

De Abu Hurayrah,que Al-lah esté complacido con él, 

marfu'an:" El Día del Juicio se le dará a cada uno sus 

derechos, hasta el punto de que a una cabeza de 

ganado sin cuernos se le reconocerá su derecho frente 

a una cabeza de ganado con cuernos". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

املظلوم يقتص من ظامله يوم القيامة حىت الشاة اليت 
ليس هلا قرن تقتص من اليت هلا قرن وال يظلم ربك 

 أحداً.

** 

El oprimido tomará su derecho del opresor el Día del 

Juicio, hasta que una cabeza de ganado que no tiene 

cuernos lo tomará de la que tiene cuernos.Y tu Señor 

no es injusto con nadie. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

ٍن  اتلخريج:  -ريض اهلل عنه-أبو يلع ُسويد بن ُمَقرِّ
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ها. •  لََطَمَها : رضب خدَّ
 .رأيتين : علمتين •

ا •  .فيعتقها : العتق حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مملوك فيخلصه سيده وجيعله حرًّ

 :فوائد احلديث
 .غلظ تعذيب اململوك واالعتداء عليه .1

 .باململوك واإلحسان إيله وجوب الرفق .2

ارة عن رَضبه أو تعذيبه .3  .يُندب إعتاق اململوك َكفَّ

تِْبِع الَسيئة احلسنة َتْمُحها .4
َ
 ."مرشوعية املبادرة باحلَسنة بعد السيئة، ويف احلديث: "وأ

 .جواز االشرتاك يف اململوك للخدمة، ولو كرث عدد املشرتكني لكن ال يكلف فوق ما يطيق .5

 .حقوق العامل وحقوق اإلنسان عموًما حرص اإلسالم ىلع .6

ٍن ما نلا  ْيُتِِن سابع َسْبعة من بَِن ُمَقرِّ
َ
لَقد َرأ

َمَرنَا رسول اهلل َخادم إال واِحدٌة لََطَمهَ 
َ
ا أْصَغُرنَا فَأ

 أن ُنْعتَِقَها -صىل اهلل عليه وسلم-
 

Yo era el séptimo de siete hermanos de 
Banu Muqarrin no teníamos quien nos 

sirviera sino una esclava, nuestro hermano 
menor la golpeo en la cara y el profeta –la 

paz y las bendiciones sean con él- nos 
ordenó liberarla. 

 :احلديث .1558
ن  قال: لقد  -ريض اهلل عنه-عن أيب يلع سويد بن ُمَقرِّ

ن ما نلا خادم إال  ْيتيُِن سابع سبعة من بين ُمَقرِّ
َ
َرأ

صىل اهلل -واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول اهلل 
 «.سابع إخوة يل»أن نعتقها ويف رواية:  -عليه وسلم

** 

1558. EL HADIZ: 

Narró Abu Ali Suaid Ibn Muqarrin –Alah se complazca 

de él- Yo era el séptimo de siete hermanos de Banu 

Muqarrin no teníamos quien nos sirviera sino una 

esclava, nuestro hermano menor la golpeo en la cara y 

el profeta –la paz y las bendiciones sean con él- nos 

ordenó liberarla, en otra narración: “yo tenía siete 

hermanos” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

خيرب سويد بن مقرن فيقول كنت واحًدا من َسبْعة 
ٍن لكهم صحابة مهاجرون، لم  إخوة من بيَن ُمَقرِّ

سبعة من اإلخوة  يشاركهم أحٌد يف ذلك: وهو اجتماع
يف اهلجرة، وليس نلَا من يقوم ىلع ِخدمتنا حنن 
الَسبْعة إال مملوكة واحدة.، فََضبها  أصغرنا ىلع 

ها. فأمرنا  أن حنررها من  -صىل اهلل عليه وسلم-َخدِّ
بها. ارة عن رَضِ  العبودية؛ يلكون اعتاقها كفَّ

** 

Informó Suaid Ibn Muqarrin que él era uno de siete 

hermanos de Banu Muqarrin, todos ellos eran sahabas 

que emigraron, ellos estaban solos y no tenían quien 

los sirviera excepto una esclava que poseían, el más 

pequeño de los hermanos la golpeo en su cara, el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- que fuera 

liberada, y que su liberación se considerara una 

expiación por el golpe recibido. 
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 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني،  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مصطىف اخلن وآخرون، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
اظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن  ـه بهجة انل 1430تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: 

م         صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء 1997 -ه 1418اجلوزي ، سنة النرش:  
 ـه  1428انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل،  رشف بن حيىي ادلين حميي:  تأيلف الصاحلني، رياض. بريوت –الرتاث العريب 

-دار الكتاب العريب -البن عالن الصدييق - ـهديلل الفاحلني  1426الطبعة: -انلارش: دار الوطن للنرش، الرياض-العثيمني -رشح رياض الصاحلني
 .بريوت

   (8894) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 - عنهريض اهلل-أبو سليمان خادل بن الويلد  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 مؤتة : موضع بقرب الشام اكنت فيها غزوة مؤتة. •
 .: سيف يماين صفيحة •

 :فوائد احلديث
 .وقوة بأسه، وثباته يف احلروب -ريض اهلل عنه-فضل وشجاعة خادل بن الويلد  .1

 .كرثة القتىل من الروم يف معركة مؤتة وإال ملا انقطع يف خادل تسعة أسياف .2

 .-تعاىل-فضل اجلهاد يف سبيل اهلل  .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -يف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلع-صحيح ابلخاري 
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين 1422الطبعة : األوىل -

إلسالمية بدولة قطر. رشح رياض الصاحلني، املؤلف : حممد بن صالح بن حممد انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون ا
مؤسسة العثيمني. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، 

ني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحل 1407الرسالة، ط:الرابعة عرش
 .ه1430-1العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

   (8407) الرقم املوحد:

 لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف،
  فما بيق يف يدي إال صفيحة يمانية

Se partieron en mi mano, el día de la 
Batalla de Muta nueve espadas. Y tan sólo 
quedó en mi mano una espada yemenita. 

 :احلديث .1559
قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سليمان خادل بن الويلد 

لقد انقطعت يف يدي يوم ُمْؤتََة تسعة أسياف، فما بيق 
 إال َصِفيَحٌة يمانية.يف يدي 

** 

1559. EL HADIZ: 

De Abû Suleima Jalid Ibn Al-Walid, que Al-lah esté 

complacido de él, dijo (marfu’): ‘Se partieron en mi 

mano, el día de la Batalla de Muta nueve espadas. Y 

tan solo quedó en mi mano una espada yemenita. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

سيف اهلل، وفارس  -ريض اهلل عنه-خادل بن الويلد 
اإلسالم، ويلث املشاهد، وقائد املجاهدين، اكن من 
أرشاف قريش يف اجلاهلية، أسلم قبل فتح مكة، واكن 
يف غزوة أحد يف جيش قريش املرشكني ثم أسلم، ويف 

؛ وأنه بيده -عز وجل-ىلع كمال قدرة اهلل  هذا ديلل
ة األمور، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء،  ِزمَّ

َ
أ

وهو خيرب عن تكرس األسياف التسعة يف يده يف 
مؤتة، يف السنة اثلامنة من اهلجرة، وهذا من شجاعته 

، ولم يصمد معه إال سيف عريض -ريض اهلل عنه-
 من سيوف ايلمن.

** 

Jalid Ibn Al-Walid, que Al-lah esté complacido de él, es 

saif el Islam (la espada del Islam); león de los mártires; 

jefe de los muyahidines. Era de los más nobles de 

Quraish en la época de la Yahilia. Se convirtió al Islam 

antes de la conquista de La Meca. Estaba en la Batalla 

de Ahed, en el ejército incrédulo de Quraish, y luego se 

convirtió al Islam. Y ese hecho es una clara señal de la 

completa capacidad de Al-lah, Glorificado y Enaltecido 

sea; y que Él es quien tiene en Su mano todas las 

decisiones sobre las cosas. Él es el Único que puede 

desviar o guiar a quien Él desea. Ibn Al-Walid narra 

sobre las particiones de las espadas en sus manos en 

la Batallad de Muta, y señal de su gran valentía, que 

Al-lah esté complacido de él. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لق اسمه ىلع الصوت للمشابهة.مزماراً : املراد: الصوت احلسن، وأصله اآللة، وأط •
 آل داود : املراد: داود انليب عليه السالم من أنبياء بين إرسائيل •

 .ابلارحة : أقرب يللة مضت •

 :فوائد احلديث
 ماكنة أيب موىس األشعري  ريض اهلل عنه وحسن صوته ومدح انليب صىل اهلل عليه وسلم هل -4 .1

 فضل نيب اهلل داود عليه السالم  -5 .2

 .استحباب حتسني الصوت بالقرآن؛ ألن ذلك يزيد القرآن حالوة ونفوذاً إىل قلوب السامعني -1 .3

 .استحباب االستماع إىل القرآن واإلنصات هل -2 .4

 .اجلهر بالعبادة قد يكون يف بعض املواضع أفضل من اإلرسار -3 .5

 Ciertamente se te ha dado de la voz de la  لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود
gente de Dawud 

 :احلديث .1560
ل : أن رسو-ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

وتيَت »قال هل:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
ُ
لقد أ

ويف رواية ملسلم: أّن «. ِمْزَماراً من مزامري آل داود
لو َرأيتَيِن »قال هل:  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 .«وأنا أستمع لقراءتك ابلارحة

** 

1560. EL HADIZ: 

De Abu Musa Al Ashary,que Allah esté complacido con 

él:Que el Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,le dijo:"Ciertamente se 

te ha dado de la voz de la gente de Dawud".Y en una 

narración de Muslim:Que el Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él.le 

dijo:"Si me hubieras visto mientras escuchaba tu 

recitación ayer". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن رسول  -ريض اّلّل عنه-عن أيب موىس األشعري 
قال هل ملا سمع قراءته  -صىل اهلل عليه وسلم-اّلّل 

يت مزمارا من مزامري آل اجلميلة املرتلة: )لقد أوت
داود(، وقوهل: "لقد أوتيت"، أي: أعطيت، : "مزماراً 
من مزامري آل داود"، أي داود نفسه، وداود عنده 
صوت حسن مجيل رفيع، حىت قال اهلل تعاىل: "يا 

، وآل 10جبال أّويب معه والطري، وأنّلا هل احلديد" سبأ: 
هم فالن قد يطلق ىلع الشخص  نفسه؛ ألن أحداً من

 لم يُعَط من حسن الصوت ما أعطيه داود.

** 

De Abu Musa Al Ashary,que Allah esté complacido con 

él,que el Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,le dijo cuando escuchó 

su bonita recitación:"Ciertamente se te ha dado de la 

voz de la gente de Dawud".Y su dicho:"...de la voz de 

la gente de Dawd"es decir,el mismo Dawud.Y 

Dawud(la paz sea con él)tenía una buena y bella 

voz.Hasta que Allah,el Altísimo dijo:(Oh 

montañas,resonad acompañándole,y vosotros 

también,pájaros.Y por él hicimos blando el hierro).Sura 

de Saba,10.Y la "gente de alguien",puede utilizarse 

para referirse a la persona en sí misma,porque a 

ninguno de ellos se le otorgó una voz tan buena y bella 

como se le otorgó a Dawud. 
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 املراجع:املصادر و

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

دمشق، الطبعة األوىل، -نلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا ا/4بريوت. -العريب
رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، /6ه. 1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، /5ه. 1428

صحيح /8ه. 1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، –صحيح ابلخاري /7ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -دار الريان للرتاث
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد /9ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة/10. ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -العمار، دار كنوز إشبيليا
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، 

   (6212) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 املصلح : من الصالح، وهو إحسان العبادة وانلصح للسيد. •
 .قيام بأعمال اجلهاد وأنَّ الرّق يمنع منهالوال اجلهاد : لوال فضل ال •

 .وأنا مملوك : أي: ألنال األجر مضاعفاً  •

 :فوائد احلديث
 .فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله .1

 .صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد .2

 .فضل اجلهاد واحلج واحلث ىلع بر الوادلين وخاصة األم .3

 .حال العبوديةالعبد اململوك ال جهاد عليه وال حج يف  .4

 .-ريض اهلل عنه-فضل أيب هريرة  .5

 .مواساة الضعفاء من العبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاىل .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم, 1422ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري،نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد 
, الطبعة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة

ر الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دا1407الرابعة عرش, 

 El esclavo que procura el bien tendrá dos  للعبد اململوك املصلح أجران
recompensas. 

 :احلديث .1561
- قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

للعبد اململوك املصلح »: -صىل اهلل عليه وسلم
، واذلي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف «أجران

سبيل اهلل واحلج، وبر أيم، ألحببت أن أموت وأنا 
 مملوك.

** 

1561. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él-que el 

mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con 

él- dijo: “El esclavo que procura el bien tendrá dos 

recompensas” juro por aquel que tiene la mano de Abu 

Huraira en sus manos, sino fuera por el yihad en el 

camino de Alah, la peregrinación y la obediencia a mi 

madre me gustaría morir siendo un esclavo. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل -: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-قال أبو هريرة 
: للعبد اململوك انلاصح لسيده -اهلل عليه وسلم

من  -تعاىل-والقائم حبق ربه أجران؛ لقيامه حبق اهلل 
 العبادات وقيامه حبق سيده من اخلدمة. ثم أخرب أبو

أنه لوال أن اململوك ال جهاد  -ريض اهلل عنه-هريرة 
عليه، ولوال قيامه برب أمه بانلفقة واخلدمة، ألحب أن 

 يموت وهو مملوك ملا فيه من أجر.

** 

Abu Huraira –Alah se complazca de él- narró que el 

Mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con 

él- dijo: el esclavo que aconseja a su amo y cumple las 

obligaciones con su Señor tendrá dos recompensas, 

una por cumplir las obligaciones en las adoraciones 

con Alah y por cumplir con las obligaciones al servir a 

su amo, después informó Abu Huraira –Alah se 

complazca de él- que si no fuera porque el esclavo no 

debe luchar en el yihad y si no fuera porque tenía que 

mantener y cuidar a su madre amaría morir siendo un 

esclavo por la recompensa que tiene. 
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ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن 1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
 .ه 1426عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 

   (6388) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -نهريض اهلل ع-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بسيب : السيب: األرسى. •
 .تسىع : تعدو وتركض •

 أترون : أتعتقدون أو تظنون؟ •

 :فوائد احلديث
 .هلم اخلري وأن ينقذهم من انلاررمحة اهلل تعاىل بعباده، وأنه يريد  .1

 .االستفادة من احلوادث وربطها يف اتلوجيه واتلعليم .2

 .فيه إشارة إىل أنه ينبيغ للمرء أن جيعل تعلقه يف مجيع أموره باهلل وحده .3

 املراجع:املصادر و

اخلن وآخرين، نرش: مؤسسة  ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملصطىف
م. 2002 - ـه1423م. تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

ه. صحيح مسلم، 1422(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق
 .بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

   (10095) الرقم املوحد:

رَْحُم بِِعَباِدهِ ِمْن َهِذهِ بَِوََلَِها
َ
 Alah es más misericordioso con sus siervos  هلُل أ

que esa mujer con su hijo. 

 :احلديث .1562
قال: قَِدَم  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

بَِسيْبٍ فإذا امرأةٌ ِمَن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهللِ 
يْبِ تَْسىَع، ِإذْ وََجَدْت َص 

لَْزَقتُْه السَّ
َ
َخَذتُْه فَأ

َ
يْبِ أ

ِبيَّا يف السَّ
رَْضَعتُْه، فقال رسوُل اهلِل 

َ
صىل اهلل عليه -بِبَْطِنَها فَأ

َها يف انلَّاِر؟»: -وسلم تََرْوَن َهِذهِ املرأَة َطارَِحًة َودَلَ
َ
« أ

َها»قلنا: ال واهلِل. فقال:  رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن َهِذهِ بَِودَلِ
َ
 «.هللُ أ

** 

1562. EL HADIZ: 

Narró Omar Ibn Al Jattab –Alah se complazca de él-: le 

trajeron al profeta –la paz y las bendiciones con él- 

unos cautivos y entre ellos había una mujer que estaba 

corriendo buscando a su hijito, cuando lo encontró lo 

abrazo contra su vientre y lo amamantó, el profeta –la 

paz y las bendiciones sean con él- dijo: vean a esa 

mujer, ¿Creen que sea capaz de arrojar a su hijo al 

fuego? Dijimos: No, por Alah que no, él dijo: “Alah es 

más misericordioso con sus siervos que esa mujer con 

su hijo” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

بأرسى، فإذا  -صىل اهلل عليه وسلم-يجء لرسول اهلل 
امرأة تسىع تبحث عن ودلها، إذ وجدت صبيًّا يف 
السيب فأخذته وألصقته ببطنها رمحة هل وأرضعته؛ 

أصحابه أن رمحة  -صىل اهلل عليه وسلم-فعلم انليب 
 األم لودلها. اهلل أعظم من رمحة

** 

Vinieron ante el mensajero de Alah –la paz y las 

bendiciones sean con él- unos cautivos y entre ellos 

había una mujer corriendo buscando a su hijo, cuando 

lo encontró lo abrazo contra su vientre como una 

muestra de misericordia, después lo amamantó, el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- le 

enseñó a sus compañeros que la misericordia de Alah 

es mayor que la misericordia de esa madre. 
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 No hablaron en la cuna sino tres  لم يتلكَّم يف املهد إال ثالثة

 :احلديث .1563
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يف املهد إال ثالثة: عيىس لم يتلكَّم »قال:  -عليه وسلم
ابن مريم، وصاحب جَريج، واكن ُجريج رجاًل اعبِدا، 
فاختذ َصْوَمَعة فاكن فيها، فأتته أمه وهو يصيل، 
يمِّ وصاليت فأقبل ىلع 

ُ
فقالت: يا جريج، فقال: يا رَبِّ أ

ا اكن من الَغِد أَتتُْه وهو يصيل،  صالته  فانََْصفت. فلمَّ
ي رَبِّ أيمِّ وصاليت، فأقبل فقالت: يا ُجريج، فقال: أ

ا اكن من الَغِد أَتتُْه وهو يصيل،  ىلع صالته، فلمَّ
فقالت: يا ُجريج، فقال: أي رَبِّ أيمِّ وصاليت، فأقبل 
ىلع صالته، فقالت: اللَُّهمَّ الَ تُِمتُْه حىت يَنظر إىل وجوه 
الُموِمَساِت. فتذاكر َبنُو إرسائيل ُجرجيا وعبادته، 

يِغٌّ ُيتََمثَُّل حبُسنها، فقالت: إن ِشئتم واكنت امرأة بَ 
فِْتنَنَُّه، فتَعرَّضت هل، فلم يَلتَفت إيلها، فأتت راِعيا 

َ
أل

ْمَكَنتْه من نَفِسها فوقع 
َ
اكن يَأوِي إىل َصْوَمَعِتِه، فَأ

ا ودلت، قالت: هو من ُجريج،  عليها، فحملت، فلمَّ
لُوُه وهَدُموا َصوَمعتَه،  وَجَعلوا يََضبونه، فَأتَوُْه فَاْستَْْنَ

ت  فقال: ما َشأنُكم؟ قالوا: َزَنيَْت  بهذه ابَليِغِّ فودَلَ
يب؟ فجاَؤوا به فقال: َدعوين حىت  منك. قال: أين الصَّ
يب َفَطعن يف بَطنه،  ا انَْصف أىت الصَّ ، فصىلَّ فلمَّ صيلَّ

ُ
أ

وقال: يا ُغالم َمْن أبوك؟ قال: فالٌن الرايع، فأقبلوا 
حون به، وقالوا: َنبيِْن لك ىلع ُجريج يقبلون ه وَيتمسَّ

َصْوَمَعتََك من ذهب. قال: ال، أِعيُدوها من طني كما 
ِه فمرَّ رجل  مِّ

ُ
اكنت، ففعلوا. وبينا صيب يَرضع من أ

راكب ىلع دابة َفارِهة وََشاَرةٍ حَسنَة، فقالت أمه: امهلل 
اجعل ابيْن مثل هذا، فَرتك اثلَّْدي وأْقبََل إيله فنََظر 

، فقال: اللَّهم ال جتعلين مثْلَه، ثم أْقبََل ىلع ثَْديه إيله
صىل اهلل -، فكأين أنظر إىل رسول اهلل «فجعل  يَرتضع

بَّابَة يف  -عليه وسلم وهو حَييك ارتَْضاعه بِأْصبَِعِه السَّ
َها، قال:  وا جبارية وهم »ِفيه، فجعل َيُمصُّ وَمرُّ

ُبونها، ويقولون: َزَنيِْت رَسقت، ويه تقول:  يََْضِ
َحسيب اهلل ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللَّهم ال جتعل 
ابين ِمثلها، فرتك الرَّضاع ونظر إيلها، فقال: اللَّهم 
اجعلين ِمثْلَها، َفُهنَالك تََراَجَعا احلديث، فقالت: مرَّ 

** 

1563. EL HADIZ: 

De Abu Hurayrah,que Allah esté complacido con él,del 

Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él,que dijo:"No hablaron en la cuna si no 

tres:Isa el hijo de Maryam,el compañero de 

Yuraiy,quien era un hombre que hacía muchos actos 

de adoración y el cual se fue a su celda de anacoreta 

y estando en ella vino su madre,mientras hacía la salat 

y dijo:"Oh Yuraiy".Dijo:"Oh Señor,mi madre y mi salat.Y 

se centró en su salat entonces ella se fue.Al día 

siguiente vino mientras estaba haciendo la salat y 

dijo:"Oh Yuraiy".Dijo:"Oh Señor,¿Mi madre o la salat?Y 

se centró en su salat.Y cuando llegó el día 

siguiente,vino y estaba haciendo la salat y dijo:Oh 

Señor¿Mi madre o la salat?Y se centró en la 

salat.Entonces ella dijo:"Oh Allah,no le hagas morir 

hasta que mire la cara de mujeres fornicadoras".Banu 

Israel recordaba a Yuraiy y sus actos de adoración.Y 

había una mujer fornicadora,que era un ejemplo de 

belleza,la cual dijo:"Si queréis yo puedo tentarlo".Y se 

expuso a él,pero no le hizo caso.Entonces,ella trajo a 

un pastor al lugar de adoración de Yuraiy,le tentó y tuvo 

relaciones con ella y se quedó embarazada.Cuando 

dió a luz dijo:"Es de Yuraiy".Y vinieron a donde su 

celda,la destruyeron y empezaron a 

golpearle.Entonces dijo:"¿Qué os 

pasa?".Dijeron:"Cometiste adulterio con esta mujer 

fornicadora y ha dado a luz un hijo tuyo".Dijo:"¿Dónde 

esta el niño?".Entonces lo trajeron a donde estaba y 

dijo:"Dejadme que haga la salat".Así pues hizo la salat 

y cuando acabó vino a donde el bebé y pinchádole en 

el estómago le preguntó:"¿Oh niño,quién es tu 

padre?".Dijo:"Fulano el pastor".Entonces,se acercaron 

a Yuraiy y lo besaron y pasaron sus manos por él y 

dijeron:"Te construiremos tu celda de 

oro".Dijo:"No",hacedla de barro como estaba.Y así lo 

hicieron.Y mientras un niño mamaba de su madre pasó 

un hombre montado en una montura,con buen 

semblante y buena presencia.Y la madre dijo:"Oh 

Allah,haz a mi hijo igual que él".Entonces,el niño dejó 

el pecho de su madre,fue a donde él,lo miró y dijo:"Oh 

Allah,no me hagas igual que él",después volvió al 

pecho de su madre y siguió mamando".Y es como si 

estuviera mirando al Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con 

él,mientras hablaba y tenía su dedo pulgar en la boca 

y lo chupaba.Y pasaron delante de una mujer a la que 
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رجٌل َحَسُن الَهيْئَِة ، فقلت: اللَّهم اجعل ابيِْن ِمثْلَه، 
َمة وهم فقلت: اللَّهم ال جَتَْعليِْن 

َ
وا بهذه األ  ِمثْله، وَمرُّ

يََضبونها ويقولون: َزَنيِْت رَسقت، فقلت: اللَّهم ال 
جتعل ابين ِمثلها، فقلت: اللَّهم اجعلين ِمثلها؟! قال: 
إن ذلك الرَُّجل اكن جبَّارا، فقلت: اللَّهم ال جتعلين 
ِمثْله، وإن هذه يقولون: َزَنيِْت، ولم تَْزِن ورَسقِْت، ولم 

 .«ْق، فقلت: اللَّهم اْجَعليِْن ِمثْلََهاترَْسِ 

estaban golpeando y decía:"En una adúltera y una 

ladrona".Y ella decía:"Hasbuna Allah wa niama al 

wakil"(Allah me es suficiente y qué buen guardián)".Y 

la madre dijo:"Oh Allah,no hagas a mi hijo como 

ella".Entonces,el niño dejó de mamar,la miró y dijo:"Oh 

Allah,hazme como ella".En aquel momento volvieron a 

lo que había dicho y dijo ella(la madre):"Pasó un 

hombre de buen aspecto y dije:Oh Allah,haz a mi hijo 

igual que él,y tú dijiste:"Oh Allah,no me hagas igual que 

él".Y pasaron por donde esta esclava,a la cual están 

golpeando y decían que es una adúltera y una ladrona 

y dije:"Oh Allah,no hagas a mi hijo como ella"y 

dijiste"Oh Allah,hazme como ella".Dijo:"Ciertamente 

aquél hombre era soberbio y por eso dije:"Oh Allah,no 

me hagas como él".Sin embargo,la mujer decían que 

era adúltera pero no lo era y que era ladrona pero no 

lo era tampoco y entonces dije:"Oh Allah,hazme como 

ella". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل -عن نبينا  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
أنه قال: )لم يتلكم يف املهد إال ثالثة(  -عليه وسلم

واملراد يف األيام األوىل من طفوتله، وهم: أوال: عيىس 
، واكن آية من آيات -صىل اهلل عليه وسلم-بن مريم 

وقد تكلم وهو يف املهد. ثانيًا:  -عز وجل-اهلل 
وجريج رجل اعبد، برأ اهلل جرجًيا من صاحب جريج، 

هذه اتلهمة اليت أرادوا إلصاقها به، وأظهر هذه اآلية 
كرامة هل، ويه أن ينطق الصيب برباءته، وذلك أنه 
اختذ ماكن خيلو فيه للعبادة، فأتته أمه يوًما وهو 
يمِّ وصاليت. 

ُ
يصيل، فقالت: يا جريج، فقال: يا رَبِّ أ

ب أمه أم يكمل صالته، تردد هل يقطع الصالة يلجي
ا اكن من الَغِد أَتتُْه  فأقبل ىلع صالته فذهبت أمه. فلمَّ
ا اكن من  وهو يصيل، فتكرر ما حصل باألمس، فلمَّ
الَغِد أَتتُْه وهو يصيل، فتكرر منه ذلك فقالت أمه: 
اللَُّهمَّ اَل تُِمتُْه حىت يَنظر إىل وجوه الُموِمَساِت أي 

ائيل ُجرجيا وعبادته، واكنت الزانيات. فتذاكر َبنُو إرس
امرأة زانية ُيتََمثَُّل حبُسنها، فقالت: إن ِشئتم ألغرينه 
حىت يدع صالته ويقع يف الزىن، فتَعرَّضت هل، فلم 
ْمَكنَتْه من نَفِسها فزىن 

َ
يَلتَفت إيلها، فأتت راِعيًا فَأ

** 

De Abu Hurayrah,que Allah esté complacido con él,del 

Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él,que dijo:"No hablaron en la cuna si no 

tres:Isa el hijo de Maryam,el compañero de 

Yuraiy,quien era un hombre que hacía muchos actos 

de adoración y el cual se fue a su celda de anacoreta 

y estando en ella vino su madre,mientras hacía la salat 

y dijo:"Oh Yuraiy".Dijo:"Oh Señor,mi madre y mi salat.Y 

se centró en su salat entonces ella se fue.Al día 

siguiente vino mientras estaba haciendo la salat y 

dijo:"Oh Yuraiy".Dijo:"Oh Señor,¿Mi madre o la salat?Y 

se centró en su salat.Y cuando llegó el día 

siguiente,vino y estaba haciendo la salat y dijo:Oh 

Señor¿Mi madre o la salat?Y se centró en la 

salat.Entonces ella dijo:"Oh Allah,no le hagas morir 

hasta que mire la cara de mujeres fornicadoras".Banu 

Israel recordaba a Yuraiy y sus actos de adoración.Y 

había una mujer fornicadora,que era un ejemplo de 

belleza,la cual dijo:"Si queréis yo puedo tentarlo".Y se 

expuso a él,pero no le hizo caso.Entonces,ella trajo a 

un pastor al lugar de adoración de Yuraiy,le tentó y tuvo 

relaciones con ella y se quedó embarazada.Cuando 

dió a luz dijo:"Es de Yuraiy".Y vinieron a donde su 

celda,la destruyeron y empezaron a 

golpearle.Entonces dijo:"¿Qué os 

pasa?".Dijeron:"Cometiste adulterio con esta mujer 

fornicadora y ha dado a luz un hijo tuyo".Dijo:"¿Dónde 

esta el niño?".Entonces lo trajeron a donde estaba y 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

 -أبو هريرة ـريض اهلل عنه اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الَصْوَمَعة : بيت الِعبادة عند انلصارى ومتََعبَّد انلاسك. •
واين •  .الُموِمَساِت : الزَّ

 .بيَِغٌّ : املرأة الفاجرة •

ْصبُعه يف بطنه •
ُ
 .َطَعَن يف َبْطِنه : وَخَزه برأس أ

ا ودلت، قالت: هو من ُجريج، فَأتَوُْه  بها، فحملت، فلمَّ
ُموا َصوَمعتَه، وَجَعلوا يََضبونه، فقال: ما وأنزلوه وهدَ 

ت منك. قال:  َشأنُكم؟ قالوا: َزَنيَْت  بهذه ابَليِغِّ فودَلَ
، فصىلَّ  صيلَّ

ُ
يب؟ فجاَؤوا به فقال: َدعوين حىت أ أين الصَّ

يب َفَطعن بأصبعه يف بَطنه، وقال:  ا انَْصف أىت الصَّ فلمَّ
أقبلوا ىلع يا ُغالم َمْن أبوك؟ قال: فالٌن الرايع، ف

حون به، وقالوا: َنبيِْن لك  ُجريج يقبلونه وَيتمسَّ
َصْوَمَعتََك من ذهب. قال: ال، أِعيُدوها من طني كما 
اكنت، ففعلوا.  ثاثلًا: هذا الصيب اذلي اكن مع أمه 
يرضع، فمر رجل ىلع فرس نفيسة وهيئته حسنة، 

ارتضاع هذا  -صىل اهلل عليه وسلم-وحىك انليب 
أمه بأن وضع إصبعه السبابة يف فمه  الطفل من ثدي

يمص، حتقيقا لألمر، فقالت: امهلل اجعل ابين مثله. 
فقال الطفل: امهلل ال جتعلين مثله. ثم أقبلوا جبارية؛ 
امرأة مملوكة يَضبونها ويقولون هلا: زنيت، رسقت. 
ويه تقول: حسبنا اهلل ونعم الوكيل. فقالت املرأة أم 

جتعل ابين مثلها. فأطلق  الصيب ويه ترضعه: امهلل ال
اثلدي، ونظر إيلها، وقال: امهلل اجعلين مثلها. 
فرتاجع احلديث مع أمه؛ طفل يتلكم معها، قالت: إين 
مررت أو مر يب هذا الرجل ذو اهليئة احلسنة فقلت: 
امهلل اجعل ابين مثله، فقلت أنت: امهلل ال جتعلين 

لت مثله، فقال: نعم؛ هذا رجل اكن جبارا عنيدا فسأ
اهلل أال جيعلين مثله. أما املرأة فإنهم يقولون: زنيت 
ورسقت، ويه تقول: حسيب اهلل ونعم الوكيل، فقلت: 
امهلل اجعلين مثلها. أي اجعلين طاهرا من الزىن 
والرسقة مفوضا أمري إىل اهلل، يف قوهلا: حسيب اهلل 

 ونعم الوكيل.

dijo:"Dejadme que haga la salat".Así pues hizo la salat 

y cuando acabó vino a donde el bebé y pinchádole en 

el estómago le preguntó:"¿Oh niño,quién es tu 

padre?".Dijo:"Fulano el pastor".Entonces,se acercaron 

a Yuraiy y lo besaron y pasaron sus manos por él y 

dijeron:"Te construiremos tu celda de 

oro".Dijo:"No",hacedla de barro como estaba.Y así lo 

hicieron.Y mientras un niño mamaba de su madre pasó 

un hombre montado en una montura,con buen 

semblante y buena presencia.Y la madre dijo:"Oh 

Allah,haz a mi hijo igual que él".Entonces,el niño dejó 

el pecho de su madre,fue a donde él,lo miró y dijo:"Oh 

Allah,no me hagas igual que él",después volvió al 

pecho de su madre y siguió mamando".Y es como si 

estuviera mirando al Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con 

él,mientras hablaba y tenía su dedo pulgar en la boca 

y lo chupaba.Y pasaron delante de una mujer a la que 

estaban golpeando y decía:"En una adúltera y una 

ladrona".Y ella decía:"Hasbuna Allah wa niama al 

wakil"(Allah me es suficiente y qué buen guardián)".Y 

la madre dijo:"Oh Allah,no hagas a mi hijo como 

ella".Entonces,el niño dejó de mamar,la miró y dijo:"Oh 

Allah,hazme como ella".En aquel momento volvieron a 

lo que había dicho y dijo ella(la madre):"Pasó un 

hombre de buen aspecto y dije:Oh Allah,haz a mi hijo 

igual que él,y tú dijiste:"Oh Allah,no me hagas igual que 

él".Y pasaron por donde esta esclava,a la cual están 

golpeando y decían que es una adúltera y una ladrona 

y dije:"Oh Allah,no hagas a mi hijo como ella"y 

dijiste"Oh Allah,hazme como ella".Dijo:"Ciertamente 

aquél hombre era soberbio y por eso dije:"Oh Allah,no 

me hagas como él".Sin embargo,la mujer decían que 

era adúltera pero no lo era y que era ladrona pero no 

lo era tampoco y entonces dije:"Oh Allah,hazme como 

ella." 
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لُوُه : أنَْزلُوهاْستَ  •  .ْْنَ

 .َحْسيِبَ اهلل : اكِفيين اهلل •

 .َدابة فَارِهة : َحاِذقة نَِفيَسة •

اَرُة : اجلََمال الظاهر يف اهليئة والَملبس •  .الشَّ

 .ِفيه : فَِمه •

ثها • يب وَحدَّ ثت الصَّ  .تََراَجَعا  احلديث : َحدَّ

ة • َمة : املرأة اململوكة، خالف احلُرَّ
َ
 .األ

 .املهد : الرسير يهيأ للصيب ويوطأ يلنام فيه، واملراد يف األيام األوىل من الطفولة •

 .ألفتننه : الفتنة: االختبار واالبتالء واإلعجاب باليشء •

 :فوائد احلديث
 .إيثار إجابة األم ىلع صالة اتلطوع؛ ألن االستمرار فيها نافلة وإجابه األم وبرها واجب .1

 .ن الودل معذورا؛ لكن خيتلف احلال يف ذلك حبسب املقاصدعظم بِرِّ الوادلين وإجابة داعئهما ولو اك .2

م يأدبونه َمْكُر أهل ابلاطل بالصاحلني قديم؛ فبنوا إرسائيل تآمروا ىلع جريج وحرضوا ابليغ عليه، فلما ظنوا أنهم أصابوا منه مقتاًل زعموا أنه .3
 .لإلصالح، ولو اكنوا مصلحني ألقاموا احلد ىلع هذه املرأة ابليغ

ل ىلع صرب جريج، حيث إنه لم ينتقم نلفسه، ولم يكلفهم شططا فيبنون هل صومعته من ذهب، وإنما ريض بما اكن ريض به أوال من فيه ديل .4
 .القناعة وأن تبىن من الطني

 .أن الوضوء اكن معروفا يف رشع من قبلنا، فقد ثبت يف هذا احلديث يف صحيح ابلخاري: )فتوضأ وصىل( .5

 .ة عند الِكْرب، ويف احلديث اآلخر: )اكن إذا حزبه أمر بادر إىل الصالة(االتلجاء إىل اهلل بالصال .6

ه الِفنت .7 دق مع اهلل ال تََُضُّ  .صاحب الصِّ

 .قوة يَِقني ُجريج وصحة رجائه، ألنه استنطق املولود مع كون العادة أنه ال ينطق؛ ولوال صحة رجائه بنطقه ما استنَْطقه .8

 .النساء، وثبوت املعجزة لألنبياءثبوت الكرامة للصاحلني من الرجال و .9

: )ومن يتق اهلل جيعل هل خمرًجا( وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم -تعاىل-ألويلائه خمارًجا عند ابتالئهم بالشدائد اغبلًا، قال اهلل  -تعاىل-جيعل اهلل  .10
 .يف بعض األوقات تهذيبًا وزيادًة هلم يف اثلواب

 املراجع:املصادر و

 ـهبهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد  1430ن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص ب
م         نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 1997 -ه 1418اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـه    رياض  1426 ـهرشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة:  1407لرابعة عرش ه، الطبعة ا 1397
 ـه  ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن  1428الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

ابلخاري، عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة اإللكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش .            صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل 
حممد فؤاد   ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق:1422حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 دار مكتبة: انلارش صقر، حممد شحاتة: تأيلف انلبوي، القصص صحيح من وعرب دروس. بريوت –عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 .(مَص) ابلحرية العلوم،

   (7041) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 فضل صيام شعبان. .1
 .-تعاىل-احلكمة يف تفضيله أنه بمثابة االستعداد لرمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل اهلل  .2

 .ه كما هو مقتىض الروايات، وبه تفيت اللجنة ادلائمةصوم أكرث -عليه الصالة والسالم-أنه ال يرشع صومه لكه، وإنما اثلابت عنه  .3

لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصوم من 
  شهر أكرث من شعبان

El Mensajero de Allah,que la misericordia y 
la protección de Allah sean con él,no 

ayunaba(ayuno voluntario)en ningún mes 
más que ayunaba en Sha'ban. 

 :احلديث .1564
-قالت: لم يكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يصوم ِمْن شهر أكرث من  -صىل اهلل عليه وسلم
اكن شعبان، فإنّه اكن يصوم شعبان لكه.  ويف رواية: 

 يصوم شعبان إال قليال.

** 

1564. EL HADIZ: 

De 'Aisha,que Allah esté complacido con ella,que 

dijo:"El Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,no ayunaba(ayuno 

voluntario)en ningún mes más que ayunaba en 

Sha'ban.Pues él ayunaba todo Sha'ban.Y en una 

narración:"Ayunaba en Sha'ban menos una pequeña 

parte del mes." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

-قالت: لم يكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
يصوم من شهر أكرث من  -صىل اهلل عليه وسلم

لكه. ويف رواية: اكن شعبان، فإنه اكن يصوم شعبان 
يصوم شعبان إال قلياًل. اثلاين تفسري لألول وبيان أن 
قوهلا: لكه، أي: اغبله، وقيل: اكن يصومه لكه يف وقت، 
ويصوم بعضه يف سنة أخرى، وقيل: اكن يصوم تارة 
من أوهل، وتارة من آخره، وتارة بينهما، وما خييل منه 

لإلنسان  شيئاً بال صيام لكن يف سنني، فلهذا ينبيغ
أن يكرث من الصيام يف شهر شعبان أكرث من غريه؛ 

اكن يصومه،  -صىل اهلل عليه وسلم-ألن انليب 
واحلكمة من ذلك أنه يكون بني يدي رمضان 
اكلرواتب بني يدي الفريضة، وقيل: يف ختصيص 
شعبان بكرثة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد، 

 كما دلت عليه السنة.

** 

De 'Aisha,que Allah esté complacido con ella,que 

dijo:"El Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,no ayunaba(ayuno 

voluntario)en ningún mes más que ayunaba en 

Sha'ban.Pues él ayunaba todo Sha'ban".Y en una 

narración:"Ayunaba en Sha'ban menos una pequeña 

parte del mes".El segundo es explicación del 

primero,de que el dicho:"todo",quiere decir,la 

mayoría.Y se dijo que ayunaba todo el mes un tiempo,y 

al año siguiente ayunaba parte del mes.Y también se 

dijo,que a veces ayunaba en la primera parte del mes,a 

veces en la última y a veces en el medio.Siendo que 

ayunaba todo el mes pero en varios años.Y por eso,la 

persona debe ayunar bastante en el mes de 

Sha'ban,más que en cualquier otro mes.Porque el 

Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él,ayunaba en él.Y la sabiduría implícita es 

que es un acto voluntario antes del ayuno obligatorio 

de Ramadán,como las salats voluntarias entre los 

salats obligatorios.Y se dijo,que le hecho de que se 

haga más ayuno en el mes de Sha'ban es porque en él 

se elevan las acciones de los siervos,como lo indica la 

sunna. 
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 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني /2ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة/1
سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن /3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثريمن الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، /4بريوت. -شعيب النسايئ، حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلساليم، دار املعرفة
صحيح ابلخاري ،عناية /6ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -ريان للرتاثرشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار ال/5ه. 1426الرياض، 

الرياض، -صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف/7ه. 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
نزهة املتقني رشح رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -بلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدا/8الطبعة اخلامسة. 

: اللجنة  -املجموعة األوىل -ه. فتاوى اللجنة ادلائمة 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 : أمحد بن عبد الرزاق ادلويشمجع وترتيب -ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

   (6213) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 .-وسلم عليه اهلل صىل–مرشوعية املصافحة بتقرير انليب  .1
 .استحباب ذكر املسلم ما فيه من خصال اخلري يلتأىس به .2

 .ينسب الفضل ألهلهينبيغ ىلع املسلم أن  .3

 .أول من أظهر املصافحة يف انلاس أهل ايلمن .4

 املراجع:املصادر و

دار  بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،
دمشق، الطبعة -زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب-الكتاب العريب

ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود 1415الرياض، -ه. سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف1428األوىل، 
ه. املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش 1418بريوت، الطبعة األوىل، -مسليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حز

بريوت، -بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-املكتب اإلساليم
 .ه1407الطبعة الرابعة عرش، 

   (6214) الرقم املوحد:

صىل اهلل -ملا جاء أهل ايلمن قَاَل رسوُل اهلل 
  : قَْد َجاءُكْم أْهُل ايلََمنِ -عليه وسلم

Cuando llegó la gente de Yemen, el profeta -
la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 
Ha venido a ustedes la gente de Yemen. 

 :احلديث .1565
ا َجاَء أْهُل ايلََمِن،  -ريض اهلل عنه-ن أنس ع َقاَل: لَمَّ

: "َقْد َجاءُكْم -صىل اهلل عليه وسلم-قَاَل رسوُل اهلل 
ُل َمْن َجاَء بِالُمَصافََحة.  أْهُل ايلََمِن" وَُهْم أوَّ

** 

1565. EL HADIZ: 

Narró Anas –Alah se complazca de él- dijo: cuando 

vino la gente del Yemen, dijo el profeta -la paz y las 

bendiciones sean con él- dijo: Ha venido a ustedes la 

gente de Yemen ellos son los primeros en comenzar el 

saludo con la mano. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

تنويه بشأنهم، وإظهار قوهل: "قد جاءكم أهل ايلمن"، 
لفضلهم، ومنهم األشعريون قوم أيب موىس األشعري 

، ويدل عليه ما أخرجه أمحد يف -ريض اهلل عنهم-
(، عن أنس بن مالك قال: قال رسول 3/155مسنده )

: "يقدم عليكم غداً -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
أقوام هم أرق قلوباً لإلسالم منكم"، قال: فقدم 

م أبو موىس األشعري، فلما دنوا من األشعريون فيه
املدينة جعلوا يرجتزون يقولون:           غداً نلىق 
األحبه             حممداً وحزبه  فلما أن قدموا تصافحوا 

 فاكنوا هم أول من أحدث املصافحة.

** 

Su dicho: “Ha venido a ustedes la gente de Yemen” 

mostrando y dando su importancia por ellos, entre ellos 

estaban los Ashariun el pueblo de Abu Musa Al Ashari 

Alah se complazca de él-, esto se demuestra en lo 

transmitido por Ahmad en su libro Al Musnad (3/155) –

Narró Anas Ibn Malik: el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- dijo: “Mañana vendrán a 

ustedes pueblos, ellos son los que tienen corazones 

más dóciles para el islam que ustedes”, dijo: vinieron 

los Ashariun entre ellos estaba Abu Musa Al Ashari, 

cuando se acercaron a la ciudad se alegraron y decían: 

mañana nos encontraremos con nuestros amados, 

Muhammad y su grupo, cuando llegaron saludaron con 

la mano siendo ellos los primeros en saludar con la 

mano. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

18 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

حٌد َصىلَّ قبَل طلوِع الشمِس وقبَل لن يَلَِج انلاَر أ
  غروبها

No entrará al fuego quien haga la salat 
antes de que salga el sol y antes de que se 

ponga 

 :احلديث .1566
عن  -ريض اهلل عنه-عن أيب زهري عمارة بن رؤيبة 

لن يَِلَج انلار أحد »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
عن جرير  «.صىل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

قال: كنا عند  -ريض اهلل عنه-بن عبد اهلل ابلجيل 
فنظر إىل القمر يللة  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

إنكم سرتون ربكم كما تََرْوَن هذا »ابلدر، فقال: 
القمر، ال تَُضاُموَن يف رؤيته، فإن استطعتُْم أْن ال 
ُتْغلَبُوا ىلع صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، 

فنظر إىل القمر يللة أربع »ويف رواية: «.  لُوافاْفعَ 
 .«عرشة

** 

1566. EL HADIZ: 

De Abu Zuhayr 'Amarah Ibn Ruaybah,que Allah esté 

complacido con él,del Profeta,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él:"No entrará al fuego 

quien haga la salat antes de que salga el sol y antes de 

que se ponga",es decir,la salat del fayr y la del asr.De 

Yarir Ibn 'Abdullah Al Bayly,que Allah esté complacido 

con él,que dijo:"Estábamos donde el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él,y miró 

hacia la luna,una noche de luna llena y entonces 

dijo:"Ciertamente veréis a vuestro Señor como veis 

esta luna,no estaréis apretados en su visión.Así 

pues,si podéis hacer la salat antes de la salida del sol 

y antes de su puesta,hacedlo".Y en una narración:"Y 

miró hacia la luna la noche catorce del mes". 

 صحيح بروايتيه  :درجة احلديث
** 

Hadiz verídico en las dos 

transmisiones 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ه لن يدخل أن -ريض اهلل عنه-معىن حديث عمارة 
صىل  -أصاًل للتعذيب أو ىلع وجه اتلأبيد-انلار أحد 

قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، يعين: الفجر 
والعَص، أي: داوم ىلع أدائهما؛ ألن وقت الصبح 
يكون عند انلوم وذلته، ووقت العَص يكون عند 
االشتغال بأعمال انلهار وجتارته وتهيئة العشاء، ففيه 

من الكسل وحمبتها للعبادة،  ديلل ىلع خلوص انلفس
ويلزم من ذلك إتيانها ببقية الصلوات اخلمس، وأنها 
إذا حافظت عليهما اكنت أشد حمافظة ىلع غريهما، 
ومن هو كذلك حرّي أن ال يرتكب كبرية وال 

-صغرية  وإن فعل تاب، أو أن صغائره املتعلقة باّلّل 
هو  تقع مكفرة؛ ثوابًا هل ىلع مواظبته، فحينئذ -تعاىل

ال يلج انلار أبداً، واهلل أعلم. وعن جرير بن عبد اهلل 
صىل -أنهم اكنوا مع انليب  -ريض اهلل عنه-ابلجيل 

يللة -فنظر إىل القمر يللة ابلدر  -اهلل عليه وسلم
: "إنكم -صىل اهلل عليه وسلم-، فقال -الرابع عرش

يعين: يوم -سرتون ربكم كما ترون هذا القمر"، 
ؤمنون يف اجلنة كما يرون القمر يللة القيامة يراه امل

** 

"No entrará al fuego ninguno",es decir,para ser 

castigados."Haga la salat antes de que salga el sol y 

antes de que se ponga",es decir,el fayr y el asr.Y quiere 

decir,quien la hace de manera constante,y esto porque 

la salat del fayr es en el tiempo cuando la gente duerme 

y es más agradable el sueño,y el tiempo del asr es 

cuando la gente está ocupada con el trabajo del 

día,con los negocios y preparándose para ir a 

descansar y cenar.Y en ello hay una indicación a que 

la persona se deshace de su pereza y de lo que a la 

persona le gusta.Y de esto se entiende también el resto 

de las cinco salats y que si guarda esas dos salats será 

más firme en guardar el resto.Y también el hecho de 

procurar no caer en faltas graves ni leves,y en caso de 

hacerlo,se arrepiente.Y las faltas leves que están 

relacionadas con Allah,el Altísimo,se perdonan(con el 

cumplimiento de las salats),por lo que no entraría 

nunca al fuego.Y Allah sabe más.Y de Yarir Ibn 

'Abdullah Al Bayli,que Allah esté complacido con él,que 

estaban con el Profeta,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,y entonces miró hacia 

la luna,una noche de luna llena(la noche catorce del 

mes)y dijo,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él:"Ciertamente veréis a vuestro Señor como 

estáis viendo esta luna",es decir,el Día del Juicio,los 

creyentes lo verán en el yannah como ven la luna,una 
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 .حديث عمارة بن رؤيبة رواه مسلم. حديث جرير بن عبداهلل متفق عليه راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–جرير بن عبداهلل ابلجيل  -ريض اهلل عنه-أبو زهري عمارة بن رؤيبة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يلج : يدخل •

 .ال تضامون : ال يصيبكم ضيم، أي: تعب ومشقة •

 .َصقبل طلوع الشمس وقبل غروبها : الفجر والع •

 :فوائد احلديث
 .فضل صاليت الصبح والعَص، فينبيغ املحافظة عليهما .1

 .أن من اكن حمافظاً ىلع هاتني الصالتني، يكون أشد حمافظة ىلع غريهما من الصلوات .2

 .يوم القيامة، بال تأويل وال تعطيل، بل رؤيا حقيقية كرؤية ابلدر يف الوضوح -تعاىل-إثبات البرشى ألهل اإليمان أنهم سريون اهلل  .3

 .ى هذه الصلوات يكون اغبلاً خايل انلفس من الكسل والرياء حمباً للعبادةمن أد .4

 املراجع:املصادر و

تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين املقديس؛ تأيلف /2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. /1
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار /3ه. 1424الكويت، الطبعة األوىل، -عبدالرزاق بن عبداملحسن ابلدر، غراس

دمشق، الطبعة -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري/4بريوت. -الكتاب العريب
صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري /6ه. 1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح/5ه. 1428األوىل، 

الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب/7ه. 1422انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
نزهة /9ه. 1412بريوت، الطبعة األوىل، -يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكرمرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال /8ه. 1417

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6215) الرقم املوحد:

ابلدر، ليس املعىن أن اهلل مثل القمر؛ ألن اهلل ليس 
، لكن -عز وجل-كمثله يشء، بل هو أعظم وأجل 

املراد من املعىن تشبيه الرؤية بالرؤية، فكما أننا نرى 
القمر يللة ابلدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه، فإننا 

رى هذا القمر رؤية كما ن -عز وجل-سرنى ربنا 
حقيقية بالعني دون اشتباه، واعلم أن أذل نعيم 
وأطيب نعيم عند أهل اجلنة هو انلظر إىل وجه اهلل 

صىل اهلل عليه -فال يشء يعدهل، فيقول رسول اهلل 
ملا ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر يللة  -وسلم

ابلدر: "فإن استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة قبل طلوع 
وصالة قبل غروبها، فافعلوا"، واملراد من  الشمس

قوهل: "استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة"، أي: ىلع أن 
تأتوا بهما اكملتني، ومنها: أن تصيل يف مجاعة إن 
استطعتم أال تغلبوا ىلع هذا، "فافعلوا"، ويف هذا ديلل 
ىلع أن املحافظة ىلع صالة الفجر وصالة العَص من 

 .-عز وجل- أسباب انلظر إىل وجه اهلل

noche de luna llena.Y el significado no es que Allah es 

como la luna,puesto que no hay nada como 

Allah,similar a Él,y Él es más inmenso y 

majestuoso,Exaltado sea.Siendo que la similitud reside 

en las dos visiones,esto es,así como vemos realmente 

la luna,una noche de luna llena,sin ninguna duda,así 

en verdad veremos a nuestro Señor,Exaltado 

sea,como vemos la luna,realmente,con nuestros 

ojos,sin duda(in sha Allah).Y debéis saber que el 

mayor gozo para la gente del yannah es contemplar el 

rostro de su Señor,pues no hay nada que se le pueda 

comparar.Y cuando el Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con 

él,mencionó que veremos a nuestro Señor como 

vemos la luna llena dijo:"Así pues si podéis no perder 

la salat antes del la salida del sol y la salat antes de 

que ponga,pues hacedlo".Y lo que quiere decir con"Si 

podéis no perder la salat",es su completo 

cumplimiento:hacerla en congregación si se 

puede."Así pues hacedlo".Y de aquí se entiende que 

guardar la salat del fayr y la salat del asr es causa de 

la visión de la faz de Allah,Exaltado sea. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
رُّ رجال : يسقط •  خَيِ
 من قامتهم : من قيامهم •

 اخلََصاَصة : الفاقة واجلوع الشديد •

فة : ماكن يف مؤخر مسجد انليب صىل اهلل عليه وسلم يْنهلا من ال مأوى هل •  الصُّ

 األعراب : ساكن ابلادية •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ ىلع املرء عند الفقر انلظر إىل ما ادخر هل من األجر دون اتللهف ىلع ما فاته .1

 ا اكنوا عليه من الزهد وخشونة العيش مع الصرب وعدم الشكوىبيان ملعيشة أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم وم .2

 حرص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع تطييب قلوب أصحابه وأتباعه ملا يسمعونه من الالكم اذلي ييسء إيلهم .3

لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاىل، ألحببتم أن 
  حاجةتزدادوا فاقة و

Si supieran lo que Alah –el Altísimo- tiene 
reservado para ustedes, quisieras que su 

pobreza y necesidad aumentaran. 

 :احلديث .1567
: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن فضالة بن عبيد 

رُّ رجال  صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا صىل بانلاس خَيِ
أصحاب  وهم -من قامتهم يف الصالة من اخلََصاَصة 

فة  حىت يقول األعراب: هؤالء جمانني. فإذا صىل  -الصُّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم انَصف إيلهم، فقال: 

لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاىل، ألحببتم أن »
 «تزدادوا فاقة وحاجة

** 

1567. EL HADIZ: 

Narró Fadala Ibn Ubaid –Alah se complazca de él- que 

el mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean 

con él- cuando rezaba con las personas algunos 

hombres caían en la oración por el hambre que tenían 

– eran la gente de as suffah (vivían en las afueras de 

la mezquita)- algunas personas decían que eran unos 

dementes, cuando el profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- finalizaba la oración se dirigía a ellos y les 

decía: “Si supieran lo que Alah tiene reservado para 

ustedes, quisieran que su pobreza y necesidad 

aumentaran” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف احلديث أنه اكن رجال يسقطون من قيامهم يف 
ة  -الصالة من اجلوع والضعف  وهم من أهل الُصفَّ

زهاد من الصحابة فقراء وغرباء واكنوا سبعني 
ويقلون حيناً ويكرثون حيناً يسكنون صفة املسجد 

 من ناس يظن حىت –ال مسكن هلم وال مال وال ودل 
 فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم جمانني أنهم ابلادية

هلم: لو تعلمون مالكم عند اهلل من اخلري ألحببتم 
 أن تزداد فاقتكم وحاجتكم.

** 

En el hadiz se narra que había hombres que cuando se 

levantaban a la oración se caían en la oración por el 

hambre y la debilidad que tenían –ellos eran la gente 

de As Suffah- eran compañeros del profeta humildes, 

pobres y extraños, eran alrededor de setenta a veces 

aumentaba y disminuía el número, vivían en las 

afueras de la mezquita ya que no tenían hogar, dinero 

ni familia, algunas personas que no los conocían 

pensaban que estaban locos, el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- les dijo: si ustedes supieran 

la recompensa que Alah tiene para ustedes le pedirían 

que les aumentara su pobreza y necesidad. 
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 املراجع:املصادر و

-عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, ، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد 
م  السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها, تأيلف: أبو  1975 - ـه 1395مَص الطبعة: اثلانية،  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

يب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق, ه. رياض الصاحلني, تأيلف: أ1415اعم  1عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين, انلارش: مكتبة املعارف, ط
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن 1428 4حتقيق: عصام موىس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, ط

بن رجب ابلغدادي احلنبيل, حتقيق: جمموعة  عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري, تأيلف: زين ادلين عبدالرمحن بن أمحد
ه. اتليسري برشح اجلامع الصغري, تأيلف: زين ادلين حممد بن تاج العارفني بن يلع املناوي, 1417اعم  1من ابلاحثني, انلارش: مكتبة الغرباء األثرية, ط

 .ه1408اعم  3انلارش: مكتبة اإلمام الشافيع, ط
   (5825) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ُكَراع : قوائم ادلابة، أو ما دون الركبة إىل الكعب. •
 ادلواب ذراع : حلم اذلراع، وهو فوق الكراع يف •

 :فوائد احلديث
 .إجابة ادلعوة ولو إىل يشء يسري من الطعام .1

 .انلاس لقلوب وجربه -وسلم عليه اهلل صىل–شدة تواضعه  .2

 .قبول اهلدية مهما قلت، ملا يف ذلك من تألف القلوب واملحبة بني املسلمني .3

 .احلث ىلع تعايط ما يبعث اتلآلف، ويغرس الوداد .4

 املراجع:املصادر و

ليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف س
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

 زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1428 دمشق، الطبعة األوىل،-ابن كثري
 الكتب دار حممود، عبداهلل حتقيق العيين، ادلين بدر تأيلف ابلخاري؛ صحيح رشح القاري عمدة. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص،
بريوت. فيض -ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة1421وىل، األ الطبعة بريوت،-العلمية

القاهرة. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز -القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي، دار احلديث

 Si me invitan a comer una pata de animal o  أو ذراع ألجبت لو دعيت إىل كراع
una pierna igual asistiría. 

 :احلديث .1568
لو ُدِعيُت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

هِدَي إيّل ِذَراٌع أو 
ُ
َجبُت، ولو أ

َ
إىل ُكَراٍع أو ِذَراٍع أل

 «.ُكَراٌع لَقِبلُت 

** 

1568. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que le 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- “Si me 

invitan a comer una pata de animal o una pierna igual 

asistiría, y si me regalan una pata de animal o una 

pierna la aceptaría” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل -يف هذا احلديث ديلل ىلع حسن خلقه 
وتواضعه وجربه لقلوب انلاس، وىلع  -عليه وسلم

قبول اهلدية وإن اكنت قليلة، وإجابة من يدعو الرجل 
إىل مْنهل ولو علم أن اذلي يدعوه إيله قليل؛ ألن 
القصد من قبول اهلدية وإجابة ادلعوى تأيلف 

لرد وعدم املوافقة حيدث ادلايع وإحاكم اتلحابب، وبا
انلفور والعداوة وال أحتقر قلته. وخص اذلراع 
والكراع باذلكر يلجمع بني احلقري واخلطري؛ ألن 

 من -وسلم عليه اهلل صىل–اذلراع اكنت أحب إيله 
 .هل قيمة ال والكراع غريها،

** 

En este hadiz se muestra los buenos modales y 

humildad del profeta –la paz y las bendiciones sean 

con él- y como se ganaba los corazones de las 

personas, aceptaba los obsequios aunque fuera poco, 

respondía la invitación de la persona a su casa aunque 

supiera que a lo que lo invitara era poco, ya que el 

propósito de aceptar un regalo y aceptar una invitación 

es acercarse al que invita y aumentar el amor y 

fraternidad, cuando una invitación o regalo se rechaza 

se crea resentimiento, enemistar y se desprecia por lo 

poco que tiene. El profeta habló de la pata y la pierna 

del animal para unir entre lo malo y peligroso, la pierna 

de animal era lo que más le gustaba al profeta –la paz 

y las bendiciones sean con él- y la pata es algo que no 

tiene valor. 
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بريوت، الطبعة الرابعة -ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1430بعة األوىل، الرياض، الط-إشبيليا
 .ه1407عرش، 

   (6216) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -عنهما اهلل ريض–عبداهلل بن عباس  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قابل : العام املقبل. •

 :فوائد احلديث
 .ندب صيام يوم اتلاسع والعارش من شهر املحرم .1

 .نلصارىيرشع خمالفة أهل الكتاب من ايلهود وا .2

 املراجع:املصادر و

رشح /2ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري/1
ؤاد عبدابلايق، دار صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد ف/3ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث

كنوز رياض /5القاهرة. -فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي، دار احلديث/4ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  نزهة املتقني/6ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 ه1418الطبعة األوىل -اجلوزي

   (6217) الرقم املوحد:

 Si viviera hasta el próximo ciertamente  لنئ بقيت إىل قابل ألصومن اتلاسع
ayunaría el nueve 

 :احلديث .1569
عن انليب  -اهلل عنهما ريض-عن عبداهلل بن عباس 

لَِِئ بَِقيُت إىل قابٍل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 .«ألصومّن اتلاِسع

** 

1569. EL HADIZ: 

De 'Abdullah Ibn 'Abbas,que Allah esté complacido con 

él,del Profeta,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,que dijo:"Si permaneciera hasta el 

próximo ciertamente ayunaría el nueve". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

لِئ بقيت"، أي: لِئ عشت، "إىل قابل"، أي عشت إىل 
املحرم اآليت، "ألصومن"، ايلوم "اتلاسع" مع اعشوراء؛ 

مات،  خمالفة لليهود، فلم يأت املحرم القابل حىت
فيسن صومه وإن لم يصمه عليه الصالة والسالم؛ 
ألن ما عزم عليه فهو سنة، والسبب يف صوم اتلاسع 
مع العارش أن ال يتشبه بايلهود يف إفراد العارش، 
وقيل: لالحتياط يف حتصيل اعشوراء، واألول أوىل 

 فقد جاء انلص يف ذلك، واهلل أعلم.

** 

"Si permaneciera",es decir,si viviera."Hasta el 

próximo",es decir,el próximo mes de 

Muharram."Ayunaría el nueve",el día nueve con 

'Ashuraa,como una manera de diferenciarse de los 

judíos.Y no llegó al próximo Muharram si no que 

falleció,así pues es lícito ayunar(el día nueve)a pesar 

de que no ayunó en él,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,puesto que lo que se 

proponía hacer también se considera sunna.Y la razón 

de ayunar el día nueve con el día diez,es para no 

asemejarse a los judíos que ayunaban sólo el día 

diez.Y se dijo:"Por si acaso,para asegurarse de que se 

ayuna el diez(del mes)".Y la primera opinión es la más 

acertada puesto que se menciona en un hadiz.Y Allah 

sabe más. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لطرباين ومالكأمحد وابن أيب شيبة وا راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 فضل اذلكر عموماً. .1
 .أن من األسباب اليت تنيج من انلار، ذكر اهلل عز وجل .2

 .أن اإلنسان ليك ينجو من عذاب اهلل باذلكر البد من أن يكرث منه ويلهج به لسانه .3

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون،  -وط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقق: شعيب األرنؤ
حممد بن إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط مؤسسة الرسالة. الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار،أليب بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن 

ليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري لس الكبري، املعجم. الرياض –إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبيس، حتقق: كمال يوسف احلوت، ط مكتبة الرشد 
 نارص ملحمد والرتهيب، الرتغيب صحيح. القاهرة –اللخيم الشايم، أبو القاسم الطرباين، حتقق: محدي بن عبد املجيد السليف، ط مكتبة ابن تيمية 

الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية،  عبد بن اهلل عبد الشيخ املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. الرياض – املعارف مكتبة ط األبلاين، ادلين
م بفقه الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملا

ي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذ
 .املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5510) الرقم املوحد:

نََْج ََلُ ِمْن َعذَ 
َ
ِ َما َعِمَل اْبُن آَدَم َعَماًل أ اِب اَّللَّ

 ِ   ِمْن ِذْكِر اَّللَّ
Una persona no hace nada más valioso para 
salvarse del castigo de Alah que recordar a 

Alah 

 :احلديث .1570
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل 

َما َعِمَل اْبُن آَدَم َعَماًل »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 ِ نََْج هَلُ ِمْن َعَذاِب اّللَّ

َ
ِ أ  .« ِمْن ِذْكِر اّللَّ

** 

1570. EL HADIZ: 

Narró Mu‘âdh Ibn Yabal que el Mensajero de Alah -la 

paz y las bendiciones sean con él- dijo: “Una persona 

no hace nada más valioso para salvarse del castigo de 

Alah que recordar a Alah.” 

 صحيح لغريه  :درجة احلديث
** 

Hadiz verídico por otra cadena 

oral 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

قد هيأ اهلل تعاىل لعباده املؤمنني األسباب اليت تنال 
بها اجلنة ويتوىق بها من انلار، ومن هذه األسباب ذكره 
سبحانه وتعاىل. فاحلديث َدلَّ ىلع فضل اذلكر، وأنه 

نيا واآلخرة، من أعظم أسباب انلجاة من خماوف ادل
فهو سبب من أسباب انلجاة من انلار، وهذه الفضيلة 

 .تعترب من أعظم فضائل اذلكر

** 

Alah ha puesto para Sus siervos creyentes muchas 

maneras para alcanzar el paraíso y protegerse del 

fuego, entre esas maneras está el recuerdo de Alah –

Alabado y Exaltado sea- el hadiz demuestra la 

excelencia del recordar a Alah, y que es una de las 

mayores causas para salvarse de los horrores de esta 

vida y la próxima, es una de las formas de salvarse del 

fuego, tambien es una de las mayores recompensas 

del recuerdo de Alah. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

26 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حرسة : احلرسة يه شدة اتللهف، واتلأسف، واحلزن ىلع ما فرط فيه. •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع اذلكر وفضله .1

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فضل املجالس اليت فيها ذكر اهلل تعاىل، وذكر رسوهل  .2

 .فيه ذكر هو جملس شؤم ىلع أهله يوم القيامةأن املجلس اذلي ليس  .3

 .، ال القيل والقال-صىل اهلل عليه وسلم-أن املجالس ينبيغ أن تعمر بذكر اهلل عزوجل والصالة ىلع انليب  .4

َ فِيِه َولَْم يَُصلُّوا  َما َقَعَد قَْوٌم َمْقَعًدا لَْم يَْذُكُروا اَّللَّ
ُ َعلَْيِه وََسلَّمَ -انلَّيِبِّ  ََعَ  إالَّ ََكَن َعلَْيِهْم  -َصىلَّ اَّللَّ

ةً يَْوَم الِْقَياَمةِ   َحْْسَ
 

Si las personas se sientan en una reunión 
en la cual no recuerdan a Al-lah ni invocan 
las bendiciones para Su Profeta, que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, será 

causa de pesar para ellos en el Día de la 
Resurrección. 

 :احلديث .1571
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا »: -صىل اهلل عليه وسلم
إال  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل, ولم يصلوا ىلع انليب 

 «.اكن عليهم حرسة يوم القيامة

** 

1571. EL HADIZ: 

De Abû Huraira, que Al-lah esté complacido de él, que 

el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “Si las personas se sientan en 

una reunión en la cual no recuerdan a Al-lah ni invocan 

las bendiciones para Su Profeta, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, será causa de pesar 

para ellos en el Día de la Resurrección.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

هذا احلديث يدل ىلع ندامة وخسارة القوم اذلين 
لم جيِر ىلع قلوبهم يقعدون مقعداً ثم يقومون منه، و

وال ىلع ألسنتهم ذكر اهلل تعاىل وال ذكر رسوهل وال 
، فهذه املجالس -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة عليه 

ستكون حرسة عليهم يوم القامة؛ ألنهم لم يستفيدوا 
منها. وهذا إذا اكنت هذه املجالس مباحة فما بالك 

 أن باملجالس املحرمة اليت فيها الغيبة وغريها. فينبيغ
-تعمر املجالس بذكر اهلل تعاىل والصالة ىلع رسوهل 

 .-صىل اهلل عليه وسلم

** 

Este hadiz es una clara evidencia del arrepentimiento 

y el pesar de aquellas personas que se sienten en una 

reunión, y que al concluir, ni sus corazones ni sus 

lenguas fueron capaces de mencionar a Al-lah, 

Glorificado sea, ni invocar las bendiciones para Su 

Mensajero, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él. Esas reuniones serán causas de pesar para 

ellos en el Día de la Resurrección; ya que no sacaron 

provecho alguno. Y eso que sean reuniones 

permitidas, no queremos ni imaginar lo que le sucederá 

a aquellos que participan en encuentros prohibidos 

donde se murmura sobre los de más, etc…. Es 

necesario que en los encuentros abunden las 

menciones a Al-lah, Glorificado sea, y las bendiciones 

para Su Mensajero, que la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él. 
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 املراجع:املصادر و

حممد فؤاد عبد (، و2، 1سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج
 عبد أليب وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. مَص –(، ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3ابلايق ) ـج

لشيخ عبد اهلل بن عبد ا املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. اإلساليم املكتب ط األبلاين، آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن ادلين، نارص حممد الرمحن
ابن  الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار

، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان
ل الصنعاين، واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعي

 .ط دار احلديث
   (5511) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 الَصَدقٌَة : ما خيرج من املال تقرباً إىل اهلل تعاىل. •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع الصدقة .1

 .أن الصدقة سبب حلماية املال وزيادته وبركته .2

ُ َعْبدً  ا َما َنَقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اَّللَّ
 ُ ِ إالَّ َرَفَعُه اَّللَّ َحٌد َّلِلَّ

َ
بَِعْفٍو إالَّ ِعزًّا، َوَما تَوَاَضَع أ
 َتَعاىَل 

 
la riqueza no disminuye en nada con la 
caridad, al siervo que es tolerante Alah 

elevará su honor, y nadie se humilla ante 
Alah sin que Él lo eleve. 

 :احلديث .1572
صىل -أن رسول اهلل  - عنهريض اهلل-عن أيب هريرة 
ما نقصت صدقة من مال، وما »قال:  -اهلل عليه وسلم

زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هلل إال 
 «-عز وجل-رفعه اهلل 

** 

1572. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “la 

riqueza no disminuye en nada con la caridad, al siervo 

que es tolerante Alah elevará su honor y nadie se 

humilla ante Alah sin que Él lo eleve –Exaltado sea -“  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن الصدقة إذا )ما نقصت صدقة من مال( املعىن 
أخرجت فإنها ال تنقص املال بل تزيده، وتبارك فيه، 
وتدفع عنه اآلفات، الزيادة للمال إما كمية: بأن يفتح 
اهلل للعبد أبواباً من الرزق، أو كيفية: بأن يْنل اهلل 
تعاىل الربكة اليت تزيد ىلع مقدار ما أخرجه من 

أن من الصدقة. وما زاد اهلل عبداً بعفو إال عزاً، أي 
عرف بالعفو وترك املؤاخذة واملعاتبة، فإنه يسود 
ويعظم يف القلوب، ويزداد عزة وكرامة، ورفعة يف 
ادلنيا واآلخرة. وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل، 
املعىن أن من تذلل هلل، وانكرس بني يديه سبحانه 
وتعاىل، واكن لني اجلانب للخلق، وأظهر اخلمول 

صفات ال تزيد املتحيل بها إال للمسلمني، فإن هذه ال
رفعة يف ادلنيا وحمبة يف القلوب، ومْنلة علية يف 

 اجلنة.

** 

(La riqueza no disminuye en nada con la caridad) esto 

significa que cuando alguien da caridad su riqueza no 

disminuye en nada al contrario aumenta y es 

bendecido con ella y mediante ella es protegido de los 

problemas, el aumento de la riqueza puede ser en 

cantidad, Alah le abre a Su siervo las puertas del 

sustento o puede ser en otra forma, como que Alah 

descienda bendiciones sobre lo que dio en caridad. (Al 

siervo que es tolerante Alah lo elevará en honor) es 

decir a quien sea conocido por su tolerancia, por no 

tomar venganza ni castigo, ya que estas cosas crecen 

y oscurecen los corazones, por lo que Alah lo eleva en 

honor y nobleza, lo elevará en esta vida y la próxima, 

(Y nadie se humilla ante Alah sin que Él lo eleve) esto 

significa que aquel se rebaja ante Alah, Quien se rinde 

frente a Él –Alabado y enaltecido sea- Quien sea 

amable con las criaturas y muestra sensibilidad a los 

musulmanes, todas estas son características que 

hacen que la persona sea elevada en esta vida, sea 

querido por los corazones y tenga una posición 

elevada en el paraíso. 
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كون معنوية كأن يفتح اهلل هل أبواباً من الرزق، وقد تكون حسية بأن يْنل اهلل الربكة ىلع املال فزييد ىلع املقدار اذلي الزيادة يف املال قد ت .3
 .أخرجه للصدقة

 .احلث ىلع العفو عن امليسء .4

 .احلث ىلع اتلواضع .5

 .-صىل اهلل عليه وسلم-أن اتلواضع ليس ذاًل كما يتصوره بعض انلاس، بل هو عز كما أخرب به انليب  .6

 .هذا الفضل يف اتلواضع ملن تواضع خملصاً هلل ليس رياًء )من تواضع هلل( .7

 .أن العزة والرفعة بيد اهلل سبحانه وتعاىل يعطيها من يشاء ممن حصل أسبابها .8

 املراجع:املصادر و

د عبد ابلايق، ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤا
وزي، البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجل

يل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد الطبعة األوىل. تسه
 .ديثبن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احل

   (5512) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أمحد واحلاكم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 َتَعاَظم : تََصنََّع الَعَظمة و تََكرَب. •
 .اْختَال : االختيال: هو اتلبخرت، أي أظهر اتلكرّب  •

 :فوائد احلديث
 .أن الكرب واتلعاظم من كبائر اذلنوب .1

 .أن الكرب قسمان باطن يكون يف القلب وانلفس )تعاظم يف نفسه(، وظاهر يكون يف اجلوارح )اختال يف مشيته( .2

 .إذا مىش عليه أن يميش بتواضعأن اإلنسان  .3

 .يف احلديث إثبات صفة الغضب هلل عز وجل .4

 .يف احلديث إثبات لقاء اهلل تعاىل .5

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقق: شعيب األرنؤوط 
سن الرتيك، ط مؤسسة الرسالة. املستدرك ىلع الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املح

 من ويشء الصحيحة األحاديث سلسلة. بريوت –محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمية 
ن حممد نارص ادلين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين، ط مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض. توضيح الرمح عبد أليب وفوائدها، فقهها

املرام،  األحاكم من بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، ط مكتبة األسد اإلسالمية، الطبعة اخلامسة. منحة العالم يف رشح بلوغ
صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد  الشيخ عبد اهلل بن

َمْن َتَعاَظَم يف َنْفِسِه, واْخَتال يف ِمْشيَتِِه, ليََق اهلَل 
  وُهَو عليِه َغْضَبانُ 

Quien se elogia así mismo y camina 
arrogantemente Alah estará enojado 

cuando se encuentre con él 

 :احلديث .1573
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

َمْن َتَعاَظَم يف »: - عليه وسلمصىل اهلل-رسول اهلل 
َنْفِسِه, واْختَال يف ِمْشيَِتِه, لَيَق اهلَل وُهَو عليِه 

 .«َغْضبَانُ 

** 

1573. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Omar –Alah se complazca de él- 

que el profeta –la paz y las bendiciones sean con él- 

dijo: “Quien se elogia así mismo y camina 

arrogantemente Alah estará enojado cuando se 

encuentre con él” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

احلديث يدل ىلع ذم الكرب واتلعاظم، وَيظهُر هذا 
اتلكرب وهذا اتلعاظم يف مشيته فيختال فيها، ويف 

 لك أموره، ومن اكنت هذه حاهل بلاسه، ويف الكمه، ويف
من الِكرْب اعتقد يف نفسه أنه عظيم يستحق اتلعظيم 
فوق ما يستحق غريه فإنه يلىق اهلل يوم القيامة وهو 

 عليه وغضبان.

** 

El hadiz muestra la vileza de la soberbia y la adulación, 

cuando esa soberbia y adulación se muestra en su 

andar cuando lo hace con arrogancia, al igual que en 

su vestimenta, forma de hablar y en su forma de ser en 

general, quien tenga ese nivel de soberbia y crea que 

es importante y merece la admiración más que los 

demás Alah estará enojado con él cuando se lo 

encuentre en el día del juicio. 
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م برشح بلوغ اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة اإلسالمية، الطبعة األوىل. سبل السال
 .املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث

   (5513) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

ِخيِه، ِمْن ِعْرِضِه أو ِمْن 
َ
َمْن ََكنَْت ِعنَدهُ َمْظلََمٌة أِل

ن ال يَُكوَن 
َ
ٍء، فَلَْيَتَحلَّلُْه مِْنُه ايلوَم َقْبَل أ ََشْ

 ِديَناٌر وال ِدْرَهمٌ 
 

Quien haya cometido un agravio en contra 
de su hermano, sea contra su honor o 

cualquier otro aspecto, que lo repare hoy 
mismo, antes que no sirva la 

indemnización con dinar ni dírham (el Día 
del Juicio Final). 

 :احلديث .1574
َمْن اَكنَْت »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة

ِخيِه، ِمنْ 
َ
ٍء،  ِعنَدُه َمْظلََمٌة أِل ِعرِْضِه أو ِمْن يَشْ

ن ال يَُكوَن ِدينَاٌر وال 
َ
فَلْيَتََحلَّلُْه ِمنُْه ايلوَم َقبَْل أ

ِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر َمْظلََمِتِه، 
ُ
ِدرَْهٌم؛ إِْن اَكَن هل َعَمٌل َصاِلٌح أ

َخَذ ِمْن َسيِّئَاِت َصاِحِبِه 
َ
َوإِن لَْم يَُكْن هَلُ َحَسَناٌت أ

 «.فَُحِمَل َعلَيْهِ 

** 

1574. EL HADIZ: 

Abû Huraira, que Al-lah esté complacido con él, narró 

que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Quien haya 

cometido un agravio en contra de su hermano, sea 

contra su honor o cualquier otro aspecto, que lo repare 

hoy mismo, antes que no sirva la indemnización con 

dinar ni dírham (el Día del Juicio Final)". Pues si tiene 

buenas acciones en su registro, se tomarán de las 

mismas en relación al daño causado (para 

registrarselas al oprimido), y si no tiene, se tomarán de 

las malas acciones del oprimido para registrarselas a 

él.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

هذا احلديث يصوِّر مظهرا من مظاهر العدالة 
االجتماعية اليت حيرص اإلسالم ىلع بثِّها بني صفوف 

اهلل عنه أن رسول أبنائه، فقد أخرب أبو هريرة ريض 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:  )من اكنت هل مظلمة( 
أي: ما أخذه الظالم أو تعرض هل. قوهل: )ألخيه( أي: 
يف ادلين. وهذه اجلناية شاملة ألمور متعددة من: 
)ِعرضه( : بيان للمظلمة وهو جانبه اذلي يصونه من 
نفسه ونسبه وحسبه ويرفض أن ينتقص. أو)يشء( 

آخر كأخذ ماهل أو املنع من االنتفاع به، أو  أي: أمر
هو تعميم بعد ختصيص. فما عليه إال أن )يتحلله( 
أي: فليطب الظالم حل ما ذكر )منه( أي: من املظلوم  
ومما يؤكد اتلعجيل قوهل: )ايلوم( أي: يف أيام ادلنيا 
ملقابلته بقوهل: )قبل أن ال يكون( أي: ال يوجد 

تعبري عن يوم القيامة ويف )دينار وال درهم( : وهو 
اتلعبري به تنبيه ىلع أنه جيب عليه أن يتحلل منه، 
ولو بذل ادلينار وادلرهم يف بذل مظلمته، ألن أخذ 
ادلينار وادلرهم ايلوم ىلع اتلحلل أهون من أخذ 
احلسنات أو وضع السيئات ىلع تقدير عدم اتلحلل 

** 

El hadiz muestra una característica de los diversas que 

existen referente a la justicia social, la cual el Islam 

difunde entre sus seguidores. Abû Huraira, que Al-lah 

esté complacido con él, narró que el Mensajero de Al-

lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

dijo, “Quien haya cometido algún acto de injusticia 

contra su hermano" es decir contra su hermano en la 

religión, y esa injusticia incluye diversos aspectos, 

entre ellos se encuentra el honor que es aquello que el 

hombre protege de sí mismo, de su linaje y de su 

posición social, y le disgusta que alguien los 

menosprecie. “o cualquier otro aspecto" es decir 

cualquier otro asunto como despojar sus bienes o 

impedirle beneficiarse de los mismos, etc. "que lo 

repare hoy mismo, antes que no sirva la indemnización 

con dinar ni dírham (el Día del Juicio Final)". Es decir, 

que el opresor debe reparar la injusticia cometida. Y la 

frase hoy mismo se refiere a que la reparación debe 

ser durante los días de la vida mundanal. "antes que 

no sirva la indemnización con dinar ni dírham" se 

refiere al día de la resurrección, donde no se puede 

indemnizar ni con dinero ni de ninguna forma excepto 

tomando parte de sus buenas acciones o 

adicionándole las malas acciones tomadas del 

oprimido en caso de que no tenga buenas acciones. 

Por lo tanto, se debe reparar en esta vida los daños 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 مظلمة : حق ظلمه فيه ماديا اكن أو معنويا. •
 .عرضه : الِعرض: موضع املدح واذلم من اإلنسان •

 .طلب براءة ذمته منه إما بأدائه وإما بعفوهفليتحلله : أي: ي •

 :فوائد احلديث
 .احلرص ىلع ابلعد عن الظلم واالعتداء .1

 .احلث ىلع املبادرة السترباء اذلمة مما علق بها من حقوق .2

 األعمال الصاحلة يفسدها ويذهب ثمرتها ظلم انلاس وإيذاؤهم .3

 .حقوق العباد ال يغفرها اهلل إال بإرجاعها إىل أهلها .4

 .ا وسيلة جللب املنافع يف ادلنيا، أما يف يوم القيامة؛ فاحلسنات والسيئاتادلينار وادلرهم هم .5

 .احلسنات والسيئات تُوزن يوم القيامة بقدر املظالم .6

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن 1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
ه( صحيح ابلخاري، نرش: دار 1415ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي, ادلمام)1426رش، الرياض، الطبعة: للن

ح للقاري، ه. ]مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابي1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 ([3210 /8 ـه( : )ج1422، دار الفكر، بريوت، )1ط

   (5438) الرقم املوحد:

كما أشار إيله بقوهل:  )إن اكن هل عمل صالح( أي: 
بأن يكون مؤمنا ظاملا غري معفو من مظلومه، 
ِخذ(:  أي: عمله الصالح )منه( أي: من 

ُ
فانلتيجة: )أ

صاحبه الظالم ىلع غريه، وحيصل هذا األخذ 
واالقتصاص: )بقدر مظلمته( : ومعرفة مقدار 
الطاعة واملعصية كمية وكيفية مفوض علمها إىل اهلل 

فلسني يوم سبحانه، هذا ، وأما إن اكن اجلاين من امل
احلساب، فقد قال فيه عليه الصالة والسالم: )وإن 
لم تكن( أي: لم توجد )هل حسنات( أي: باقية أو 
مطلقا، فإنه سيحاسب حسابا يثقل اكهله ويزيد يف 
عذابه: )أخذ من سيئات صاحبه( أي: املظلوم 

 )فُحِمل عليه( : أي: فوضع ىلع الظالم.

causados incluso con indemnizaciones, porque esto es 

mejor que el ajuste de cuentas por medio de acciones. 

Ya que está mencionado en la narración que si el 

opresor es creyente y tiene buenas acciones se 

tomarán de sus buenas acciones según la injusticia 

cometida y se le darán al oprimido. Y si no tiene buenas 

acciones tendrá un castigo severo, se le registrarán las 

malas acciones tomadas del oprimido según la 

injusticia cometida. Por tanto, es mejor que la persona 

intente restituir el daño provocado lo antes posible, y 

así evitar que las buenas acciones se le descuenten, y 

librarse de cargar parte las faltas del oprimido. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َمْن لَْم َيْغُز : أي لم يبارش القتال يف سبيل اهلل •
ث َنْفَسُه بِالَغْزو : لم ينو الغزو •  لم حُيَدِّ

 شعبة : خصلة •

 :فوائد احلديث
 .أن من لم يغز ولم حيدث نفسه به فقد أشبه املنافقني يف ختلفهم عن اجلهاد .1

 .لعبد إىل مقام أهل االيمانحتديث انلفس بالغزو بصدق يرفع ا .2

 .حث اإلمام رعيته ىلع االستعداد للجهاد، وعدم تعوّد اجلنب واخلوف من لقاء العدو .3

 أقل اجلهاد إشغال الفكر وانلفس فيه .4

 املراجع:املصادر و

املتقني رشح ه. نزهة 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن 1407رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

املحقق : د. ماهر ياسني  ه. رياض الصاحلني، للنووي. 1426اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 

ث َنْفَسُه بِالَْغْزو َماَت  َمْن َماَت َولَْم َيْغز َولَْم ُُيَدِّ
  ََعَ ُشْعَبة ِمْن نَِفاق

Quien haya muerto sin participar en 
conquistas y sin plantearse participar en 
ellas, habrá muerto sobre una sección de 

hipocresía. 

 :احلديث .1575
من مات ولم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َيْغُز، ولم حُيدث نفسه بالغزو، مات ىلع ُشْعبٍَة من 
 «نَِفاقٍ 

** 

1575. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

el Mensajero de Al-lah dijo: “Quien haya muerto sin 

participar en conquistas y sin plantearse participar en 

ellas, habrá muerto sobre una sección de hipocresía.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

لك رجل قادر ىلع الغزو يبلغه األجل ولم يغز ولم 
حيدث نفسه بذلك أي لم يكلم بالغزو نفسه، 
واملعىن لم يعزم ىلع اجلهاد ففيه يشء من انلفاق، ومن 
عالماته يف الظاهر إعداد آلة الغزو، قال تعاىل: }ولو 

[  وقوهل: 46أرادوا اخلروج ألعدوا هل عدة{ ]اتلوبة: 
مات ىلع شعبة من نفاق( : أي: نوع من أنواع )

انلفاق ; أي: من مات ىلع هذا فقد أشبه املنافقني 
واملتخلفني عن اجلهاد، ومن تشبه بقوم فهو منهم، 
فيجب ىلع لك مؤمن أن ينوي اجلهاد. وكونه يغزو أي 
برشوط الغزو اجلهاد، فإذا توفرت ُعمل به وإال بقيت 

 دوايع اجلهاد.انلية موجودة إىل حني توفر 

** 

Todo hombre capaz de participar en conquistas y le 

llega la oportunidad de participar en ellas, pero evita 

hacerlo, y ni siquiera se lo plantea o piensa en ello, en 

el sentido de que no reflexiona sobre participar en la 

Yihad, en su espíritu hay algo de hipocresía. Entre las 

señalas visibles, encontramos la preparación de los 

instrumentos de la conquista. El Altísimo dice: “Si 

hubieran querido [realmente] salir [contigo], habrían 

hecho preparativos para ello” [Corán, 9:46]. Cuando 

dice: “habrá muerto sobre una sección de hipocresía”, 

es decir, sobre una forma de hipocresía. En otras 

palabras, quien muera así será similar a los hipócritas 

y los que se niegan a participar en la Yihad, y quien se 

asemeja a unas gentes es de ellos. Todo creyente 

debe pues tener la intención de realizar la Yihad. 
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ه( دار الفكر، 1014مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري )املتوىف:   -ه . 1428الفحل.دمشق، الطبعة األوىل، 
 م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان –بريوت 

   (6404) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 .صاحلنيرياض ال مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يتغىن بالقرآن : حيسن صوته بالقرآن. •
ِذن : اْستََمَع، وَُهَو يدل كذلك ىلع الرَِّضا والَقبولِ  •

َ
 .أ

 :فوائد احلديث
 .استحباب حتسني الصوت بالقراءة القرآن وترتيلها، وهو متفق عليه .1

 .يعطي اهلل سبحانه األجر العظيم ىلع حسن الصوت يف تالوة القرآن .2

 املراجع:املصادر و

رشح /2ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري/1
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل /3ه. 1426رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث/4ه. 1409دمنهور، الطبعة األوىل، -غنيمان، مكتبة يلنةال
عبدابلايق، صحيح مسلم، حققه ورقمه حممد فؤاد /6ه. 1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -صحيح ابلخاري /5ه. 1407

-فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة/7ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -دار اعلم الكتب
املتقني رشح رياض نزهة /9ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا/8بريوت. 

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6218) الرقم املوحد:

 Allah no escucha a algo como escucha a un  حسن الصوتما أذن اهلل ليشء ما أذن نليب 
profeta(la recitación)con buena voz 

 :احلديث .1576
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ِذَن نليب »قال:  -عليه وسلم
َ
ما أذَن اهلل ليشء ما أ

 .«حسن الصوت َيتََغىنَّ بالقرآن جيهر به

** 

1576. EL HADIZ: 

De Abu Hurayrah,que Allah esté complacido con él,del 

Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él,que dijo:"Allah no escucha a algo como 

escucha a un profeta(la recitación)con buena voz,canta 

con el Quran y lo recita en voz alta". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث احلث ىلع حتسني الصوت عند قراءة 
القرآن يف الصالة وغريها، حبيث  أنه حيّسن به صوته 
جاهًرا به، مرتنًما ىلع طريق اتلحزن، مستغنيًا به عن 
غريه من األخبار، طابًلا به غىن انلفس، راجيًا به غىن 

 احلديث هو اتلحسني ايلد، واملقصود باتلغين يف
 وليس جعله مثل إيقااعت األاغين املوسيقية.

** 

En esta hadiz se muestra la invitación a mejorar la voz 

cuando se recita el Quran en la salat y fuera de ella.Y 

esto,mejorando su voz y recitando en voz alta,de 

manera melodiosa melancólica.Prescindiendo con él 

de toda las demás notocias,informaciones.Esperando 

con él,enriquecerse interiormente y exteriormente ser 

autosuficiente.Y lo que significa"canta"en el 

hadiz,significa mejora la voz al emitirla,no que haga 

tonos como en las canciones de música. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 اط، وهو جزء من ادلينار أو ادلرهم.قراريط : مجع قري •

 :فوائد احلديث
 .باشتغاهلم بأبسط احِلَرف -عليهم الصالة والسالم-تواضع األنبياء  .1

 .يستحب للعبد أن يتكسب ويطلب الرزق وإن قل، ففيه الربكة ملن قنع، وجيب أن يتحرى يف ذلك أن يكون حالاًل  .2

 .احلكمة من ريع األنبياء الغنم؛ يلتمرنوا بذلك ىلع سياسة األمم .3

 Alah no ha enviado profeta sin que haya  ما بعث اهلل نبيًّا إال رىع الغنم
sido pastor. 

 :احلديث .1577
صىل اهلل -عن انليبِّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قال: "ما َبَعَث اهلُل نبياً إال َرََع الَغنََم"،  -ه وسلمعلي
فقاَل أصحابُُه: وأنَت؟، قال: "نعم، ُكنُت أراَعها ىلع 

 قََراِريَط ألهِل مكَة".

** 

1577. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

“Alah no ha enviado profeta sin que haya sido pastor” 

sus compañeros dijeron: ¿Tu también lo fuiste? Dijo: 

“Si yo pastoreaba los ganados de la gente de Makkah 

por unas monedas” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

نم يف حياتهم، وظاهر احلديث أن لك األنبياء رعوا الغ
ذلك قبل انلبوة، ذللك قال العلماء: احلكمة من ذلك 
أن يتمرن اإلنسان ىلع راعية اخللق وتوجيههم إىل ما 
فيه الصالح؛ ألن الرايع للغنم تارة يوجهها للمرَع 
وتارة يبقيها واقفة وتارة يردها إىل املراح، فانليب 

ويوجهها إىل  عليه الصالة والسالم سريَع األمة
اخلري عن علم وهدى وبصرية اكلرايع اذلي عنده 
علم باملرايع احلسنة، وعنده نصح وتوجيه للغنم إىل 
ما فيه خريها، وما فيه غذاؤها وسقاؤها. واختريت 
الغنم ألن صاحب الغنم متصف بالسكينة واهلدوء 
واالطمئنان خبالف اإلبل، فإن أصحابها يف الغالب 

ألن اإلبل كذلك فيها الشدة عندهم شدة وغلظة، 
والغلظة، فلهذا اختار اهلل سبحانه وتعاىل لرسله أن 

 يرعوا الغنم حىت يتعودوا ويتمرنوا ىلع راعية اخللق.

** 

Todos los profetas fueron pastores de rebaños en sus 

vidas, lo evidente del hadiz es que lo hacían antes de 

la profecía, por eso los sabios han dicho: la sabiduría 

en esto es que con esto la persona aprende a guiar a 

los demás y dirigirlos a lo que los beneficia, ya que el 

pastor a veces lleva el rebaño a pastar, otras veces los 

deja en el mismo lugar y a veces los lleva a descansar, 

el profeta –la paz y las bendiciones sean con él- guiará 

la nación y la dirigirá hacia el bien, sobre el 

conocimiento, la guía y sabiduría, como lo hace un 

pastor que tiene un buen conocimiento sobre como 

dirigir el rebaño, conoce lo que es mejor y más 

conveniente para los corderos, que deben comer y 

donde deben beber, se eligió que pastorearan corderos 

porque los pastores de corderos tienden a ser 

personas tranquilas y calmadas al contrario de quien 

pastorea camellos, los pastores de camellos 

mayoritariamente son personas toscas y tercas, esas 

mismas características están presentes en los 

camellos, por eso Alah Enaltecido sea escogió para 

sus mensajeros que pastorearan corderos para que se 

acostumbraran y entrenaran para dirigir a la creación. 
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 املراجع:املصادر و

لعزيز بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدا
هر الفحل، دار ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ما1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

ه. فتح ابلاري 1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
بريوت. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، -برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار املعرفة

بريوت، الطبعة -مؤسسة الرسالةه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، 1430الرياض، الطبعة األوىل، -دار كنوز إشبيليا
 .ه1407الرابعة عرش، 

   (6219) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 اعئشة ريض اهلل عنها. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حلقيقة.بيق لكها غري كتفها : بقيت الشاة عند اهلل تعاىل ثوابا وأجرا جيده يف اآلخرة؛ ألنه تصدق بها، أما ما لم يتصدق به فليس باقيا ىلع ا •

 :فوائد احلديث
 وأن ال يستكرث اإلنسان ما أنفقه فيهااستحباب الصدقة واالهتمام بها  .1

 بيان كرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأهل بيته .2

 مال العبد احلقييق ما يقدمه ويدخر ثوابه عند اهلل .3

 ال يضيع اهلل أجر من أحسن عماًل بل حيفظه ويوفيه إياه يوم القيامة .4

 املراجع:املصادر و

، 1ه( حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ) ـج279ك، الرتمذي، أبو عيىس )املتوىف: املؤلف: حممد بن عيىس بن َسْورة بن موىس بن الضحا-سنن الرتمذي 
 -( انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3( وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2

. رياض 1415اعم  1أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين, انلارش: مكتبة املعارف, طمَص السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها, تأيلف: 
انلارش: دار ابن كثري للطباعة -تعليق وحتقيق: ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس -املؤلف: أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -الصاحلني

م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن  2007 - ـه 1428وىل، الطبعة: األ-بريوت  -والنرش واتلوزيع، دمشق 
 .اجلوزي

   (5810) الرقم املوحد:

قالت: ما بيق منها إال  -أي الشاة-ما بيق منها؟
  كتفها. قال: بيق لكها غري كتفها.

¿Qué queda de ella?Es decir,del 
ganado.Dijo:"No queda si no los 

hombros".Dijo:"Queda todo menos los 
hombros." 

 :احلديث .1578
شة ريض اهلل عنها: أنهم ذحبوا شاة فقال انليب عن اعئ

قالت: ما بيق « ما بيق منها؟»صىل اهلل عليه وسلم: 
 «.بيق لكها غري كتفها»منها إال كتفها. قال: 

** 

1578. EL HADIZ: 

De 'Aisha,que Allah esté complacido de ella:"Que 

habían sacirficado una pieza de ganado y entonces el 

Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él dijo:"¿Qué queda de ella?".Dijo:"No queda 

si no los hombros".Dijo:"Queda toda menos los 

hombros." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

قوا بها شاة ثم تصد -صىل اهلل عليه وسلم-ذبح انليب 
إال كتفها, فقال هلا انليب صىل اهلل عليه وسلم: بقيت 
الشاة عند اهلل تعاىل ثوابا وأجرا جنده يف اآلخرة؛ ألنه 
تصدق بها، أما ما لم يتصدق به فليس باقيا ىلع 

 احلقيقة.

** 

El Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él,sacrificó una pieza de ganado y después 

la dio en caridad,menos los hombros.Entonces le dijo 

el Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él(a 'Aisha):"Queda la recompensa de la 

pieza de ganado donde Allah,el Altísimo,la cual 

encontraremos en la otra vida".Puesto que la había 

dado en caridad.Y aquéllo que no se dio en caridad,en 

realidad,no permanece. 
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 متفق عليه راوي احلديث:

 أسامة بن زيد ريض اهلل عنهما. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فتنة : ابتالء واختبار. •

 :فوائد احلديث
 .فتنة النساء أخطر من غريها ىلع الرجال .1

 املراجع:املصادر و

مد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حم
يح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث املسند الصح 1422فؤاد عبدابلايق, ط 

ثري ، العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي.. تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري، دار ابن ك
 .1987 – 1407 ديب ابلغا، الطبعة اثلاثلة ، مصطىف. د:  حتقيق بريوت، –ايلمامة 

   (5830) الرقم املوحد:

ما تركت بعدي فتنة يه أرض َع الرجال من 
 No he dejado tras de mí una tribulación  النساء

peor para los hombres que las mujeres. 

 :احلديث .1579
ما »مرفواعً:  -يض اهلل عنهمار-عن أسامة بن زيد 

 «.تركت بعدي فتنة يه أرض ىلع الرجال من النساء

** 

1579. EL HADIZ: 

Narró Osama Ibn Zaid –Alah se complazca de él- que 

el profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

“No he dejado tras de mí una tribulación peor para los 

hombres que las mujeres” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن النساء سبب 
عظيم للفتنة وذلك بإغرائهن وإماتلهن عن احلق إذا 
خرجن واختلطن بالرجال, وإذا حصلت خلوة بهن، 

 والَضر هنا يكون يف ادلين وادلنيا.

** 

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- 

informó que las mujeres serian la mayor causa para la 

tribulación esto se debe a las tentaciones que provocan 

cuando salen y se mezclan con los hombres y cuando 

se quedan a solas con ellas, el daño aquí sucede tanto 

en lo religioso como lo mundanal. 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نيل منه : ناهل الكفار بأذى كشج رأسه. •
 ينتهك : خترق وتؤىت •

 فينتقم : فيعاقب •

 :فوائد احلديث
 .حسن خلقه صىل اهلل عليه وسلم وحلمه، وصربه، وعفوه .1

 .الغضب هلل ال ينايف احللم واألناة والرفق والعفو .2

 .؛ ألن ذلك من رمحة املحدودإقامته صىل اهلل عليه وسلم حدود اهلل ىلع من يستحقها وال يمنعه من ذلك رفقه ورمحته .3

 .ادلاللة ىلع أهمية اجلهاد يف سبيل اهلل وأنه من صفات املرسلني .4

 -صىل اهلل عليه وسلم-ما رضب رسول اهلل 
شيئا قط بيده، وال امرأة وال خادما، إال أن 

 جياهد يف سبيل
 

El mensajero de Alah –la paz y las 
bendiciones sean con él- nunca golpeó a 
nada, a ninguna mujer o esclavo excepto 

cuando estaba luchando 

 :احلديث .1580
ما رضب رسول »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

شيئا َقطُّ بيده، وال امرأة  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
وال خادما، إال أن جياهد يف سبيل اهلل، وما نِيل منه 
يشء َقطُّ فينتقم من صاحبه، إال أن ينتهك يشء من 

 .«هلل تعاىلحمارم اهلل تعاىل، فينتقم 

** 

1580. EL HADIZ: 

Narró Aisha –Alah se complazca de ella- que el profeta 

–la paz y las bendiciones sean con él- dijo: El 

mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con 

él- nunca golpeó a nada, a ninguna mujer o esclavo 

excepto cuando estaba luchando en el camino de Alah, 

cuando algo le era arrebatado nunca tomó venganza, 

excepto cuando se violaba alguna prohibición de Alah, 

entonces tomaba represalias por Alah” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنه ما  -والسالمعليه الصالة -من أخالق انليب 
رضب  شيئاً من احليوانات وال من غريها يف أي زمن 
من األزمنة، ال امرأة وال خادماً؛ ألن اعدة أغلب 

صىل اهلل -انلاس رضبهما، وإذا لم يَضبهما انليب 
مع جريان العادة بذلك فغريهما ممن لم  -عليه وسلم

يعتد رضبه أوىل، إال أن جياهد يف سبيل اهلل إلعالء 
اهلل تعاىل، وما نال أحد منه شيئاً فانتقم منه،  لكمة

كما وقع من شج الكفار لرأسه يف أحد وكرس رباعيته 
وغري ذلك مما وقع من إساءتهم، ومع ذلك يعفو 
ويصفح وحيلم، وال ينتقم، إال إذا انتهكت حمارم اهلل 

 فإنه ال يقر أحدا ىلع ذلك .

** 

De los modales del profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- es que nunca golpeo a nada, ni animales, 

mujeres o esclavos, en ningún momento o época, a 

pesar de que la costumbre era golpear sobre todo a 

mujeres y esclavos, y si el profeta –que la paz y las 

bendiciones sean con él- no golpeaba a esclavos ni 

mujeres siendo que era la costumbre, entonces qué 

decir del resto de las personas, solo golpeaba cuando 

estaba luchando en el camino de Alah para que Su 

palabra quedara en alto, cuando alguien lo lastimaba 

nunca tomo venganza, como sucedió con los 

incrédulos le golpearon en la cabeza en la batalla de 

Uhud, le rompieron un diente entre otras cosas que 

sufrió, a pesar de todo el perdonaba, era tolerante y no 

tomaba venganza, excepto cuando se violaba una 

prohibición de Alah, eso no se lo permitía a nadie. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

42 
 

 املراجع:املصادر و

سسة صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤ
ه . تطريز رياض الصاحلني 1430وز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, ه . كن1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

 ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،  1423لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 
وزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني البن لسليم اهلاليل, دار ابن اجل

 .ه 1426عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة : 
   (6391) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

43 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -عنهاريض اهلل -اعئشة بنت أيب بكر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 .بأهله وبره -وسلم عليه اهلل صىل–كمال تواضعه  .1
 .تليه العبد عن الصالة األعمال ادلنيوية ينبيغ أن ال .2

 .أوقاتها أول يف الصالة ىلع -وسلم عليه اهلل صىل–حمافظة انليب  .3

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة  انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
الرياض، -ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428لطبعة األوىل، دمشق، ا-حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

–الرياض. صحيح ابلخاري -ه. رشح صحيح ابلخاري؛ أليب احلسن يلع بن خلف بن بطال، ضبط أيب تميم يارس بن إبراهيم، مكتبة الرشد1426

ه. نزهة املتقني 1422اعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، إسم بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6220) الرقم املوحد:

يصنع يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ما َكن انليب 
يَعِن: -هلِِه بيته؟ قالَْت: َكَن يَكوُن يف مِهَنِة أ

ِت الصالةُ، َخَرَج إىل  -ِخدَمة أهلِهِ  فإذا َحََضَ
 الصالةِ 

 

¿Qué acostumbraba a hacer el profeta –la 
paz y las bendiciones sean con él- en su 

casa? Dijo: se dedicaba a servir a su familia 
y cuando llegaba la hora de la oración salía 

para realizarlo. 

 :احلديث .1581
ريض اهلل -عن األسود بن يزيد، قال: ُسئِلَْت اعئشُة 

يَْصنَُع يف  -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكَن انليبُّ  -عنها
يَعين: ِخدَمة -بَيِتِه؟، قالَْت: اكَن يَكوُن يف ِمهنَِة أهِلِه 

 فإذا َحََضَِت الصالُة، َخَرَج إىل الصالِة. -أهِلهِ 

** 

1581. EL HADIZ: 

Narró Al Aswad Ibn Yazid: le pregunté a Aisha –Alah 

se complazca de ella- ¿Qué acostumbraba a hacer el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- en su 

casa? Dijo: se dedicaba a servir a su familia y cuando 

llegaba la hora de la oración salía para realizarlo. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنه اكن يف  -عليه الصالة والسالم-من تواضع انليب 
بيته يف خدمة أهله، حيلب الشاة يصلح انلعل، 

-خيدمهم يف بيتهم، ألن اعئشة سئلت ماذا اكن انليب 
يصنع يف بيته؟، قالت: اكن يف  -صىل اهلل عليه وسلم

-عليه الصالة والسالم-يعين يف خدمتهم مهنة أهله 
، وهذا من أخالق انلبيني واملرسلني عليهم السالم 
اتلواضع واتلذلل يف أفعاهلم، وابلعد عن الرتفه 

 واتلنعم.

** 

De la humildad del profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- es que mientras estaba en su casa 

acostumbraba a servir a su familia, ordeñaba las 

cabras, cosía sus sandalias, ayudaba en los 

quehaceres del hogar, ya que Aisha fue preguntada 

¿Qué acostumbraba a hacer el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- en su casa: ella dijo: el 

acostumbraba a servir a su familia, eso era parte de los 

modales de los profetas y mensajeros –la paz sea con 

ellos- la humildad y buena disposición en sus obras y 

el alejarse del ocio y evitar ser presumido. 
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 رواه ابلخاري. ملحوظة: يف رياض الصاحلني أنه متفق عليه لكنه مما انفرد به ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 احِلنَْث : اإلثم، أي: لم يبلغوا َمبْلَغ الرجال وجيري عليهم القلم، فيكتب عليهم ما وقعوا فيه من اإلثم. •

 :فوائد احلديث
 .يرمحه ويدخله اجلنة -تعاىل-فضل من مات هل أوالد صغار فصرب واحتسب، فإنه لعظم شفقته عليهم، ورمحته بهم، فإن اهلل  .1

خذ منهم -تعاىل-رمحة اهلل  .2
َ
 .بعباده، حيث أعطاهم أفضل مما أ

 املراجع:املصادر و

ه. كنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
ه.  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة 1430: محد بن نارص العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل

م.         رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 1997 -ه 1418النرش:  
ه. ديلل 1422إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  ه.   صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن1428

ني، تأيلف: الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش.            رشح رياض الصاحل
ه.     منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم ، انلارش: مكتبة دار ابليان ، اعم النرش: 1426ارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: حممد بن صالح العثيمني، انل

 .ه1410
   (8875) الرقم املوحد:

 ما ِمْن ُمْسلِم يموت َل ثالثة لم َيْبلُغوا احلِْنَث إال
  أْدَخلَه اهلل اجلنَّة بَِفْضل رَْْحَتِِه إيَّاُهمْ 

A aquel musulmán que se le mueran tres 
hijos sin haber alcanzado la pubertad, Al-

lah lo hará entrar en el Paraíso por el favor 
de su misericordia hacia ellos. 

 :احلديث .1582
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

ما ِمْن ُمْسِلم يموت هل ثالثة لم »: -اهلل عليه وسلم
َيبْلُغوا احِلنَْث إال أْدَخلَه اهلل اجلنَّة بَِفْضل رمَْحَِتِه 

 «.إيَّاُهمْ 

** 

1582. EL HADIZ: 

De Anas, que Al-lah esté complacido de él, que el 

Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “A aquel musulmán que se le 

mueran tres hijos sin haber alcanzado la pubertad, Al-

lah lo hará entrar en el Paraíso por el favor de su 

misericordia hacia ellos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ال يموت ألحد من املسلمني ثالثة أوالد صغار ذكورا 
أو إناثا لم يتجاوزوا ِسن ابللوغ؛ إال اكن ذلك سبًبا يف 

 دخوهل اجلنَّة.

** 

A aquel musulmán que se le haya muerte tres hijos, 

sean niños o niñas, sin haber alcanzado la pubertad, 

será motivo de su ingreso en el Paraíso. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، فقد نبهوا ىلع 9/65حديثني، انظر: كنوز رياض الصاحلني )متفق عليه تنبيه: لم أجده بهذا اللفظ يف الصحيحني، وهو مركب من  راوي احلديث:
 .ذلك

ما مسست ديباًجا وال حريًرا ألني من كف 
 No he tocado tela ni seda que sea más suave  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

que la mano del mensajero de Alah 

 :احلديث .1583
، قَاَل: َما َمِسْسُت ِديبَاجاً -ريض اهلل عنه-عن أنس 

صىل اهلل عليه -َواَل َحِريراً ألنَْيَ ِمْن َكفِّ رسوِل اهلِل 
، َوالَ َشَمْمُت َراِِئًَة َقطُّ أْطيََب ِمْن َراِِئَِة رسوِل -وسلم
سول اهلِل ، َولََقْد خدمُت ر-صىل اهلل عليه وسلم-اهلِل 

:  -صىل اهلل عليه وسلم- َعرْشَ سنني، فما َقاَل يل َقطُّ
، َواَل َقاَل ليَِشٍء َفَعلْتُُه: لَِم َفَعلْتَه؟، َواَل ليَشٍء لَْم  فٍّ

ُ
أ

 .أفعله: أاَل َفَعلَْت َكذا؟

** 

1583. EL HADIZ: 

Narró Anas –Alah se complazca de él-: No he tocado 

tela ni seda que sea más suave que la mano del 

mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con 

él- no he olido una fragancia mejor que el olor del 

mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con 

él- he servido al mensajero de Alah –la paz y las 

bendiciones sean con él- durante diez años y nunca me 

dijo: Uff, ni tampoco me recriminó por algo que haya 

hecho, diciendo ¿Por qué lo hiciste? O por algo que no 

haya hecho, diciendo ¿Por qué no has hecho esto? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

قال: ما مسست  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 
صىل اهلل -حريراً وال ديباجاً ألني من يدي رسول اهلل 

، واكن أنس بن مالك قد خدم انليب صىل -عليه وسلم
صىل اهلل -عرش سنني، فاكنت يده اهلل عليه وسلم 

صىل اهلل -يلنة، وكذلك أيضاً راِئته  -عليه وسلم
ما شم طيباً قط أحسن من راِئة انليب  -عليه وسلم

. ويقول: ولقد خدمت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عرش سنني، فما قال يل: أف  -صىل اهلل عليه وسلم-

ما  قط، يعين: ما تضجر منه أبداً عرش سنوات خيدمه
تضجر منه، والواحد منا إذا خدمه أحد، أو صاحبه 
أحد ملدة أسبوع أو حنوه البد أن جيد منه تضجراً، 

عرش سنوات،  -صىل اهلل عليه وسلم-لكن الرسول 
وهذا الرجل خيدمه ومع ذلك ما قال هل أف قط، وال 
قال ليشء فعلته: لم فعلت كذا؟، حىت األشياء اليت 

صىل اهلل -ما اكن الرسول يفعلها أنس اجتهاداً منه 
يؤنبه أو يوخبه أو يقول لم فعلت كذا؟  -عليه وسلم

مع أنه خادم، وكذلك ما قال ليشء لم أفعله: لَِم لَم 
عليه -تفعل كذا وكذا؟، وهذا من حسن خلقه 

 .-الصالة والسالم

** 

Narró Anas Ibn Malik –Alah se complazca de él-: no he 

tocado tela ni seda que sea más suave que las manos 

del mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean 

con él- Anas Ibn Malik sirvió al profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- durante diez años, él tenía 

unas manos suaves, cuando las personas la tocaban 

se sentían suaves, de la misma forma su olor, Anas dijo 

que no había olido una fragancia mejor que el olor del 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- y dijo: lo 

he servido durante diez años y nunca me dijo: Uff, es 

decir nunca me reprendió, durante diez años de 

servicio nunca lo reprendió, hay personas que cuando 

alguien lo sirve o lo acompaña por una semana nada 

más le encuentra defectos, sin embargo el mensajero 

–la paz y las bendiciones sean con él- durante diez 

años y durante ese tiempo ni siquiera le dijo uff ni una 

sola vez, cuando hacía algo nunca le llego a decir: ¿Por 

qué lo hiciste? Hasta en las cosas que hacia Anas 

esforzándose, nunca lo regañó ni reprendió ni le dijo 

¿Por qué lo hiciste? Y eso que él era un sirviente, de la 

misma forma cuando no hacía algo no le decía: ¿Por 

qué no hiciste esto y aquello? Esto era parte de los 

buenos modales del profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él -.  
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 -عنه اهلل ريض–أنس بن مالك  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ديباجاً : ثوباً متخذاً من احلرير. •
ه • ر وتكرُّ  .أفٍّ : لكمة تضجُّ

 :فوائد احلديث
 .ه وأصحابهخلادم معاملته وحسن -وسلم عليه اهلل صىل–كمال أخالق الرسول  .1

 .احلث ىلع الرفق باخلادم، وعدم اتلضجر من فعله .2

 .-صىل اهلل عليه وسلم-احلث ىلع اتلنظيف واتلطيب، وهكذا اكن فعله  .3

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
اض، الري-ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1426
ه. كنوز 1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار عبدابلايق، فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح. ه1422 األوىل،

ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف 1430الرياض، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6221) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ يف الكربى وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عثمان بن عفان اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 صباح : أي: بعد طلوع الفجر •
 أي: بعد غروب الشمسمساء :  •

باسم اهلل : أحتيم بكل اسم هو هلل تعاىل من لك سوء من مجاد أو دابة أو جن أو شيطان أو حيوان اعقل أو غري اعقل، فهو العليم بأحوال  •
 .الاكئنات، القدير ىلع تَصيفها حيث يشاء

 يوم ومساء لك ما من عبد يقول يف صباح لك
يللة: بسم اهلل اذلي ال يَض مع اسمه َشء يف 

األرض وال يف السماء وهو السميع العليم، ثالث 
 مرات، إال لم يَضه َشء

 

Todo aquel siervo que diga tres veces cada 
día, al amanecer y al anochecer “En el 

nombre de Al-lah, por el que nadie en el 
Cielo ni en la Tierra puede infringir daño 

alguno. Él es el que todo lo oye y Él es el que 
todo lo sabe” (Bismi Al-lah al-ladi la 

yadurru ma’a ismihi chai’ fi al-ardi wa la fi 
asamá wa huwa as-sami’ al-‘alim); nada 

podrá infringirle daño alguno. 

 :احلديث .1584
ما »مرفواعً:  -اهلل عنهريض -عن عثمان بن عفان 

من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة: بسم 
اهلل اذلي ال يَض مع اسمه يشء يف األرض وال يف 
ُه  السماء وهو السميع العليم، ثالث مرات، إال لم يََُضَّ

 «.يشء

** 

1584. EL HADIZ: 

De Uzman Ibn Afan, que Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Al-lah dijo: “Todo aquel siervo que 

diga tres veces cada día, al amanecer y al anochecer 

‘En el nombre de Al-lah, por el que nadie en el Cielo ni 

en la Tierra puede infringir daño alguno. Él es el que 

todo lo oye y Él es el que todo lo sabe’ (Bismi Al-lah al-

ladi la yadurru ma’a ismihi chai’ fi al-ardi wa la fi asamá 

wa Huwa As-Sami’ Al-‘Alim); nada podrá infringirle 

daño alguno.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ل يف صباح لك يوم ومساء لك يللة أي ما من عبد يقو
بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس، ويف رواية 
أمحد: "قال يف أول يومه أو يف أول يللته ": )بسم اهلل( 
أي: أذكر اسمه ىلع وجه اتلعظيم واتلربك. )اذلي ال 
يَض مع اسمه( أي: مع ذكره باعتقاد حسن ونية 

وال يف خالصة . )لم يَضه يشء( اكئن )يف األرض 
السماء( أي: من ابلالء انلازل منها )وهو السميع( 
أي: بأقوانلا  )العليم( أي: بأحوانلا  ويف احلديث ديلل 
ىلع أن هذه اللكمات تدفع عن قائلها لك رض اكئنًا ما 

 اكن .

** 

Todo aquel siervo que diga cada día, al amanecer y al 

anochecer. Según el relato del Imam Ahmad: “al inicio 

del día y al inicio de la noche”. Que diga: “En el nombre 

de Al-lah” (Bismi Al-lah), esto es, menciona Su Nombre 

como muestra de Su Grandeza y Su Bendición. “Por el 

que nadie en el Cielo ni en la Tierra puede infringir daño 

alguno” (al-ladi la yadurru ma’a ismihi chai’ fi al-ardi wa 

la fi asamá), esto es, si se cree en Él de forma correcta 

con una intención sincera, ningún ser ni maldición que 

descienda del Cielo o esté en la Tierra puede causarle 

daño. “Él es el que todo lo oye” (Huwa As-Sami’), esto 

es, de cuanto decimos. “Él es el que todo lo sabe” (Al-

‘Alim): de nuestras situaciones. En este hadiz 

encontramos la prueba de que estas palabras protegen 

a quien las dice de todo daño sea de la naturaleza que 

sea. 
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 اذلي ال يَض مع اسمه : أي: مع ذكر اسمه باعتقاد حسن ونية صاحلة •

 .ء : أي: من ابلالء انلازل منهاوال يف السما •

 وهو السميع : بأقوانلا •

 العليم : أي: عليم بأحوانلا •

 :فوائد احلديث
 تأكيد اإلتيان بهذا اذلكر يلتيق اإلنسان بقدرة اهلل تعاىل من مجيع ابلأس والَضر .1

نه سبحانه وتعاىل هو الوايق واحلافظ االعتماد ىلع اهلل تعاىل وحده يف طلب انلجاة والسالمة والعافية من مجيع انلوائب واملصائب وانلوازل ، فإ .2
 لإلنسان ، وبقدرته تعاىل يَصف لك أذى وبالء

 الرجل فجعل( شلل) الفالج أصابه قد أبان واكن ، اتلابعني ثقات من وهو أبان ابنه-عنه اهلل ريض–روى هذا احلديث عن عثمان بن عفان  .3
يل فواهلل ما كذبت ىلع عثمان وال كذب عثمان ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم ، إ تنظر مالك: أبان هل فقال ، إيله ينظر احلديث منه سمع اذلي

إذا أراد اهلل إنفاذ  -الغضب آفة حتول بني املرء وعقله . ب -ولكن ايلوم اذلي أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا" ، ويستفاد من ذلك ما ييل:  أ
قوة يقني السلف األول باهلل وتصديقهم بما أخرب به رسول اهلل صىل اهلل  -يرد القضاء. ثادلاعء  -قدره رصف العبد عما حيول بينه وبني ذلك . ت

 . عليه وسلم

ر كما قوهل صىل اهلل عليه وسلم :" يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة" ديلل ىلع عدم انقطاع سبب احلماية الربانية للعبد إذا قال هذا اذلك .4
 . اح بايلوم ، واملساء بالليلة يدل ىلع ما تقدمورد يف احلديث ، ألن اتصال الصب

وأيضا من فوائد تقييد اذلكر بالصباح واملساء قطع الغفلة عن املسلم واستحضاره ادلائم بأنه عبد هلل تعاىل حىت ال خيرج عن وظيفته األصلية   .5
 ليستحَض املسلم أهمية الوقت والزمان ،

س البرشية من طلبها للثواب والعوض عما تقوم به ، وذلا علق انليب صىل اهلل عليه وسلم يربز احلديث قيمة اثلواب وما جبلت عليه انلف .6
 . األجر العظيم من احلماية ودفع الرشور بمجرد لكمات يسريه يقوهلا املسلم يف صباحه ومسائه

 .أن جزاء هذا اذلكر إنما يكون ملن أىت به يف أول الليل وانلهار .7

 املراجع:املصادر و

ديلل  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،  -بريوت -الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

بريوت، الطبعة الرابعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418عة األوىلالطب -دار ابن اجلوزي
سليمان بن األشعث   -ه سنن أيب داود 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -ه. 1407عرش، 

ِجْستاين حت حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق  -سنن الرتمذي  -بريوت  -قيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العَصية، صيدا السِّ
 ـه 1395مَص الطبعة: اثلانية،  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة  -اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  مسند -م  1975 -
ه( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه: شعيب 303م السنن الكربى للنسايئ )املتوىف:  2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، 

 -. الرياض – املعارف ،مكتبة(5ط) لألبلاين، والرتهيب الرتغيب صحيح - م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة بريوت –ة الرسالة األرناءوط مؤسس
: الطبعة ، للمباركفوري املصابيح مشاكة رشح املفاتيح مراعة -(. ه1408) بريوت، اإلساليم، املكتب ،3ط لألبلاين، وزيادته الصغري اجلامع صحيح
، دار 1مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري، ط -ه(  1404بنارس اهلند، )  -اجلامعة السلفية  -،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  اثلاثلة

  ـه(1422الفكر، بريوت، )
   (6093) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمرو بن العاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اَغِزَية : صفٌة جلماعٍة اغزية. •
يَّة : قطعة من اجليش يبلغ أقصاها أربعمائة •  .رَسِ

 .َتْغُزو : جتاهد يف سبيل اهلل •

خذ من أموال احلرب •
ُ
 .َفتَْغنَُم : فتصيب غنيمة ويه ما أ

 .َوتَْسلَُم : أي : من املوت •

يٍَّة تغزو َفَتْغَنم َوتَْسلَُم إال  ما من اغزيٍَة أو ََسِ
لُوا ثُلُ  ْو َكنوا قد َتَعجَّ

َ
ُجورِِهْم، وَما من اَغزِيٍَة أ

ُ
ََث أ

ُجوُرُهمْ 
ُ
يٍَّة ُُتِْفُق َوتَُصاُب إاِلَّ تم أ  ََسِ

 

No hay batalla o escaramuza en la que 
participen, consigan la victoria y un botín 

sin que eso sean dos tercios de su 
recompensa, y no hay batalla o escaramuza 
en la que sean vencidos sin que obtengan la 

recompensa completa. 

 :احلديث .1585
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

يٍَّة تغزو َفتَْغنَم َوتَْسلَُم إال »مرفواعً:  ما من اغزَيٍة أو رَسِ
ْو 

َ
ُجورِِهْم، وَما من اَغِزَيٍة أ

ُ
لُوا ثُلََُث أ اكنوا قد َتَعجَّ

يٍَّة خُتِْفُق وَ  ُجورُُهمْ رَسِ
ُ
 «.تَُصاُب ِإالَّ تم أ

** 

1585. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Amr Ibn Al As –Alah se complazca 

de ambos- que el profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- dijo: “No hay batalla o escaramuza en la 

que participen, consigan la victoria y un botín sin que 

eso sean dos tercios de su recompensa, y no hay 

batalla o escaramuza en la que sean vencidos sin que 

obtengan la recompensa completa.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يَّة قا تلت للحديث احتماالن: األول: أن لك رَسِ
األعداء ثم سلمت منهم وغنمت فإن أجرها أقّل من 
رسية أخرى لم تَسلم، أو سلمت ولم َتْغنم، كما 
رجحه انلووي رمحه اهلل. اثلاين: احلديث ديلل ىلع 
حل الغنيمة وليست منقصة لألجر، إنما فيه تعجيل 
بعض األجر مع التسوية فيه للغانم وغري الغانم إال 

جره وهما مستويان يف مجلته أن الغانم عجل هل ثلثا أ
وقد عوض اهلل من لم يغنم يف اآلخرة بمقدار ما فاته 
من الغنيمة واهلل يضاعف ملن يشاء، كما قال ابن 

 عبد الرب رمحه اهلل

** 

El hadiz tiene dos explicaciones: la primera es: en toda 

batalla en la que se combata a los enemigos, sean 

victoriosos y consigan un botín tendrán menos 

recompensa que aquellos que combaten y no 

consiguen la victoria o en la que consiguen la victoria 

pero no obtienen botín, esta es la versión que el Imam 

An Nawawi considera correcta. La segunda es: el hadiz 

es una prueba sobre la permisión de apoderarse de los 

botines de guerra no que este reduce la recompensa, 

sino que el botín es un adelanto de una parte de la 

recompensa que obtienen por igual tanto el que 

consigue como el que no consigue botín, a diferencia 

que el que si lo obtiene ha tenido un adelanto de dos 

tercios de su recompensa, ellos tendrán la misma en 

términos generales, Alah le dará a quien no obtuvo 

botín su equivalente en la próxima vida y Alah le 

multiplica la recompensa a Quien desee, esto es según 

la opinión de Ibn Abdul Al Bar –Alah tenga misericordia 

de él -.  
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•  
ُ
 .ُجورِِهْم : وهما السالمة والغنيمة، ويبىق هلم اثللث ينالونه يف اآلخرةثُلََُثْ أ

 .خُتِْفُق من اإلخفاق : أن يغزوا فال يغنموا شيئاً  •

 :فوائد احلديث
 .فضل املشاركة واخلروج للغزو يف سبيل اهلل .1

 .احلث ىلع بذل اجلهد واحلرص ىلع الشهادة أو انلَص .2

 املراجع:املصادر و

الرتاث العريب, بريوت. كنوز رياض الصاحلني، اتلحقيق برئاسة محد العمار, دار كنوز إشبيليا,  صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء
ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن 1430الطبعة األوىل, 

م نزهة  1994 -ه  1415بلنان الطبعة االوىل  -قدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي : دار الكتب العلمية بريوت الصدييق, دار الكتاب العريب. فيض ال
ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز 1407املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

 ه 1423د العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، املبارك انلجدي, حتقيق: عب
   (6392) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 والظاهر أن املراد به هنا أول انلهار وما قبل الزوال. غدوة : ما بني الفجر وطلوع الشمس، •
 .صىل عليه : استغفر وداع هل •

 .عشية : آخر انلهار •

 .خريف : اثلمر املخروف، أي: الَمْجيِنّ اذلي قد اتُلقط •

 :فوائد احلديث
 .فضل عيادة املريض، واحلث عليها حتصياًل ملزيد ثوابها .1

 .للمالئكة أعمال مولكون بها، فمنهم من اختص بادلاعء ملن اعد مريضاً  .2

 .عيادة املريض ليست خمصوصة بوقت معني، وإنما يراَع فيها حال املريض، وظروف أهل بيته .3

 املراجع:املصادر و

مد بن عيىس حم لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. اجلامع الصحيح 
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا 1388مَص، الطبعة اثلانية، -الرتمذي، حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق، مكتبة احلليب

شعث السجستاين، تعليق ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األ1428دمشق، الطبعة األوىل، -انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار 1418بريوت، الطبعة األوىل، -عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم

الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف  ه. صحيح1426الرياض، -إحياء الكتب العربية. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
-الرياض، الطبعة اخلامسة. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف

لطبعة امليمنية. نزهة املتقني رشح رياض بريوت، مصور عن ا-ه. املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش املكتب اإلساليم1430الرياض، الطبعة األوىل، 
 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6256) الرقم املوحد:

ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صىل عليه 
  سبعون ألف ملك

No hay musulmán que visite a un 
musulmán enfermo por la mañana sin que 

recen por él setenta mil ángeles. 

 :احلديث .1586
-معُت رسوَل اهلِل قال: س -ريض اهلل عنه-عن يلع 

َما ِمْن ُمْسِلم َيُعوُد » يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم
ُمْسِلماً ُغْدوة إاِلَّ َصىلَّ َعلَيِْه َسبُْعوَن ألَْف َملٍَك َحىتَّ 
ُيْميِس، َوإْن اَعَدُه َعِشيًَّة إاِلَّ َصىلَّ َعلَيِْه َسبُْعوَن ألَْف 

 «.يف اجْلَنَّةِ  َملٍَك َحىتَّ يُْصبَح، َواَكَن هَلُ َخِريٌف 

** 

1586. EL HADIZ: 

Narró Ali –Alah se complazca de él-: escuché al 

mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con 

él- decir: “No hay musulmán que visite a un musulmán 

enfermo por la mañana sin que recen por él setenta mil 

ángeles hasta la tarde, y si lo visita por la noche rezan 

por él setenta mil ángeles hasta que amanezca, y un 

jardín del paraíso será suyo. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

اه املريض معىن هذا احلديث أن اإلنسان إذا اعد أخ
وفضل اهلل واسع،  -أي: يف جناها-فهو يف خرفة اجلنة 

فهو يدل ىلع فضيلة عيادة املريض، وأنه إذا اكن يف 
الصباح فله هذا األجر، وإذا اكن يف املساء فله هذا 

 األجر.

** 

El significado de este hadiz es que la persona cuando 

visita a su hermano enfermo tendrá un jardín del 

paraíso, es decir solo para él, el favor de Alah es 

grande, este hadiz enseña la excelencia y recompensa 

de visitar al enfermo, si es por la mañana tendrá esta 

recompensa y si es por la tarde tendrá esta 

recompensa. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. رواه أبو راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–الرباء بن اعزب  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 فحة عند اللقاء، واحلث عليها.استحباب املصا .1
 .تفضيل هذه األمة ىلع غريها، بأن جعل من كفارات اذلنوب املصافحة .2

 املراجع:املصادر و

 عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. اجلامع الصحيح 
ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، 1388مَص، الطبعة اثلانية، -حلليبا مكتبة عبدابلايق، فؤاد حممد حتقيق الرتمذي،

دمشق، الطبعة -بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-دار الكتاب العريب
ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود 1415الرياض، -الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارفه. سلسلة األحاديث 1428األوىل، 

ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد 1418بريوت، الطبعة األوىل، -سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم
بريوت، مصور عن الطبعة -دابلايق، دار إحياء الكتب العربية. املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش املكتب اإلساليمالقزويين، حققه حممد فؤاد عب

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -امليمنية. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (6257) الرقم املوحد:

ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إاِلَّ ُغِفَر 
  لَُهَما قَبَل أْن َيْفََتِقَا

No hay dos musulmanes que se encuentren 
y estrechen sus manos sin que se les 

perdonen sus pecados antes de que se 
separen. 

 :احلديث .1587
صىل -قَاَل: قَاَل رسوُل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن الرباء 

: "َما ِمْن ُمْسِلَمنِي يَلْتَِقيَاِن -اهلل عليه وسلم
قَا".  َفيَتََصافََحاِن إاِلَّ ُغِفَر لَُهَما َقبَْل أْن َيْفرَتِ

** 

1587. EL HADIZ: 

Narró Al Baraá –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “No 

hay dos musulmanes que se encuentren y estrechen 

sus manos sin que se les perdonen sus pecados antes 

de que se separen” 

احلديث بمجموع طرقه وشاهده   :درجة احلديث
 صحيح أو ىلع األقل حسن

** 

Este hadiz es auténtico por suma 

de todas sus versiones y otros 

relatos coincidentes en el 

significado o por lo menos es un 

hadiz aceptable. 

CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ان فيتصافحان"، أي: قوهل: "ما من مسلمني يلتقي
عقب املالقاة مبارشة "إال غفر هلما"، واذلي يكفر 
باألعمال الصاحلة صغائر اذلنوب املتعلقة حبق اّلّل 
سبحانه، وقوهل: "قبل أن يتفرقا"، ففيه تأكيد أمر 
املصافحة واحلث عليها، نعم يستثىن من احلديث 

 املصافحة املحرمة كمصافحة املرأة األجنبية.

** 

Su dicho: “No hay dos musulmanes que se encuentren 

y estrechen sus manos” es decir: inmediatamente 

después de encontrarse, “sin que se les perdonen sus 

pecados” los pecados que se expían con las buenas 

obras son los menores relacionados al derecho de Alah 

Alabado sea, su dicho: “antes de que se separen” con 

esto se afirma la orden de saludar con la mano y se 

incentiva a hacerlo, se hace la excepción en el hadiz 

con los saludos de mano prohibidos como el saludo a 

una mujer que no es familia directa. 
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .نيب : هو اذلي أنبأ عن اهلل أي: خيرب عن اهلل •

 .أنذر : أي: خوفه وحذره •

 األعور : ذهاب بَص إحدى العينني •

 َك َف َر : أي املسيح ادلجال كفر باهلل وجحد عبادة اهلل •

 :فوائد احلديث
 .حرص األنبياء ىلع أممهم .1

 .فتنة ادلجال خطر .2

 .املسيح ادلجال اكفر .3

 .بيان أن ادلجال أعور واهلل سبحانه ليس كذلك .4

 .إثبات صفة العني هلل وأن اهلل هل عينان إذ العور يكون ملن هل عينان .5

 املراجع:املصادر و

جاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح )صحيح ابلخاري(, تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انل
املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث  1422فؤاد عبدابلايق, ط 

, تأيلف: حيىي بن اإلفصاح عن معاين اإلفصاح 1414اعم  3العريب. لسان العرب, أبو الفضل مجال ادلين بن منظور الرويفيع, انلارش: دار صادر, ط
 -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي - 1417هبرية الشيباين, حتقيق: فؤاد عبداملنعم, انلارش: دار الوطن, اعم 

 No ha habido profeta que no advirtiera a su  د أنذر أمته األعور الكذابما من نيب إال وق
pueblo sobre el tuerto mentiroso. 

 :احلديث .1588
ما من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب، أال إنه أعور، 
ليس بأعور، مكتوب بني  -عز وجل  -وإن ربكم 

 «عينيه ك ف ر

** 

1588. EL HADIZ: 

Narró Anas Ibn Malik –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “No 

ha habido profeta que no advirtiera a su pueblo sobre 

el tuerto mentiroso, él tiene un solo ojo, mientras que 

su Señor –Alabado y Exaltado sea- no es tuerto, él 

tendrá escrito entre sus ojos tres letras (árabes) la kaf, 

la fa y la ra (juntas forman la palabra kafir –incrédulo) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

لك نيب أرسله اهلل أنذر أمته وحذرها من املسيح 
ألنهم علموا خبروجه وشدة فتنته, وبينوا هلم ادلجال؛ 

شيئاً من صفاته, وذكر يف هذا احلديث أنه أعور واهلل 
سبحانه مْنه عن هذا, ومن صفاته كذلك أنه 

 مكتوب بني عينيه ك ف ر.

** 

Todo profeta que Alah enviaba advertía a su pueblo 

sobre el falso mesías, ya que ellos sabían de su 

aparición y la fuerte que sería su tribulación, 

describieron algunas de sus características, en este 

hadiz se informa que él será tuerto mientras que Alah 

está libre de ese defecto, otra de sus características y 

es que tendrá escrito entre sus ojos tres letras (árabes) 

la kaf, la fa y la ra (juntas forman la palabra kafir –

incrédulo) 
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 -ه. 1407الطبعة الرابعة عرش،  بريوت،-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه 1418الطبعة األوىل
 .ه1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة

   (5832) الرقم املوحد:
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 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
م روحه وحياته فداًء دلين اهلل •  الشهيد : هو املقتول يف سبيل اهلل، اذلي ُيَقدِّ

 مس القتل : أي : أمله •

 الَقْرص : األخذ بأطراف األصابع، حنو قرصة انلملة •

 :فوائد احلديث
 .عناية اهلل تعاىل بالشهيد حيث خيفف عنه آالمه فزتول رسيعاً، وال يعقبها علة وال سقم .1

 .الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل .2

 .فضل الشهادة، ونعم اهلل تعاىل ىلع الشهيد ال تعد وال حتىص .3

 املراجع:املصادر و

مَص  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 
ه . ديلل 1407عة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, م نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجمو 1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 

ه . 1430الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
ه. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, 1415 سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف،

 .ه 1426الطبعة : 
   (6394) الرقم املوحد:

ما جيد الشهيد من مس القتل إال كما جيد 
  أحدكم من مس الَقْرَصة

El único dolor que siente el mártir al morir 
es lo que ustedes sienten cuando lo 

pellizcan. 

 :احلديث .1589
ما جيد »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

الشهيد من َمسِّ القتل إال كما جيد أحدكم من 
 «.َمسِّ الَقرَْصة

** 

1589. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “El 

único dolor que siente el mártir al morir es lo que 

ustedes sienten cuando una hormiga los pica” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث بشارة انليب صىل اهلل عليه وسلم 
ة، فإنه ال يشعر بألم للشهيد حينما يصاب يف املعرك

 .إصابته إال كما يشعر أحدنا بألم قرصة انلملة

** 

En este hadiz el profeta –la paz y las bendiciones sean 

con él- albricia al mártir cuando es asesinado en la 

batalla, el único dolor que sentirá es el que sentimos 

cuando una hormiga nos pica. 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-كعب بن عجرة  اتلخريج:
 .رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 معقبات : تسبيحات تقال أعقاب الصالة، أي بعدها. •
 .ال خييب : من اخليبة، ويه احلرمان واخلرسان •

 .دبر لك صالة : أي آخرها، واملراد بعد السالم •

 .مكتوبة : أي مفروضة، واملراد الصلوات اخلمس •

 :فوائد احلديث
 .قيات الصاحلاتالتسبيح واتلحميد واتلكبري هن ابلا .1

 .فاعل اخلري وقائل اللكم الطيب ال خييب سعيه، وال يضيع عمله .2

 .اذلكر بعد الصلوات املفروضة فيه صيغ كثرية، وهو من باب اختالف اتلنوع، هذا يدل ىلع سعة رمحة اهلل بعباده .3

 املراجع:املصادر و

احلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، رياض الص-2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، -3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

 اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش: مؤسسة الرياض، الطبعة األول نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، مصطىف-دار اعلم الكتب
 - ـه1422الطبعة: األوىل، -بلنان -دار الفكر، بريوت  -يلع  القاري -م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح1987ه 1407الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 

م . فيض القدير رشح  2006 - ـه 1426العارشة،  -بة اتلابعني، القاهرة الطبعةمكت -م تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 2002
 1356مَص الطبعة: األوىل،  -املكتبة اتلجارية الكربى -زين ادلين حممد املناوي القاهري  -اجلامع الصغري

   (6259) الرقم املوحد:

معقبات ال خييب قائلهن أو فاعلهن دبر لك 
  صالة مكتوبة

Aquéllo que se dice o hace tras la salat 
obligatoria no hace que el que lo dice o hace 

sea perderdor en ello 

 :احلديث .1590
-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن كعب بن عجرة 

باٌت ال خييب قائلهنَّ »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم ُمَعقِّ
ُدبَُر لك صالة مكتوبة: ثالث وثالثون  -أو فاعلهنَّ -

تسبيحة، وثالث وثالثون حتميدة، وأربع وثالثون 
 .«تكبرية

** 

1590. EL HADIZ: 

De Ka'ab Ibn 'Uyrah,que Allah esté complacido con 

él,del Profeta,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,que dijo:"Aquéllo que se dice o hace 

tras la salat obligatoria no hace que el que lo dice o 

hace sea perderdor en ello:treinta y tres tasbihah(decir 

subhanallah),treinta y tres tahmidah(decir 

alhamdulillah),y treinta y cuatro takbirah(decir Allah 

Akbar). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث مرشوعية قول هذه األذاكر عقب 
الصلوات اخلمسة، وحكمته أن وقت الفرائض تفتح 

مال فاذلكر حينئذ أرىج فيه األبواب وترفع فيه األع
 ثواباً وأعظم أجراً.

** 

En este hadiz se establece la legitimidad de estos 

adkar detrás de las cinco salats.Y la sabiduría implícita 

es que el tiempo de las salats obligatorias abre las 

puertas y se elevan en él las acciones, siendo que se 

espera más recompensa del dikr es ese momento. 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ادَع : انتسب اكذباً. •
 .موايله : معتقيه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم االنتساب إىل غري اآلباء مع العلم بهم .1

 . حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع األنساب .2

 . وجوب بر الوادلين .3

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 رياض رشح املتقني نزهة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -يق ه. صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلا1422الطبعة : األوىل -

 ديلل 1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني،
ه. 1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط .عالن حممد بن يلع حممد تأيلف الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني

م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصا
 .رموىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قط

   (6376) الرقم املوحد:

، -وهو يعلم أنه غري أبيه-من ادىع إىل غري أبيه 
  فاجلنة عليه حرام

A quien pretenda una ascendencia 
diferente a la de su padre, a sabiendas, le 

estará prohibido el Paraíso. 

 :احلديث .1591
من »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

، فاجلنة -وهو يعلم أنه غري أبيه-ادَع إىل غري أبيه 
 «.عليه حرام

** 

1591. EL HADIZ: 

De Sa’ad Ibn Abû Waqqas, que Al-lah esté complacido 

de él, que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “A quien 

pretenda una ascendencia diferente a la de su padre, 

a sabiendas, le estará prohibido el Paraíso.” 

 حيحص  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ورد احلديث بليان اتلحذير من أمر اكن يفعله أهل 
اجلاهلية وهو االنتساب إىل غري الوادل، فاإلنسان 
جيب عليه أن ينتسب إىل أهله أبيه جده و جد أبيه، 
وما أشبه ذلك وال حيل هل أن ينتسب إىل غري أبيه وهو 

من القبيلة يعلم أنه ليس بأبيه، فمثال إذا اكن أبوه 
الفالنية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة 
األخرى فانتىم إىل قبيلة ثانية أىلع حسبا ألجل أن 
يزيل عن نفسه عيب قبيلته فإن هذا متوعد 

 باحلرمان من اجلنة.

** 

Este hadiz viene a prohibir una práctica común en la 

Yahilia, que consistían en atribuirse, a sabiendas, una 

ascendencia diferente. La persona ha de pertenecer a 

su ascendencia natural, es decir, a su padre, a su 

abuelo, al bisabuelo; etc… Y no está permitido 

pretender una ascendencia por el mero hecho de que 

la tribu de la persona sea de menos rango, e intentar 

pertenecer a otra de mayor prestigio social, con la 

finalidad de borrar esa deficiencia. Quien lo haga le 

estará prohibido el Paraíso. 
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من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن كره 
  لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

Quien ame encontrarse con Allah,Allah 
ama encontrarse con él.Y quien deteste 

encontrarse con Allah,Allah detesta 
encontrarse con él 

 :احلديث .1592
-هلل قالت: قال رسول ا -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َحبَّ اهلُل »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
َمْن أَحبَّ ِلَقاَء اهلِل أ

فقلُت: يا « ِلَقاءُه، َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء اهلِل َكِرَه اهلُل ِلَقاءهُ 
رسوَل اهلِل، أَكراِهيَُة الَموِت، فَلُكُّنَا نَْكَرهُ الَموَت؟ قال: 

« َ بِرمَْحَِة اهلِل لَيَْس َكَذلَِك، ولِكنَّ الُمْؤِمَن إَذا برُشِّ
َحبَّ اهلُل ِلَقاءُه، وإنَّ 

َ
َحبَّ ِلَقاَء اهلِل َفأ

َ
َورِْضَوانِِه وََجنَّتِِه أ

َ بَِعذاِب اهلِل وََسَخطِه َكِرهَ ِلَقاَء اهلِل وَكِرَه  الاَكفَِر إَذا برُشِّ
 .«اهلُل ِلَقاءهُ 

** 

1592. EL HADIZ: 

De 'Aisha,que Allah esté complacido con 

ella,marfu'an:"Quien ame encontrarse con Allah,Allah 

ama encontrarse con él.Y quien deteste encontrarse 

con Allah,Allah detesta encontrarse con él".Entonces 

dije:"Oh Mensajero de Allah,¿Se refiere a detestar la 

muerte?Pues todos nosotros detestamos la 

muerte".Dijo:"No es eso.Si no que al creyente si se le 

anuncia la misericordia de Allah,su satisafacción para 

con él y su yannah(paraíso)entonces ama encontrarse 

con su Señor,y Allah ama encontrarse con él.Y 

ciertamente al incrédulo,si se le anuncia el castigo de 

Allah y su ira(para con él),detesta encontrarse con 

Allah y Allah detesta encontrarse con él". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

قال: )من أحب لقاء  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه( 

: هل تعين بذلك -ريض اهلل عنها-ئشة فسألت اع
كراهية املوت يا رسول اهلل، فلكنا يكره املوت؟ قال: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-)ليس كذلك( فأخرب انليب 
أن اإلنسان إذا أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، وذلك 
أن املؤمن يؤمن بما أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة من 

الواسع فيحب ذلك اثلواب اجلزيل والعطاء العميم 
وترخص عليه ادلنيا وال يهتم بها؛ ألنه سوف ينتقل 
إىل خري منها، فحينئذ حيب لقاء اهلل، والسيما عند 

-املوت إذا برُشِّ بالرضوان والرمحة فإنه حيب لقاء اهلل 
، ويشتاق إيله، فيحب اهلل لقاءه، أما الاكفر -عز وجل

طه كره والعياذ باهلل فإنه إذا برش بعذاب اهلل وسخ
لقاء اهلل فكره اهلل لقاءه، وهلذا جاء يف حديث 
املحتَض أن نفس الاكفر إذا برشت بالغضب 
والسخط تفرقت يف جسده وأبت أن خترج، وهلذا 
تْنع روح الاكفر من جسده نزاًع؛ وُيكَره ىلع أن 
خترج روحه؛ وذلك ألنه يبرش والعياذ باهلل بالرش، 

إذ الظاملون يف  : }ولو ترى-تعاىل-وهلذا قال اهلل 

** 

Que el Profeta,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,dijo:"Quien ame encontrarse con 

Allah,Allah ama encontrarse con él.Y quien deteste 

encontrarse con Allah,Allah detesta encontrarse con 

él".Entonces 'Aisha,que Allah esté complacido con 

ella,dijo:"¿Significa detestar la muerte?Oh Mensajero 

de Allah,pues todos nosotros detestamos la 

muerte".Dijo:"No es eso".Así pues,el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con 

él,informó que si la persona ama encontrarse con 

Allah,Allah ama encontrarse con ella,y esto es,que el 

creyente cree en lo que Allah ha prometido a los 

creyentes en el yannah,en cuanto a buena 

recompensa y espléndidos dones.El creyente ama eso 

y así esta vida material tiene poco valor para él y no le 

da importancia,puesto que se va a ir a otra vida mejor,y 

entonces ama encontrarse con Allah,Exaltado sea,y lo 

echa de menos y Allah ama encontrarse con él.Sin 

embargo,el incrédulo,que Allah nos proteja,cuando se 

le anuncia el castigo de Allah y su ira,detesta 

encontrarse con Allah y Allah detesta encontrarse con 

él.Por eso viene en un hadiz,de manera resumida,que 

al alma incrédula si si le anuncia el enfado y la ira(de 

Allah para con ella)se asusta estando en el cuerpo y 

rechaza salir del cuerpo y por eso los malaikah 

arrancan el espíritu del incrédulo de su cuerpo como se 

arranca un pelo de una broqueta mojada.Y esto 
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه يه اليت تكون عند الْنع وخروج الروح يف حالة ال تقبل اتلوبة حيث يبرش لك إنسان بما هو صائر إيله. .1
 .لك إنسان يرى مقامه يف حالة االحتضار والْنع .2

 .حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه ال تعين تمين املوت أو كراهيته .3

 .-تعاىل-ااعت وادلأب عليها واإلخالص فيها، استعداًدا للقاء اهلل احلث ىلع القيام بالط .4

 املراجع:املصادر و

 بن سليم تأيلف الصاحلني، رياض رشح انلاظرين بهجة. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة انل ادلين حميي تأيلف الصاحلني، رياض. اجلوزي ابن دار اهلاليل، عيد

 قطر. رشح رياض الصاحلني، املؤلف : حممد بن صالح بن حممد العثيمني. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف
. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، تأيلف حممد 1407رسالة، ط:الرابعة عرشابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة ال
 .م 2004 - ـه 1425بلنان، الطبعة: الرابعة،  -يلع بن حممد عالن، دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 

   (8266) الرقم املوحد:

غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم أخرجوا 
 أنفسكم{.

significa que detesta que salga su espíritu debido a que 

se le ha anunciado.en Allah nos refugiamos,algo malo 

y por eso Allah dijo:(Si pudieras ver cuando estén los 

impíos en su agonía y los malaikah extiendan sus 

manos:"!Entregad vuestras almas¡")Sura de Los 

rebaños,93.Así pues,son reticentes,y en Allah nos 

refugiamos,pues no quieren que salga su alma.Sin 

embargo,los malaikah les dcien"!Sacad vuestras 

almas¡" y así cuando se le anuncia(el castigo)se 

asustan en sus cuerpos y los malakaikah las 

arrancan(las almas)como se arranca una broqueta de 

la lana mojada,en Allah nos refugiamos,hasta que sale. 
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 رواه الرتمذي وابن ماجه راوي احلديث:

 عبيد اهلل بن حمصن األنصاري اخلطيم ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .رسبه : أي: نفسه، وقيل: قومه •

 قوت يومه : ما حيتاج إيله من طعام ورشاب وغريهما •

 حزيت : مجعت •

 حبذافريها : جبميع جوانبها •

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-كون بالقوة وإنما بالسيع واتلولك ىلع اهلل طلب الرزق ال ي .1

 .حاجة العبد يف ادلنيا تتلخص يف األمن والكفاية، فمن ملكهما فقد ملك ادلنيا بأرسها .2

 املراجع:املصادر و

ابن م. سنن 1998اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(, تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي, املحقق: بشار عواد معروف, انلارش: دار الغرب اإلساليم, اعم 
فقهها ماجه, تأيلف: أبو عبداهلل حممد القزويين, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية. السلسلة الصحيحة ويشء من 

كريا حيىي بن رشف ه. رياض الصاحلني, تأيلف: أيب ز1415اعم  1وفوائدها, تأيلف: أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين, انلارش: مكتبة املعارف, ط
ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, 1428 4انلووي ادلمشيق, حتقيق: عصام موىس هادي, انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر, ط

د. حممد إسحاق حممد  تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. اتلنوير رشح اجلامع الصغري, تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين, املحقق:
 .ه1432اعم  1إبراهيم, انلارش: مكتبة دار السالم, ط

   (5840) الرقم املوحد:

من أصبح منكم آمنا يف َسبه، معاىف يف 
حزيت َل اَلنيا جسده، عنده قوت يومه، فكأنما 

 حبذافريها
 

Quien de ustedes amanezca a salvo, con su 
cuerpo sano y con provisiones para ese día, 

prácticamente se le ha dado esta vida 
completa. 

 :احلديث .1593
ريض -عن عبيد اهلل بن حمصن األنصاري اخلطيم 

، َمْن أْصبََح ِمنُْكْم آِمنًا يف رسبِهِ »مرفواعً:  -اهلل عنه
َما ِحزيَْت هَلُ  ُمَعاىَفً يف َجَسِدهِ، ِعنَْدُه قُوُت يَْوِمِه، فََكأنَّ

ْنيَا حِبََذافِرِيَها  «.ادلُّ

** 

1593. EL HADIZ: 

Narró Ubaida Alah Ibn Muhsin Al Ansari Al Hudmi –

Alah se complazca de él- que el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él-: “Quien de ustedes 

amanezca a salvo, con su cuerpo sano y con 

provisiones para ese día, prácticamente se le ha dado 

esta vida completa.” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

مه، صحيحاً من أصبح آمناً يف نفسه، وقيل بيته وقو
يف بدنه عنده غداؤه وعشاؤه فكأنما حصل ىلع لك 

 .ادلنيا بأن ُضمت ومُجعت هل ادلنيا جبميع جوانبها

** 

Quien amanece a salvo o seguro, también se dice que 

se refiere a estar seguro en su casa o su pueblo, sin 

enfermedades y tiene lo suficiente para comer en el día 

y la noche, es como si hubiera conseguido esta vida 

completa, se le dio o reunió la vida mundanal en todos 

sus aspectos. 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
مرته به وترك  •

َ
 ما نهيته عنه.من أطاعين : أي : َعِمل بما أ

 .ومن عصاين : أي : خالف بفعل ما نهيت عنه أو ترك ما أمرت به •

 .األمري : لكُّ من هل والية سواء اخلليفة أو غريه •

 :فوائد احلديث
 .اتلأكيد ىلع طاعة األمراء يف غري معصية؛ ألنها من طاعة اهلل ورسوهل .1

 .السمع والطاعة جتب لإلمام األعظم، ومن قام اإلمام بتويلته والية خاصة .2

 .عة أويل األمر يف املعروف قربة إىل اهلل يثاب عليها املرءطا .3

 .أنَّ طاعة األمراء جتلب اخلري واألمن واالستقرار وعدم الفوىض وعدم اتباع اهلوى .4

 .أنَّ معصية األمراء جتلب الفوىض وحيصل إعجاب لك ذي رأي برأيه، ويزول األمن وتفسد األمور وتكرث الفنت .5

من أطاعِن فقد أطاع اهلل، ومن عصاين فقد 
عىص اهلل، ومن يطع األمري فقد أطاعِن، ومن 

 يعص األمري فقد عصاين
 

Quien me obedece ha obedecido a Alah y 
quien me desobedezca ha desobedecido a 

Alah, quien obedezca al líder me ha 
obedecido y quien desobedece al líder me 

ha desobedecido. 

 :احلديث .1594
من أطاعين »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

فقد أطاع اهلل، ومن عصاين فقد عىص اهلل، ومن يطع 
 «.األمري فقد أطاعين، ومن يعص األمري فقد عصاين

** 

1594. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

“Quien me obedece ha obedecido a Alah y quien me 

desobedezca ha desobedecido a Alah, quien obedezca 

al líder me ha obedecido y quien desobedece al líder 

me ha desobedecido” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن طاعته من طاعة  -صىل اهلل عليه وسلم-بني انليب 
ال يأمر إال  -عليه الصالة والسالم-اهلل، وانليب 

هل وألمته، فإذا أمر  -تعاىل-بالرشع اذلي رشعه اهلل 
، فمن أطاعه -ىلسبحانه وتعا-بيشء؛ فهو رشع اهلل 

فقد أطاع اهلل، ومن عصاه فقد عىص اهلل. واألمري 
صىل اهلل عليه -إذا أطاعه اإلنسان فقد أطاع الرسول 

صىل اهلل -، وإذا عصاه فقد عىص الرسول -وسلم
هو  -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن انليب -عليه وسلم

اذلي أمر بذلك يف أكرث من حديث؛ إال أن يأمر 
 بمعصية.

** 

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- explicó 

que quien lo obedezca está obedeciendo a Alah, ya 

que el profeta –la paz y las bendiciones sean con él- 

no dictaba sino lo que Alah le ordenaba tanto a él y su 

nación, cuando el profeta ordenaba algo es porque era 

una ley de Alah –Enaltecido sea- por ello quien 

obedece al profeta ha obedecido a Alah, y quien lo 

desobedece ha desobedecido a Alah, al igual que con 

el gobernante si las personas lo obedecen están 

obedeciendo al profeta –la paz y las bendiciones sean 

con él- mientras que si lo desobedecen han 

desobedecido al profeta –la paz y las bendiciones sean 

con él- ya que el profeta es el que ha ordenado esto en 

más de un hadiz, excepto que el líder ordene un 

pecado. 
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صىل اهلل عليه -يأمر بطاعة اهلل سبحانه؛ وإن اهلل أمر بطاعة الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم-هلل؛ ألن الرسول من يطع الرسول فقد أطاع ا .6
 .-وسلم

 املراجع:املصادر و

ه.  صحيح مسلم, 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة ترقيم حممد فؤاد 

ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطبعة: األوىل، 1407الرابعة عرش, 
اض,  ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الري 1423

 .ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب 1426الطبعة : 
   (6383) الرقم املوحد:
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 متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ر نفساً من الرق. •  أعتق : حرَّ
 رقبة : انلفس اململوكة •

 بكل عضو منه : بدل لك عضو من املعتَق •

 .عضوا منه : جزءأ من بدن املعِتق •

 .فرج املعتَقحىت فرجه بفرجه : حىت يكون َخالص فرجه من انلار بدل  •

 .انلاُر : يه دار العذاب وانلاكل أعدها اهلل ملن عصاه •

 :فوائد احلديث
 .احلث ىلع عتق الرقاب املسلمة .1

 .ينبيغ أن يكون العتيق اكماًل يلحصل االستيعاب .2

كر أفضل من األنَث؛ ألن يف عتق اذلكر من املعاين العامة ما ليس يف األنَث كصالحيته للقضاء واجلهاد وغري ذلك .3  .أنَّ عتق اذلَّ

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار  1422صحيح ابلخاري حتقيق حممد انلارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل
ه . ديلل الفاحلني 1407اث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, إحياء الرت

ىل, ألولطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة ا
ياض, ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. رشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الر1430

 ه 1423عة: األوىل، ه. تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار العاصمة , الطب 1426الطبعة : 
   (6396) الرقم املوحد:

أعتق اهلل بكل عضو  من أعتق رقبة مسلمة
  منه، عضوا منه يف انلار، حىت فرجه بفرجه

Quien libera a un esclavo musulmán, Alah 
liberará por cada miembro del cuerpo del 

esclavo el mismo miembro de quien lo 
libero del fuego, hasta la parte íntima por la 

parte íntima. 

 :احلديث .1595
من أعتق » مرفواعً:  - عنهريض اهلل-عن أيب هريرة 

رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه، عضوا منه 
 «.يف انلار، حىت فرجه بفرجه 

** 

1595. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

“Quien libera a un esclavo musulmán, Alah liberará por 

cada miembro del cuerpo del esclavo el mismo 

miembro de quien lo libero del fuego, hasta la parte 

intima por la parte intima.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث بيان فضل حترير الرقاب املسلمة، 
أعتق رقبة فكأنما أعتق لك بدنه من انلار، وأنَّ من 

وأنَّ يف حترير الرقاب حتقيُق العزة للمسلمني بإزالة 
 ذّل العبودية عنهم.

** 

En este hadiz se explica la recompensa de liberar a un 

esclavo musulmán, es equivalente a haber liberado 

todo su cuerpo del fuego, ya que al liberar un esclavo 

se reafirma la gloria de los musulmanes al eliminar la 

esclavitud de ellos. 
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 .رواه الرتمذي راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .أهان : أي: استخفَّ  •

 .السلطان : أي: لكَّ ذي سلطة ووالية ليشء من أمور املسلمني •

 .أهانه اهلل : أي: أذهلَّ اهلل يف ادلنيا، وعذبه يف اآلخرة •

 :فوائد احلديث
 .ئات من احلاكم والعلماء؛ تلصبح هلم هيبة يف انلفوس، فيُسمع قوهلم ويطاع أمرهماحلث ىلع توقري واحرتام ذوي اهلي .1

 .اتلنفري من احتقارهم، واهلزء بهم، وعدم طاعتهم .2

 .من أهداف ادلعوة حفظ األمن واالستقرار يف املجتمع املسلم .3

 املراجع:املصادر و

اث العريب، بريوت. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرت
ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من 1415فقهها وفوائدها، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، 

رياض الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز م. تطريز 1987ه، 1407  -ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرشة
م.  رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، مدار 2002ه، 1423بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل 

-بريوت–دار املعرفة  -يلع بن ابلكري بن عالن، حتقيق خليل مأمون شيحا ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد1426الوطن، الرياض، 
 ه،1430 األوىل: الطبعة الرياض، إشبيليا، كنوز العمار، نارص بن محد برئاسة ابلاحثني من جمموعة الصاحلني، رياض كنوز. ه1425 الرابعة الطبعة

 .م2009
   (6371) الرقم املوحد:

 Quien desprecie a quien tenga autoridad  من أهان السلطان أهانه اهلل
Alah lo despreciará a él 

 :احلديث .1596
قال: سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

من أهان »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 .«السلطان أهانه اهلل

** 

1596. EL HADIZ: 

Narró Abu Bakra -Alah se complazca de él-: escuché 

al Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean 

con él-: "Quien desprecie a quien tenga autoridad Alah 

lo despreciará a él" 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

بأوامر السلطان؛  يف هذ احلديث حتريم االستخفاف
ملا يرتتب عليه من الوعيد الشديد من إذالل اهلل هل 

 .يف ادلنيا واآلخرة، واجلزاء من جنس العمل

** 

En este hadiz se muestra la prohibición de despreciar 

a los que tienen autoridad, también la fuerte 

advertencia que conlleva la cual es la humillación y 

desprecio de Alah en esta vida y la próxima, el castigo 

será del mismo tipo que la obra. 
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 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 األَمانة : املراد بها: الفرائض، أي: ال حتِْلُفوا بالصالة واحلج والصوم، وحنوها. •
 .ا وأتباع ُسنَّتناليس ِمنَّا : أي: من أهل طريقتن •

 :فوائد احلديث
 .حتريم احللف بغري اهلل تعاىل، ومنه: األمانة .1

 Quien jura por las obligaciones no es de los  من َحلََف باألَمانة فليس مِنَّا
nuestros 

 :احلديث .1597
صىل اهلل -: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن بريدة 
 .«من َحلََف باألَمانة فليس ِمنَّا»قال:  -عليه وسلم

** 

1597. EL HADIZ: 

Narró Buraida –Alah se complazca de él- que el profeta 

la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “Quien jura 

por las obligaciones no es de los nuestros” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

معىن احلديث اتلحذير من احللف باألمانة؛ ألن 
احللف باألمانة َحِلف بغري اهلل واحللف بغري اهلل 

 فقد رشك، كما يف احلديث: )من حلف بغري اهلل
َكَفر أو أرشك( واملراد بالرشك هنا: الرشك األصغر؛ 
واحللف بغري اهلل ال خيرج من امللة إال أن يعتقد 

يف  -تبارك وتعاىل-احلالف أن املحلوف به بمْنلة اهلل 
اتلعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون رشاًك أكرب.   

من الصالة  -تعاىل-واملراد باألمانة هنا: فرائض اهلل 
لصوم واحلج وغري ذلك مما افرتضه اهلل ىلع عباده. وا

. أو أمْجَل  ق صيايم أو حيجِّ ق صاليت أو حبِّ فلو قال: حبِّ
بأن قال: وأمانة اهلل. فلك ذلك منيه عنه؛ ألن املسلم 

أو بصفة من صفاته،  -تعاىل-ال حيلف إال باهلل 
ْمٌر من أْمِره، 

َ
وليست األمانة من صفاته، وإنما يه أ

 من فروضه.وفَْرض 

** 

Significado del hadiz: es una advertencia sobre juran 

por las obligaciones, ya que es jurar por otro aparte de 

Alah y el juramento por otro que no sea Alah es 

incredulidad, como se narra en el hadiz: (Quien jura por 

otro que no sea Alah ha cometido incredulidad o 

idolatría) el significado de incredulidad en el hadiz es: 

la incredulidad menor (as shirk al asgar) ya que los 

textos indican que el juramento por otro que no sea 

Alah no hace que la persona abandone el islam a 

menos que el que jura crea que por quien juro tiene la 

misma posición que Alah –Enaltecido sea- en Su 

gloria, en la adoración etc. En ese caso si es 

incredulidad mayor (as shirk al akbar), con las 

obligaciones se refiera a las cosas que Alah ha 

impuesto como la oración, el ayuno, la peregrinación 

entre otras obligaciones impuestas por Alah a Sus 

siervos, por ejemplo si alguien dice: juro por la 

obligación de mi oración, o mi ayuno, o mi 

peregrinación… o que diga: juro por la obligación que 

Alah (me ha puesto), todo esto es prohibido, ya que el 

musulmán está ordenado a jurar por Alah o por alguno 

de Sus atributos y las obligaciones no forman parte de 

sus atributos, sino que son órdenes y mandatos de Él, 

por lo tanto se ha prohibido por la atribución o igualdad 

entre las obligaciones y los Nombres y atributos de 

Alah –Exaltado sea-. Maalim as sunan (4/46) Subul as 

salam (2/550) Al qaul al mufid sharj kitab at tauhid 

(1/206 ,2/214.)  
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تعاىل  ايلمني ال تنعقد إال باهلل تعاىل أو بصفة من صفاته، وليست منها األمانة، وإنما يه من أمره ؛ فاحللف بها يوهم مساواتها ألسماء اهلل .2
 .وصفاته

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397لرسالة، الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة ا
م          رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـه  مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش:  1428: األوىل، ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة
 ـه      1426م  رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 1985املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    مسند اإلمامسنن أيب  أمحد،  داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
محد بن حممد  :تأيلف السنن، معالم ـه 1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 

 ـهسبل السالم، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث.   القول  1351بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية ، الطبعة: األوىل 
 .ه1424ية، الطبعة: اثلانية, حمرم املفيد ىلع كتاب اتلوحيد، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعود

   (8964) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود أمحد النسايئ يف الكربى. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 انليه عن احللف بهذه الصيغة وأشباهها، كأن يقول: هو اكفر إن فعل كذا، وهو ىلع ِدين كذا إن اكن كذا. .1

 املراجع:املصادر و

 ـه طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب،  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، 
، ودار الفكر تأيلف: زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق. ولم يكمله، وأكمله ابنه، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة اتلاريخ العريب

من َحلف فقال: إينِّ بَرِيٌء من اإلسالم، فإن َكن 
َكذبا، فهو كما قال، وإن َكن َصادقا، فَلَْن يَرِْجَع 

 إىل اإلسالم َسالًِما
 

Quien bajo juramento diga: me 
desentiendo del islam, si lo dice mintiendo 

el será como lo que ha dicho y si dice la 
verdad no regresará al islam 

completamente. 

 :احلديث .1598
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن بريدة 

من َحلف فقال: إينِّ بَِريٌء من »: -اهلل عليه وسلم
اإلسالم، فإن اكن اكذبا، فهو كما قال، وإن اكن 

 «.ًماَصادقا، فَلَْن يَرِْجَع إىل اإلسالم َسالِ 

** 

1598. EL HADIZ: 

Narró Buraida –Alah se complazca de él- que el 

mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con 

él-: “Quien bajo juramento diga: me desentiendo del 

islam, si lo dice mintiendo el será como lo que ha dicho 

y si dice la verdad no regresará al islam 

completamente”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

من حلف فقال: هو بَِريٌء من اإلسالم. أو قال: هو 
يهودي أو نَصاين أو اكفر أو ملحد. فأمره ال خيلو من 
حالني: احلال األوىل: أن يكون اكذبًا فيما حلف 
عليه، كأن حيلف مثال: هو بريء من اإلسالم إن اكن 
األمر كذا وكذا. وهو اكذب فيما خيرب به، كما لو أخرب 
فر وحلف ىلع الرباء من  بأن زيدا قدم ايلوم من السَّ
اإلسالم أو هو يهودي أو نَصاين أو مرشك، وهو يعلم 
َكذب نفسه، فهو كما قال أي من الرباءة من اإلسالم 

َصاين. احلال اثلانية: أن يكون صادقا أو يهودي أو ن
فيما قال، كما لو حلف ىلع الرباءة من اإلسالم أو هو 
يهودي أو نَصاين أن زيًدا قَِدم ايلوم من سفره أو أنه 
لم يفعل هذا اليشء، وهو صادق فيما حلف عليه، 
فإنه يف هذه احلال لْن يَرِْجَع إىل اإلسالم َسالًِما، كما 

، بل ينقص -اهلل عليه وسلم صىل-قال رسول اهلل 
كمال إسالمه بما َصَدر منه من هذا اللفظ لشناعته 

 وقبحه.

** 

Significado del hadiz: quien bajo juramento diga: “Él no 

es musulmán” o dice: “Él es judío, o cristiano, o 

incrédulo o ateo” en ese caso hay dos situaciones: la 

primera es: que lo que diga bajo juramento sea una 

mentira, por ejemplo que diga mintiendo: el dejo de ser 

musulmán por esto y por esto, o como el que dice: Zaid 

llegó hoy de viaje y no es musulmán, o es judío, o 

cristiano o idolatra, si él lo dice mintiendo a sabiendas 

entonces el mismo seria como ha dicho sobre el otro, 

se desentendió sobre el islam, o es judío, o cristiano. 

La segunda situación es: que lo que diga sea cierto, 

por ejemplo que jure que alguien dejo de ser 

musulmán, o es judío, o cristiano, o que Zaid llegó hoy 

de viaje, o que el no hizo tal cosa y su juramento es 

verdadero en este caso no regresa al islam 

completamente como lo dijo el mensajero de Alah –la 

paz y las bendiciones sean con él- sino que su religión 

deja de ser completa por esas frases dañinas que 

profirió hacia él. Tarh At Tazrib (7/167) Sharj Riyadh As 

Salihin de Ibn Uzaimin  (6/453.)  
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 ـه           سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن 1426بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: العريب. رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد 
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين  حيىي بن رشف األشعث السِّ

 ـه   مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط  1428ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، انلووي ، حتقيق: د. 
 ـه السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب،  1421وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 

 ـه           صحيح الرتغيب والرتهيب، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف،  1421ارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، انل
 .الطبعة: اخلامسة

   (8965) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
قَاِمْرَك : أراهنك. •

ُ
 أ
 .الالت : صنم اكن بالطائف ثلقيف •

 .العزى : صنم اكن بوادي خنلة لقريش وبين كنانة •

 :فوائد احلديث
 . وجوب الرجوع عن املعصية يف حال اقرتافها بغري علم أو سبق لسان .1

 . رمة احللف باألصنام وأنه مما خيرج العبد من امللةح .2

 . حتريم القمار بكل صوره وأشاكهل .3

 . ادلعوة إىل املعايص معصية أخرى .4

 . من وقع يف سيئة عليه أن يتبعها حسنة؛ ألن احلسنات يذهنب السيئات .5

 . كفارة احللف باألصنام قول : ال هلإ إال اهلل .6

 . كفارة ادلعوة إىل املراهنة الصدقة .7

 املراجع:املصادر و

   (6379) الرقم املوحد:

من حلف فقال يف حلفه: بالالت والعزى، 
فليقل: ال هلإ إال اهلل، ومن قال لصاحبه: تعال 

 ليتصدقأقامرك ف
 

Quien haga un juramento por Láti y ‘Uzza, 
que diga: ‘La ilaha illa Allah’. Y quien diga a 
un compañero: ‘Ven, que te apostaré en el 

juego, que dé una sadaqa. 

 :احلديث .1599
من َحلََف »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

قل: ال هلإ إال اهلل، فقال يف َحِلِفِه: بِالالَِّت َوالُْعزَّى، فلي
ْق  َقاِمْرَك فَلْيَتََصدَّ

ُ
 «.ومن قال لصاحبه: تعال أ

** 

1599. EL HADIZ: 

Abû Huraira, que Al-lah esté complacido de él, que el 

Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “Quien haga un juramento por 

Láti y ‘Uzza, que diga: ‘La ilaha illa Al-lah’. Y quien diga 

a un compañero: ‘Ven, que te apostaré en el juego, que 

dé una sadaqa.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم من حلف بغري اهلل 
ها أن يقول: ال هلإ إال تعاىل اكلالت والعزى أو غري

اهلل، ومن قال لصاحبه: أراهنك أن هذا كذا وكذا؛ 
 أن يتصدق.

** 

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, ordenó a quien jura por otro que no sea Al-lah 

Glorificado sea, como Láti y ‘Uzza, u otros, que diga ‘La 

ilah illa Al-lah’. Y quien diga su compañero que quiere 

apostar por tal o cual cosa, que dé una sadaqa. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 العنان : سري اللجام اذلي تمسك به ادلابة. •
 .يبتيغ القتل : يطلبه من الكفار يف اجلهاد •

 .ايلقني : املوت •

 .ليس من انلاس إال يف خري : ال خيالط انلاس إال يف خري •

 .يطري : يرسع •

 .متنه : ظهره •

 ة أو فزعة : اهليعة الصوت للحرب، والفزعة حنوههيع •

من خري معاش انلاس هلم رجل ممسك عنان 
  فرسه يف سبيل اهلل

La mejor vida es la de un hombre que está 
sosteniendo las riendas de su montura en el 

camino de Alah. 

 :احلديث .1600
صىل -عن رسوِل اهلِل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 َمَعاِش انّلاِس هلم أنه قاَل: "ِمن َخريِ  -اهلل عليه وسلم
رَُجٌل ُمْمِسٌك ِعنَاَن َفرِسِه يف سبيِل اهلِل، يَطرُي ىلع َمتِنِه 
لُكَّما َسِمَع َهيَْعًة أو َفزَعًة، َطاَر َعليه يَبْتَيِغ الَقتَْل، أو 
الَموَت َمظانَّه، أو رَجٌل يف ُغنَيَمٍة يف رأِس َشعَفٍة من 

َعِف، أو بطِن واٍد من هذه األ وديِة، يُقيُم هذه الشَّ
الصالَة، وُيؤِِت الزاكَة، وَيعبُد ربَُّه حىت يَأِتيَه ايلقنُي، 

 ليَس من انلَّاِس إال يف خرٍي".

** 

1600. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “La 

mejor vida es la de un hombre que está sosteniendo 

las riendas de su montura en el camino de Alah, 

siempre que escucha la llegada del enemigo vuela al 

encuentro y avanza hacia ellos buscando el combate, 

o morir en el lugar, o la de un hombre que se aísla en 

la cima de una de estas montañas, o en lo profundo de 

uno de estos valles, realiza la oración, paga el zacat y 

adora a su Señor hasta que le llega la certeza (la 

muerte), no hay en esas personas sino el bien. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

بيان أن من خري أحوال عيش انلاس رجل يف احلديث 
: -صىل اهلل عليه و سلم-ممسك عنان فرسه، وقوهل 

"يطري ىلع متنه لكما سمع هيعة أو فزعة طار ىلع متنه 
يبتيغ القتل واملوت مظانه"، معناه يسارع ىلع ظهره 
وهو متنه، لكما سمع هيعة وىه الصوت عند حضور 

، يبتيغ القتل العدو، والفزعة ويه انلهوض إىل العدو
مظانه يطلبه يف مواطنه اليت يرىج فيها؛ لشدة رغبته 
يف الشهادة. وفيه أيضاً ديلل ىلع أن العزلة خري ومن 
اكن يف ماكن من األودية والشعاب منعزاًل عن 
انلاس، يعبد اهلل عز وجل ليس من انلاس إال يف خري 

 فهذا فيه خري.

** 

En este hadiz se muestra que de las mejores 

situaciones de vida en la que puede estar una persona 

está la de un hombre que sostiene las riendas de su 

montura, el dicho del profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- “vuela al encuentro y avanza hacia ellos 

buscando el combate, o morir en el lugar” significa: que 

se apresura deseoso cada vez que escucha la 

presencia del enemigo o el encuentro ante ellos, 

buscando la muerte en ese mismo lugar, por el fuerte 

deseo de conseguir el martirio, también se muestra que 

el aislarse de las personas en alguna montaña o valle 

para adorar a Alah es algo bueno y no hay mejor que 

eso. 
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 .مظانه : املواضع اليت يظن وجوده فيها •

 .ُغنَيمة : تصغري الغنم، الشاة واملاعز •

عف : بفتح الشني والعني: أىلع اجلبل •  .الشَّ

 :فوائد احلديث
 .فضل اجلهاد واالستعداد هل وترقبه، وحتديث انلفس به طلباً للشهادة يف سبيل اهلل .1

 .فضيلة اعزتال انلاس عند وقوع الفتنة .2

 .من خالط انلاس ينبيغ أن يسلم املسلمون من لسانه ويده .3

 .جواز اتلكسب احلالل بريع األغنام بعيداً عن انلاس .4

 .العزلة بسبب الفنت، ينبيغ أن ال حتول بني العبد والقيام باألحاكم الرشعية ىلع وجهها .5

 املراجع:املصادر و

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. -2يلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأ-1
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. -3ه. 1423الرياض، الطبعة األوىل، -عبدالعزيز آل محد، دار العاصمة

ه. 1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن-4ه. 1428ة األوىل، دمشق، الطبع-ماهر الفحل، دار ابن كثري
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، -6ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث-5

كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، -7ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ار اعلم الكتبحققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، د
بريوت، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلِن وغريه، مؤسسة الرسالة-8ه. 1430الرياض، الطبعة األوىل، -دار كنوز إشبيليا

 .ه1407الطبعة الرابعة عرش، 
   (6266) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي راوي احلديث:

 - ريض اهلل عنه -أبو أمامة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .من الفجر إىل غروب الشمس بنية خمصوصة صام : من الصيام : وهو اإلمساك عن املفطرات •

 يف سبيل اهلل : أي : ّلّل ولوجهه •

 خندقاً : حفرة حول املاكن، وأخدود عميق مستطيل حيفر يف ميدان القتال يلتيق به اجلنود •

 :فوائد احلديث
 .فضل الصوم ولو اكن يوماً واحداً، وأنه يكون وقاية لصاحبه من انلار .1

 .ثر ىلع قوة اجلنود ونشاطهم؛ فهو غري مستحبفضل الصوم يف وقت اجلهاد إال إذا اكن يُؤ .2

 .يؤخذ منه أن العمل اذلي يراد به وجه اهلل يكون هل فضل عظيم وتأثري كبري .3

 املراجع:املصادر و

, الرسالة مؤسسة, ابلاحثني من ملجموعة الصاحلني رياض رشح املتقني نزهة م 1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم 
ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن 1407عة عرش, الراب الطبعة

ه . سلسلة األحاديث 1430عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
ه( مصابيح اتلنوير ىلع صحيح 1420ه. رشح األربعني انلووية، لعطية بن حممد سالم )املتوىف : 1415، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الصحيحة

 ... .اجلامع الصغري، تأيلف األبلاين، إعداد معزت أمحد. تأسيس األحاكم برشح عمدة األحاكم، أمحد انلجيم، دار علماء السلف
   (6399) الرقم املوحد:

من صام يوماً يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني 
  انلار خندقا كما بني السماء واألرض

Quien ayune un día por la causa de Alah, El 
pondrá entre él y el fuego una trinchera del 

tamaño de la distancia que hay entre el 
cielo y la tierra 

 :احلديث .1601
من صام »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه- عن أيب أمامة

يوماً يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني انلار َخنَْدقا 
 .«كما بني السماء واألرض

** 

1601. EL HADIZ: 

De Abu Umama -Alah se complazca de él- el profeta -

la paz y las bendiciones sean con él dijo: Quien ayune 

un día por la causa de Alah, El pondrá entre él y el 

fuego una trinchera del tamaño de la distancia que hay 

entre el cielo y la tierra 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث بيان فضل من صام يوماً خالصاً لوجه 
نها كبعد اهلل، حيث ينجيه اهلل من انلار ويبعده ع

 .السماء عن األرض

** 

En este hadiz se explica el favor y recompensa de 

ayunar un día sinceramente buscando la Faz de Alah, 

Lo salvara del fuego y Lo alejara de él la distancia que 

hay entre el cielo y la tierra. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -هريض اهلل عن-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 رحيان : نبت هل ريح طيب. •
 .حمل : احلملامل •

 :فوائد احلديث
 .استحباب قبول هدية الرحيان؛ فإنه ال تكرث املنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح يف بذهل .1

 .ينبيغ ىلع املسلم أن يكون طيب الريح ويستعمل الطيب .2

 .استحباب عرض املسلم ىلع إخوانه الطيب والسيما عند حضور اجلمع واجلمااعت .3

 املراجع:املصادر و

رشح رياض  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،  -
-للقايض عياض بن موىس ايلحصيب -إِكَماُل الُمْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم -ه. 1426الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

ديلل الفاحلني لطرق رياض -م  1998 - ـه 1419الطبعة: األوىل،  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مَص -اِعيل املحقق: ادلكتور حيىَْي إِْسمَ 
: الطبعة -بلنان –دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري  

م.، لكن مادة الرشح هنا غري موجودة يف هذه الطبعة بل موجودة يف طبعة دار الكتاب العريب، فلعل األوىل فيها سقط واهلل  2004 - ـه 1425 الرابعة،
نزهة املتقني رشح رياض  -ه. 1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي -أعلم. 

ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة،-تأيلف د. مصطىف سعيد اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالةالصاحلني؛ 
 .ه1428دمشق، الطبعة األوىل، -أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

   (5732) الرقم املوحد:

من عرض عليه رُيان، فال يرده، فإنه خفيف 
  املحمل، طيب الريح

A quien se le ofrezca perfume que no lo 
rechace, porque es ligero de llevar y de 

buen olor. 

 :احلديث .1602
من ُعرَِض »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

عليه َرحْيَاٌن فال يرده، فإنه خفيف الَْمْحِمِل، طيب 
 «.ريحال

** 

1602. EL HADIZ: 

De Abû Huraira, que Al-lah esté complacido de él, que 

el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “A quien se le ofrezca perfume 

que no lo rechace, porque es ligero de llevar y de buen 

olor.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

هدي إيله طيب فينبيغ قبوهل، فإنه ال مشقة يف 
ُ
من أ

 محله وكذلك رحيه طيب.

** 

A quien se le regala algún perfume ha de aceptarlo, ya 

que no pesa al llevarlo, y es de agradable fragancia. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه الرتمذي وابن ماجه. ملحوظة: ذكر انلووي احلديث بتغيري يسري يف لفظه عما يف كتب اتلخريج املسندة، كما أن للحديث عدة  راوي احلديث:
 ألفاظ.

صدقه ربه  من قال: ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب.
  فقال: ال هلإ إال أنا وأنا أكرب

Quien diga: la ilaha il´la Alah wa Alah 
Akbar (No hay divinidad excepto Alah y 

Alah es el más grande) su Señor lo 
confirma y dice: No hay divinidad excepto 

Yo y Soy el Más grande. 

 :احلديث .1603
 - عنهماريض اهلل-عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 

نُهما َشِهَدا ىلَعَ رسول اّللَّ 
َ
نه  -َصىّل اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم-أ

َ
أ

قه ربه، »قاَل:  من قال: ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب، َصدَّ
فقال: ال هلإ إال أنا وأنا أكرب. وإذا قال: ال هلإ إال اهلل 
وحده ال رشيك هل، قال: يقول: ال هلإ إال أنا وَحِدي ال 

وإذا قال: ال هلإ إال اهلل هل امللك وهل احلمد، رشيك يل. 
قال: ال هلإ إال أنا يل امللك ويل احلمد. وإذا قال: ال هلإ 
إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل، قال: ال هلإ إال أنا 

من قاهلا يف »واكن يقول: « وال حول وال قوة إال يب
 «.مرضه ثم مات لم َتْطَعْمُه انلار

** 

1603. EL HADIZ: 

Narró Abu Said Al Judri y Abu Huraira –Alah se 

complazca de ambos- que el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- dijo: “Quien diga: la ilaha il´la 

Alah wa Alah Akbar (No hay divinidad excepto Alah y 

Alah es el más grande) su Señor lo confirma y dice: No 

hay divinidad excepto Yo y Soy el Más grande, si dice: 

La ilaha il´la Alah wahdahu la sharika lah (no hay 

divinidad excepto Alah el Único sin asociados), Alah 

dice: no hay divinidad excepto Yo, Soy Único y no 

Tengo socios, si dice: la ilaha il´la Alah lahul mulk wa 

lahu al hamd (no hay divinidad excepto Alah, a Él 

pertenece el reino y la alabanza), Alah dice: No hay 

divinidad excepto Yo, el reino y las alabanzas Me 

pertenecen, si dice: la ilaha il´la Alah wa la haula wa la 

quata il´la billah (No hay divinidad excepto Alah y no 

hay poder ni fuerza sino en Alah), Alah dice: No hay 

divinidad excepto Yo y no hay poder ni fuerza sino en 

Mí, después dijo: “Quien lo diga mientras este 

agonizando y después muera el fuego no lo tocara.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 -ريض اهلل عنهما-عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري 
بحانه س-يف أن اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 

يصدق العبد إذا قال: ال هلإ إال اهلل، اهلل أكرب.  -وتعاىل
قال اهلل: إنه ال هلإ إال أنا وأنا أكرب، وإذا قال: اهلل أكرب 
وال حول وال قوة إال باهلل، كذلك يصدقه اهلل، فمن 
قال هذا: ال هلإ إال اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، ثم 

مه انلار أي: يكون مات مع بقية اذلكر، فإنه ال تطع
ذلك من أسباب حتريم اإلنسان ىلع انلار، فينبيغ 
لإلنسان أن حيفظ هذا اذلكر، وأن يكرث منه يف حال 

 .-تعاىل-مرضه، حىت خيتم هل باخلري إن شاء اهلل 

** 

Narró Abu Huraira y Abu Said Al Judri –Alah se 

complazca de ambos- que el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- dijo que Alah Enaltecido sea 

confirma las palabras del siervo cuando dice: Alah es 

el más grande, no hay divinidad excepto Alah, Él dice: 

en verdad que no hay divinidad excepto Yo y Soy el 

más grande, y si dice: Alah es el más Grande, no hay 

poder ni fuerza sino en Alah, Él también confirma sus 

palabras, quien dice esto: no hay divinidad excepto 

Alah, no hay poder ni fuerza sino en Alah después 

muere diciendo el resto de las oraciones, no será 

tocado por el fuego: es decir esa será una de las 

causas por la que el fuego no tocará a las personas, es 

importante que las personas sean constantes en ellas, 

y que las aumente cuando esté enfermo para que su 

fin sea en el bien si Alah quiere. 
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 -اريض اهلل عنهم-أبو سعيد اخلدري وأبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لم تطعمه : لم تأكله. •

 :فوائد احلديث
 .املريض، واإلكثار منهافضل قول هذه اجلمل، ويستحب قوهلا من  .1

 .حمبة اهلل تعاىل من عبده أن يذكره ويثين عليه بما هو أهله .2

 املراجع:املصادر و

 عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا -3ه. 1388الطبعة اثلانية،  مَص،-احلليب مكتبة وآخرين، شاكر أمحد حتقيق الرتمذي،

سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، -4ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
رشح -6لحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. سنن ابن ماجه؛ ل-5ه. 1415الرياض، -مكتبة املعارف

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن -7ه. 1426الرياض، -رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
 .ه1407رش، بريوت، الطبعة الرابعة ع-وغريه، مؤسسة الرسالة

   (6273) الرقم املوحد:
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 رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 الوزغ. : حيوان صغري مؤذي يشبه الضب. •

 :فوائد احلديث
 .ينبيغ قتل لك ضار للمسلمني .1

وزغة بَضبة واحدة أو اثنتني أو ثالثة، وأن ذلك األجر يتناقص لكما زادت الَضبات، ويف هذا داللة ىلع رسعة اتلخلص بيان أجر من قتل  .2
 .منها وعدم إمهاهلا

 املراجع:املصادر و

جة به -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري -
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  -ه 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

ايق، دار إحياء صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق حممد فؤاد عبد ابل -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن  -ه 1430الطبعة األوىل -، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا«كنوز رياض الصاحلني -الرتاث العريب. 

 .ه1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 
   (8413) الرقم املوحد:

من قتل وزاغ يف أول رضبة كتب َل مائة حسنة، 
  ويف اثلانية دون ذلك، ويف اثلاثلة دون ذلك

Quien mata una lagartija del primer golpe 
se le escriben cien buenas acciones, del 

segundo golpe menos de eso y del tercero 
menos que de eso. 

 :احلديث .1604
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه- هريرة عن أيب

َبٍة »: -صىل اهلل عليه وسلم ِل رَضْ وَّ
َ
من قتل  َوزََغًة يِف أ

َبِة اثلانية  ْ فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها يف الَضَّ
فله كذا وكذا حسنة دون األوىل، وإن قتلها يف 

من »ويف رواية: «. الَضبة اثلاثلة فله كذا وكذا حسنة
اًغ يف أول رضبة كتب هل مائة حسنة، ويف قتل  َوزَ 

 «.اثلانية دون ذلك، ويف اثلاثلة دون ذلك

** 

1604. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- el profeta 

–la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “Quien mata 

una lagartija del primer golpe tendrá así y así de 

buenas acciones, quien la mata del segundo tendrá así 

y así de bendiciones, menos que si lo hiciera del 

primero, y si lo mata del tercer golpe tendrá así y así 

de bendiciones” en otra versión: “Quien mata una 

lagartija del primer golpe se le escriben cien buenas 

acciones, del segundo golpe menos de eso y del 

tercero menos que de eso”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ىلع قتل الوزغ  -صىل اهلل عليه وسلم-حث انليب 
ورغب فيه؛ فأخرب أن من قتله يف الَضبة األوىل كتب 

الَضبة اثلانية فله أقل  هل مائة حسنة، ومن قتله يف
من ذلك، ومن قتله يف اثلاثلة فله أقل من ذلك، 
واحلكمة من قتلها أنها اكنت تنفخ انلار ىلع إبراهيم 

 وأنها ضارة سامة. -عليه السالم-

** 

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- instó 

e incentivó a matar las lagartijas, informó que quien las 

mata del primer golpe se le escriben cien buenas 

acciones, y quien la mata en el segundo golpe su 

recompensa es mejor y quien la mata en el tercero su 

recompensa es menor. 
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 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 الصاحلني. رياض مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .لَِزَم االستغفار : أي: أكرث من االستغفار وداوم عليه •

 .من لك ِضيٍق خمرجا : أي من لك شدة سبيال للنجاة، وذلك بأن يلطف به وحيميه •

 .: ومن لك حزن ما يزيل عنه سببه، ويفتح هل سببا للنجاة والرسورومن لك َهمٍّ فرجا : أي •

 .من حيث ال حيتسب : يأتيه الفوز من حيث ال يتوقع وال ينتظر؛ فتكون املفاجأة سارة أكرث •

 :فوائد احلديث
 .فضل املداومة ىلع االستغفار .1

 .نفع االستغفار يعود حبوز مطلوب ادلنيا واآلخرة .2

 املراجع:املصادر و

ية، الطبعة سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعود
ة، فيصل عيىس م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربي1992ه، 1412األوىل، 

من لزم االستغفار جعل اهلل َل من لك ضيق 
لك هم فرًجا، ورزقه من حيث ال خمرًجا، ومن 

 ُيتسب
 

A quien se acostumbra a pedir el perdón, 
Al-lah le ofrecerá una salida para cada 

situación de apuro que tenga; un consuelo 
para cada pena que padezca; y le 

aprovisiona de donde menos se piensa. 

 :احلديث .1605
عن انليب  -عنهما ريض اهلل-عن عبد اهلل بن عباس 

من لَِزَم االستغفار جعل »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
اهلل هل من لك ِضيٍق خمرًجا، ومن لك َهمٍّ فرًجا، َوَرَزقَُه 

 «.من حيث ال حيتسب

** 

1605. EL HADIZ: 

De Ibn Abbás, Al-lah esté complacido con él, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “A 

quien se acostumbra a pedir el perdón, Al-lah le 

ofrecerá una salida para cada situación de apuro que 

tenga; un consuelo para cada pena que padezca; y le 

aprovisiona de donde menos se piensa." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني نلا انليب 
فضيلة املداومة ىلع االستغفار، بأن املداوم ىلع 
االستغفار ييرس اهلل هل لك عسري، ويفرج هل همومه، 
ويرزقه من حيث ال يظن أن الرزق يأتيه. وهذا 
احلديث ضعيف، لكن من األدلة اثلابتة يف معناه 

وهل تعاىل: )فقلت استغفروا ربكم إنه اكن غفارا ق
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال 

 .وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أنهارا(

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos 

aclara en este hadiz las virtudes de la constancia en 

pedir perdón a Al-lah, y que a quien se acostumbra a 

pedir el perdón, Al-lah le ofrecerá una salida para cada 

situación de apuro que tenga; le ofrece un consuelo 

para cada pena que padezca; y le aprovisiona de 

donde menos se piensa que va a tener la provisión. 

Este hadiz es débil, pero uno da de las pruebas firmes 

que apoyan su significado son las palabras de Al-lah, 

Ensalzado sea: “y dije: ‘¡Pedid perdón a vuestro 

Sustentador –pues, realmente, Él es sumamente 

indulgente! (10) Derramará sobre vosotros bendiciones 

del cielo en abundancia, (11) y os ayudará con bienes 

e hijos, y os dará jardines y os dará arroyos (12)” 

[Corán, 71: 10-12]. 
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رياض ابلايب احلليب. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العَصية،صيدا، بريوت. تطريز 
ه، 1423لطبعة: األوىل الصاحلني، فيصل بن عبد العزيز املبارك، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الرياض، ا

م.  نزهة املتقني 2009ه، 1430م.  كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل2002
 .م1987ه، 1407رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  

   (8348) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

79 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 تُصرب ابلهائم : حُتبس للقتل. •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن قتل احليوان َصرًبا .1

 .حتريم حبس احليوان لغري مصلحة .2

 .الم باحليوان وراعيته حلقوقه قبل ترشيعات الغربرمحة اإلس .3

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري       م   1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـهصحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: 1422انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
ف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، تأيل الصاحلني، رياض. بريوت –دار إحياء الرتاث العريب 

ه.             1392ه. املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية  1428
 .ه 1426لح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صا

   (8890) الرقم املوحد:

أن تُْصرَبَ  -صىل اهلل عليه وسلم-نىَه رسول اهلل 
  ابلَهائِم

El mensajero de Alah –la paz y las 
bendiciones sean con él- prohibió amarrar 

animales (para usarlos como blanco) 

 :احلديث .1606
صىل -قال: نىَه رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

 .رَبَ ابَلهائِمأن تُْص  -اهلل عليه وسلم

** 

1606. EL HADIZ: 

Narró Anas –Alah se complazca de él-: El mensajero 

de Alah –la paz y las bendiciones sean con él- prohibió 

acorralar animales (para usarlos como blanco) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل -عن نيه انليب  -عنه ريض اهلل-خيرب أنس 
أن حُتبس ابلهائم ويه حية تُلقتل بالريم  -عليه وسلم

وحنوه حىت تموت؛ ونىه عن ذلك ملا فيه من تعذيب 
 احليوان.

** 

Anas –Alah se complazca de él- informó que el profeta 

–la paz y las bendiciones sean con él- prohibió 

acorralar animales vivos para usarlos como blanco en 

la arquería y cosas parecidas hasta matarlo, el profeta 

–la paz sea con él- lo prohibió porque es una tortura 

para los animales. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنه  _ابن عباس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 باليك اغبلا وسم : الوسم العالمة، وتكون •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن الوَْسم يف الوجه .1

 .فيه انليه عن رضب الوجه، ولو للتأديب .2

 .جواز لعن من وَسم يف الوجه .3

 .الوسم يف الوجه من كبائر اذلنوب؛ ألن فاعله استحق اللعن .4

 . األمر بالرفق باحليوان .5

 .فيه جواز وْسم احليوان يف غري الوجه .6

 املراجع:املصادر و

 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ،
م         صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث 1997 -ه 1418عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ـه  املنهاج  1428. رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، بريوت –العريب 
 ـهرشح رياض الصاحلني،  حممد بن  1392رشح صحيح مسلم، : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىَه رسول اهلل 
  الَضب يف الوجه، وعن الوَْسم يف الوَجه.

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, prohibió que se golpee la cara o que se 

marque con el hierro. 

 :احلديث .1607
صىل  -أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
مر عليه محار قد وُِسَم يف وجهه،  -اهلل عليه وسلم 

ويف رواية ملسلم أيضا: «.  لعن اهلل اذلي وسمه»فقال:
عن الَضب  -صىل اهلل عليه وسلم  -نىه رسول اهلل 

 «يف الوجه، وعن الوسم يف الوجه

** 

1607. EL HADIZ: 

De Ibn Abbas, que Al-lah esté complacido con él, que 

el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, pasó 

delante de él un burro que había sido marcado en un 

hierro en la cara, y dijo al respecto: “Al-lah maldice 

quien lo haya marcado”. En otro relato de Muslim, el 

Mensajero de Al-lah prohíbe también “que se golpee la 

cara o que se marque con el hierro.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث انليه األكيد والوعيد الشديد فيمن 
ه  وَسم حيوانا يف وجهه وكذا الَضب يف الوجه. قد َعدَّ

من كبائر اذلنوب وعلل  _م اهلل رمحه _العلماء 
العلماء للنيه؛ بأن الوجه لطيف جيمع املحاسن، 
وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكرث اإلدراك بها فقد يبطلها 
رضب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشني فيه 
فاحش ألنه بارز ظاهر ال يمكن سرته ومىت رضبه 

 ال يسلم من شني اغبلا.

** 

En este hadiz encontramos un prohibición absoluta y 

una grave maldición para quien marque los animales 

en la cara o les golpee en esa zona. Los doctos 

ulemas, Al-lah les cubra con su misericordia, lo 

califican como un gran pecado. Su justificación la 

encuentran en el hecho de que la cara es la parte 

visible, en la que se reúne toda la belleza, siendo sus 

partes sensibles y débiles. Por ello, si se golpea se 

puede afear la imagen del ser ya que es su parte más 

visible y la más sensible a cualquier golpe. 
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 ـه    الزواجر عن اقرتاف الكبائر، أمحد بن حممد بن يلع بن حجر اهليتيم، انلارش: دار  1426صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 م1987 - ـه1407الفكر، الطبعة: األوىل، 

   (8893) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نعمتان : انلعمة: احلالة احلسنة اليت يكون عليها اإلنسان. •
 .نا اخلسارةمغبون : الغنب: هو الرشاء بأضعاف اثلمن، أو ابليع بأقل من اثلمن، واملراد ه •

 :فوائد احلديث
 .تشبيه امللكَّف باتلاجر، والصحة والفراغ برأس املال؛ فمن أحسن استخدام رأس ماهل نال وربح، ومن ضيعه خرس وندم .1

 .، وفعل اخلريات قبل فواتهما-عز وجل-احلرص ىلع االستفادة من الصحة والفراغ للتقرب إىل اهلل  .2

رون هذه انلعمة؛ فيضيعون أو .3 قاتهم بما ال فائدة فيه، ويفنون أجسامهم بما يَضهم، واإلسالم حريص ىلع الوقت كثري من انلاس ال يُقدِّ
 .وسالمة ابلدن

 .-تعاىل-ادلنيا مزرعة اآلخرة؛ فينبيغ الزتود باتلقوى واستغالل نعمة اهلل يف طاعة اهلل  .4

 .-تعاىل-شكر نعم اهلل يكون باستخدامها يف طاعة اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

م. رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار 1987 - ـه1407رش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ن
ه(. صحيح 1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط1426الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن فيهما كثرٌي من انلاس: الصحُة، 
  والفراغُ 

El Mensajero de Allah,que la misericordia y 
la protección de Allah sean con él,dijo:"Hay 
dos favores de Allah en los que hay mucha 
gente que son perdedores en ellos:la salud 

y el tiempo libre." 

 :احلديث .1608
عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن فيهما »: قال -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.كثرٌي من انلاس: الصحُة، والفراغُ 

** 

1608. EL HADIZ: 

De 'Abdullah UIbn 'Abbas,que Allah esté complacido 

de ambos,del Profeta,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,dijo:"Hay dos favores 

de Allah en los que mucha gente son perdedrores en 

ellos:la salud y el tiempo libre." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

نعمتان من نعم اهلل ىلع اإلنسان ال يعرف قيمتهما، 
وخيرس فيهما أشد اخلسارة، وهما صحة ابلدن وفراغ 

لطاعة إال إذا اكن الوقت؛ فإن اإلنسان ال يتفرغ ل
مكفيا صحيح ابلدن، فقد يكون مستغنيا، وال 
يكون صحيحا، وقد يكون صحيحا وال يكون 
مستغنيا، فال يكون متفراغ للعلم والعمل؛ لشغله 
بالكسب، فمن حصل هل األمران وكسل عن الطاعة 

 فهو املغبون، أي: اخلارس يف اتلجارة.

** 

Hay dos favores de los favores de Allah,que la persona 

no valora y sale perdiendo por ello.Éstos son la salud 

física y el tiempo libre.Pues la persona no puede 

dedicarse a los actos de adoración si no tiene sus 

necesidades cubiertas y su cuerpo está sano.Ya que 

puede ser que alguien tenga las necesidades básicas 

cubiertas pero no esté sano y puede que alguien esté 

sano pero no tenga las necesidades básicas cubiertas 

y entonces no se puede dedicar a adquirir 

conocimiento y a los actos de adoración,debido a que 

tiene que trabajar para ganarse la vida.Y quien consiga 

aunar estos dos asuntos y sea un perezoso con 

respecto a los actos de obediencia,se le considera un 

perdedor. 
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ه.  حتفة األحوذي برشح 1422مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة، )
 .جامع الرتمذي، للمباركفوري، دار الكتب العلمية، بريوت

   (5449) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 يزتعفر : يصبغ ثوبه، أو يطيل جسمه بالزعفران. •
 .الزعفران : نبت ذو لون أصفر أو أمحر يصبغ به •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن لبس اثلياب املزعفرة .1

 .انليه خاص بالرجال؛ ألنَّ اثلياب املصبوغة بذلك مما يزتين به النساء .2

 .حتريم تشبه الرجال بالنساء يف اللباس .3

 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم، لإلمام مسلم  -ه. 1422ابلخاري، لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد انلارص، دار طوق انلجاة.الطبعة األوىل، صحيح  -
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد  -بن احلجاج انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 

بريوت، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف  سعيد اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة -ه. 1418الطبعة األوىل -يل، دار ابن اجلوزياهلال
طرق رياض ديلل الفاحلني ل -ه. 1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -ه. 1407الطبعة الرابعة عرشة، 

رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن الصدييق، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة . 
 .ه1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

   (6373) الرقم املوحد:

أن يزتعفر  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
  الرجل

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, prohibió 
que los hombres se pinten o tiñen su ropa 

con azafrán. 

 :احلديث .1609
-قال: نىه انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ْعَفَر الرجُل. -صىل اهلل عليه وسلم  أن يزََتَ

** 

1609. EL HADIZ: 

De Anas Ibn Malik, que Al-lah esté complacido de él, 

que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, prohibió que los 

hombres se pinten o tiñen su ropa con azafrán. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن يصبغ الرجل  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
ده أو ثيابه بالزعفران، واكن ذلك من طيب جس

 النساء، فنيه  الرجال عن ذلك منًعا من التشبه.

** 

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, prohibió que los hombres se pinten o tiñen su 

ropa con azafrán, ya que era una práctica femenina; 

por tanto prohibió emular las mujeres. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 وجوب تعظيم كتاب اهلل وعدم تعريضه ألماكن اتلهلكة واالستهانة. .1
إىل  حتريم السفر بالقرآن إىل بالد األعداء إذا خيف أو غلب ىلع الظن وقوعه يف أيديهم، وذلك ئلال يتمكنوا من القرآن فيهينوه، وجيوز محله .2

عند احلاجة إذا اكن للمسلمني قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود بالدهم؛ للبالغ وإقامة احلجة عليهم، وللتحفظ واتلفهم ألحاكمه 
 .واملواثيق وحنو ذلك مما يكفل حفظه ويرىج معه اتلمكن من االنتفاع به يف ابلالغ واحلفظ وادلراسة

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.  -ه. 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي

إلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، ل-صحيح ابلخاري  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرشة، -مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -ه. 1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

ديلل -ه. 1426صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -اعلم الكتب
دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت  -اعتىن بها: خليل مأمون شيحا-الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري 

مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق  -ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة: ادلائمة اللجنة فتاوى-. م 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة -بلنان –
 .ادلويش

   (5738) الرقم املوحد:

أن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
  يسافر بالقرآن إىل أرض العدو

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, prohibió 

viajar con el Kur’an a tierras enemigas. 

 :احلديث .1610
مرفواعً: نىه  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يَُسافََر بالقرآن إىل 
 أرض العدو.

** 

1610. EL HADIZ: 

De ‘Abdu Al-lah Ibn ‘Umar, que Al-lah esté complacido 

de ellos, dijo (marfu’): ‘El Mensajero de Al-lah, que la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, prohibió 

viajar con el Kur’an a tierras enemigas.’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن أخذ القرآن 
والسفر به إىل بالد الكفر اذلين ال يدينون باالسالم 
فيكون عرضة لالمتهان هناك، وإذا غلب ىلع الظن 

 السالمة من ذلك جاز.

** 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, prohibió viajar con el Kur’an a las 

tierras de los incrédulos que no creen en el Islam, por 

temor a que sea sometido a humillación y ultraje; no 

obstante, si se piensa con cierta seguridad que no va a 

ser sometido a ningún tipo de humillación, sí que está 

permitido. 
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هو رزق أخرجه اهلل لكم فهل معكم من 
حلمه َشء فتطعمونا؟ فأرسلنا إىل رسول اهلل 

 صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله
 

Esa es la provisión que Al-lah sacó para 
vosotros. ¿Os queda algo de su carne de la 
que podáis darnos de comer? Así pues, le 

mandamos de su carne y comió. 

 :احلديث .1611
 -ريض اهلل عنهما-عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل 

ر علينا  قال: بعثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأمَّ
أبا عبيدة ريض اهلل عنه نتلىق ِعرًيا لقريش، وزودنا 

ر لم جيد نلا غريه، فاكن أبو عبيدة يعطينا ِجَرابًا من تم
تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 
نَمصها كما يمص الصيب ثم نرشب عليها من املاء، 
فتكفينا يومنا إىل الليل، وكنا نَضب بعصينا اخْلَبََط 
ثم نبله باملاء فنأكله. قال: وانطلقنا ىلع ساحل ابلحر، 

ر كهيئة الكثيب الضخم، فرفع نلا ىلع ساحل ابلح
، فقال أبو عبيدة:  فأتيناه فإذا يه دابة تدَع الَْعنْرَبَ
ميتة، ثم قال: ال، بل حنن رسل رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم ويف سبيل اهلل وقد اضطررتم فلكوا، 
فأقمنا عليه شهرا، وحنن ثالثمئة حىت َسِمنَّا، ولقد 

 ادلهن ونقطع رأيتنا نغرتف من َوقِْب عينه بالِْقاَللِ 
منه الِْفَدَر اكثلور أو كقدر اثلور، ولقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثالثة عرش رجال فأقعدهم يف وقب عينه 
وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها ثم رحل أعظم بعري 
معنا فمر من حتتها وتزودنا من حلمه وََشائَِق، فلما 
قدمنا املدينة أتينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

هو رزق أخرجه اهلل لكم »نا ذلك هل، فقال: فذكر
فأرسلنا إىل « فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا؟

 رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله.

** 

1611. EL HADIZ: 

De Abû ‘Abdu Al-lah Yabir Ibn ‘Abdu Al-lah, que Al-lah 

esté complacido de ellos, que dijo: ‘El Mensajero de Al-

lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

nos envió como emisarios de protección al encuentro 

de la caravana de Quraish, designando como emir de 

la expedición a Abû ‘Ubaida, que Al-lah esté 

complacido de él. Nos aprovisionó con un hatillo lleno 

de dátiles sin que encontrara otra cosa para nosotros. 

Abû ‘Ubaida solía darnos un dátil cada día debido a la 

escasez. Después uno preguntó: ‘¿Y qué solíais hacer 

con él?’ Dijo: ‘Lo chupábamos como lo puede chupar 

un niño. Después bebíamos agua y nos bastaba ese 

día hasta la noche. También golpeábamos con 

nuestros bastones las hojas de un árbol conocido, las 

cuales, humedeciéndolas en agua, nos servían de 

alimento’. Continuó diciendo: ‘Partimos hacia la costa. 

Y se levantó ante nosotros en la orilla del mar un 

montículo de arena en forma de duna rectangular y de 

grandes proporciones. Cuando al acercarnos, vimos 

que se trataba de un enorme cachalote (ámbar)’. Y dijo 

Abû ‘Ubaida: ‘¡Muerto!’ Luego dijo: ‘¡No! Nosotros 

somos emisarios del Mensajero de Al-lah, que la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, y por la causa 

de Al-lah. Y nos vemos obligados por la necesidad. Así 

pues, comed’. Acampamos allí durante un mes los 

trescientos que éramos, hasta que desapareció 

nuestra delgadez. También nos vimos sacando la 

grasa de la cavidad de los ojos con el cubo. Y 

cortábamos trozos tan grandes como un toro. Y 

cogiendo Abû ‘Ubaida trece hombres los hizo sentar en 

la cavidad del ojo del enorme cachalote. Después tomó 

una costilla del animal y, poniéndola de pie, hizo pasar 

por debajo de ella el camello más grande que 

teníamos, con su montura y su jinete. Por último, nos 

aprovisionamos de su carne e hicimos tiras y las 

secamos al sol. Cuando llegamos a Medina fuimos al 

Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, y le mencionamos todo lo sucedido. 

Y dijo: “Esa es la provisión que Al-lah sacó para 

vosotros. ¿Os queda algo de su carne de la que podáis 

darnos de comer?” Así pues, le mandamos de su carne 

y comió.’ 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما. اتلخريج:
 نيرياض الصاحل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 جراباً من تمر : اجلراب هو واعء من جدل معروف. •
 .اخلبط : ورق شجر معروف تأكله اإلبل •

 الكثيب : اتلل من الرمل •

 .وقب عينه : هو نقرة العني •

 .القالل : اجلرار •

 .الفدر : القطع •

 .رحل ابلعري : أي جعل عليه الرحل •

 .الوشائق : اللحم اذلي اقتطع يلقدد منه •

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ر عليهم أبا  بعث انليب صىل اهلل عليه وسلم رسية وأمَّ
عبيدة أي: جعله عليهم أمرياً ألخذ قافلة حتمل الرب 
والطعام لقريش وأعطاهم واعء من جدل فيه تمر فاكن 
أمريهم يعطي للك واحد منهم تمرة لقلة الزاد اذلي 

ها املاء واكنوا معهم فاكنوا يمصونها ويرشبون علي
يَضبون بعصيهم ورق الشجر اذلي تأكله اإلبل ثم 
يبلونه باملاء إلذهاب خشونته فلما وصلوا شاطئ 
ابلحر رأوا مثل اتلل من الرمل فأتوه فإذا يه سمكة 
كبرية تسىم العنرب فنهاهم أمريهم أبوعبيدة أن يأكلوا 
منها ألنها ميتة وامليتة حمرمة بنص الكتاب ثم تغري 

اده وأجاز هلم أن يأكلوا منها وذلك أن امليتة اجته
جيوز األكل منها حال الَضورة وال سيما أنهم يف سفر 
طاعة هلل سبحانه، وخيف عليهم أن ميتة ابلحر 
حالل، ثم احتجوا باالضطرار فأكلوا منه ومحلوا 
معهم فلما قدموا املدينة أخربوا رسول اهلل صىل اهلل 

 وأكل منه.عليه وسلم فأقرهم ىلع فعلهم 

** 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, envió unos emisarios de protección 

al encuentro de la caravana de Quraish, designando 

como emir de la expedición a Abû ‘Ubaida. Les 

aprovisionó con un hatillo lleno de dátiles sin que 

encontrara otra cosa para ellos. Abû ‘Ubaida solía 

darles un dátil cada día debido a la escasez. Lo 

chupaba; después bebían agua. También golpeaban 

con sus bastones las hojas de un árbol del que se 

alimentaban los camellos, y la humedecían en agua 

para suavizar su aspereza; que les servía de alimento. 

Cuando llegaron a la costa del mar vieron un montículo 

de arena en forma de duna rectangular y de grandes 

proporciones. Cuando se acercaron, vieron que se 

trataba de un enorme cachalote (ámbar). En un 

principio su emir Abû ‘Ubaida les prohibió a que lo 

comieran, ya que estaba muerto. Y el animal muerto 

está prohibido su consumo, según recoge el Kur’an. 

Sin embargo, luego cambió de opinión y les permitió a 

que comieran de aquel animal marino. Está permitido 

el consumo del animal muerto en situación de 

necesidad; y más aún si se hallan en una misión por 

causa de Al-lah, Glorificado sea. Desconocían también 

que el animal marino muerto es lícito su consumo. Ante 

aquella necesidad consumieron aquel cachalote, y 

llevaron consigo una parte de su carne. Al llegar a 

Medina, informaron de lo sucedido al Mensajero de Al-

lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

y este les confirmó que lo que hicieron fue correcto, e 

incluso comió también parte de esa carne. 
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 .العنرب : سمكة حبرية كبرية •

 :فوائد احلديث
 .بيان ملا اكن عليه الصحابة ريض اهلل عنهم من الزهد يف ادلنيا واتلقلل منها والصرب ىلع اجلوع وخشونة العيش .1

 .حتمل الصحابة املشاق من أجل نرش اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهلل لرفع رايته .2

 .ل السمكة ثم غري اجتهادهجواز االجتهاد ثم جواز تغيريه فقد نهاهم أبو عبيدة عن أك .3

 .عناية اهلل سبحانه وراعيته لصحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وإكرامه هلم حيث ساق هلم رزقاً حسناً ملا علم حاجتهم وإخالصهم .4

 .ميتة ابلحر حالل حيث أكل منها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .5

 .فوس أصحابه، ومن ذلك طلبه اللحم وأكله منهمن تطييب ن -صىل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه انليب  .6

 .مرشوعية املواساة عند وقوع املجاعة .7

 .أن االجتماع ىلع الطعام يستديع الربكة فيه .8

 املراجع:املصادر و

- املسند الصحيح )صحيح مسلم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب.  رياض الصاحلني
 2007 - ـه 1428الطبعة: األوىل، -بريوت -انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق -عليق وحتقيق: ادلكتور ماهر ياسني الفحل ت-انلووي 

 بن يلعم بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني, تأيلف: حممد 
 .ه1425اعم  4حممد ابلكري الصدييق, عناية: خليل مأمون شيحا, انلارش: دار املعرفة, ط 

   (5856) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-معاوية بن حيدة  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .ويل: لكمة وعيد بمعىن اهلالك، أو وادي يف جهنمويل :  •

 .فيكذب : الكذب: هو اإلخبار باليشء ىلع خالف الواقع •

 :فوائد احلديث
 .الوعيد باهلالك ملن حيدث انلاس فيكذب عليهم .1

 .قوهل يف احلديث "ويل هل ثم ويل هل" إيذان فيه بشدة هلكته وِعَظِم األمر اذلي وقع فيه .2

 .نضم إيله الضحك اذلي يميت القلب وجيلب النسيان ويورث الرعونة اكن أعظم إثماً أن الكذب وحده رأس لك مذموم، فإذا ا .3

 .أن الكذب إن اجتمع معه الضحك اكن عذابه شديد فكذلك إن اجتمع معه أكٌل لألموال بابلاطل .4

 .ٌب ألجل إضحاك انلاسيدخل يف هذا احلديث أصحاب اتلمثيليات اذلين يضحكون انلاس باهلزيلات، ويأتون بيشء ليس واقعاً، إنما كذ .5

 .يدخل يف احلديث أيضا ذكر أشياء ال حقيقة هلا وتنسب لشخص )ما يسىم هذه األيام بـانلكت( .6

 املراجع:املصادر و

اعدل مرشد، وآخرون،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقق: شعيب األرنؤوط 
املحسن الرتيك، ط مؤسسة الرسالة. سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  إرشاف: د عبد اهلل بن عبد

ِجْستاين، حتقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، ط املكتبة العَصية، صيدا   موىس بن َسْورة بن عيىس بن ملحمد الرتمذي، سنن. بريوت –األزدي السِّ
(، ط 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض ) ـج3(، وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1مذي، أبو عيىس، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـجالرت الضحاك، بن

 عبد حسن: حتقق النسايئ، اخلراساين، يلع بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب الكربى، السنن. مَص –رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

ُث َفَيْكِذُب يِلُْضِحَك بِِه الَْقْوَم،  ِي ُُيَدِّ َوْيٌل لَِّلَّ
  َوْيٌل ََلُ، ُثمَّ َوْيٌل ََلُ 

¡Ay de aquellos que cuando hablan mienten 
para hacer reír a las personas! ¡Ay de ellos! 

¡Ay de ellos! 

 :احلديث .1612
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن معاوية بن حيدة 

ويل لذلي حيدث, »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.فيكذب; يلضحك به القوم, ويل هل, ثم ويل هل

** 

1612. EL HADIZ: 

Narró Muawiah Ibn Haida –Alah se complazca de él- 

que el profeta –la paz y las bendiciones sean con él- 

dijo: “¡Ay de aquellos que cuando hablan mienten para 

hacer reír a las personas! ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos”! 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ذير شديد من الكذب ووعيد باهلالك يف احلديث حت
ملن يتعاىط الكذب من أجل املزاح وإضحاك انلاس، 
فاكن من أقبح القبائح، وتغلظ حتريمه، فهذا من 
األخالق السيئة اليت جيب ىلع املؤمن أن يتْنه عنها، 
وأن يبتعد عنها، ويطهر لسانه من الكذب يف لك حال 

ا حيرم اتللكم من األحوال، إال ما أذن الشارع فيه. وكم
بالكذب ألجل املزاح فكذلك حيرم ىلع السامعني 

 .سماعه إذا علموه كذباً، بل جيب عليهم إنكاره

** 

En el hadiz hay una fuerte advertencia sobre mentir, y 

una amenaza grave para aquellos que acostumbran a 

mentir con el propósito de bromear y hacer reír a las 

personas, es de lo más horrible que pueden hacer, se 

prohíbe terminantemente, esto forma parte de los 

malos modales que el creyente tiene la obligación de 

dejar y alejarse de ellos, debe purificar su lengua de las 

mentiras en todo momento y en todas las situaciones, 

excepto en lo que Alah ha permitido, de la misma forma 

en la que se prohíbe mentir bromeando se prohíbe 

tambien a los que están presentes escucharlo siempre 

y cuando sepan que lo que dices es mentira, tienen la 

obligación de rechazarlo. 
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 آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن ادلين، نارص حممد الرمحن عبد أليب وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. بريوت –، ط مؤسسة الرسالة شليب املنعم
. اخلامسة الطبعة اإلسالمية، األسد مكتبة ط البسام، الرمحن عبد بن اهلل عبد الشيخ املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. اإلساليم املكتب ط األبلاين،

ن بلوغ نحة العالم يف رشح بلوغ املرام، الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث مم
اإلسالمية،  املرام، الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان، طبعة الرسالة. فتح ذي اجلالل واإلكرام، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ط املكتبة

 .الطبعة األوىل. سبل السالم برشح بلوغ املرام، لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين، ط دار احلديث
   (5519) الرقم املوحد:
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واذلي نفيس بيده، لو تدومون َع ما تكونون 
عندي، ويف اذلكر، لصافحتكم املالئكة َع 
فرشكم ويف طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة 

 وساعة

 

¡Por Aquel que me tiene de Su mano! Si 
permanecierais siempre conmigo como 

cuando estáis efectivamente y en el 
recuerdo de Al-lah, os estrecharían las 

manos los ángeles en vuestros lechos y en 
vuestros caminos. Sin embargo, Handhala, 

cada cosa tiene su tiempo y su medida. 

 :احلديث .1613
 -ن أيب ربيع حنظلة بن الربيع األسيدي الاكتبع

صىل اهلل -أحد كتاب رسول اهلل  -ريض اهلل عنه
 -ريض اهلل عنه-قال: لقيين أبو بكر  -عليه وسلم

فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة! قال: 
سبحان اهلل ما تقول؟! قلت: نكون عند رسول اهلل 

ُرنَا  -صىل اهلل عليه وسلم- باجلنة وانلار كأنا  يَُذكِّ
َى َعنْيٍ فإذا خرجنا من عند رسول اهلل 

ْ
صىل اهلل -َرأ

يَْعاِت  -عليه وسلم اَعَفْسنَا األزواج واألوالد َوالضَّ
: فواهلل -ريض اهلل عنه-نسينا كثريا، قال أبو بكر 

إنا نللىق مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حىت 
. فقلت: -مصىل اهلل عليه وسل-دخلنا ىلع رسول اهلل 

صىل اهلل -نافق حنظلة يا رسول اهلل! فقال رسول اهلل 
قلت: يا رسول اهلل، نكون « وما ذاك؟»: -عليه وسلم

عندك تذكرنا بانلار واجلنة كأنا رأي العني فإذا 
خرجنا من عندك اعفسنا األزواج واألوالد 

صىل اهلل -والضيعات نسينا كثريا. فقال رسول اهلل 
نفيس بيده، لو تدومون ىلع ما  واذلي»: -عليه وسلم

ْكر، لصافحتكم املالئكة  تكونون عندي، ويف اذلِّ
ىلع فرشكم ويف  ُطُرقُِكْم، لكن يا حنظلة ساعة 

 ثالث مرات.« وساعة

** 

1613. EL HADIZ: 

De Abû Rab’i Handhala Ibn Ar-Rabi’ Al- Usayydi Al-

Katib, que Al-lah esté complacido de él, uno de los 

amanuenses del Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: ‘Me encontré 

con Abû Baker, Al-lah esté complacido de él, y me 

preguntó: ‘¿Cómo estás, Handhala? Dije: ‘Me temo 

que sea un hipócrita’. Dijo: ‘¿Subhana Al-lah, qué 

dices?’ Y dije: ‘Cuando estamos con el Mensajero de 

Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 

él, nos habla y nos recuerda el Paraíso y el Infierno y 

es como si lo viéramos. Pero cuando terminamos y 

salimos nos dedicamos a nuestras mujeres, hijos y 

trabajo, de tal modo que olvidamos gran parte de ello’. 

Dijo Abû Baker, Al-lah esté complacido de él: ‘¡Por Al-

lah que a mí me pasa lo mismo!’. Así que fuimos a ver 

al Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, y le dije: ‘¡Oh Mensajero Al-lah! 

Temo que sea un hipócrita’. Y le repitió lo mismo que a 

Abû Baker. Y dijo el Mensajero de Al-lah, que la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él: “¡Por Aquel que 

me tiene de Su mano! Si permanecierais siempre 

conmigo como cuando estáis efectivamente y en el 

recuerdo de Al-lah, os estrecharían las manos los 

ángeles en vuestros lechos y en vuestros caminos. Sin 

embargo, Handhala, cada cosa tiene su tiempo y su 

medida.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أخرب حنظلة أبا بكر الصديق بأنه يكون ىلع حالة 
غري احلالة اليت يكون فيها عند انليب صىل اهلل عليه 
وسلم وذلك أنهم اكنوا يف حالة يذكرون اهلل فيها وإذا 
خالطوا األبناء والنساء وادلنيا تغريت أحواهلم فظن 
أن هذا نفاق إذ حقيقة انلفاق إظهار حال غري احلال 

يها ابلاطن فلما أخربوا انليب صىل اهلل عليه الىت عل

** 

Handhla informa a Abû Baker Al-Saddiq que se halla 

en otro estado de ánimo diferente a la que tiene cuando 

están todos juntos con el Profeta, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, ya que junto él 

invocan a Al-lah; sin embargo, cuando están junto con 

sus hijos, sus mujeres y en otros menesteres 

mundanos, entran en otro estado de ánimo diferente al 

que viven con el Profeta, que la paz y las bendiciones 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

سيِّدي اتلخريج:
ُ
 أبو ربيع حنظلة بن الربيع األ

 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نافق حنظلة : أي: خاف ىلع نفسه من انلفاق وهو إبطان الكفر وإظهار اإلسالم •
 .أنا نرى ما يصف بأعيننارأي عني : أي: ك •

 .اعفسنا : أي: هلونا مع النساء واألوالد ونسينا ما كنا عليه عند انليب صىل اهلل عليه وسلم, والعفس يف اللغة الوطء •

 .الضيعات : مجع ضيعة وهو معاش الرجل من حرفة أو مال أو صناعة •

 .صافحتكم : أي: سلمت عليكم املالئكة باأليدي •

ة ألداء العبودية وساعة للقيام بما حيتاجه اإلنسان، وليس معىن احلديث أن يفعل يف الساعة اثلانية ما يريد ولو اكن ساعة وساعة : أي: ساع •
 .معصية

 :فوائد احلديث
 ينبيغ للعبد مراقبة نفسه وجماهدتها وتفقد أحواهلا .1

 .ترغيب العالم يف ترقيق قلوب أصحابه وتذكريهم .2

 .ادلنيا تشغل العبد عن أمر اآلخرة .3

 .قلوب العباد تتغري من حال إىل حال .4

 .اإلسالم دين فطرة وتوسط واعتدال .5

 .ادلوام ىلع اذلكر واملراقبة وعدم االنقطاع من خواص املالئكة .6

 .ىلع العاقل أن يكون هل سااعت: ساعة ينايج ربه فيها وساعة حياسب فيها نفسه وساعة خيلو فيها حلاجته من مطعم ومرشب .7

 املراجع:املصادر و

لم(, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح املسند الصحيح )صحيح مس
: رياض الصاحلني, تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن اجلوزي. كشف املشلك من حديث الصحيحني, أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي, حتقيق

رش: دار الوطن.  رشح رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني, تأيلف: حممد بن صالح العثيمني, مدار الوطن بإرشاف يلع حسني ابلواب, انلا
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني, تأيلف: مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف, مؤسسة  1425املؤسسة, ط 
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح,  2002 - 1423تطريز رياض الصاحلني, تأيلف: فيصل مبارك, دار العاصمة, ط 1987 - 1407اعم  14الرسالة, ط 

 1422اعم  1تأيلف: يلع بن سلطان اهلروي القاري, انلارش: دار الفكر, ط
   (5846) الرقم املوحد:

وسلم بذلك قال هلم لو تستمرون ىلع احلال اليت 
تكونون عليها عندي لسلمت عليهم املالئكة 
باأليدي وىلع لك أحوالكم، ولكن ال بد من 

 االعتدال فساعة لربه وساعة ألهله ودنياه.

de Al-lah sean con él. Es por ello que Handhala creyó 

que este tipo de comportamiento era una hipocresía, 

ya que con el Profeta se sentían de una forma diferente 

a cuando están con su familia. Al informar al Profeta, 

que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

sobre este sentimiento, les contestó que si se 

mantuviesen en la misma situación emocional cuando 

están con él, entonces los ángeles les estrecharían las 

manos en sus lechos y en sus caminos. Por tanto, todo 

necesita una moderación, una hora para su Señor; una 

para su familia y sus menesteres mundanos. 
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وما نلا ال نرىض يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدا من خلقك؟! فيقول: أال أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: وأي َشء أفضل من ذلك؟ 

فيقول: أحل عليكم رضواين فال أسخط 
 عليكم بعده أبدا

 

‘“¡ Señor nuestro a Tu servicio y todo el bien 
está en Tu mano!’ Dirá: ‘¿Estáis 

satisfechos?’ Contestarán: ‘¿Y cómo no 
vamos a estar satisfechos, oh Señor, 

cuando nos has dado lo que no le has dado 
a nadie más de Tu creación?’ Dirá: ‘¿Es que 
no os voy a dar algo mejor que eso?’ Dirán: 

‘¿Y hay alguna otra cosa mejor que eso?’ 
Dirá: ‘¡Haré descender mi complacencia 
sobre vosotros y jamás me enojaré con 

vosotros.”’! 

 :احلديث .1614
إنَّ اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

يقول ألهل اجلنة: يا أهل اجلنَّة، فيقولون:  -عزَّ وجل-
بَلَّيَْك َربَّنَا وََسْعَديَْك، واخلري يف  يََديَْك، فيقول: هل 

ون: وما نلَا ال نَرىَض يا ربَّنَا َوَقْد رَِضيتُْم؟ فيقول
ْعَطيْتََنا ما لم ُتْعَط أحدا من خلقك؟! فيقول: أاَل 

َ
أ

ٍء  يُّ يَشْ
َ
فَْضَل من ذلك؟ فيقولون: وأ

َ
ْعِطيُكْم أ

ُ
أ

ِحلُّ َعلَيُْكْم رِْضَوايِن، فاََل 
ُ
فَْضُل من ذلك؟ فيقول: أ

َ
أ

ْسَخُط عليكم بعده أبدا
َ
 «.أ

** 

1614. EL HADIZ: 

De Abu Saíd Al Judrí, Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

dijo: “Allah, Poderoso y Majestuoso, dirá a la gente del 

Jardín: ‘¡Oh gentes del Jardín!’ Contestarán: ‘¡Señor 

nuestro a Tu servicio y todo el bien está en Tu mano!’ 

Dirá: ‘¿Estáis satisfechos?’ Contestarán: ‘¿Y cómo no 

vamos a estar satisfechos, oh Señor, cuando nos has 

dado lo que no le has dado a nadie más de Tu 

creación?’ Dirá: ‘¿Es que no os voy a dar algo mejor 

que eso?’ Dirán: ‘¿Y hay alguna otra cosa mejor que 

eso?’ Dirá: ‘¡Haré descender mi complacencia sobre 

vosotros y jamás me enojaré con vosotros.”’! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يصوِّر نلا احلديث الرشيف حواًرا سيكون يف اجلنة 
-ني، وهو أن اهلل واملؤمن -تعاىل-يوم القيامة بني اهلل 

ينادي ىلع املؤمنني ويسأهلم  بعد دخوهلم  -تعاىل
إياها: )يا أهل اجلنة، فيقولون بليك( أي: إجابة بعد 
إجابة.  )يا ربنا وسعديك( بمعىن اإلسعاد، وهو 
اإلاعنة، أي: نطلب منك إسعادا بعد إسعاد.  )واخلري 
يف يديك( أي: يف قدرتك، ولم يذكر الرش؛ ألن األدب 

هلم:  )هل رضيتم؟(  -تعاىل-م ذكره رصحيا.  فيقول عد
بما رصتم إيله من انلعيم املقيم.  )فيقولون وما نلا ال 
نرىض( االستفهام تلقرير رضاهم، أي نعم قد رضينا، 
)وقد أعطيتنا( ويف رواية وهل يشء أفضل مما 
أعطيتنا؟، أعطيتنا )ما لم تعط أحدا من خلقك( 

:  )أاَل -تعاىل-قول اذلين لم تدخلهم اجلنة. في
عِطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب، وأي يشء 

ُ
أ

ِحل عليكم رِْضَواين( أي: 
ُ
أفضل من ذلك، فيقول أ

** 

Este noble hadiz nos describe el diálogo que ocurrirá 

el Día del Levantamiento entre Al-lah Todopoderoso y 

los creyentes. Este consiste en que Al-lah 

Todopoderoso llamará a los creyentes y les preguntará 

una vez hayan ingresado en el Paraíso. Les dirá: ‘¡Oh 

gentes del Jardín!’ Contestarán: ‘¡Señor nuestro a Tu 

servicio y todo el bien está en Tu mano!’, esto es, bajo 

tu poder. No se mencionó el mal, porque lo educado es 

no mencionarlo expresamente. Él dirá: ‘¿Estáis 

satisfechos?’ con todo el bien con el que habéis sido 

recompensados. Ellos contestarán: ‘¿Y cómo no 

vamos a estar satisfechos, oh Señor, cuando nos has 

dado lo que no le has dado a nadie más de Tu 

creación?’ Es una pregunta retórica para reafirmar su 

satisfacción. Él les dirá: ‘¿Es que no os voy a dar algo 

mejor que eso?’ Dirán: ‘¿Y hay alguna otra cosa mejor 

que eso?’ Dirá: ‘¡Haré descender mi complacencia 

sobre vosotros y jamás me enojaré con vosotros!’. Por 

lo tanto, Al-lah Todopoderoso no se enojará jamás con 

las gentes del Paraíso. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 د.بليك ربنا وسعديك : أي: إجابة بعد إجابة، ومساعدة بعد مساعدة، وهما مثنيان للتكثري واتلعد •
نِْزل •

ُ
ِحلُّ : أ

ُ
 .أ

 .فال أسخط : ال أغضب •

 :فوائد احلديث
 .أن انلعيم اذلي حصل ألهل اجلنة ال مزيد عليه .1

 .رضوان اهلل أعظم نعيم حيل ىلع أهل اجلنة بعد دخوهلم هلا .2

 .تبشري اهلل ألهل اجلنة برضاه عنهم، وإحالل رضوانه عليهم وعدم سخطه أبداً  .3

 املراجع:املصادر و

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

ه، 1430صاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل ه. كنوز رياض ال1423بريوت، الطبعة: 
م. ديلل الفاحلني 1987ه، 1407م.  نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش  2009

يلع بن ابلكري بن عالن، نرش دار الكتاب العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار لطرق رياض الصاحلني، حممد 
م.   رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن 1997ه،  1418ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 .م2007ه، 1428ت، الطبعة: األوىل كثري، دمشق، بريو
   (8343) الرقم املوحد:

-رضايئ.  )فال أسخط عليكم بعده أبدا( فاهلل 
 ال يسخط ىلع أهل اجلنة. -تعاىل
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ال يستحقه .وحيك. : لكمة تقال للرتحم ملن وقع منه أمر  •
، وال حيلة هل يف ترك ذلك •  . ال حمالة . : ال بدَّ

 . أحسبه. : أظنه •

 . ال يزيك . : ال يقطع بزاكة وطهارة أحد من العيوب •

 . وحسيبه اهلل. : حماسبه ىلع عمله •

 .قطعت عنق صاحبك. : أهلكتموه، وهو استعارة من قطع العنق الشرتاكهما يف اهلالك •

 .لكمة املأيت بها، واتلكرير للمبالغة يف الزجريقوهل مرارا. : أي هذه ال •

 :فوائد احلديث
 . من اكن مادحاً ال حمالة فليولك حال املمدوح يف انلهاية إىل اهلل فهو حسيبه وأعلم حباهل .1

 . اثلناء ىلع العبد ينبيغ أن يكون ىلع سبيل حسن الظن به وليس ىلع سبيل اجلزم والقطع .2

 . ، وكذلك مدحهم جزافاً بما ليس فيهمانليه عن اجلزم يف املدح والقطع بمصائر العباد .3

 Ay de ti. Le has cortado el cuello a tu¡  وُيك! قطعت عنق صاحبك
compañero! 

 :احلديث .1615
: أن رجاًل ذكر عند -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

فأثىن عليه رجٌل خرًيا،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
طعت وحيك! ق»: -صىل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

إن اكن أحدكم مادحا »يقوهل مراًرا: « عنق صاحبك
ال حمالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن اكن يرى أنه 

 «.كذلك وحسيبه اهلل، وال يُزَّكَّ ىلع اهلل أحد

** 

1615. EL HADIZ: 

De Abû Bakra, Al-lah esté complacido de él, dijo 

(marfu’): ‘Un hombre fue mencionado delante del 

Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, y otro lo elogió sobradamente. Dijo, entonces, 

el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él: “¡Ay de ti. Le has cortado el cuello a tu 

compañero! (Lo dijo repetidas veces). Si alguno de 

vosotros no tiene más remedio que elogiar a otro 

porque sea verdad, que diga: ‘Pienso que es así o asá’. 

Y que nadie alabe a otro, ya que Al-lah sabe la realidad 

y los secretos de cada uno.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

احلديث توجيهات السنة املباركة؛ فاملسلم يبعد يف 
عن املبالغة يف اثلناء، فالغرور والعجب أحد مداخل 
الشيطان، واملبالغة يف اثلناء واملدح تغمر املمدوح 
بالغرور واتلكرب فيهلك، فيعتدل املسلم يف ثنائه 
ومدحه ويكل أمر انلاس هلل سبحانه العالم خبفايا 

 انلفوس .

** 

En el hadiz se recogen varios consejos de la bendita 

Sunnah. El musulmán ha de evitar la exageración en 

los elogios; ya que la vanidad y la soberbia son puertas 

por las que entra el Shaitán. Por tanto, la exageración 

en los elogios y alabanzas sobre una persona, 

provocan en él cierta soberbia. Lo razonable es la 

moderación en los elogios y alabanzas, y que 

encomienda los actos de las personas a Al-lah, 

Glorificado sea, ya que Él es el Único que sabe los 

secretos de todas las almas. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

96 
 

 املراجع:املصادر و

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

 رشح 1407عرش الرابعة:ط الرسالة، مؤسسة لطيف، أمني حممد الرشبيج، يلع مستو، ادلين حميي ابلغا، مصطىف /د اخلن، مصطىف /د تأيلف الصاحلني،
لصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. كنوز رياض ا رياض لطرق الفاحلني ديلل. العثيمني حممد بن صالح بن حممد:  املؤلف الصاحلني، رياض

ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن 1430-1الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
رة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. تطريز رياض اجلوزي. رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزا

 . الصاحلني، تأيلف َفيَْصْل بِن َعبِْد الَعِزيِْز آل ُمبَارَك
   (5735) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -عنهما اهلل ريض–عبداهلل بن عباس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 : معاىف.بارئًا  •

 :فوائد احلديث
 .استحباب السؤال عن حال املريض إذا عرس الوصول إيله .1

 .جواز اتلفاؤل باخلري للمحبوب .2

 .-وسلم عليه اهلل صىل–بيان حرص الصحابة ىلع انليب  .3

 .استحباب نداء الرجل بكنيته واتلحبب إيله بها .4

ْصَبَح رسوُل اهللِ 
َ
صىل اهلل -يا أبَا احَلَسِن، كيَف أ

ْصَبَح حِبَمِد اهللِ بَارِئًا-عليه وسلم
َ
  ؟ قاَل: أ

“¡ Abul Hasan! ¿Cómo ha amanecido el 
Mensajero de Al-lah -la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él-?” Dijo: 
“Ha amanecido curado, por la bendición de 

Al-lah.” 

 :احلديث .1616
: أن يلعَّ بَن أيب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

-َخَرَج من عنِد رسوِل اهلِل  -ريض اهلل عنه-طالٍب 
َ فيه، فقاَل  يف -صىل اهلل عليه وسلم وََجِعِه اذلي تُُويفِّ

ْصبََح رسوُل اهلِل 
َ
صىل -انلاُس: يا أبَا احلََسِن، كيَف أ

ْصبََح حِبَمِد اهلِل بَاِرئًا.-اهلل عليه وسلم
َ
 ؟ قاَل: أ

** 

1616. EL HADIZ: 

Narró Ibn Abbás -Al-lah esté complacido con ambos-: 

“Que Alí Ibn Abu Tálib -Al-lah esté complacido con él- 

salió de donde estaba el Mensajero de Al-lah -la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él- cuando padecía 

la enfermedad que finalmente le causó la muerte. 

Entonces la gente, al verlo salir, le preguntó: “¡Abul 

Hasan! ¿Cómo ha amanecido el Mensajero de Al-lah -

la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él-?” Dijo: 

“Ha amanecido por la bendición de Al-la curado.”” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن يلع بن أيب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
صىل -خرج من عند انليب  -عنهريض اهلل -طالب 

يف مرضه اذلي مات فيه، واكن يلع  -اهلل عليه وسلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-بن أيب طالب صهر رسول اهلل 

: كيف أصبح -ريض اهلل عنه-وابن عمه، فُسئل يلع 
؟ وهذا حرص وحمبة -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

واهتمام من الصحابة بانليب عليه الصالة والسالم، 
 قال يلع: أصبح حبمد اهلل معاىف.

** 

Narró Ibn Abbás -Al-lah esté complacido con ambos- 

que Alí Ibn Abu Tálib -Al-lah esté complacido con él- 

salió de donde estaba el Mensajero de Al-lah -la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él- cuando padecía 

la enfermedad que finalmente le causó la muerte. Alí 

Ibn Abu Tálib era el yerno del Mensajero -la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él- y su primo. La 

gente, al verlo salir, le preguntó: “¿Cómo ha amanecido 

el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él-?” Lo que muestra la preocupación, el 

cuidado y el amor de los compañeros del Mensajero 

hacia el propio Mensajero -la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él-. Alí les contestó: “Ha amanecido 

curado, por la bendición de Al-lah.” 
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 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبدالعزيز بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. تطريز 
ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار 1423الرياض، الطبعة األوىل، -آل محد، دار العاصمة

–ه. صحيح ابلخاري 1426الرياض، -مد بن صالح العثيمني، مدار الوطنه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حم1428دمشق، الطبعة األوىل، -ابن كثري

 رياض كنوز. ه1422 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع
 .ه1430الرياض، الطبعة األوىل، -إشبيليا كنوز دار العمار، محد. د.أ برئاسة عليم فريق الصاحلني؛

   (5912) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

 -عنهما اهلل ريض–عبداهلل بن عمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يدب عليك : يميش ويتحرك من احليوانات واحلرشات مما فيه رضر •

 .أسود : األسود، قيل: يه العظيم من احليات، وهو أخبثها •

ِك  يا أرُض، ريب وربُّك اهلل، أعوذ باهلل ِمن ََشِّ
وَش ما فيك، وَش ما ُخلق فيك، وَش ما يَُدبُّ 

عليك، وأعوذ بِِك من َش أسد وأسود، ومن 
احلية والعقرب، ومن ساِكن ابلدل، ومن واَل 

 وما وَل

 

¡Oh Tierra! Tu Señor y el mío es Al-lah. En 
Él me refugio de tu maldad y de la maldad 

de lo que hay en ti, de cuantos han sido 
creados sobre ti, de los animales que 
pastan en sobre ti, de los leones y su 

especie, de las serpientes y de los 
escorpiones, de los genios que habitan la 
tierra, y del diablo y de lo que engendró. 

 :احلديث .1617
اكن رسول  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر 

إذا سافر فأقبل الليُل،  -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل 
ِك »قال:  يا أرُض، ريب وربُّك اهلل، أعوذ باهلل ِمن رَشِّ

ورش ما فيك، ورش ما ُخلق فيك، ورش ما يَُدبُّ 
أسد وأسود، ومن احلية عليك، وأعوذ بِِك من رش 

 «.والعقرب، ومن ساِكن ابلدل، ومن وادل وما ودل

** 

1617. EL HADIZ: 

De Abdallah Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con 

ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, cuando viajaba y le alcanzaba la noche, decía: 

“¡Oh Tierra! Tu Señor y el mío es Al-lah. En Él me 

refugio de tu maldad y de la maldad de lo que hay en 

ti, de cuantos han sido creados sobre ti, de los 

animales que pastan en sobre ti, de los leones y su 

especie, de las serpientes y de los escorpiones, de los 

genios que habitan la tierra, y del diablo y de lo que 

engendró.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

قوهل: "يا أرض، ريب وربك اهلل"، أي: إذا اكن خاليق 
وخالقك هو اهلل، فهو املستحق أن يلتجأ إيله، ويتعوذ 

أي: من رش  به من رشك، وقوهل: "أعوذ باهلل من رشك"،
ما حصل من ذاتك بتقدير اهلل من اخلسف والزلزلة 
والسقوط عن الطريق واتلحري يف الفيايف، وقوهل: 
"ورش ما فيك"، أي: من الَضر بأن خيرج منك ما 
يهلك أحداً من ماء أو نبات، وقوهل: "ورش ما خلق 
فيك"، أي: من اهلوام وغريها. واحلديث ضعيف، فال 

وإنما يُذكر للتنبيه عليه، واهلل حيتاج إىل كثري رشح، 
 .أعلم

** 

Cuando dice: “¡Oh Tierra! Tu Señor y el mío es Al-lah” 

quiere decir que si nuestro creador es Al-lah, Él merece 

más que nadie que se acuda a Él, y que nos 

refugiemos en Él de la incredulidad. Cuando dice: “En 

Al-lah me refugio de tu maldad” se refiere a todo lo 

malo que pueda acontecer sobre la tierra con la 

voluntad de Al-lah: hundimiento del terreno, 

terremotos, caerse durante el viaje, y extraviar el 

camino cuando se confunden las huellas en el terreno. 

Cuando dice: “y de la maldad de lo que hay en ti” se 

refiere a los elementos que encierra la tierra y puede 

causar un daño grave, ya sea agua o vegetación. 

Cuando dice: “y de cuantos han sido creados sobre ti” 

se refiere a todos los animales y especies. El hadiz es 

débil (daíf), y no necesita más explicación. Se cita 

generalmente a modo de advertencia, y Al-lah es el que 

mejor sabe. 
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ُن األرْض • يَن ُهْم ُساكَّ ِ  .ساكن ابلدل : ُهُم اجِلنُّ اذلَّ

 ومن وادل : قيل هو إبليس •

 وما ودل : هم الشياطني •

 :فوائد احلديث
 .الليل مظنة األذى أكرث من انلهار؛ الستتار املؤذيات يف ظلمته .1

 املراجع:املصادر و

يد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم س
ه. سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت 1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

الكويت، الطبعة األوىل، -ارص ادلين األبلاين، غراسه. ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد ن1418بريوت، الطبعة األوىل، -ادلاعس وغريه، دار ابن حزم
ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة 1430الرياض، الطبعة األوىل، -ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا1423

ه. املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش املكتب 1412ة األوىل، بريوت، الطبع-املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري، حتقيق صديق العطار، دار الفكر
بريوت، الطبعة -بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-اإلساليم

 .ه1407الرابعة عرش، 
   (6182) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 هلأال حتدثين عن حارثة : أي : عن حاهل ومآ •
 .ه2يوم بدر : أي : غزوة بدر اليت اكنت بني املسلمني وقريش يف رمضان  •

 فإن اكن يف اجلنة صربت : أي : يسليين عنه عليم برشف مصريه •

 وإن اكن غري ذلك : أي : وإن اكن يف انلار •

 اجتهدت عليه يف ابلاكء : أي : أكرثت ابلاكء عليه •

 جنان : أي : جنات كثرية •

 ي جيمع لكَّ يشء، واملراد به أنه حمٌل خمصوص يف اجلنة، وهو أعالهاالفردوس : البستان اذل •

 :فوائد احلديث
 .أنَّ اجلنة جنان ومنازل، وأنَّ الشهداء يف أعالها .1

 .األىلع الفردوس أصاب وأنه ،- عنه اهلل ريض –فضيلة حارثة  .2

ن مصائب ادلنيا ىلع املؤمنني .3  .معرفة ما أعد اهلل للمتقني تُهوِّ

 .تللطف بمن أصيب بمصيبةمن صفات ادلاعية اتلبشري وا .4

 جواز ابلاكء ىلع امليت وإن اكن قتيل املعركة يظن هل الشهادة .5

وإن ابنك يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة، 
  أصاب الفردوس األَع

¡Um Hariza! En el paraíso hay jardines, y 
en verdad tu hijo ha conseguido el Firdaus 

al´ala. (El lugar más alto del paraíso). 

 :احلديث .1618
: أن أم الربيع بنت الرباء -ريض اهلل عنه-عن أنس 

صىل اهلل عليه -ويه أم حارثة بن رساقة، أتت انليب 
ثيُن عن حارثة فق -وسلم  -الت: يا رسول اهلل، أال حُتَدِّ

فإن اكن يف اجلنة َصرَبُْت، وإن  -واكن قتل يوم بدر 
يا أم »اكن غري ذلك اجتهدت عليه يف ابلاكء، فقال: 

حارثة إنها جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس 
 «.األىلع

** 

1618. EL HADIZ: 

Narró Anas –Alah se complazca de él- que Um Al Rabí 

Bint Al Bará conocida como Um Hariza Ibn Suraqa, 

vino ante el profeta –la paz y las bendiciones sean con 

él- y le dijo: ¡Mensajero de Alah! Infórmame sobre 

Hariza (su hijo) –el cual murió en la batalla de Badr- si 

él está en el paraíso seré paciente, sino lo está 

entonces lloraré mucho por él, el profeta le dijo: “! Um 

Hariza! En el paraíso hay jardines y en verdad tu hijo 

ha conseguido el Firdaus al´ala. (El lugar más alto del 

paraíso). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

جاءت أم حارثة ريض اهلل عنها تسأل عن حال ابنها 
بعد أن انتىه القتال فإن اكن قد أصاب اجلنة صربت 
واحتسبُت األجَر عند اهلل وإن اكن غري ذلك 
اجتهدُت عليه يف ابلاكء كما يفعل اغلب النساء، 
فبرشها انليب عليه السالم بأنه يف اجلنة وأنه أصاب 

 الفردوس األىلع منها

** 

Vino Um Hariza –Alah se complazca de ella- 

preguntado sobre la situación de su hijo después que 

termino el combate, si su hijo consiguió el paraíso ella 

seria paciente procurando la recompensa ante Alah, 

sino era así entonces lloraría mucho por él como lo 

hacían la mayoría de las mujeres, el profeta –la paz y 

las bendiciones sean con él- la albrició con la noticia de 

que su hijo estaba en el paraíso y que había 

conseguido el Firdaus al´ala. (El lugar más alto del 

paraíso). 
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 إذا رأى املسلم أمرا ال خيالف الرشيعة عند أهل امليت لم ينكره ويسكت عنه .6

 املراجع:املصادر و

ني، لسليم اهلاليل, دار ابن ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحل1422صحيح ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن 1430كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل,  1418اجلوزي.

ه . مرقاة 1407الة, الطبعة الرابعة عرش, عالن الصدييق, دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤسسة الرس
 .بريوت –املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل القاري، دار الفكر 

   (6408) الرقم املوحد:
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يا أيها انلاس، اْرَبُعوا َع أنفسكم، فإنكم ال 
تدعون أصمَّ وال اغئباً، إنَّه معكم، إنَّه سميع 

 قريب
 

Oh gente,no levantéis la voz,pues no haceis 
dua a alguien que es sordo o que está 

ausente.Ciertamente Él está con 
vosotros,ciertamente Él oye y está cerca. 

 :احلديث .1619
قال: كنا مع  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري 

يف سفر، فكنا إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
نَا وارتفعت أصوا ْ ْفنَا ىلع واد َهلَّلْنَا وكربَّ تنا، فقال أرْشَ

يا أيها انلاس، اْرَبُعوا »: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ىلع أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصمَّ وال اغئباً، إنَّه 

 «.معكم، إنَّه سميع قريب

** 

1619. EL HADIZ: 

De Abu Musa Al Ashary,que Allah esté complacido con 

él,que dijo:"Estábamos con el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él,en un 

viaje y cuando pasabamos por un valle hacíamos 

tahlil(decir la ilaha ila Allah),takbir(decir Allahu Akbar)y 

levantábamos nuestras voces.Entonces,el Profeta,que 

la misericordia y la protección de Allah sean con 

él,dijo:"Oh gente,no levantéis la voz,pues no haceis 

dua a alguien que es sordo o que está 

ausente.Ciertamente Él está con vosotros,ciertamente 

Él oye todo y está cerca." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنهم  -ريض اهلل عنه-ديث أيب موىس األشعري ح
يف سفر، فاكنوا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكنوا مع انليب 

-يهللون ويكربون ويرفعون أصواتهم، فقال انليب 
: "أيها انلاس اربعوا ىلع -صىل اهلل عليه وسلم

يعين: هونوا عليها، وال تشقوا ىلع -أنفسكم 
أصم  فإنكم ال تدعو -أنفسكم يف رفع الصوت؟

وال اغئباً، إنما تدعون سميعاً جميباً قريباً"، وهو اهلل 
عز وجل ال حيتاج أن جتهدوا أنفسكم يف رفع 
الصوت عند التسبيح واتلحميد واتلكبري؛ ألن اهلل 
تعاىل يسمع ويبَص وهو قريب جل وعال، مع أنه فوق 
السماوات لكنه حميط بكل يشء جل وعال. قوهل: 

ريباً"، وهذه صيغ مبالغة هلل؛ "تدعون سميعاً بصرياً ق
تمام الكمال من هذه الصفات، فال  -تعاىل-ألن هل 

يفوت سمعه أي حركة وإن خفيت، فيسمع دبيب 
انلملة ىلع الصفاة الصماء يف ظلمة الليل، وأخىف من 

ال حيجب بَصه يشء من  -تعاىل-ذلك، كما أنه 
احلوائل، فهو يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم 

لفظون به من لكمات، ويبَص حراكتكم، ومجيع ما تت
وهو معكم قريب من داعيه، وهو أيضاً مع مجيع 
خلقه باطالعه وإحاطته، وهم يف قبضته، ومع ذلك 

** 

En este hadiz Abu Musa Al Ashary,que Allah esté 

complacido con él,dice que estaban con el Profeta,que 

la misericordia y la protección de Allah sean con él,en 

un viaje,y hacían tahlil(decir la ilaha ila 

Allah),takbir(decir Allahu Akbar)y levantaban sus 

voces.Entonces el Profeta,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,dijo:"Oh gente,no 

levantéis la voz",bajad la voz y no os desgañitéis."Pues 

no haceis duá a alguien que es sordo o que está 

ausente.Ciertamente Él está con vosotros,ciertamente 

Él oye y está cerca".Y Él es Allah,Exaltado sea,quien 

no necesita que os esforzéis en levantar la voz cuando 

hacéis tasbih(decir subhanallah),tahmid(decir 

alhamudillah)o takbir(decir Allahu Akbar),puesto que 

Allah,el Altísimo,oye,ve y está cerca,Exaltado sea, a 

pesar de que Él está por encima de los cielos,pero 

abarca toda cosa,Exaltado sea.Y en su dicho:"Hacéis 

duá a alguien que oye,ve y está cerca"se utiliza una 

expresión en grado superlativo para Allah,puesto que 

Allah,el Altísimo,posee estas caraterísticas de manera 

perfecta,así pues no se le escapa a su audición ningún 

movimiento y aún siendo oculto,pues oye el 

deslizamiento de una hormiga sobre la superficie pura 

de un macizo en una noche oscura y lo que está más 

oculto que eso.Así como ningún obstáculo impide su 

visión.Él oye vuestras voces y vuestros susurros y todo 

aquello que pronunciais,ve vuestros movimientos y 

está cerca del que le llama.Y está con toda la creación 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه واللفظ للبخاري راوي احلديث:

 -عنه اهلل ريض–أبو موىس األشعري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أرشفنا ىلع واٍد : اّطلَعنا عليه من فوق، أي: أقبلنا عليه. •
 . اهللهللنا : قلنا: ال هلإ إال •

 اربعوا : ارفقوا •

 كرب : قال اهلل أكرب •

 :فوائد احلديث
 .كراهية رفع الصوت باذلكر وادلاعء .1

 .إثبات السمع وابلَص والقرب هلل تعاىل بال حتريف وال تمثيل، وال تكييف وال تعطيل .2

 .تفسري معية اهلل، وأنها معية علم بكافة اخللق، وراعية وقرب للمؤمنني .3

 . أصحابهىلع -صىل اهلل عليه وسلم-إشفاق انليب  .4

 املراجع:املصادر و

ووي، بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انل
سعيد القحطاين.  ه. رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د.1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري

ه. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل 1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن
ابلخاري، عناية  إسماعيل بن حممد عبداهلل أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ه. صحيح ابلخاري 1409دمنهور، الطبعة األوىل، -الغنيمان، مكتبة يلنة

ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم 1422حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 
لرياض، الطبعة األوىل، ا-ه. كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا1417الرياض، الطبعة األوىل، -الكتب

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1430
   (6207) الرقم املوحد:

هو ىلع عرشه اعل فوق مجيع خملوقاته، وال خيىف عليه 
خافية يف مجيع خملوقاته مهما اكنت. والسمع وابلَص 

ه الالئق ىلع الوج -عز وجل-والقرب صفات ثابتة هلل 
به، من غري تكييف وال تمثيل وال حتريف وال 

 تأويل.

en cuanto a que sabe sus asuntos y abarca 

todo,mientras que ellos están en su mano y a pesar de 

eso,se encuentra en su trono por encima de todas las 

criaturas,siendo que no se le oculta nada de sus 

criaturas,cualquier cosa que sea.Y el oído,la vista y la 

cercanía son atributos permanentes e inmutables de 

Allah,Exaltado sea,de la manera apropiada a su ser,sin 

saber el como, sin que haya ninguna similitud(con su 

creación),ni desvirtuación ni interpretación. 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يومئذ : هو يوم القيامة. •
 .زمام : هو ما تقاد به ادلابة من حبل وغريه •

 :فوائد احلديث
 .ِعظم خلق جهنم .1

 .تفصيل خلَلق جهنم، وأن هلا أزمة تقاد بها، وهلا من يقودها من املالئكة .2

 .بيان عدد املالئكة اذلين جيرون جهنم .3

 .جيب اإليمان خبرب الواحد املتعلق بالعقائد واألحاكم كهذا احلديث .4

 .ختويف اهلل لعباده يلتقوه ويعبدوه .5

 املراجع:املصادر و

 الصاحلني، رياض كنوز. ه1425 الرابعة الطبعة-بريوت–دار املعرفة  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، حتقيق خليل مأمون شيحا
الطبعة  -م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل،دار ابن اجلوزي2009ه 1430وز إشبيليا، الطبعة: األوىل، كن دار: نرش ، العمار محد ارشاف
 صالح بن حممد للشيخ الصاحلني؛ رياض رشح. بريوت –ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 1418األوىل

بريوت، الطبعة الرابعة -ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة1426الرياض،  الوطن، مدار العثيمني،
 .ه1407عرشة، 

   (5463) الرقم املوحد:

لَْف زَِماٍم، َمَع لُكِّ 
َ
يْؤََت ِِبََهنََّم يَْوَمئٍِذ هلا َسْبُعوَن أ

لَْف َملٍَك 
َ
وَنَهازَِماٍم َسْبُعوَن أ    جَيُرُّ

El día del Juicio será traído el Infierno con 
setenta mil amarres, y cada uno de esos 
amarres será arrastrado por setenta mil 

ángeles. 

 :احلديث .1620
مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

يُْؤىَت جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف ِزَماٍم مع لك زمام »
وَنَهاسبعون أل  «.ف ملك جَيُرُّ

** 

1620. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Mas’ud, Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

dijo: “El día del Juicio será traído el Infierno con setenta 

mil amarres, y cada uno de esos amarres será 

arrastrado por setenta mil ángeles.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يؤىت بانلار يوم القيامة هلا سبعون ألف حبل تقاد به، 
 ويف لك حبل سبعون ألف ملك جيرونها به.

** 

El día del Juicio será traído el Infierno con setenta mil 

amarres, y cada uno de esos amarres será arrastrado 

por setenta mil ángeles. 



 

 
 



 

 
 

أحاديث الفقه
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 غ املرام.بلو مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 األرَض من رِْجِل اإلنسان. •

ُ
 قََدمه : الَقَدم ما يَطأ

 :فوائد احلديث
 .تعنيُّ املاء يف الوضوء؛ فال يقوم غريه مقامه .1

 .ف، وإرشاِد اجلاهِل والَغافل؛ تلصحيِح عبادتهوجوب املبَاَدرة إىل األمِر باملعرو .2

 .يف إنكار املنكر -صىل اهلل عليه وسلم-حسن طريقة انليب  .3

 .لم يصح معه الوضوء ولزمته اإلاعدة إذا اكن الفاصل طويال -ولو يسريا-وجوب تعميم أعضاء الوضوء باملاء، وأنَّ من ترك جزًءا من العضو  .4

 .مامه وإْسبَاغه ىلع الوجه املأمور به رشاعمرشوعية إحسان الوضوء، وذلك بإت .5

 الصالة أنَّ القدمني من أعضاء الوضوء، وأنَّه ال يكيف فيهما املسح، بل البدَّ من الغسل؛ كما جاء رصحيًا )يا أيها اذلين آمنوا إذا قمتم إىل .6
 .[ األرجل معطوفة ىلع الوجوه ذللك نصبت6دة: فاغسلوا وجوَهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إىل الكعبني( ]املائ

أمره بأْن يرجع يلحسن وضوءه لكه، من أجل تأخري غسل الرِّْجِل عن بقيَّة  -صىل اهلل عليه وسلم-وجوب املواالة بني أعضاء الوضوء؛ فإنَّ انلَّيب  .7
 .الة: أن ال يؤخر غسل عضو حىت ينشف اذلي قبله يف زمن معتدلاألعضاء، ولو لم تعترب املواالة القتَص ىلع أمره بَِغْسِل ما تركه فقْط.  واملوا

صىل اهلل عليه -أن اجلهل والنسيان ال يسقطان الواجب، وإنما يسقطان اإلثم؛ فهذا الرجل اذلي لم يُْسِبغ وضوءه جلهله لم يسقط عنه انليب  .8
نه، أي: يعيده كما جاء رصحي -وسلم  .ا يف الرواية األخرىالواجب، وهو الوضوء، وإنما أمره أن حيسِّ

 Vuelve y realiza la ablución menor como es  ارجع فأحسن وضوءك
debido. 

 :احلديث .1621
عن عمر بن اخلطاب: أن رجال توضأ، فرَتك َموِْضع 

ُه انليب  ُظُفر بََْصَ
َ
 -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع َقَدِمه، فَأ

ْحِسْن وُُضوَءكَ »فقال: 
َ
.« ارِْجع فَأ  فرَجع، ثم صىلَّ

** 

1621. EL HADIZ: 

Narró Úmar Ibn Al-Jattab -Al-lah esté complacido con 

él- : “Un hombre realizó la ablución menor y dejó una 

parte pequeña del pie, del tamaño de una uña, sin 

lavar. Entonces el Profeta -la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él- lo vio y le dijo: “Vuelve y realiza la 

ablución menor como es debido”. El hombre volvió a 

realizar la ablución menor y luego rezó.”” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن رجال توضأ  -ريض اهلل عنه-خيرب عمر بن اخلطاب 
ولم يتم وضوؤه كما أمره اهلل، بل تَرك َموِْضع ُظُفر ىلع 
قََدِمه، فتجاوزه من غري أن َيُمرَّ عليه املاء، فرأى انليب 

صىل اهلل -ذلك، فأمره انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-
أن يرجع فيتوضأ وضوءا يأيت به ىلع  -عليه وسلم

الوجه املرشوع، حبيث ال يرتك أي جزء من أجزاء 
األعضاء اليت جيب استيعابها باملاء، فرجع الرجل 

 فتوضأ ثم صىل.

** 

Úmar Ibn Al-Jattab -Al-lah esté complacido con él- 

informó que un hombre realizó la ablución menor y no 

la completó como Al-lah dispuso, sino que dejó una 

parte pequeña del pie, del tamaño de una uña, sin 

lavar. El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él- lo vio y le ordenó al hombre 

volver a realizar la ablución menor como es debido, de 

modo que no deje ninguna parte de las que se lavan 

en la ablución menor sin que le toque el agua. El 

hombre así lo hizo y luego rezó. 
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 املراجع:املصادر و

الطبعة: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة 2006ه، 1427األوىل 

م. رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 2003
 .ه1423انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (8386) الرقم املوحد:
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 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 استْنهوا : اطلبوا الْناهة بابتعادكم عن ابلول. •
 .اعمة : أكرث •

 :فوائد احلديث
 . احلرص ىلع اتلْنه واالبتعاد من ابلول، بأن ال يصيبه يف بدنه وال ثوبه .1

 .األفضل املبادرة بغسله، والطهارة منه بعد إصابته؛ ئلال تصاحبه انلجاسة، أما وجوب إزاتلها فيكون عند الصالة .2

 .ول جنس، فإذا أصاب بدناً أو ثوباً أو بقعة، جنسها؛ فال تصح بذلك الصالة؛ ألن الطهارة من انلجاسة أحد رشوطهاأن ابل .3

 .أن ترك اتلْنه من ابلول من كبائر اذلنوب .4

 .ثبوت عذاب القرب، وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .5

 .: إما روضة من رياض اجلنة، أو حفرة من حفر انلارإثبات اجلزاء يف اآلخرة، فأول مراحل اآلخرة يه القبور، فالقرب .6

 املراجع:املصادر و

ه، 1424سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل، 
إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، 2004
م. 2003ه، 1423م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 1985ه، 1405

ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 1432ه، 1428ر ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دا
م. فتح 2006ه، 1427املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -للشيخ ابن عثيمنيذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام 
 .ه1427

   (10044) الرقم املوحد:

  ستزنهوا من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القرب منها
Purificaos de la orina, porque son una de 

las principales causas de castigo en la 
tumba. 

 :احلديث .1622
اْستَْْنِهوا »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ة عذاب القرب منه  «.من ابلول؛ فإنَّ اعمَّ

** 

1622. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

“Purificaos de la orina, porque son una de las 

principales causas de castigo en la tumba.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم-يبني نلا انليب 
أحد أسباب عذاب القرب، وهو األكرث شيواعً، أال وهو 

 عدم االستْناه والطهارة من ابلول.

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, aclara 

en este hadiz que una de las principales causas de 

castigo en la tumba es no purificarse de la orina. 
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 رواه أبو داود الرتمذي النسايئ ابن ماجه أمحد ادلاريم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ن املسىم اقتلوا األسودين : تثنية أسود، يطلق ىلع احلية والعقرب ىلع أيِّ لون اكنا، ولو لم يكونا أسودين، وتسميتهما بذلك من باب اتلغليب؛ أل •

 باألسود يف األصل: احلية.
ة: دابة من الزواحف، طويلة ابلطن، جسمها حمرشف، عديم األطراف، ويه أنواع، بعضها أخبث من احلية والعقرب : بيان لألسودين، واحلي •

ادة بعض، ويه تدلغ بواسطة العضِّ بفمها، ثم تفرز مادة سامة تنتقل إىل الدليغ. والعقرب: دابة معروفة، تلسع بشوكة يف طرف ذيلها، فتفرز م
 .سامة، وهو لفظ يطلق ىلع اذلكر واألنَث

 :فوائد احلديث
 .باب قتل احلية والعقرب يف الصالةاستح .1

 .أنَّ هذه حركة قليلة حممودة، فال تبطل الصالة وال تنقصها، ولو لم تكن من مصلحة الصالة .2

 .مرشوعية قتل لك مؤٍذ من اهلوام وغريها، يف الصالة أو خارجها؛ فإنَّه إذا استحب قتل هذه الفواسق يف الصالة، فقتلها خارجها يكون أوىل .3

 املراجع:املصادر و

داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، أليب عيىس  السنن، أليب
: تعليق القزويين، يزيد بن حممد اهلل عبد أبو ماجة البن السنن،. بريوت –حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم 

 –مود خليل، مكتبة أيب املعايط . السنن، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية حم
مسند  الكتب اعلم انلوري، املعايط أبو حتقيق حنبل، بن حممد بن أمحد اهلل عبد إليب حنبل، بن أمحد مسند. م1986 – ـه1406 اثلانية، الطبعة حلب،

، حتقي اِريِمَّ ٍد َعبِْد اهلِل بِْن َعبِْد الرَّمْحَِن بن الفضل ادلَّ يب حُمَمَّ
َ
ق: حسني سليم أسد . تسهيل اإلملام بفقه ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم، تأيلف اإِلَمام أ

الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم  األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان
ه. منحة 1423م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 2006ه/1427، 1السليمان،ط 

 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
   (10657) الرقم املوحد:

  اقتلوا األسودين يف الصالة: احلية، والعقرب

De Abu Hurayra,que Allah esté complacido 
con él,que dijo:"Dijo el Mensajero de 

Allah,que la misericordia y la protección de 
Allah sean convél:"Matad a"los dos 
negros"en la salat,la serpiente y el 

escorpión." 

 :احلديث .1623
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اقتلوا األسوَدين يف الصالة: »: -صىل اهلل عليه وسلم
 «.احليَّة، والعقرب

** 

1623. EL HADIZ: 

De Abu Hurayra,que Allah esté complacido de 

él,marfu'an:"Matad "los dos negros"en la salat,la 

serpiente y el escorpión." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

العقرب يبني احلديث الرشيف استحباب قتل احلية و
حال الصالة؛ ألنه ورد األمر بذلك وذلك ألن حركة 

 القتل حمدودة ال تبطل الصالة.

** 

El noble hadiz explica que es meritorio matar la 

serpiente y el escorpión durante la salat,puesto que se 

ha transmitido esa orden y eso debido al hecho de que 

el acto de matar conlleva pocos movimientos por lo que 

no invalida la salat. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
هما: أشار إيله بقوهل: " ييقء ثم يعود العائد يف هبته" : هنا مشبه ومشبه به ، املشبه: العائد اذلي يرجع يف هديته، واملشبه به: اللكب، واجلامع بين •

ع أكل ما يف قيئه" أي اكللكب يف رجوعه يف قيئه ، يعين: أن اللكب ييقء ما يف بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا اليقء، وذلك ألن اللكب إذا جا
 يليه ، فأي يشء يصادفه يأكله.

 .ييقء" : مصدر قاء: أي أخرج ما بداخل بطنه من فمه" •

 .يف قيئه" : أي ما تقيأه ، أي يعود يأكل يف قيئه ثم يعود •

 :فوائد احلديث
: احلديث ديلل ىلع حتريم العود يف اهلبة ، ألن هذا من لؤم الطبع وادلناءة، يقول ابن دقيق العيد: وقد ورد التشديد يف التشبيه من وجهني- .1

 .أحدهما: تشبيه الراجع باللكب. اثلاين: تشبيه الرجوع فيه باليقء

 .اتلنفري من ذلك بهذا املثل اذلي هو الغاية يف البشاعة وادلناءة .2

  مع ودلهاستثىن مجهور العلماء من حتريم العودة يف اهلبة ما يهبه الوادل لودله، فإن هل الرجوع يف ذلك، عمال بما  يف السنة من استثناء الوادل .3

 ثم أراد أن يرجع ىلع املوهوب هل ، قلنا: ال جيوزأنه ال فرق بني كون الراجع غنيا أو فقريا ، فلو افتقر الواهب  .4

ن ال فرق بني أن يرجع ىلع املوهوب هل بصيغة رصحية أو حبيلة ، مثال الصيغة الَصحية: أن يذهب إيله ويقول : أعطين ما وهبتك. واحليلة: أ .5
 .يشرتيه منه بأقل من ثمنه

 املراجع:املصادر و

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

منحة العالم  -ه.  1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -صبيح حسن حالق حتقيق حممد-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم

 El que recupera un obsequio ya otorgado es  العائد يف هبته، َكلعائد يف قيئه
como quien se come su vómito. 

 :احلديث .1624
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

"العائد يف ِهبَِتِه، اكلعائد يف َقيْئِِه".  ويف لفظ: "فإن 
 يعود يف قيئه". اذلى يعود يف صدقته: اكللكب يَِقئُ ثم

** 

1624. EL HADIZ: 

De Abdallah Ibn Abbas, que Al-lah esté complacido con 

ambos, que el Mensajero de Al-lah dijo: “El que 

recupera un obsequio ya otorgado es como quien se 

come su vómito”. En otro relato: “En verdad quien pide 

que se le devuelva una limosna es como el perro que 

vomita y se come su propio vómito.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

رضب انليب صىل اهلل عليه وسلم مثال للتنفري من 
العود يف اهلدية بأبشع صورة وىه أن العائد فيها، 

قيئه فيأكله مما يدل اكللكب اذلي يىقء ثم يعود إىل 
 ىلع بشاعة هذه احلال وخستها، ودناءة مرتكبها.

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos 

ha dejado este ejemplo para disuadirnos de pedir de 

vuelta un obsequio ya otorgado. Lo hizo con la más 

desagradable de las imágenes: quien recupera su 

regalo es como el perro que vomita y luego come su 

propio vómito. Esto indica que cuán feo y vil es este 

hecho y la bajeza de quien lo hace. 
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فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان
 -1427الطبعة األوىل  - رمضان وأم إرساء بيويمحتقيق صبيح -املكتبة اإلسالمية القاهرة -عثيمني

   (6074) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .واجب ما يُثاُب فاعله امتثااًل، ويستحقُّ العقاَب تاركه واِجب : متأكد، وليس املراد هنا اللزوم، ولكن أصل معىن •

 .حُمْتَِلم : باِلغ، سواء اكن ذكًرا أو أنََْث  •

 .يَْسنَتّ : يَْستَاك •

 :فوائد احلديث
 ."غسل اجلمعة ال جيزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوهل: "يوم اجلمعة .1

الغسل يوم اجلمعة واجب َع لك حمتلم، وأن 
  يسنت، وأن يمس طيبا إن وجد

el gusul el dia viernes es obligatorio para 
todo púber, debe limpiar sus dientes con el 

siwak y si tiene que use perfume 

 :احلديث .1625
ليم األنصاري قال: أشهد ىلع أيب عن عمرو بن س

صىل اهلل عليه -سعيد قال: أشهد ىلع رسول اهلل 
الُغْسل يوم اجلمعة واِجب ىلع لك »قال:  -وسلم

، وأن َيَمسَّ ِطيبًا إن وَجد  .«حُمْتَِلٍم، وأن يَْسنَتَّ

** 

1625. EL HADIZ: 

Narró Amer Ibn Sulaim Al Ansari: Abu Said informó que 

el mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean 

con él- dijo: "el gusul el dia viernes es obligatorio para 

todo púber, debe limpiar sus dientes con el siwak y si 

tiene que use perfume" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

: " أشهد ىلع -ريض اهلل عنه-دري يقول أبو سعيد اخل
" أي أخربكم عن -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

خرباً أكيداً صادراً عن  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-يقني وعلم قاطع، أنه 

"الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم" أي: الغسل 
املسلمني يوم اجلمعة متأكد ىلع لك ذكر بالغ من 

مطلقاً، جامع أو لم جيامع، أجنب أو لم جينب، 
ريض -وخيرجه من الوجوب حديث سمرة بن جندب 

مرفواع: "من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت،  -اهلل عنه
ومن اغتسل فهو أفضل"، أي: من اكتىف يوم اجلمعة 
بالوضوء فقد أخذ بالرخصة، وأجزأه الوضوء، ونعمت 

سل أفضل؛ ألنه سنة الرخصة، ومن اغتسل، فالغ
مستحبة. قوهل: "وأن يسنت" أي: وأن يستاك، من 
االستنان وهو االستياك. وأما قوهل: "وأن يمس طيباً إن 
وجد" فيعين: وأن يتّطيب بأي راِئة عطرية، 

 واجلملتان معطوفتان ىلع اجلملة األوىل.

** 

Abu Said Al Judri -Alah se complazca de él- informó 

sobre el profeta -la paz y las bendiciones sean con él- 

una noticia de la que estaba completamente seguro y 

tenía total certeza, era que el profeta -la paz y las 

bendiciones sean con él- dijo: "el gusul el día viernes 

es obligatorio para todo púber" es una obligación para 

todo hombre, púber, musulmán, haya tenido o no 

relaciones sexuales, se aclara el significado de la 

obligación en el hadiz de Samara Ibn Yundib -Alah se 

complazca de él- que el profeta -la paz y las 

bendiciones sean con él- dijo: "quien hace el wudu para 

el rezo del viernes tiene bendiciones, pero hacer el 

gusul es mejor" es decir, quien solamente hace el wudu 

el día viernes ha tomado la permisión y será 

recompensado por ello, pero quien hace el gusul es 

mejor, ya que el gusul es una sunnah recomendaba, su 

dicho: "limpiar sus dientes" es decir hacerlo con el 

siwak, y su dicho: y si tiene que use perfume" es decir 

que use cualquier fragancia, estas dos últimas frases 

están relacionadas con la primera parte 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

116 
 

 .تأكد استحباب ُغسل يوم اجلمعة ىلع لكِّ رجل بالغ، رشيطة أن يكون قاصدا اجلمعة .2

دها، وهو ا اكن املقصود األول من االغتسال اتلَّنَظف واتلَّجمل واتلَّهيؤ حلضور هذا اجلَْمع العظيم، اكن من الُمنَاسب االغتسال قبلها ال بعمل .3
 .وقتها الرشيع

م العيد وصالة اجلماعة، أن انلَّظافة وإزالة الروائح الَكريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حَيَض االجتمااعت ادلينية، كيوم اجلمعة ويو .4
يبة احلَسنة  .فاإلسالم ِدين انلَّظافة واجلَمال واآلداب الطَّ

ِغ تعَظيِم هذا ايلوم اجلَليل، ويكوُن تعظيُمُه بشعور الَقلب بذلك، وباالستعداِد للصالِة، واجتماِعِه بالُغسِل والطيب واللباِس احلَس .5 ن، واتلفرُّ
 .للِعبَادة فيه

 .للجمعة، وأنه من األمور املؤكدةاستحباب االْستِيَاك  .6

نة ىلع ذلك .7  .خُيص من احلديث املرأة إذا راحت للجمعة فإنه ال جيوز هلا اتلََّطيب؛ دلاللة السُّ

 املراجع:املصادر و

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

انلموذجية،  ه. خمتار الصحاح، زين ادلين حممد بن أيب بكر الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، انلارش: املكتبة العَصية، ادلار1423بريوت، الطبعة: 
م. رشح صحيح ابلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم يارس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض، 1999ه، 1420بريوت، صيدا، الطبعة: اخلامسة 

الرتاث العريب، بريوت،  م.  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية 
ه، 1423ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 1392الطبعة: اثلانية 

إخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن ب 2003
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد 2006ه، 1427الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

َص صحيح ابلخاري، محزة حممد قاسم، راجعه: عبد ه. منار القاري رشح خمت1427رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
 .م1990ه، 1410القادر األرناؤوط، عين بتصحيحه ونرشه: بشري حممد عيون، انلارش: مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف، الطبعة: 

   (10036) الرقم املوحد:
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امهلل اهدنا فيمن هديت، واعفنا فيمن اعفيت، 
ا فيما أعطيت، وتونلا فيمن تويلت، وبارك نل

وقنا َش ما قضيت، إنك تقيض وال يقىض 
عليك، إنه ال يذل من وايلت، تباركت ربنا 

 وتعايلت

 

¡Oh Alah, guíanos con aquellos que has 
guiado, perdónanos con aquellos que 

perdonaste, favoréceme con aquellos que 
has favorecido, bendice lo que me has 
otorgado, protégeme del mal que has 

decretado, Tú eres quien ordena y nadie 
ordena sobre Ti, a quien Has agraciado 
nunca será humillado, ni Tus enemigos 
serán honrados, Has bendecido Señor 

nuestro, eres el Altísimo. 

 :احلديث .1626
قال: اكن  -ريض اهل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

ُيَعلُِّمنا داعء ندعو  -ل اهلل صىل اهلل عليه وسلمرسو
به يف القنوت من صالة الصبح: "امهلل اهدين فيمن 
َْت،  هديت، واََعِفيِن  ِفيَمْن اَعَفيَْت، َوتََولَّيِن ِفيَمْن تََويلَّ
ْعَطيَْت، َوقِيِن رَشَّ َما َقَضيَْت، إِنََّك 

َ
وبارك يل  ِفيَما أ

يَْك، وإنه اَل يَِذلُّ َمْن َوايَلَْت، َواَل َتْقِِض َواَل ُيْقىَض َعلَ 
َنا َوَتَعايَلَْت   «.يَِعزُّ َمْن اَعَديَْت، َتبَاَرْكَت َربَّ

** 

1626. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Abbas: El Mensajero de Alah -la paz 

y las bendiciones sean con él- nos enseñaba una 

suplica para que la dijeramos en las plegarias de la 

oración del Fayr: ¡Oh Alah, guíame con aquellos que 

has guiado, perdónanos con aquellos que perdonaste, 

favoréceme con aquellos que has favorecido, bendice 

lo que me has otorgado, protégeme del mal que has 

decretado, Tú eres quien ordena y nadie ordena sobre 

Ti, a quien Has agraciado nunca será humillado, ni Tus 

enemigos serán honrados, Has bendecido Señor 

nuestro, eres el Altísimo. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

جوامع تعليم أصحابه  -عليه السالم-اكن من هديه 
ادلاعء ومن بينها داعء القنوت اذلي رواه ابن عباس 

، ولكنه حديث ضعيف فال يرشع -ريض اهلل عنهما-
الزتام هذا ادلاعء يف صالة الصبح، وال يمنع ذلك من 
اتلعرف ىلع معاين ألفاظه: )يف القنوت(، القنوت 
يطلق ىلع معان، واملراد به ههنا ادلاعء يف حمل 

مهلل اهدين( أي ثبتين ىلع خمصوص من القيام.  )ا
اهلداية، أو زدين من أسباب اهلداية. )فيمن هديت( 
أي يف مجلة من هديتهم، أو هديته من األنبياء 
واألويلاء، قوهل: )واعفين( من املعافاة اليت يه دفع 

: )وتولين( -صىل اهلل عليه وسلم-السوء، وأما قوهل 
 أي تول أمري وأصلحه. )فيمن تويلت( أمورهم وال

تكلين إىل نفيس. )وبارك( أي أكرث اخلري. )يل( أي 
ملنفعيت. )فيما أعطيت( أي فيما أعطيتين من العمر 
واملال والعلوم واألعمال. واملعىن أوقع الربكة فيما 

أعطيتين من خري ادلارين. )وقين( أي احفظين من  

** 

Era parte de la guía del Profeta -la paz y las 

bendiciones sean con él- enseñar a sus compañeros 

suplicas y entre ellas está dua al qunut, narrada por Ibn 

Abbas -Alah se complazca de ambos- sin embargo el 

hadiz es débil y no se tiene legislado la obligación de 

decir esta súplica en la oración del fayr, pero no impide 

que conozcamos el significado de sus palabras, (el 

qunut) tiene significados, aquí se refiere a la súplica 

que se hace en un momento especifico del rezo de la 

noche, (¡Oh Alah guíame) es decir: afírmame en la fe 

(con aquellos que has guiado) es decir: con los que 

guiaste en general o con la guía de los profetas y 

Siervos cercanos, (perdóname) significa: concédeme 

un perdón que proteja de todo mal, con respecto al 

dicho del Profeta -la paz y las bendiciones sean con él-

: (favoréceme) significa: Encárgate de mis asuntos y 

mejóralos, (con aquellos que has favorecido) en sus 

asuntos y no me impongas una carga, (bendice en lo 

que me) es decir aumenta su bien y benefíciame con 

él, (has otorgado) tanto en el plazo de vida, como la 

riqueza, conocimientos y obras, es decir: concédeme 

lo mejor de las dos vidas, (protégeme) es decir: 

presérvame, (del mal que has decretado) el mal que 
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 رواه ابليهيق. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 السنن الكربى للبيهيق. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ."فيمن هديت : من انلبيني، والصديقني، والشهداء، والصاحلني، و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع •

 .قص ظاهر، أو باطن يف ادلنيا واآلخرة، واجعلين مندرًجا فيمن اعفيتاعفين : احفظين من لك ن •

 .تولين : حبفظك عن لك خمالفة، ونظر إىل غريك، واجعلين مندرًجا فيمن تويلت، واملواالة ضد املعاداة •

نِْزل يلَعَّ بركتك العظىم، من الترشيف والكرامة، وزدين من فضلك •
َ
 .بارك يل : أ

 .عندك، تقيين رش ما خلقته ودبرته قين : اجعل يل وقايًة من •

 .اىلإنَّك تقِض : تعليل ملا قبله؛ إذ ال يعطي تلك األمور املهمة العظام إالَّ من كملت قدرته وقضاؤه، ولم يوجد منها يشء يف غري اهلل تع •

 .ال يِذل : أي: ال يضعف وال يهون من وايلت، واذلل ضد العز •

 .ال ينتَص من اعديت، فهو ضد اذلل ال يَِعز : بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي: •

 .تباركت : تعاظمت وتزايد برك وإحسانك، وكرث خريك •

 .تعايلت : تْنًها عما ال يليق بك •

)رش ما قضيت( أي رش ما قضيته أي قدرته يل، 
ل ما أردت )وال )تقِض( أي تقدر أو حتكم بك

ُيْقىَض عليك( أي: ال يقع حكم أحد عليك، فال 
معقب حلكمك وال جيب عليك يشء إال ما أوجبته 
ىلع نفسك بمقتىض وعدك. )إنه( أي الشأن، ويف 
( أي ال  بعض الروايات: وإنه بزيادة الواو، )ال يِذلُّ
يصري ذيلاًل )من وايلت( املواالة ضد املعاداة، وهذا 

يعز من اعديت، كما جاء يف بعض  يف مقابلة: ال
الروايات، زاد ابليهيق، وكذا الطرباين من عدة طرق: 
"وال يعز من اعديت"، قال ابن حجر: أي ال يذل من 
وايلت من عبادك يف اآلخرة أو مطلقاً وإن ابتيل بما 
ابتيل به، وسلط عليه من أهانه وأذهل باعتبار الظاهر؛ 

اهلل وعند أويلائه، ألن ذلك اغية الرفعة والعزة عند 
عليهم -وال عربة إال بهم، ومن ثم وقع لألنبياء 

من االمتحانات العجيبة ما هو  -الصالة والسالم
مشهور، وال يعز من اعديت يف اآلخرة أو مطلقاً وإن 
أعطي من نعيم ادلنيا وملكها ما أعطي، لكونه لم 
يمتثل أوامرك، ولم جيتنب نواهيك.  وُخِتم احلديث 

تباركت( أي تكاثر خريك يف ادلارين. )ربَّنا( بقوهل: )
أي يا ربنا. )وتعايلت( أي ارتفع عظمتك وظهر 

 .قهرك وقدرتك ىلع من يف الكونني

Has designado para mí, (Tú eres quien ordena) es 

decir Tu ordenas y decretas lo que deseas, (y nadie 

ordena sobre Ti) significa: nadie puede decretar sobre 

Ti, nadie escapa de Tu decisión, y nada es obligatorio 

para Ti excepto lo que Te has hecho obligatorio a Ti 

mismo, de acuerdo a Tu promesa, (a quien Has 

agraciado nunca será humillado) es decir ninguno de 

Tus siervos cercanos será humillado a diferencia de 

Tus enemigos, como se muestra en otras narraciones, 

Al Baihaqui y At Tabarani añaden: (ni Tus enemigos 

serán honrados), Ibn Hayar dijo: Ninguno de Tus 

siervos cercanos será humillado en la próxima vida, 

aunque haya sido probado de distintas formas, o haya 

sido humillado o despreciado, eso sería en lo aparente, 

pero la realidad es que es un motivo para que sea 

elevado y honrado ante Alah y ante Sus siervos 

cercanos, esas pruebas fueron solo un medio, los 

Profetas -que la paz sea con ellos- sufrieron grandes 

pruebas como es conocido, mientras que Tus 

enemigos no tendrán gloria en la próxima vida, aunque 

reciban todo tipo de bendiciones y riquezas en esta 

vida, ya que no cumplieron Tus ordenes ni se alejaron 

de Tus obligaciones, el hadiz finaliza con el dicho: (Has 

bendecido) es decir: haz aumentado el bien en las dos 

moradas, (Señor nuestro) (Eres el Altísimo) se ha 

elevado Tu Grandeza, y se ha evidenciado Tu Poder y 

Designio a todos en el universo. 
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 :فوائد احلديث
 .استحباب هذا ادلاعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة .1

 .القنوت يف صالة الصبح بهذا ادلاعء لم يثبت، واهلل أعلم .2

 املراجع:املصادر و

 القادر عبد حممد: حتقيق ،1994 – 1414مكة املكرمة ،  -بن موىس أبو بكر ابليهيق، مكتبة دار ابلاز  سنن ابليهيق الكربى، ألمحد بن احلسني بن يلع
 األحاكم توضيح. 1985 – 1405- اثلانية. ط بريوت، – اإلساليم املكتب األبلاين، ادلين نارص حممد السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء. عطا
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن 1423بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة  لعبداهلل املرام، بلوغ من

 .ه، دار ابن اجلوزي، الرياض1427، 1صالح الفوزان، ط 
   (10937) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . رواه أبو داود، والنسايئ، وأمحد راوي احلديث:

 - ريض اهلل عنه -أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رواه أبو داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 برئ بُضاعة . : برئ يف املدينة . •
 .ا دم احليضاحليض . : اخلرق اليت يُمسح به •

 . طهور : الطاهر بذاته املطهر لغريه •

 :فوائد احلديث
 . األصل يف املياه الطهارة .1

 . أن املاء ال يتنجس بوقوع انلجاسة فيه إال إن تغري وصف من أوصافه اثلالثة: اللون أو الطعم أو الريح .2

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العَصية، صيدا   -سنن أيب داود  - مسند اإلمام أمحد بن  -بريوت  -سليمان بن األشعث السِّ
 -م  2001 - ـه 1421اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
 بريوت –ه( حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه: شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة 303السنن الكربى للنسايئ )املتوىف: 

ه( إدارة ابلحوث العلمية 1414: املتوىف) املباركفوري اهلل عبيد احلسن أبو: املصابيح مشاكة رشح املفاتيح مراعة - م 2001 - ـه 1421 األوىل،: الطبعة
 -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام  - 1984ه،  1404 -بنارس اهلند الطبعة: اثلاثلة  -اجلامعة السلفية  -وادلعوة واإلفتاء 
 م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي 

   (8356) الرقم املوحد:

 El agua es pura y no la contamina nada  املاء طهور ال ينجسه َشء

 :احلديث .1627
قيل لرسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أنتوضأ من بِرئ بَُضاَعَة ويه 
؟ فقال  برئ يُطرُح فيها احلَيُض وحلم الالكب وانلَّنَتُ

املاء طهور ال »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
 .«ينجسه يشء

** 

1627. EL HADIZ: 

Narró Abu Said Al Judri –que Alah se complazca de él-

: se le dijo al mensajero de Alah – la paz y las 

bendiciones sean con él- ¿Nos purificamos con el agua 

del pozo Buda´a siendo que es un pozo al que van 

mujeres menstruantes, perros y (animales) sucios? 

Respondió el mensajero de Alah – la paz y las 

bendiciones sean con él- “El agua es pura y no la 

contamina nada” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن املاء الطهور ال 
ينجس بمجرد مالقاة انلجاسة هل مالم يتغري لونه أو 

 . طعمه أو رحيه

** 

El mensajero de Alah – la paz y las bendiciones sean 

con él explica que el agua es pura y no se contamina 

por entrar en contacto con impurezas siempre y 

cuando no cambie su color, sabor u olor” 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

  اس أعناقًااملؤذنون أطول انل
Los que hacen el adhan (llamado a la 

oración) serán las personas con los cuellos 
más largos. 

 :احلديث .1628
قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن معاوية 

الُمؤَذِّنوَن أطوُل انّلاِس »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.أعنَاقاً يَوَم الِقَياَمةِ 

** 

1628. EL HADIZ: 

Narró Muawiah –Alah se complazca de él-: escuché al 

mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con 

él- decir: “Los que hacen el adhan (llamado a la 

oración) serán las personas con los cuellos más largos 

en el día del juicio” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن معاوية 
قال: "املؤذنون أطول انلاس أعناقاً" مجع عنق،  -وسلم

واختلف السلف واخللف يف معناه، فقيل: هو طول 
حقييق للعنق، إذا أجلم انلاس العرق يوم القيامة 

ذلك الكرب طالت أعناق املؤذنني؛ ئلال يناهلم 
والعرق، وقيل: معناه أكرث انلاس تشوًفا إىل رمحة اهلل 

؛ ألن املتشوف يطيل عنقه إىل ما يتطلع إيله، -تعاىل-
فمعناه كرثة ما يرونه من اثلواب، وقيل: معناه أنهم 
سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق، 
وقيل: معناه أكرث أتبااًع، وقيل غري ذلك، قوهل: "يوم 

لقيامة"، فإذا بعث اهلُل انلاَس فإن املؤذنني يكون ا
هلم مزية ليست لغريهم، ويه أنهم أطول انلاس 
أعناًقا، فيعرفون بذلك تنويًها لفضلهم وإظهاًرا 

عز -لرشفهم؛ ألنهم يؤذنون ويعلنون بتكبري اهلل 
صىل اهلل عليه -وتوحيده والشهادة لرسوهل  -وجل
صالة وإىل الفالح، بالرسالة، وادلعوة إىل ال -وسلم

يعلنونها من األماكن العايلة، وهلذا اكن جزاؤهم 
من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو 
وجهوههم، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة، فينبيغ 
لإلنسان أن حيرص ىلع أن يكون مؤذناً حىت ولو لم 

 يكن يف مسجد، فينبيغ أن يبادر ذللك.

** 

Narró Muawiah –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

““Los que hacen el adhan (llamado a la oración) serán 

las personas con los cuellos más largos” hay diferencia 

de opinión entre los salaf y las sectas contrarias en el 

significado, algunos dicen que el largo del cuello es 

algo literal, cuando las personas sean cubiertas por el 

sudor en el día del juicio sus cuellos largos les servirán 

para que no les afecte ese castigo ni el sudor, también 

se dice que el significado es que ellos serán los que 

más divisaran la misericordia de Alah, ya que quien 

observa algo estira su cuello para ver lo más lejos 

posible, otros dicen que significa que será por la gran 

recompensa que verán, también se dice que significa 

que ellos serán los líderes y autoridades de los árabes, 

ya que los líderes de ellos se describen con cuellos 

largos, otro significado es que serán los más seguidos 

etc. Su dicho “en el día del juicio” cuando Alah reviva a 

las personas los que hacían el adhan tendrán una 

característica especial que nadie más tendrá, y es que 

serán las personas con cuellos más altos, con eso 

serán reconocidos excelencia y nobleza, ellos hacían 

el llamado y llamaban a la grandeza de Alah en alto, Lo 

unificaban y atestiguaban la profecía de Su mensajero 

–la paz y las bendiciones sean con él- y su mensaje, 

llamaban a la oración y la felicidad, lo hacían en voz 

alta en lugares elevados y por eso es que su 

recompensa por esa labor será elevar sus cabezas y 

sus rostros, esto se hará elevando sus cuellos el día 

del juicio, es por eso que las personas deben procurar 

hacer el llamado a la oración aunque no sea en una 

mezquita, es importante que comiencen eso. Ver: Sharj 

Muslim (4/91), Sharj riyadh as salihin  (5/32)  
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 -ريض اهلل عنه-معاوية بن أيب سفيان  اتلخريج:
 صاحلني.رياض ال مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 فضل األذان. .1
 .، هذا مما أختص به اهلل هذه الطائفة من األمة اإلسالميةاملؤذنون أطول انلاس أعناقاً يوم القيامة .2

 .بيان رشف املؤذنني، وعلو مْنتلهم يوم القيامة .3

 املراجع:املصادر و

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، -2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -1
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، -3ه. 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ار ابن كثريحتقيق د. ماهر الفحل، د

صحيح مسلم؛ لإلمام -5ه. 1407القاهرة، الطبعة األوىل، -رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي، دار الريان للرتاث-4ه. 1426الرياض، 
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ -6ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتبمسلم بن احلجاج، حققه ورقم

 .ه1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
   (10115) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بُريدة األسليم  اتلخريج:
 سنن أيب داوود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الِوتر : الفرد، وهو ضد الشفع •

 :فوائد احلديث
الة ىلع .1  فيه ديلل ىلع وجوب الوتر، إال أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء، وىلع فرض صحته فهو َمَصوف الظاهر باألحاديث الَصحية ادلَّ

 .عدم وُجوبه

 املراجع:املصادر و

حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العَصية، صيدا، بريوت.  مشاكة املصابيح، ويل ادلين حممد  سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد
م. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، 1985اخلطيب اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة 

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

 فليس منا.
 

La oración impar (witr) es un deber, quien 
no la realice no es de los nuestros (lo 

repitió tres veces). 

 :احلديث .1629
عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت رسول 

، َفَمن »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  الِوتر َحقٌّ
، َفَمن لم يُوتر فليس ِمنَّا،  لم يُوتر فليس ِمنَّا، الِوتر َحقٌّ

، َفَمن لم يُوتر فليس ِمنَّا  «.الوتر َحقٌّ

** 

1629. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Buraida, y éste a su vez de su padre, 

que dijo: “Oí al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, diciendo: “La oración impar (witr) es un deber, 

quien no la realice no es de los nuestros (lo repitió tres 

veces).” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

: يأيت بمعىن اثلُّبوت،  معىن احلديث: "الِوتر َحق". احلَقُّ
ع، وفيه نوع تأكيد، ويأيت  نة والرشَّ أي: ثابت يف السُّ

وجوب، واملراد به هنا: تأكد مرشوعيته؛ مجعا بمعىن ال
الة ىلع عدم وجوبه.    بينه وبني األحاديث الَصحية ادلَّ
"َفَمن لم يُوتر فليس ِمنَّا". هذا من باب الوعيد والزَّجر 
ىلع ترك الوتر، وليس معناه أنه اكفر، بل املعىن: أن 
، َفَمن لم يُوتر فليس  ليس ُسنتنا وطريقتنا. "الوتر َحقٌّ

ِمنَّا..". وهذا تكرار للحكم زيادة يف تأكيده وإثباته. 
رمحهم -ىلع أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء 

 .فال يبىق فيه تعارض -اهلل

** 

El significado del hadiz: “La oración impar (witr) es 

obligatoria”, esto es, está estipulada y se debe realizar 

según la Sunna del Mensajero y en virtud de la ley 

islámica. También refleja un sentido de confirmación y 

se debe entender como una obligación, reafirmando su 

legitimidad, si lo entendemos a la luz de los otros 

hadices que indican que esta oración no es obligatoria. 

Así pues “quien no la realice no es de los nuestros”: se 

trata de una promesa y advertencia al mismo tiempo 

para todo aquel que no realice este rezo, sin que esto 

llegue a significar que sea un incrédulo (kafir), sino que 

no sigue lo precepto de nuestra Sunna y guía. “La 

oración impar (witr) es un deber, quien no la realice no 

es de los nuestros” lo reiteró tres veces como 

afirmación y énfasis. A pesar de que la mayoría de los 

ulemas, Al-lah los cubra con su misericordia, le otorgan 

un rango débil a este hadiz, sin embargo no hay nada 

que lo contradiga. 
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ن تاريخ. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدو
 .م2006ه، 1427عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (11267) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي أمحد النسايئ ابن ماجه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 حِبَتٍْم : بواجٍب جزًما. •
ء وكيفيته، وَشلْكِه وصورته •  .َكَهيْئَِة : حال اليشَّ

نة: الطريقة، حسنة اكنت أو قبيحة، وسنة انليب  ُسنَّة • عند الُمحدثني هو قوهل، وفعله، وتقريره، وعند الفقهاء ما  -صىل اهلل عليه وسلم-: السُّ
 .أثيب فاعله، ولم يُعاقب تاركه

 :فوائد احلديث
 .أن الصلوات اخلَمس من الفرائض .1

 .أن صالة الِوتر ُسنة .2

 املراجع:املصادر و

: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق
م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب 1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مَص، الطبعة: اثلانية، 

م. السنن الكربى، أمحد 2001ه، 1421 بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىلاألرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل
 -ه 1421بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

ه.  1430زيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل م. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن ي2001
هلل بن صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة: اخلامسة. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد ا

الوتر ليس حبتم كهيئة الصالة املكتوبة، ولكن 
  -صىل اهلل عليه وسلم-سنة سنها رسول اهلل 

La oración impar (witr) no es obligatoria 
como lo son las oraciones prescriptas, sin 

embargo es una tradición profética que 
cumplía el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz. 

 :احلديث .1630
الِوتر ليس حِبَتٍْم »قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع 

ئَِة الصالة الَمكتوبة، ولكن ُسنَّة َسنَّها رسول اهلل َكَهيْ 
 «.-صىل اهلل عليه وسلم-

** 

1630. EL HADIZ: 

De Ali Ibn Abu Talib, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “la oración impar (witr) no es obligatoria como lo 

son las oraciones prescriptas, sin embargo es una 

tradición profética que cumplía el Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

معىن احلديث: صالة الوتر ليس بواجبة، اكلصلوات 
ىل اهلل عليه ص-اخلَمس، ولكن ُسنَّة َسنَّها رسول اهلل 

َسنَّ نلا  -صىل اهلل عليه وسلم-، أي: أن انليب -وسلم
الِوتر ولم يُوجبه علينا.وهذا تأكيد لقوهل: "ليس 

 حِبَتم"، فالوتر صالة مستحبة ومندوبة فقط.

** 

El significado de este hadiz es que “la oración impar 

(witr) no es obligatoria como sí lo son las oraciones 

prescriptas”, esto es, las cinco oraciones obligatorias. 

Sin embargo, la oración impar (witr) es una tradición 

profética que cumplía el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz”. Por lo tanto, esta oración 

voluntaria solamente es bien valorada y está indicada, 

puesto que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, nos la relegó como tradición pero no la impuso 

como obligatoria. Véase “Tashilu al-ilmám ( ”2/371.)  
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م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان  2003ه، 1423سدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، عبد الرمحن البسام، مكتبة األ
 .م2006ه، 1427بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (11263) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

  هر احلجرالوَل للفراش، وللعا
El hijo es del lecho sobre el que haya 

nacido. El que haya fornicado tendrá su 
merecido en pedrada. 

 :احلديث .1631
اْختََصَم سعد بن »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

أيب وقاص، وعبد بن َزْمَعَة يف غالم: فقال سعد: يا 
رسول اهلل، هذا ابن أيخ عتبة بن أيب وقاص، عهد إيل 

ه ابنه، انظر إىل شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أيخ أن
يا رسول اهلل، ُودِلَ ىلع فَِراِش أيب من َويِلَدتِِه، فنظر 

إىل َشبَِهِه، فرأى  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َشبًَها بَيًِّنا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الودُل 

ِجيِب منه يا َسوَْدُة. فلم لِلِْفَراِش ولِلَْعاِهِر احلََجُر. واْحتَ 
 «.يََر َسوَْدَة َقطُّ 

** 

1631. EL HADIZ: 

De Aicha, que Al-lah esté complacido con ella, que dijo: 

“Saad Ibn Abu Waqás y Abd Ibn Zam’ah discutieron al 

respecto de un niño. Dijo Saad: ‘Mensajero de Al-lah, 

este niño es el hijo de mi hermano Utbata Ibn Abu 

Waqás. Él me prometió que es su hijo. Mira el parecido 

que tiene con él’. Abd Ibn Zam’ah dijo, por su parte: 

‘Mensajero de Al-lah, este niño es mi hermano. Nació 

sobre el lecho de mi padre”. El Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, observó su parecido y le 

encontró un gran parecido con Utbata. Luego dijo: ‘Abd 

Ibn Zam’ah, es tuyo. El hijo es del lecho sobre el que 

haya nacido. El que haya fornicado tendrá su merecido 

en pedrada. Sawda, ocúltate ante él’. Así, nunca más 

vio a Sawda.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

اكنوا يف اجلاهلية يَضبون ىلع اإلماء رضائب 
يكتسبنها من فجورهن، ويلحقون الودل بالزاين إذا 
اداعه. فزنا عتبة بن أيب وقاص بأمة لزمعة بن األسود، 
فجاءت بغالم، فأوىص عتبة إىل أخيه سعد بأن يلحق 

ا جاء فتح مكة، ورأى سعد هذا الغال م بنسبه. فلمَّ
الغالم، عرفه بشبهه بأخيه، فأراد استلحاقه، أي أن 
يلحقه بأخيه. فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة، 
فأدىل سعد حبجته ويه: أن أخاه أقر بأنه ابنه، وبما 
بينهما من شبَه. فقال عبد بن زمعة: هو أيخ، ودل من 

مة اليت ودلته، فهو ويلدة أيب، يعين: أبوه سيد األ
 -صىل اهلل عليه وسلم-صاحب الفراش. فنظر انليب 

إىل الغالم، فرأى فيه شبها بَيِّنًا بعتبة. وقىض به لزمعه 
وقال: الودل للفراش، وللعاهر الزاين اخليبة واخلسار، 
فهو بعيد عن الودل؛ ألن األصل أنَّه تابع ملالك األمة 

ولكن ملا اذلي يستحقه، وطأها بطريقة صحيحة، 
 -صىل اهلل عليه وسلم-رأى شبه الغالم بعتبة، تورع 

أن يستبيح انلظر إىل أخته سودة بنت زمعة بهذا 
النسب، فأمرها باالحتجاب منه؛ احتياطا وتوراُعً. 

 فالشبه والقرائن ال يلتفت هلا مع وجود الفراش.

** 

En el periodo de la Ignorancia (Yahiliya), solían cobrar 

un precio a cambio de que las esclavas contraigan 

relaciones sexuales con otros hombres. Si el que haya 

fornicado con esa esclava lo reclama, se le podía ceder 

la tutela del hijo que haya tenido con ella. Utbata Ibn 

Abu Waqás fornicó en el periodo de la Yahiliya con una 

esclava de Zam’ah Ibn Al-Aswad. Ésta tuvo a raíz de 

ello un hijo. Así que Utbata delegó en su hermano Saad 

su voluntad de que acogiera en el seno de su familia a 

ese niño y que lo hiciera de los suyos. Cuando los 

musulmanes conquistaron Meca, Saad vio al niño y lo 

reconoció dado el parecido que guarda con su 

hermano. Así que quiso integrarlo en su familia. No 

obstante, Abd Ibn Zam’ah no se lo permitió y los dos 

litigaron al respecto de quién debe poseer la tutela de 

ese niño. Saad aportó su argumento: que su hermano 

le reafirmó que es su hijo y por el parecido que hay 

entre ambos. Abd Ibn Zam’ah, sin embargo, dijo: este 

niño es mi hermano. Nació sobre el lecho de mi padre. 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

observó su parecido y le encontró un gran parecido con 

Utbata. Sin embargo, decretó que le pertenece a 

Zam’ah, ya que el principio que se aplica en este caso 

es que el niño le pertenece al amo de la esclava. Y dijo 

el hijo es del lecho sobre el que haya nacido. El que 

haya fornicado solo le queda la perdición y la 

degradación. De hecho el vínculo que lo une con ese 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 - اهلل عنهاريض-اعئشة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يف غالم : اسمه عبدالرمحن. •
 .ويلدته : جاريته •

 .دة أن حتتجب عنههو لك : أخوك؛ إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سو •

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

 .املحصن وللعاهر احلجر : للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه، وتفسري هذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك اعهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه •

 .فاحتجيب منه : أمر باحلجاب، ىلع سبيل االحتياط •

 :فوائد احلديث
 .أن االستلحاق ال خيتص باألب، بل جيوز من األخ وغريه من األقارب .1

 .أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه، إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش .2

العقد(، وأن األمة فراش، لكن ال تعترب إال بوطء السيد، فال أن الزوجة تكون فراشاً بمجرد عقد انلاكح وإماكن الوطء )حصول اخللوة بعد  .3
 .يكىف جمرد امللك. والفرق بينهما، أن عقد انلاكح مقصود للوطء، وأما تملك األمة، فلمقاصد كثرية

 .رمأن الودل للفراش، برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش، واحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حم .4

زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع؛ ملا رأى الشبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب  -صىل اهلل عليه وسلم-أمر انليب  .5
 .وقاص

 املراجع:املصادر و

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

بد القادر األرناؤوط، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: ع -صىل اهلل عليه وسلم-األحاكم من الكم خري األنام 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري 1408دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج ه1422انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 .ه1423القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

   (6160) الرقم املوحد:

niño queda muy lejano. No obstante, cuando el 

Mensajero de Al-lah vio el parecido de ese niño con 

Utbata, se abstuvo de mirar a su hermana Sawda Bint 

Zam’ah y de decidir sobre su origen. De ahí que le haya 

ordenado que se oculte ante él como medida de 

cautela, puesto que no se debe reparar el parecido si 

ha habido relación de cohabitación. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 سنن ابن ماجه. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َزنَْديَّ : تثنية زند وهو عظم الساعد. •
ىلع  اجَْلَبَائِِر : مجع جبرية ويه ما جيرب به العظم املكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه، ويدخل يف ذلك الوسائل الطبية اكجلبس •

 .الكسور واللزقات ىلع أجزاء من ابلدن أو ىلع اجلروح وحنو ذلك

 :فوائد احلديث
 .رية وبيان سماحة اإلسالممرشوعية املسح ىلع اجلب .1

يمسح ىلع اجلبرية باحلدثني األكرب واألصغر، خبالف اخلفني /1املسح ىلع اجلبرية خيالف املسح ىلع اخلفني وىلع العمامة ببعض األحاكم منها:  .2
: فاملسح يوم ويللة للمقيم، وثالثة  أنَّ مسح اجلبرية يمتد حىتَّ يربأ اجلرح أو الكرس، خبالف اخلف وحنوه/2والعمامة واخلمار فيف األصغر فقط . 

الصحيح من قويل العلماء: أنَّه ال يشرتط يف /4أنَّه يمسح ىلع اجلبرية لكِّها، خبالف اخلف والعمامة واخلمار: فعىل أعاله. /3أيَّام ويلايلها للمسافر. 
 .اجلبرية ربطها ىلع طهارة،  خبالف اخلف والعمامة واخلمار

 .يف أمور ادلين سؤال أهل العلم عما يشلك .3

 املراجع:املصادر و

فيصل عيىس ابلايب  -سنن ابن ماجه: البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 
سالم ه(. تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدال1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5احلليب. توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط

-انكْست إحدى زندي فسألت رسول اهلل 
فأمرين أن أمسح َع  -صىل اهلل عليه وسلم

 اجلبائر
 

Tuvo una rotura de brazo, así que le 
pregunté al Mensajero de Al-lah, Él le 
bendiga y le dé paz, (qué hacer en la 

ablución). Él me ordenó que pasara la 
mano húmeda por encima de la escayola 

que cubre mi brazo. 

 :احلديث .1632
قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 

صىل -انكرست إحدى َزنَْديَّ فسألُت رسوَل اهلل 
 فأمرين أن أمسح ىلع اجَْلَبَائِِر. -اهلل عليه وسلم

** 

1632. EL HADIZ: 

De Alí Ibn Abu Talib, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “Tuvo una rotura de brazo, así que le pregunté al 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, (qué 

hacer en la ablución). Él me ordenó que pasara la 

mano húmeda por encima de la escayola que cubre mi 

brazo.” 

 ضعيف جداً   :درجة احلديث
** 

Hadiz muy débil. 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث يرس اإلسالم يف حكم اجلبائر حال 
الوضوء كيف يفعل بها لعدم املقدرة ىلع غسل 

 -صىل اهلل عليه وسلم- العضو املجرب، فأمر انليب
باملسح عليها وأن ذلك جيزئ عن غسله. واحلديث 
وإن اكن ضعيًفا فإن معناه صحيح وقد وردت آثار 
عن الصحابة بمعناه، وال مانع من ذكره لالعتضاد 

 واالستشهاد.

** 

Este hadiz muestra la comodidad de la norma islámica 

en caso de que un miembro esté escayolado a la hora 

de hacer la ablución: el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, le ordenó a Alí Ibn Abu Talib, Al-

lah esté complacido con él, que pasara la mano 

húmeda por encima de la escayola que cubre su brazo 

y con esto ya no tiene que lavar el brazo. 
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ه(. ضعيف سنن ابن 1427(، املكتبة اإلسالمية، مَص، )1ه(. رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط1427(، )1السليمان، )ط
 .ه1417ماجه، األبلاين، مكتبة املعارف الرياض الطبعة األوىل

   (10020) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 . -ريض اهلل عنه  -أبو هريرة  اتلخريج:

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ 
طان يبيت َع فليستنرث ثالثا، فإن الشي
 خيشومه

 

Cuando uno de ustedes se despierte del 
sueño y realice la ablución menor, que 

aspire agua por la nariz y la expulse tres 
veces. Pues, en verdad que el demonio 

pernocta en la parte más profunda de su 
nariz. 

 :احلديث .1633
إذا اْستَيقَظ »اعً: مرفو -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 فليَستنرْث ثالثا، فإن 
َ
أحُدكم من منامه فتوضأ
 «.الشيطان يبيت ىلع َخيُشومه

** 

1633. EL HADIZ: 

Abû Huraira, que Al-lah esté complacido con él, narró 

que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él, dijo: “Cuando uno de ustedes se despierte 

del sueño y realice la ablución menor, que aspire agua 

por la nariz y la expulse tres veces. Pues, en verdad 

que el demonio pernocta en la parte más profunda de 

su nariz.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

هريرة أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: "إذا  خيرب أبو
استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ": أي: أراد الوضوء. 
" فليستنرث": أي: يلغسل داخل أنفه " ثالثا ". وجاء 
اتلعليل انلبوي هلذا االستنثار للقائم من نوم يلله؛ 
بقوهل:  "فإن الشيطان: " الفاء للسببية " يبيت ىلع 

ن الشيطان إذا لم يمكنه الوسوسة خيشومه ": يعين: أ
عند انلوم لزوال اإلحساس يبيت ىلع أقىص أنفه؛ 
يلليق يف دماغه الرؤيا الفاسدة، ويمنعه عن الرؤيا 

صىل اهلل عليه  -الصاحلة، ألن حمله ادلماغ فأمر 
أن يغسلوا داخل أنوفهم إلزالة لوث الشيطان  -وسلم 

األنف  ونتنه منها، وبيتوتة الشيطان حقيقية، فإن
أحد املنافذ إىل القلب وليس عليه وال ىلع األذنني 
غلق، ويف احلديث: إن الشيطان ال يفتح الغلق وجاء 
األمر بكظم الفم يف اتلثاؤب من أجل عدم دخول 

 الشيطان يف الفم.

** 

En este hadiz Abû Huraira narra que el Profeta, que la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: 

“Cuando uno de ustedes se despierte del sueño y 

realice la ablución menor, que aspire agua por la 

nariz…”; es decir, que introduzca agua en su nariz tres 

veces. Se hace esto porque el Profeta, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sea con él, informó que el 

demonio pernocta en la parte más profunda de la nariz. 

Por lo tanto, si el demonio no ha sido capaz de 

susurrarle mientras está dormido debido a que la 

capacidad sensorial es nula durante el sueño, 

entonces permanecerá en la parte más profunda de la 

nariz de la persona, y aprovechando el sueño, le hará 

tener sueños corruptos, y le privará de tener sueños 

piadosos; ya que para el demonio, la nariz durante el 

sueño reemplaza al cerebro. Por ello, el Profeta, que la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, ordenó a 

que al despertar se aspire agua por la nariz para 

eliminar las impurezas e inmundicias del demonio, ya 

que él verdaderamente pernocta en lo más profundo 

de la nariz de las personas; porque la nariz es una de 

la vías hacia el corazón al igual que los oídos, ambos 

órganos no están cubiertos. Y esta mencionado en otro 

hadiz que: “El demonio no puede abrir aquello que está 

cubierto”. Y es por esta razón que se ordena cerrar la 

boca al bostezar, para que el demonio no entre en 

entre en la misma. 
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 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فليستنرث : يلخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه، والالم لألمر . •
 .ثالثاً : أي يكون االستنثار ثالثاً  •

 . يبيت : يمكث بالليل نام أو لم ينم •

الشيطان : الشيطان: واحد الشياطني، من خملوقات اهلل رشير مفسد، وهم اعلم غييب، اهلل أعلم بكيفية خلقهم، وهم من ذرية إبليس  •
 . لوقون من نار، وقد جعل اهلل هلم القدرة ىلع اتلكيف والتشلك؛ حلكمة أرادها جلَّ وعالخم

 . خيشومه : هو أىلع األنف من داخله •

 :فوائد احلديث
رس يرشع االستنثار عند االستيقاظ من انلوم وإن لم يصادف وضوءاً، إما ملرض أو لكونه اعدماً املاء، ولكن عنده ما يستنرث به، فإن لم يتي .1

 .تنثاره يف الوضوء، فإنه حاصل به فعل املرشوعذلك كىف اس

 االستنثار فرع عن االستنشاق .2

 . تقييده بنوم الليل، أخذاً من لفظ "يبيت"؛ فإن ابليتوته ال تكون إال من نوم الليل، وألنه مظنة الطول واالستغراق .3

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

 . يطان؛ فإنه يريد الولوج إىل ابن آدم مع لك طريق، وهو جيري منه جمرى ادلماالحرتاس من الش .5

 املراجع:املصادر و

ه( ُسبل السالم، للصنعاين، )د.ط (، دار احلديث، )د.ت( تسهيل اإلملام 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
(، املكتبة 1ه( رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط1427)(، 1للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )ط

م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط1427اإلسالمية، مَص، ) ه( صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1ه( منحة العالَّ
ه(. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد 1422ية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطان1زهري بن نارص انلارص، ط

 عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ت(
   (8377) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ن أيب طالب، ومعاذ بن جبل يلع ب اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 مرشوعية دخول الالحق مع اإلمام يف أي جزء من أجزاء الصالة أدركه، من غري فرق بني الركوع والسجود والقعود. .1

 املراجع:املصادر و

حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد 
م. نيل األوطار، حممد بن يلع الشواكين ايلمين، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار 1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مَص، الطبعة: اثلانية، 

حيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة م. ص1993ه، 1413احلديث، مَص، الطبعة: األوىل، 
ه. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت. بلوغ املرام من أدلة 1408

 .م 2014ه، 1435ين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقال
   (11310) الرقم املوحد:

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

Cuando uno de ustedes alcanza que la 
oración ya había comenzado y encuentra al 

imam en una determinada postura, debe 
hacer lo mismo que el imam. 

 :احلديث .1634
ريض اهلل -عن يلع بن أيب طالب، ومعاذ بن جبل 

إذا أىت أحُدكم الصالةَ واإلمامُ ىلع »مرفواًع:  -عنهما
 «.حال، فلْيصنْع كما يصنع اإلمامُ 

** 

1634. EL HADIZ: 

De Ali Ibn Abu Talib, de Muadh Ibn Yabal, Al-lah esté 

complacido con ellos, que el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, dijo: “Cuando uno de ustedes 

alcanza que la oración ya había comenzado y 

encuentra al imam en una determinada postura, debe 

hacer lo mismo que el imam.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال من قيام أو 
ركوع أو سجود أو قعود، فليوافق اإلمام فيما هو فيه 
من القيام أو الركوع أو غري ذلك، وال ينتظر حىت 

 له العوام.يقوم اإلمام كما يفع

** 

Si uno de ustedes alcanza que la oración ya había 

comenzado y encuentra al imam en una determinada 

postura, bien está en postura de genuflexión (ruku’) o 

postrado con la cabeza sobre el suelo (suyud) o 

sentado, debe hacer lo mismo que el imam y tomar la 

misma postura que él, y no esperar a que el imam se 

ponga de pie como hace la mayoría. 
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إذا أرسلَت لَكَْبَك الُْمَعلََّم وذكرَت اْسَم اهلل، فَُُكْ 
  ما أمسك عليك

Si envías tu perro adiestrado en la cacería y 
mencionas el nombre de Al-lah sobre lo que 

hayan cazado, puedes comer lo que haya 
capturado. 

 :احلديث .1635
قال: قلُت: يا  -ريض اهلل عنه-عن عدّي بن حاتم 

رسُل الالكب املعلَّمة، فيُمِسكَن يلّع، 
ُ
رسول اهلل، إين أ

وأذكُر اسم اهلل؟ فقال: "إذا أرسلَت لكبََك املعلََّم، 
قلت: وإن وذكرَت اسَم اهلل، فلُكْ ما أمسَك عليك"، 

ْكها لكٌب ليس منها"،  قتلَن؟ قال: "وإن قَتلَْن، ما لم يرَْشَ
ُصيُب؟ فقال: 

ُ
قلُت هل: فإين أريم بالِمْعراض الصيَد فأ

"إذا رميَت باملعراِض فخَزَق فلكُْه، وإن أصابَه بَعْرٍض  
فال تأكلُْه". وحديث الشعيب، عن عدي حنوه، وفيه: 

تأكل؛ فإين أخاف "إال أن يأكل اللكب، فإن أكل فال 
أن يكون إنما أمسك ىلع نفسه، وإن خالطها الكب 
من غريها فال تأكل؛ فإنما سميت ىلع لكبك، ولم تسم 
ىلع غريه". وفيه: "إذا أرسلت لكبك امللكب فاذكر اسم 
اهلل، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه، وإن 
أدركته قد قتل ولم يأكل منه فلكه، فإنَّ أْخَذ اللكِب 

اَكته". وفيه أيضا: "إذا رميت بسهمك فاذكر اسم ذَ 
ويف رواية: -اهلل". وفيه: "فإن اغب عنك يوما أو يومني 

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

 ال تدري املاء قتله، أو سهمك؟

** 

1635. EL HADIZ: 

De Uday Ibn Hatim, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “Dije: ‘Mensajero de Al-lah, empleo perros 

adiestrados en la cazaría y cazan animales, 

¿menciono el nombre de Al-lah sobre lo que hayan 

cazado para poder comerlo o qué?’ Dijo: ‘Si envías tu 

perro adiestrado en la cacería y mencionas el nombre 

de Al-lah sobre lo que hayan cazado, puedes comer lo 

que haya capturado’. Pregunté de nuevo: ‘¿Aunque ya 

lo hayan matado?’ Dijo: ‘Sí, aunque lo hayan matado, 

siempre y cuando no participe otro perro ajeno a ellos’. 

Le dije: ‘¿Y puedo comer lo que cace con mi lanza?’ 

Me dijo: ‘Si alcanzas la cacería con tu lanza y la punta 

de esta penetra en el cuerpo del animal, puedes 

comerlo, pero si solo lo matas con el golpe del costado 

de la lanza, no lo comas’”. Por otro lado, está el hadiz 

de Al-Chaabi, de Uday y otros, en el que se dice: 

“Excepto cuando el perro coma parte de ese animal. Si 

lo hace, no comas esa carne. Temo que no la haya 

cazado por sí solo, así que si participan otros perros 

con él, no comas esa carne, puesto que solo has 

pronunciado el nombre de Al-lah sobre tu perro y no lo 

has hecho sobre los demás”. También se dice en ese 

hadiz: “Si mandas tu perro adiestrado a la caza, 

pronuncia sobre él el nombre de Al-lah. Si apresa algún 

animal y lo alcanzas aún vivo, degüéllalo como manda 

la norma islámica, y si alcanzas que ya le ha dado 

muerte pero aún no ha comido de su carne, puedes 

comerlo, puesto que su captura por el perro adiestrado 

es su degüello lícito”. También dice en él: “Si lanzas tu 

flecha para capturar una presa, menciona el nombre de 

Al-lah al hacerlo”. Y también: “Si no ves esa presa por 

un día, dos o tres y luego la encuentras, y observas que 

la única herida que tiene es la de tu flecha, puedes 

comer su carne. Sin embargo, si la encuentras 

ahogada en el agua, no la comas, puesto que no sabes 

cuál de los dos, el agua o tu flecha, la ha matado.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -سأل عدي بن حاتم رسول اهلل 
عن االصطياد بالالكب املعلَّمة، اليت علمها  -وسلم

** 

Uday Ibn Hatim, Al-lah esté complacido con él, le 

preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, por el empleo de perros adiestrados en la cazaría. 

Le dijo: si al envira tu perro adiestrado a cazar 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عديُّ بن حاتم  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نَّه َسْهٌم اَل ِريَش َعلَيه، ومجعه، َمعا •

َ
هل اللغة: أ

َ
سها حَمْنية، واذِلي ذكره أ

ْ
 ريض.الِْمْعَراُض : عصا رأ

ِمية وَنَفَذ فيها •  .فََخَرَق : أَصاَب الرَّ

ْعيِب : اعمر بن رشاحيل املحدث الراوية املشهور •  .الشَّ

 .الُْملَكََّب : الُْمَعلَّم •

 .ذاكته : أي أن أخذ اللكب هل ذاكة رشعية بمْنلة ذبح احليوان •

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

 .الصيد حياً أو ميتاً 

 .حتريم الصيد اذلي اشرتك يف قتله اللكب املعلَّم وغري املعلَّم .2

 .ًوا وجهاًل أنه البد من التسمية عند إرسال السهم، ويلحق بالسهم لك سالح صنع للريم من ابلنادق بأنواعها وأسمائها، وتسقط التسمية سه .3

 .ال حيل الصيد اذلي اشرتك يف قتله املعلم وغريه؛ ألن غري املعلم لم يُذَكر اسم اهلل عند إرساهل، وكذلك اللكب اذلي ُجهل مصدره .4

 .ال حيل الصيد اذلي أكل منه اللكب املرسل وحنوه، خشية أن يكون صاده نلفسه ولم يصده لصاحبه .5

 .لطيور اجلارحة املعلَّمة ولو أكل من الصيدجواز األكل مما صاده الصقر وحنوه من ا .6

 .أن ما أدركته من صيد السالح، أو اجلارح حيًّا، فال بد من تذكيته، وإن اكن ميتاً فرميه أو قتل اجلارح إياه هو ذاكته .7

لك مما أمسكن عليك إذا صاحبها الصيد، فقال هل: 
ذكرت اسم اهلل عليها عند اإلرسال ما لم جتد معها 
لكباً آخر، فإن وجدت معها لكباً آخر فال تأكل فإنك 
إنما سميت ىلع لكبك ولم تسم ىلع لكب غريك، 
وكذلك إذا رميت باملعراض وهو الرمح وخزق أي 
دخل يف الصيد وأسال منه ادلم فلكه برشط التسمية، 

ه بعرضه فقتله بذلك فال تأكل، فإنه مات وإن أصاب
بالصدم فأصبح اكملرتدية وانلطيحة، وإذا أرسل لكبه 
ووجد الصيد حيًّا لم تقتله الالكب فإنه جيب عليه أن 
يذكيه حينئذ ويكون حالاًل ولو شاركه لكب آخر، 
وسأهل عن الريم بالسهم إذا ذكر اسم اهلل عليه فأمره 

نه يوم أو يومان ولم أن يأكل مما أصاب فإن اغب ع
جيد فيه إال أثر سهمه فإنه جيوز هل األكل منه فإن 
وجده غريقاً يف املاء فال يأكل فإنه ال يدري املاء قتله 

 أم سهمه.

mencionas el nombre de Al-lah, puedes comer todo lo 

que hayan cazado, siempre y cuando no participen con 

ellos otros perros ajenos. Si participan con ellos otros 

perros ajenos, no lo comas puesto que no has 

mencionado el nombre de Al-lah sobre esos otros 

perros. Lo mismo ocurre en caso de alcanzar la cacería 

con tu lanza: si la punta de esta penetra en el cuerpo 

del animal, y derrame su sangre, puedes comerlo con 

la condición de mencionar el nombre de Al-lah, pero si 

solo lo matas con el golpe del costado de la lanza, no 

lo comas porque se ha convertido en cadáver y se le 

aplica el mismo veredicto que el animal que muera de 

una cornada o ahogado. Por otro lado, si mandas tu 

perro adiestrado a la caza y apresa algún animal y lo 

alcanzas aún vivo, degüéllalo como manda la norma 

islámica, y de ese modo se convierte en lítico (halal) 

para ti, a pesar de que haya participado otro perro en 

la captura. También le preguntó por la cacería con 

flecha si se menciona el nombre de Al-lah al hacerlo. 

Él le indicó que era lícito comer lo que cace por ese 

modo. En caso de no ver esa presa por un día, dos o 

tres y luego la encuentra, y observa que la única herida 

que tiene es la de su flecha, puede comer su carne. Sin 

embargo, si la encuentra ahogada en el agua, no debe 

comerla, porque no sabe cuál de los dos, el agua o tu 

flecha, la ha matado. 
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 .قإذا جرحت الصيد فوقع يف ماء، واشتبه عليك: هل مات من سهمك أو من املاء فهو حرام، خشية أن يكون مات من الغر .8

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

 املراجع:املصادر و

فؤاد عبد ابلايق. ه. صحيح مسلم، ط دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد 1422صحيح ابلخاري، حتقيق حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، ط 
ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، ط دار 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط دار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل

 .ه1427ه. تأسيس األحاكم للنجيم، ط دار املنهاج 1426امليمان، 
   (6636) الرقم املوحد:
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 .رواه ابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 املراجع:املصادر و

عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن
فيصل  -م. سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية 2001ه، 1421سالة، الطبعة: األوىلاملحسن الرتيك، مؤسسة الر

ه، 1423، عيىس ابلايب احلليب. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة
ه. سلسلة األحاديث الضعيفة 1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل م. 2003

 م.1992ه، 1412واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
   (10042) الرقم املوحد:

 Cuando alguno de ustedes orine que sacuda  اتإذا بال أحدكم فلينَت ذكره ثالث مر
su pene tres veces 

 :احلديث .1636
-عن عيىس بن يزداد، عن أبيه قال: قال رسول اهلل 

َحُدُكْم فَلْيَنرُْتْ َذَكَرُه »: -صىل اهلل عليه وسلم
َ
إذا بال أ

 .«ثالث مرات

** 

1636. EL HADIZ: 

Narró Isa Ibn Iazdad que su padre, el mensajero de 

Alah -la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

"Cuando alguno de ustedes orine que sacuda su pene 

tres veces" 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أفاد هذا احلديث أن الرجل مىت: )بال أحدكم( أي: 
فرغ من بوهل، فما عليه إال أن )ينرت ذكره ثالث 

رتات( أي: جيذبه بقوة، فاالسترباء بذلك وحنوه ن
مندوب، فلو تركه واستنَج عقب االنقطاع، ثم توضأ 
صح وضوءه. واحلديث ضعيف؛ فال يرشع العمل 
بهذا، بل قال بعض العلماء من مذاهب خمتلفة بأنه 

 .بدعة

** 

Este hadiz indica que un hombre (Cuando orina) al 

terminar de hacerlo debe (sacudir su pene tres veces) 

es decir moverlo con un poco de fuerza para limpiarlo 

de los residuos, si no lo hace así pero al terminar lo 

lava con agua y después hace el wudu su purificación 

es correcta, el hadiz es débil, no se registra que hay 

que obrar de esa manera, incluso algunos sabios de 

las distintas escuelas han dicho que es innovación 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عنه: رواه ادلارقطينحديث عمر ريض اهلل عنه: رواه ادلارقطين حديث أنس ريض اهلل راوي احلديث:

 -مرفواع–وعن أنس  -موقوفا-عمر  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اخلُفني من الرِّْجلني.ال خيلْعُهما : أي: ال يْنع  •

 :فوائد احلديث
 .اشرتاط الطهارة يف املسح ىلع اخلفني، وأنه ال جيوز املسح عليهما إال إذا لُبَسا بعد كمال الطهارة .1

ىلع ديلل ىلع أنه ال جيب املسح ىلع اخلفني، بل هل خلعهما وغسل القدمني؛ لقوهل :" إن شاء "، وحديث ثوبان يف األمر باملسح عليهما حممول  .2
 .أو اإلباحة االستحباب

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح 
عليهما, ويلصل فيهما, وال خيلعهما إن شاء إال 

 من جنابة
 

Si alguno de vosotros realiza la ablución y 
se calza sus calcetines de cuero (juf), que 
pase las manos húmedas por encima de 

ellos y, si quiere, puede rezar con ellos sin 
quitárselos, excepto que haya tenido 

realizado algún acto de impureza mayor 
(yanaaba). 

 :احلديث .1637
 -ريض اهلل عنه-وعن أنس  -موقوفا-عن عمر 

يْه فَلْيَْمَسْح »مرفواع:  إذا توضأ أحدكم ولِبس ُخفَّ
عليهما, ويلَُصلِّ فيهما, وال خيلْعُهما إن شاء إال من 

 «.َجنابة

** 

1637. EL HADIZ: 

De Úmar, en un hadiz mauqúf (son palabras de un 

Sahaba) y de Anas en un hadiz marfu’ (es decir que 

son palabras del Mensajero de Al-lah), Al-lah esté 

complacido con ellos: “Si alguno de vosotros realiza la 

ablución y se calza sus calcetines de cuero (juf), que 

pase las manos húmedas por encima de ellos y, si 

quiere, puede rezar con ellos sin quitárselos, excepto 

que haya tenido realizado algún acto de impureza 

mayor (yanaaba).” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

إذا لبس الَمرء ُخفيه بعد أن توضأ، ثم بعد ذلك 
أحدث وأراد الوضوء، فله املسح عليه، ويصيل فيهما 
وال يْنعهما، ملا يف ذلك من املشقة واحلرج، بل هل 
ة؛ إال إذا  مَّ

ُ
املسح عليهما، تيسريا وختفيفا ىلع هذه األ

أْجنَب لزمه َخلع اخلُف واالغتسال ولو اكنت املدة 
باقية، وىلع هذا يكون املسح خاص يف حال الوضوء 

( توضيح األحاكم 1/86فقط.  سبل السالم )
 (1/165(تسهيل اإلملام)1/275)

** 

Si una persona se calza sus calcetines de cuero (juf) 

después de haber realizado la ablución, y luego hace 

sus necesidades y quiera volver a realizar la ablución, 

lo único que debe hacer es pasarle las manos húmedas 

por encima, y ya puede rezar con ellos puestos. Esto 

se debe a que es muy aduo descalzarse y volver a 

lavarse los pies, por eso es suficiente con pasarles las 

manos húmedas, con el fin de facilitar y aligerara las 

pautas a este pueblo. La excepción de esta norma se 

da cuando la persona realiza una impureza mayor 

como tener relaciones conyugales (yanaaba). En ese 

caso deberá quitarse los calcetines y ducharse (ghusl), 

aunque quede mucho para el rezo. Por este motivo, se 

le pasa las manos húmedas son en el caso de la 

ablución menor. Véase “Subul as-salam” (1/86) y 

“Tawdih al-ahkam” (1/275) y “Tashil al-ilmam ( ”1/165.)  
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خرى، و .3
ُ
منها ظاهر احلديث: جواز املسح من غري تقييد بمدة؛ لقوهل :" وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة " لكن هذا اإلطالق ُمَقيد بأحاديث أ

 .يلهايف توقيت املسح ىلع اخلفني، للمقيم املسُح يوًما ويللًة وللمسافر ثالثَة أيام بليا -ريض اهلل عنهما-حديث يلع، وصفوان 

أن املسح ىلع اخلفني خيتص باحلدث األصغر ال األكرب، أما احلدث األكرب فال جيوز املسح معه، بل البد من خلع اخلفني وغسل القدمني؛  .4
 ."لقوهل: "إال من َجنابة

 ."أنه اكن يصيل يف نعليه -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية الصالة يف اخلفني وحنوهما؛ لقوهل: "ويلصل فيهما"، وقد صح عنه  .5

 املراجع:املصادر و

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

 2006 _ه  1427 األوىل،: الطبعة الفوزان، اهلل عبد بن فوزان بن صالح: تأيلف املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. اإلساليم املكتب: انلارش
 ـه 1423اِمَسة، م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخل

 بدون طبعة وبدون تاريخم سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة:  2003 -
   (8392) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

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

Si alguno de ustedes viene a la mezquita 
que observe sus sandalias, si ve en ellas 

alguna suciedad o impureza que las limpie 
con la mano y rece con ellas. 

 :احلديث .1638
قال: بَينما  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدري 

يصيلِّ بأصحابه إذ  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ا رأى ذلك القوم  َخلع َنْعلَيه فوَضَعُهما عن يساره، فلمَّ

ا َقىض رسول اهلل  لَْقْوا نَِعالَُهْم، فلمَّ
َ
صىل اهلل عليه -أ

ُكْم ىلع ِإلَقاِء ما مَحَلَ »صالته، قال:  -وسلم
لَْقيَْنا نَِعانَلَا، «نَِعاِلُكم

َ
لَقيْت َنْعلَيْك فَأ

َ
، قالوا: رأْينَاك أ

-: إن جربيل -صىل اهلل عليه وسلم-فقال رسول اهلل 
-أتَايِن فأْخرَبيِن أن فيهما قََذرا  -صىل اهلل عليه وسلم

ًذى
َ
، وقال: إذا جاء أحدكم إىل املسجد -أو قال: أ

ًذى فَلْيَْمَسْحه فلينظر: فإن رَ 
َ
أى يف َنْعلَيه قََذرا أو أ

 ويلَُصلِّ فيهما.

** 

1638. EL HADIZ: 

Narró Abu Said Al Judri –Alah se complazca de él- dijo: 

en cierta ocasión el profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- estaba rezando con sus compañeros, se 

quitó sus sandalias y las puso a su izquierda, cuando 

las personas vieron eso hicieron lo mismo con sus 

sandalias, al terminar la oración el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- dijo: “¿Por qué se han quitado 

sus sandalias?” dijeron: como vimos que te quitaste tus 

sandalias nos quitamos las nuestras, el profeta –la paz 

y las bendiciones sean con él- dijo: “En verdad que 

Yibril –la paz sea con él- ha venido a mí y me informó 

que había una impureza –o dijo suciedad- en ella” 

luego dijo: Si alguno de ustedes viene a la mezquita 

que observe sus sandalias, si ve en ellas alguna 

suciedad o impureza que las limpie con la mano y rece 

con ellas. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

بأصحابه ذات  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انليب 
ثم َخلع نَعليه فجأًة فوَضَعُهما عن يساره، فلما يوم، 

ذلك، خلعوا نِعاهلم،  -ريض اهلل عنهم-رأى الصحابة 
، فلما -صىل اهلل عليه وسلم-تأسيًا ومتابعًة للنيب 

من صالته واتَلَفت  -صىل اهلل عليه وسلم-فَرغ 
إيلهم رآهم ىلع حالة غري احلال اليت دخلوا فيها 

َخلع نعاهلم.  فأجابوه  الصالة، فسأهلم عن َسبب
لَْقيَْنا نَِعانَلَا" أي: 

َ
لَقيْت َنْعلَيْك فَأ

َ
بقوهلم: "رأْينَاك أ

نَسخ إباحة  -ريض اهلل عنهم-متابعة لك؛ ألنهم ظنُّوا 
 -عليه الصالة والسالم-الصالة بانلَّعال، فبني هلم 

صىل اهلل -السبب من خلع نعليه بقوهل: "إن ِجربيل 
أو قال: -فأْخرَبيِن أن فيهما قََذرا أتَايِن  -عليه وسلم

ًذى
َ
جاء إىل انليب  -عليه السالم-" يعين: أن جربيل -أ
وهو يف صالته فأخربه؛ بأن  -صىل اهلل عليه وسلم-

-نعاهل ال تصلح الصالة فيهما لوجود القذر أو األذى 
-صىل اهلل عليه وسلم-ثم قال   -هذا شك من الراوي

فلينظر: فإن َرأى يف : "إذا جاء أحدكم إىل املسجد 

** 

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- rezó 

con sus compañeros cierto día y se quitó sus sandalias 

y las puso a su izquierda, cuando los sahabas –Alah se 

complazca de ellos- vieron eso también se quitaron sus 

sandalias como una forma de obedecer y seguir al 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- cuando 

terminó el rezo volteó a verlos y los vio de una forma 

distinta a la que tenian cuando entraron a la mezquita, 

les preguntó porque razón se habían quitado las 

sandalias y ellos respondieron: “como vimos que te 

quitaste tus sandalias nos quitamos las nuestras” es 

decir: para seguirte, ya que los sahabas –Alah se 

complazca de ellos- creyeron que se había abrogado 

la permisión de rezar con sandalias, el profeta –la paz 

y las bendiciones sean con él- les explicó el motivo por 

el que se quitó las sandalias cuando dijo: “En verdad 

que Yibril –la paz sea con él- ha venido a mi y me 

informó que había una impureza –o dijo suciedad- en 

ella” es decir: Yibril –la paz sea con él- vino ante el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- mientras 

estaba rezando y le informó que sus sandalias no eran 

aptas para rezar ya que tenia una impureza o suciedad, 

-el narrador duda- después el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- dijo: “Si alguno de ustedes 
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 رواه أبو داود أمحد ادلاريم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلُْدري  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َخلع : نََزع. •
 .أًذى : املراد به ُهنا: الَقذر •

 .قََذر : الوََسخ •

 :فوائد احلديث
 .وبعبادته -صىل اهلل عليه وسلم-بانليب  -تعاىل-ِشدة اعتناء اهلل  .1

 .عني انلجاسة، جاز الصالة فيهأن من تنجس نَعله، ثم مسحه باألرض أو غريه وزالت  .2

 .فيه أن من واجبات الصالة: إزالة انلَّجاسة، سواء اكنت انلَّجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلََدن أو ابلُقعة .3

خلع ال يعلم الغيب؛ ألنه دخل يف الصالة وهو جيهل تلبسه بانلجاسة، ثم سأهلم عن السبب اذلي محلهم ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أنه  .4
 .نعاهلم ولو اكن يعلم الغيب ملا صىل يف نعاهل املتنجسة وملا سأهلم عن سبب َخلعهم نعاهلم

ذى وانلجاسة، من أجل ُمبارشته األرض، فلو لم يَْكِف يف تطهريه إالَّ املا .5
َ
يعة ويرُسها، فاخلُفُّ كثرًيا ماَ يصاب باأل ء، لاكن يف ذلك سماحة الرشَّ

ة وَحرج ىلع انلَّاس  .َمَشقَّ

بذلك، فقال: )خالفوا ايلهود فإنهم ال يصلُّون يف  -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب الصالة بانلِّعال، إذا صىل يف ماكن غري مفروش، وقد أمر  .6
ب؛ ملا رواه عمرو جينَعاهلم، وال ِخَفافِهم(. رواه أبو داود، وعند الزبار بلفظ: )خالفوا ايلهود وصلُّوا يف نَِعالكم( واألمر حممول ىلع االستحباب وال 

يُصيل َحاِفياً ومنتعاًل(. رواه أبو داود، لكن بعد أن فُرشت اغلب املساجد  -صىل اهلل عليه وسلم-بن شعيب عن أبيه عن جده قال: )رأيت انليب 
 . مما قد حيصل هلم بسبب جماورتهبالُفرش، فإن األوىل واألفضل للمصيلِّ أن يصيلِّ َحافيا حفاظا ىلع املال وىلع نظافة املسجد ومنعا تلأذي املصلني

عن استحباب وضع انلِّعال عن يسار الُمصيل دون ايلمني إذا اكن لن يصيل فيهما، وهذا خاص باإلمام، أما املأموم، ففيه تفصيل: فإن لم يكن  .7
-يتأذى بها غريه؛ ملا رواه أبو هريرة يساره أحد وضعها عن يساره، وإن اكن عن يساره أحد وضعها بني قدميه أو خارج املسجد أو يف موضع آخر ال 

: )إذا صىل أحدكم فال يضع نعليه عن يمينه وال عن يساره فتكون عن يمني غريه، إال أن ال -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه
 .يكون عن يساره أحد، ويلضعهما بني رجليه(. رواه أبو داود وحسنه األبلاين

 .عال، إذا اكن فيهما أًذى، أو قذٌر، أو جنَاسةال جيوز دخول املسجد بانلِّ  .8

ًذى فَلْيَْمَسْحه ويلَُصلِّ فيهما" إذا أراد 
َ
َنْعلَيه قََذرا أو أ

الَة فيهما، فالواجب عليه  دخوَل املسجد بهما والصَّ
انلََظُر فيهما: فإن رأى فيهما قذًرا، أو أًذى، مسَحُه 
باألرض أو بغريها، لزييل ذلك، ثمَّ صىلَّ بهما، وليس 

ن البد أن يُصيل فيهما، فقد يُصيل معىن هذا أن اإلنسا
فيها وقد ال يصيل، ولكن إذا أراد أن يُصيل بهما تعني 
عليه اتلأكد من نظافتهما، ثم صىل بهما إن شاء، ومن 
صىلَّ ولم يتنبه للنجاسة، سواء اكنت يف نْعِله أو 
ِشَماغه أو قُبعته أو ثوبه، ثم َعلم بها يف أثناء الصالة 

اكنت يف ثوبه أو رسواهل وأمكن بادر إىل خلعه...فإن 
اتلََّخلص منها مع بقاء ما يَسرت عورته َخلعه، ومىض 
يف صالته وال إاعدة عليه وإن اكن ال يتمكن من 
خلعه إال بكشف عورته قطع صالته، وسرت عورته 

 وأاعد الصالة.

viene a la mezquita que observe sus sandalias, si ve 

en ellas alguna suciedad o impureza que las limpie con 

la mano y rece con ellas” si quiere entrar a la mezquita 

y rezar con ellas, debe fijarse y si ve alguna suciedad 

o impureza que la limpie con el suelo u otra cosa, para 

eliminar dicha impureza, después que rece con ellas, 

esto no significa que la persona está obligada a rezar 

con sandalias, si quiere puede hacerlo sino no lo hace, 

sin embargo si quiere rezar con ellas que se asegure 

de su limpieza solo después de hacerlo que rece, quien 

reza y no se fija en la impureza ya sea en las sandalias, 

ropa o turbante, y durante la oración se da cuenta de 

alguna suciedad debe quitarse la prenda, si la suciedad 

está en su ropa o pantalón si puede quitársela 

manteniendo su aura cubierta que lo haga y continúe 

con su oración, si su aura queda descubierta entonces 

que interrumpa su rezo cubra su aura y repita la 

oración. 
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ْر بَ  .9 َذى والَقَذر؛ ألنَّها موضُع عبادة، فيجب أْن تكون طاهرًة نظيفة؛ قال تعاىل: ) َوَطهِّ
َ
ائِِفنَي فيه احرتام املساجد، وتطهرُيَها عن األ ييِْتَ لِلطَّ

ُجوِد (، ]احلج:  ِع السُّ كَّ  .[26َوالَْقائِِمنَي َوالرُّ

َخلع نَعله وهذا يستلزم احلركة، إال أنها حركة  -صىل اهلل عليه وسلم-لَعمل القليل يف الصالة، إذا اكن ملصلحة الصالة؛ ألن انليب جواز ا .10
 .يسرية

 .-صىل اهلل عليه وسلم-يستفاد من قوهل: "فلما رأى ذلك القوم، ألقوا نعاهلم" كمال ُمتابعة الصحابة للنيب  .11

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.  مسند اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليما ن بن األشعث السِّ
ه.  سنن ادلاريم، تأيلف: عبد 1421تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

م. مشاكة  2000 - ـه 1412ن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين انلارش: دار املغين للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، اهلل ب
م. توضيح األحاكم 1985املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة اثلاثلة، 
م. مرقاة  2003 - ـه 1423ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 1422املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة األوىل، 
م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش  2006 _ ـه 1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

ح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن م. رش 2014 - ـه 1435واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل، 
 .العباد، نسخة اإللكرتونية

   (10648) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود ابن ماجه الرتمذي أمحد. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
أكانت انلقمة، أو انلعمة خاصة هذا احلديث يدل ىلع سجدة يقال هلا: "سجدة الشكر"، ويه مستحبة عند جتدد نعمة، أو اندفاع نقمة، سواء  .1

 بالساجد، أم اعمة للمسلمني.
 .سجود الشكر ال يفتقر إىل طهارة واستقبال القبلة كسجود اتلالوة .2

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

 املراجع:املصادر و

كر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الف
أمحد بن  حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، دار الفكر، بريوت. مسند اإلمام

باين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشي
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: 2001ه، 1421الرسالة، الطبعة: األوىل

 .ه1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل  م.2003ه، 1423اخلاِمَسة 
   (11244) الرقم املوحد:

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

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, “cuando recibía una noticia que le 

alegraba o le complacía, solía postrarse 
ante Al-lah en señal de agradecimiento.” 

 :احلديث .1639
أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب بكرة، عن انليب 

َ به َخرَّ ساجدا شاكرا »اكن  إذا جاءه أمر رسور، أو برُشِّ
 «.هلل

** 

1639. EL HADIZ: 

De Abu Bakr, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga 

y le dé paz, “cuando recibía una noticia que le alegraba 

o le complacía, solía postrarse ante Al-lah en señal de 

agradecimiento.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف فعل انليب 
يرسه أو بشارة بيشء حسن؛ أنه  لكما جاءه أمر -وسلم

. سجود -تعاىل-اكن خير ساجداً سجود شكر هلل 
الشكر رشع عند انلعم املتجددة، أما انلعم املستمرة 
كنعمة اإلسالم ونعمة العافية والغىن عن انلاس وحنو 
ذلك فهذه ال يرشع السجود هلا؛ ألن نعم اهلل دائمة ال 

إلنسان تنقطع، فلو رشع السجود ذللك الستغرق ا
عمره يف السجود، وإنما يكون شكر هذه انلعم 

 .-تعاىل-وغريهما بالعبادة والطاعة هلل 

** 

Este noble hadiz nos muestra el comportamiento del 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, cada 

vez que recibía una noticia agradable o algo que le 

alegraba: que solía postrarse ante Al-lah 

Todopoderoso en señal de agradecimiento. La 

postración en señal de agradecimiento está permitida 

cuando al siervo le alcance un bien novedoso. No 

obstante, con respecto a los otros bienes que se 

suceden como el Islam, la buena salud, el no necesitar 

la ayuda de los demás, etc. no está permitido postrarse 

por ellos, puesto que los bienes y la gracia de Al-lah 

son constantes e ininterrumpidos. Si Al-lah hubiera 

permitido postrarse en estos casos, el ser humano se 

pasaría la vida entera postrándose y rezando. Por lo 

tanto, el agradecimiento de estos bienes constantes se 

realiza por medio de los actos de adoración a Al-lah 

Todopoderoso. 
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كوع يف الركعة األخرية ِمن  َسه ِمن الرُّ
ْ
إذا َرَفَع رَأ

الَفْجر قال: امهللَّ الَْعْن فاُلنًا وفاُلنًا، بعَدما يقول: 
بَّنا ولك احَلْمُد، فأنزل اهلل: َسِمَع اهلل ملن َْحَِده رَ 

ٌء( ْمِر ََشْ
َ
 )لَيَْس لََك ِمَن األ

 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, decía al levantar su cabeza de la 
prosternación para volverse erguido, en la 

última prosternación de la oración del alba: 
‘¡Oh Señor! Maldice a tal y tal persona’. 

Esto lo decía después de decir: ‘Sami’a Al-
lahu liman hamidah. Rabaná wa laka 

alhamd’ (Al-lah escucha a quien Lo alaba. 
Para Ti, oh Señor, son las alabanzas)”. 

Después de esto, fue revelada esta aleya 
“No es asunto tuyo si Él acepta su 

arrepentimiento o les castiga” [Corán 
3:128]. 

 :احلديث .1640
أنه سمع  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

يقول: إذا َرَفَع  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
كوع يف الركعة األخرية ِمن الَفْجر:  َسه ِمن الرُّ

ْ
امهللَّ »َرأ

َده َسِمَع ا»بعَدما يقول: «. الَْعْن فاُلنًا وفاُلنًا هلل ملن مَحِ
ْمِر «. َربَّنا ولك احلَْمدُ 

َ
فأنزل اهلل: )لَيَْس لََك ِمَن األ

َميََّة، 
ُ
ٌء ...( اآلية. ويف رواية: يَْدُعو ىلع َصْفَواَن بِن أ يَشْ

لَْت: )لَيَْس  وُسهيِْل بن َعْمٍرو، واحلارث بن هشام، فَْنَ
ٌء(. ْمِر يَشْ

َ
 لََك ِمَن األ

** 

1640. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido con él, 

que “oyó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, decir al levantar su cabeza de la prosternación 

para volverse erguido, en la última prosternación de la 

oración del alba: ‘¡Oh Señor! Maldice a tal y tal 

persona’. Esto lo decía después de decir: ‘Sami’a Al-

lahu liman hamidah. Rabaná wa laka alhamd’ (Al-lah 

escucha a quien Lo alaba. Para Ti, oh Señor, son las 

alabanzas)”. Después de esto, fue revelada esta aleya 

“No es asunto tuyo si Él acepta su arrepentimiento o 

les castiga” [Corán 3:128]. En otra narración, que: “El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estaba 

maldiciendo a Safwan Ibn Umayyah, Suhail Ibn ‘Amru 

y Al-Hariz Ibn Hisham. Entonces, fue revelada esta 

aleya “No es asunto tuyo si Él acepta su 

arrepentimiento o les castiga” [Corán 3:128]. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

نا عبُد اهلل بن عمَر  يف هذا  -ريض اهلل عنهما-خُيْرِبُ
اكن إذا رَفع  -صىل اهلل عليه وسلم-احلديث: أن انليب 

كوع يف الركعة  َسه ِمن الرُّ
ْ
األخرية ِمن الَفْجر، وبعَد َرأ

ده»قوهل:  ، يقنت ىلع بعَض ُرؤَساء «سِمع اهلُل ملن مَحِ
ُحٍد، 

ُ
اهم بأسمائهم، آَذوْه يوَم أ املرشكني، وُربَّما سمَّ

نَْزل اهلل عليه ُمَعاتِبًا هل آيًة 
َ
ويلعنهم بأسمائهم؛ فأ

َتْمنَُعه من ذلك: }ليس لك من األمر يشء{؛ وذلك ملا 
اهلل ِمن أنهم سيُْسِلُمون، وسيَْحُسن  َسبََق يف علم

 إسالُمهم.

** 

Abdullah Ibn Úmar, Al-lah esté complacido con él, nos 

informa en este hadiz de que el Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, al levantar su cabeza de la 

prosternación para volverse erguido, en la última 

prosternación de la oración del alba, justo después de 

decir: ‘Sami’a Al-lahu liman hamidah. Rabaná wa laka 

alhamd’ (Al-lah escucha a quien Lo alaba. Para Ti, oh 

Señor, son las alabanzas)”, solía maldecir algunos 

dirigentes de los infieles idólatras. Quizás los nombró 

por sus nombres. Estos son los que le infringieron un 

daño en la batalla de Uhud. Los maldecía por sus 

nombres, pero Al-lah lo disuadió de hacerlo al 

descender esta aleya que le prohíbe hacerlo: “No es 

asunto tuyo si Él acepta su arrepentimiento o les 

castiga” [Corán 3:128]. Esto es debido a que Al-lah ya 
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  اتلخريج:
 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ركوعه : الركوع: االحنناء، يقال: رَكع املصيل، أي: احنىن بعد القيام حىت تنال راحتاه رُكبْتَيِْه، أو حىت يطمِئ َظْهُره. •
 .الفجر : أي: صالة الفجر، ويه الفريضة اليت تُؤَدَّى من طلوع الَفْجر إىل ُطلُوع الشمس •

اعء • بُّ وادلُّ ْرُد واإلبعاد ِمن رمَْحَته، وِمن انلَّاس: السَّ  .امهلل العن : اللَّْعُن من اهلل: الطَّ

َده وَتَقبَّله •  .سمع اهلل : أجاَب اهلُل َمن مَحِ

مِّ، وحقيقة احلمد: اثلناُء ىلع املحمود مع املحبَّة هل واإلجالل ملن محده : احلَْمد: ِضدُّ  •  .اذلَّ

هو اذلي يَُدبِّر األمور،  -تعاىل-}ليس لك من األمر يشء{ : أي: إنما عليك ابلالغ، وإرشاد اخللق، واحلِرْص ىلع مصاحلهم، وإنما األمر هلل  •
 .-ريض اهلل عنهم-هؤالء الـُمَعيَِّنني وغريهم، فهداهم لإلسالم وَيْهدي من يشاء، وُيِضلُّ َمن يشاء.  وقد تاَب اهلل ىلع 

لَب مع اتلََّذلُّل واخلُُضوع • اعء: هو الطَّ  .يدعو ىلع : ادلُّ

 :فوائد احلديث
اعء ىلع املرشكني يف الصالة .1  .جواز ادلُّ

 .مرشوعية القنوت يف صالة الفجر للحاجة .2

 .الصالةديلل ىلع أن تسميَة الشخِص الـَمْدُعوِّ هل أو عليه ال يََُضُّ  .3

َده»اتلَصيح بأن اإلمام جيمَع بني التسميع وهو قوهل:  .4  .«ربَّنا لك احلمد»، واتلحميد وهو قوهل: «سِمع اهلُل ملن مَحِ

ل غري خملوق .5  .إثبات أن القرآن ُمَْنَّ

ا، وال يعلمون الَغيَْب  .6  .بيان أن األنبياء ال َيْمِلكون َنْفًعا وال رَضًّ

 املراجع:املصادر و

ه. 1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي، حتقيق: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة 
ه. القاموس الفقيه لغة 1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1988ه، 1408واصطالحا، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة: اثلانية 
 .ه1422حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

   (5940) الرقم املوحد:

sabía que iban a convertirse al Islam, y serán de los 

mejores musulmanes. 
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 .رواه أبو داود والرتمذي خمتَصا والنسايئ وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 فال يربك : يقال: برك ابلعري براًك: وقع ىلع بركه، والرَبَك: ما ييل األرض من صدر ابلعري. •

 :فوائد احلديث
 .صفة اهلوي يف السجود، وهو أن يضع يديه قبل ركبتيهيف احلديث بيان  .1

: أن املصيل اختلف العلماء يف هذه املسألة ىلع ثالثة أقوال: القول األول: أن املصيل يهوي إىل السجود بتقديم الركبتني ثم ايلدين. والقول اثلاين .2
م أيهما شاء، وقد أمجعوا ىلع أن الصالة بكلتا الصفتني جائزة، وإنما يهوي إىل السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه. القول اثلالث: أنه خمري يف تقدي

 .اخلالف يف األفضل

 املراجع:املصادر و

يق: أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتق
يب، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العر

م. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني 2001ه، 1421اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 
م. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص 2000ه، 1412للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل سليم أسد ادلاراين، دار املغين 

ه. املجتىب من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح 1408ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد 1986ه، 1406، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية أبو غدة

غ املرام، عبد م. توضيح األحاكم ِمن بلو2006ه، 1427اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح 2003ه، 1423اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

 .ه1432ه، 1428الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (10938) الرقم املوحد:

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

Cuando alguno de ustedes se postre que no 
se siente como lo hace el camello, debe 

apoyar primero sus manos antes que sus 
rodillas 

 :احلديث .1641
إذا سجد »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

َحُدُكْم فاََل 
َ
يرَْبُك َكَما يرَْبُُك ابَلِعري، َويْلََضْع يديه قبل  أ

 .«ركبتيه

** 

1641. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira –Alah se complazca de él- que el 

profeta –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

cuando alguno de ustedes se postre que no se siente 

como lo hace el camello, debe apoyar primero sus 

manos antes que sus rodillas 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف طريقة الْنول للسجود، ويه 
أن يبدأ بوضع ايلدين قبل الركبتني، وجاءت أحاديث 

الْنول بالركبتني قبل ايلدين، فالك األمرين أخرى يف 
 جائز وال يُنكر ىلع من فعل هذا أو فعل هذا.

** 

Este noble hadiz explica la forma en que se debe 

sentar para realizar la postración, y es empezar 

poniendo las manos antes que las rodillas, hay otros 

hadices en los que se indica que hay que poner primero 

las rodillas antes que las manos, ambas formas son 

permitidas y no se rechaza a quien lo haga de cualquier 

de las formas. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح، 
  طجع َع يمينهفليض

De Abû Hurayra que dijo:"El Mensajero de 
Al-lah,que la misericordia y la protección 

de Al-lah sean con él,dijo:“Si alguno de 
vosotros hace las dos rakas anteriores al 

salat del subh,que se recueste sobre su lado 
derecho".Y le dijo Marwan Ibn Al 

Hakam:"¿Acaso se le recompensa a uno de 
nosotros por ir caminado a la mezquita y 

recostarse sobre su costado derecho?".Dijo 
'Ubaydullah en su 

hadiz:"Dijo:"No".Dijo:"Llegó eso hasta Ibn 
'Umar y dijo:"Abu Hurayra ha provisto 
ampliamente".Dijo:"Y se le dijo a Ibn 

'Umar:"¿Acaso repruebas algo de lo que 
dijo?".Dijo:"No,pero él se ha atrevido y 

nosotros nos hemos acobardado".Dijo:"Y le 
llegó eso a Abu Hurayra y dijo:"¿Y qué 

culpa tengo si yo lo memorizé y ellos han 
olvidado?".Sunnan Abu Dawud. 

 :احلديث .1642
، قال: قال رسول اهلل -اهلل عنهريض -عن أيب هريرة 

إذا صىل أحدكم الركعتني »: -صىل اهلل عليه وسلم-
، فقال هل مروان بن «قبل الصبح، فليضطجع ىلع يمينه

احلكم: أما جيزئ أحدنا ممشاه إىل املسجد حىت 
يضطجع ىلع يمينه، قال عبيد اهلل يف حديثه: قال: ال، 

ريرة ىلع قال: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكرث أبو ه
نفسه، قال: فقيل البن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ 

، قال: فبلغ ذلك أبا «ال، ولكنه اجرتأ وجبنا»قال: 
 «.فما ذنيب إن كنت حفظت ونسوا»هريرة، قال: 

** 

1642. EL HADIZ: 

De Abu Hurayrah que dijo:"El Mensajero de Al-lah,que 

la misericordia y la protección de Al-lah sean con 

él,dijo:“Si alguno de vosotros hace las dos rakas 

anteriores al salat del subh,que se recueste sobre su 

lado derecho".Y le dijo Marwan Ibn Al Hakam:"¿Acaso 

se le recompensa a uno de nosotros por ir caminado a 

la mezquita y recostarse sobre su costado 

derecho?".Dijo 'Ubaydullah en su 

hadiz:"Dijo:"No".Dijo:"Llegó eso hasta Ibn 'Umar y 

dijo:"Abu Hurayra ha provisto ampliamente".Dijo:"Y se 

le dijo a Ibn 'Umar:"¿Acaso repruebas algo de lo que 

dijo?".Dijo:"No,pero él se ha atrevido y nosotros nos 

hemos acobardado".Dijo:"Y le llegó eso a Abu Hurayra 

y dijo:"¿Y qué culpa tengo si yo lo memorizé y ellos han 

olvidado."? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث أن السنة بعد أن يصيل اإلنسان ركعيت 
ىلع شقه األيمن حىت تقام الفجر أن يضطجع 

الصالة. حكمة ختصيص األيمن ئلال يستغرق يف 
انلوم؛ ألنَّ القلب من جهة اليسار، متعلق حينئذ 
غري مستقر، وإذا نام ىلع اليسار اكن يف َدَعة 

 واسرتاحة، فيستغرق.

** 

El hadiz explica que la sunna después de que la 

persona haga los dos rakas del fayr,es que se recueste 

sobre su costado derecho hasta que se llame a la 

salat.Y la sabiduría que hay en que sea el derecho 

especifícamente es que para no dormir 

profundamete,pues el corazón está al lado 

izquierdo,colgado no asentado,y si estuviera al lado 

izquierdo estaría más cómodo y dormiría 

profundamente. 
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 رواه أبو داود، والرتمذي، وأمحد. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن، قبيل صالة الصبح. .1
ه يقلق احلكمة من اضطجاعه ىلع الشق األيمن هو أنَّ القلب يف اجلانب األيرس، فإذا نام عليه استغرق يف انلوم، وإذا نام ىلع شقه األيمن، فإنَّ  .2

 .انلوم؛ لقلق القلب، ويف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر، واهلل أعلموال يستغرق يف 

 .هذا االضطجاع إنما يكون إذا صىل راتبة الفجر يف ابليت، أما إذا صالها يف املسجد فال يرشع هل االضطجاع .3

 املراجع:املصادر و

انلوري، اعلم الكتب. سنن الرتمذي، أليب عيىس حممد بن عيىس مسند أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق أبو املعايط 
: حتقيق الفكر، دار السجستاين، داود أبو األشعث بن سليمان داود أليب السنن،. بريوت –الرتمذي، حتقيق : بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم 

ه. منحة 1423بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة  لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. احلميد عبد ادلين حميي حممد
ه، دار ابن اجلوزي، الرياض.  صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، 1427، 1العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 .مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت
   (11258) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

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

الشيطان، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: 
 كذبت، إال ما وجد رُيا بأنفه، أو صوتا بأذنه

 

Cuando alguno de vosotros dude acerca de 
su rezo y no sepa cuántas rakaas ha rezado, 

si de más o de menos, debe añadir dos 
rakaas estando sentado aún sentado y antes 
de finalizar su rezo. Si el demonio le dijera: 

‘Has tenido una flatulencia’, él deberá 
decirle ‘¡Mientes!’ A excepción de que huela 

un hedor u oiga su sonido. 

 :احلديث .1643
اهلل : أن رسول -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدرِي 

صىل اهلل عليه وسلم قال: إذا صىل أحدكم فلم يَْدِر 
زاد أم نَقص، فَلْيَْسُجد  سجدتني وهو قَاعد، فإذا أتَاه 
ْحَدثَْت، فلْيَقل: َكذبت، إال 

َ
الشيطان، فقال: إنْك قد أ

ُذنِِه.
ُ
 ما وَجد رحًيا بأنِْفه، أو صوتًا بِأ

** 

1643. EL HADIZ: 

De Abu Sa‘id Al Judrí, Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

dijo: “Cuando alguno de vosotros dude acerca de su 

rezo y no sepa cuántas rakaas ha rezado, si de más o 

de menos, debe añadir dos rakaas estando sentado 

aún sentado y antes de finalizar su rezo. Si el demonio 

le dijera: ‘Has tenido una flatulencia’, él deberá decirle 

‘¡Mientes!’ A excepción de que huela un hedor u oiga 

su sonido.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

اد أم معىن احلديث " إذا صىل أحدكم فلم يَْدِر ز
نَقص " يعين: إذا صىل اإلنسان، ثم إنه يف أثناء الصالة 
دخله الشك هل تمت صالته أو نقص أو زاد فيها 
فماذا يفعل ؟  "فلِْيْسُجد سجدتني وهو قاعد"  أي أن 
الواجب ىلع من شك يف صالته هل زاد فيها أو نقص، 
أن يسجد سجدتني بعد أن يتم تشهده. " وهو قاعد " 

لقيام لإلتيان بسجود السهو، بل يسجد أي ال يلزمه ا
وهو قاعد. وظاهر احلديث: أن املصيل إذا شك فلم 
يَْدر زاد أو نقص، فليس عليه إال سجدتان عماًل 
بظاهر احلديث.  لكن هذا الظاهر خيالفه منطوق 

يف مسلم عن  _ريض اهلل عنه  _حديث أيب سعيد 
قال : " إذا شك  _صىل اهلل عليه وسلم  _انليب 

دكم يف صالته، فلم يَْدر كم صىل، أثالثا أم أح
أربعا ؟ فليطرح الشك ويلَنْبِ ىلع ما استيقن " فيعترب 
نفسه أنه صىل ثالث ركعات؛ ألن هذا هو ايلقني 
واألربع مشكوك فيها، فوجب طرح الشك والعمل 
بايلقني وهو األقل.  " فإذا أتَاه الشيطان، فقال: إنْك 

ْحَدثَْت " يعين : إذ
َ
ا جاءه الشيطان يف صالته قد أ

وسوس هل وَخيَّل إيله أنه أْحَدث، كما يف حديث عبد 

** 

El significado de este hadiz: “Cuando alguno de 

vosotros dude acerca de su rezo y no sepa cuántas 

rakaas ha rezado, si de más o de menos”, esto es, si 

durante el rezo una persona le vienen dudas sobre si 

ha rezado más o menos rakaas, ¿qué debe hacer? 

“Debe añadir dos rakaas estando sentado”: está 

obligado a realizar estas dos rakaas antes de dar fin a 

su rezo, justo después de “atestiguar que Al-lah es 

único y que Muhammad es su Mensajero” y antes de 

Taslím (fin del rezo). “Estando sentado”, esto es, que 

no está obligado a levantarse para realizar estas dos 

rakaas de distracción. Explícitamente, este hadiz indica 

que si el fiel duda durante su rezo de si ha hecho más 

rakaas o menos, solo debe realizar estas dos rakaas 

de distracción. No obstante, este hadiz contradice lo 

que recoge otro hadiz de Abu Saíd, Al-lah esté 

complacido con él, recopilado por Muslim, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Si 

alguno de vosotros dudase cerca de su oración y no 

sepa cuánto ha rezado, si tres o cuatro rakaas, debe 

disipar sus dudas y basar su oración en aquello de lo 

que esté totalmente seguro”, esto es, debe creer en el 

mínimo que son tres rakaas, porque cuatro sería 

dudoso, por lo que disipar las dudas debe realizarse 

por medio de la certeza que es creen en el mínimo de 

tres rakaas. Si el demonio le dijera: ‘Has tenido una 

flatulencia’, esto es, si el demonio le hace dudar 
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 رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنه  _أبو سعيد اخلُْدرِي  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .الشيطان : خملوق من نار اليرى إال إذا تشلك، حريص ىلع إغواء اإلنسان وإيقاعه يف الرشك والضالل، وزعيم الشياطني هو إبليس •

 صىل : الصالة: اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم •

 :فوائد احلديث
 . د الشيطانإثبات وجو .1

 .ديلل ىلع حرص الشيطان ىلع إفساد عبادة بين آدم خصوصا الصالة؛ وما يتعلق بها .2

سلم الشيطان عدو ُمبني بلين آدم، فمن َتَمادى معه، أغواه وأضله، فإذا لم يستطع إغواءه بالشهوات، جاءه من طريق الشبهات؛ فالواجب ىلع امل .3
 .به، وأن يكذبه، وأن يعمل بايلقني ويرتك الشك، فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان جماهدته وطرده وعدم االتلفات إىل ما يوسوس

 .وجوب سجود السهو إذا سها، سواء اكن يف صالة الفرض أو انلفل؛ لعموم احلديث .4

 .فيه أن اخلارج من الَفْرج ناقض للوضوء، وهذا حمل إمجاع بني العلماء .5

ال يزول بالشك "  فإذا اكن اإلنسان متطهًرا، فَخيَّل إيله الشيطان أنه أحدث، ولم يتحقق ذلك يقينا،  يف احلديث : قاعدة فقهية : " أن ايلقني .6
 .فاألصل أنه باق ىلع طهارته، فال يلتفت إىل هذه الشكوك والوساوس

 .عدم جواز اخلروج من الصالة، إال إذا تَيقن احلدث .7

 .فيه أن حديث انلَّفس ال يؤثر ىلع الصالة .8

 املراجع:املصادر و

ارش: ود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    مسند اإلمام أمحد، ، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلسنن أيب دا
ري الشاويش.  ـهضعيف اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زه 1421انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 

اإلملام سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل 
ألحاكم ِمن بلوغ املرام، م توضيح ا 2006 _ه  1427بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م فتح ذي اجلالل  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

يف الصحيحني  عن  _ريض اهلل عنه  _اهلل بن زيد 
: " يأيت أحدكم  _صىل اهلل عليه وسلم  _انليب 

الشيطان يف صالته َفيَنُْفخ يف َمقعدته، َفيُخيَّل إيله أنه 
د رحيًا بأنِْفه، أو أحدث.." "فلْيَقل: َكَذبت، إال ما وجَ 

ذنه." أي يقول يف نفسه ألن املصيل َمنيْه عن 
ُ
صوتًا بأ

صىل اهلل عليه  _الالكم يف الصالة وتبطل به؛ لقوهل 
: " إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من  _وسلم 

الكم انلاس..". وىلع هذا : إذا جاء الشيطان يف صالة 
: " العبد وسوس إيله بأنه أحدث فليقل يف نفسه 

كذبت " ويستمر يف صالته، وال خيرج منها إال إذا 
 . تيقن احلدث، كأن يَُشمَّ رحْيَا أو يسمع صوتا

durante su rezo haciéndole creer que cometido algún 

motivo que rompa su estado de pureza, como se dio 

en el hadiz de Abdullah Ibn Al-Yazid, Al-lah esté 

complacido con él, recogido por las dos recopilaciones 

de hadices verídicos (Bujari y Muslim), que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Si 

el demonio aparece durante la oración de uno de 

vosotros y sopla en la trasero, de modo que le hace 

creer que ha liberado gases… “Deberá decirle: 

‘¡Mientes!’ A excepción de que huela un hedor u oiga 

su sonido”: esto lo debe decir para sí mismo en su 

interior, ya que al musulmán le está prohibido hablar 

durante el rezo, puesto que, de hacerlo, invalidaría su 

oración. La prueba la encontramos en el hadiz del 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, que dijo: 

“En esta oración (salat) no está permitido decir palabra 

humana alguna…”. Por ello, si al siervo se le aparece 

el demonio durante su oración para distraerlo y hacerle 

creer que ha cometido alguna impureza, no debe 

interrumpir su oración si no está plenamente seguro de 

ello, como cuando huele un hedor u oiga su sonido”. 
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م إرساء بنت عر
ُ
(، املكتبة اإلسالمية، 1فة، )طواإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 (2/5ه(ـ )ج 1428 - 1422، دار ابن اجلوزي، )1ه(. الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني، ط1427مَص، )
   (8406) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .فَلْيَنِْصب : أي: يرفع ويقيم •

 .تِلَْقاَء : اسم من: اللقاء، وظرف ملاكن اللقاء واملقابلة •

 .مستقيمة ىلع األرض فليخط : فلريسم عالمةً  •

 :فوائد احلديث
 .استحباب السرتة بني يدي املصيل وتأكدها؛ لكرثة األمر فيها .1

إذا صىل أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيًئا، 
فإن لم جيد، فلينصب عصا، فإن لم جيد، فليخط 

 هخطا، ثم ال يَضه ما مر بني يدي
 

Cuando alguno de ustedes esté rezando que 
ponga algo delante, si no encuentra nada, 
que ponga una vara, sino lo consigue que 

dibuje una línea, quien pase delante de eso 
no le perjudicará en nada 

 :احلديث .1644
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة، عن انليب 

كم فَلْيَْجَعْل تِلَْقاَء وجهه شيئا، فإن لم إذا صىل أحد»
ا، ثم ال  جيد، فلينصب عصا، فإن لم جيد، فَلْيَُخطَّ َخطًّ

ُه َما َمرَّ بنَْيَ يديه  .«يََُضُّ

** 

1644. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira -Alah se complazca de él- que el 

profeta -la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

"Cuando alguno de ustedes esté rezando que ponga 

algo delante, si no encuentra nada, que ponga una 

vara, sino lo consigue que dibuje una línea, quien pase 

delante de eso no le perjudicará en nada" 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف رضورة أن جيعل املصيل أمامه 
سرتة يصيل إيلها، فإن لم جيد شيئاً نصب عصاً، وإن 
لم جيد خيط يف األرض خطاً يكون هل سرتة؛ وال يَضه 
بعد ذلك من مر أمامه بعد ذلك. هذا إذا اكن املصيل 
إماًما أو منفرًدا، أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل؛ ألنَّه 

اكن يصيل إىل سرتة دون  -اهلل عليه وسلمصىل -
أصحابه، واتَّفق املصلون خلفه ىلع أنَّهم مصلون إىل 
سرتة، فال يَضهم مرور يشء بني أيديهم؛ فيف 

( عن ابن عباس قال: 504( ومسلم )493ابلخاري )
صىل اهلل عليه -"أقبلت ىلع محار أتان، ورسول اهلل 

الصف،  يصيل بانلاس، فمررت بني يدي بعض -وسلم
فلم ينكر ذلك يلع أحد". وال مانع من العمل بهذا 
احلديث؛ لعدم ما يعارضه من األحاديث الصحيحة، 

 .وألنه ليس شديد الضعف

** 

Este noble hadiz explica la necesidad de que el orante 

coloque algo al frente suyo cuando ora, sino encuentra 

nada debe colocar una vara y si tampoco la encuentra 

entonces que dibuje una línea en la tierra para que le 

sirva, si lo hace no le perjudicará quien pase por 

delante de él, esto es si el que reza es imam o está 

rezando solo, en cambio sí está rezando detrás del 

imam entonces el mismo imam es su barrera, ya que 

el profeta -la paz y las bendiciones sean con él- rezaba 

poniendo algo delante de él, pero no así sus 

compañeros, los cuales rezaron detrás del profeta sin 

poner algo delante de ellos, sin que le afectara en nada 

quien pasara al frente, en Bujari (493) y Muslim (504) 

se narra que Ibn Abbas dijo: "Mientras el mensajero de 

Alah -la paz y las bendiciones sean con él- rezaba con 

las personas pase al frente de algunas filas montando 

un burro y nadie me recrimino por eso" aunque el hadiz 

es débil no hay ningún problema en obrar con este 

hadiz ya que no hay hadices correctos que lo 

contradigan y su nivel de debilidad no es fuerte. 
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 .أنَّ السرتة تكون بأي يشء بارز، يكون تلقاء وجه املصيل، يمنع املارين من املرور يف قِبْلته، وماكن سجوده .2

 .د هذا، انتقل إىل ما دونهفإن لم جيد شيئًا بارًزا، يكون بقدر مؤخرة رحل الراكب، فوق قتب ابلعري، إن لم جي .3

ا .4  .إن لم جيد شيئًا، فلينصب عصا، وإن لم جيد العصا خطَّ خطًّ

إذا  اخلط قد حيتاج إيله إلماكنه قديماً عندما اكنت أرض املسجد وفناؤه مفروشة بالرمل، أما اآلن فاملساجد فيها الفرش، فال أثر للخط، إال .5
 .اكن اإلنسان يف الصحراء أو حنو ذلك

 .صيل إذا وضع السرتة من أي نوع من هذه األنواع؛ فإنَّه ال يَض صالته يشء، وال ينقصها، وال يبطلها من مرَّ بني يديه من ورائهاأنَّ امل .6

منه ما رصيح احلديث: أنَّه ال يضع السرتة ادلنيا حىت ال جيد اليت أىلع منها، وأنَّها مبنية ىلع احلديث الرشيف: "إذا أمرتكم بأمٍر، فأتوا  .7
 ."تطعتماس

، واملرور أمامه خيل بهذله املناجاة، ويقطع هذا -تعاىل-الصالة عبادة جليلة، ويه الصلة بني العبد وربه، فإذا وقف املصيل فإنه ينايج اهلل  .8
 .االتصال اإلليه بانشغال القلب، فاحتيط للصالة بهذه الوقاية

 املراجع:املصادر و

مد حميي سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، دار الفكر، بريوت. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حم
ت إرشاف: ادلين عبد احلميد. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حت

م. مشاكة املصابيح، ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي. توضيح األحاكم 2001ه، 1421عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
نحة العالم يف رشح بلوغ املرام، م. م2003ه، 1423ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

 .ه1432ه، 1428عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
   (10872) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
بر بال َصوت • يح من ادلُّ  .فََسا : الُفساء: خروج الرِّ

 :فوائد احلديث
 .بما يُستحيا منه عند احلاجة، كما يف قوهل: )إذا فََسا( وانلَّاطق بهذا أَشد انلاس َحياءجواز اتلَصيح  .1

الة؛ بلطالن صالته باحلَدث .2 أ ويعيد الصَّ  .وجوب انَصاف الُمْحِدِث من صالته، ويتوضَّ

يح؛ ألن انليب  .3  .لم يأمر إال بالوضوء -صىل اهلل عليه وسلم-عدم وجوب االْستِنَْجاء من الرِّ

 .رفع احلَدث رَشط لصحة الصالة، وأن الصالة ال تَصح من حُمِْدث، حىت يَرفع َحدثهأن  .4

ها، ولو صوريًّا؛ فلك حدٍث َمنَع ابتداء الصالة، يمنع االستمرار فيها؛ فإنَّ  .5 صالته بال وضوء  حيُرُم ىلع من أحَدث يف الصالة أن يستمرَّ فيها ويتمَّ
عائر ين، وتالُعٌب بالشَّ يِنية استهزاٌء بادلِّ  .ادلِّ

بر يَنُقض الوضوَء، وتَبُطل به الصالة، وقد أمجع العلماء ىلع هذا .6 يح من ادلُّ  .أنَّ خروج الرِّ

يح، فيما ُذِكَر من األحاكم .7  .مجيع األْحَداث انلَّاقِضة للوضوء، حكمها َكُحكم خروج الرِّ

 .ن يكون ىلع أْكَمل وجهال بُد أ -تعاىل-ِعظم شأن الصالة، وأن اإلنسان إذا وقف بنَي يَدي اهلل  .8

 املراجع:املصادر و

نارص ادلين سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العَصية،صيدا، بريوت. مشاكة املصابيح، حممد 
اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد 1985األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينرصف، 
  ويلتوضأ، ويلعد الصالة

Si alguno de vosotros expele una 
ventosidad durante la oración, deberá 

abandonar la oración, realizar la ablución y 
repetir la oración. 

 :احلديث .1645
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن َطلق 

إذا فََسا أَحُدكم يف »أنه قال:  -اهلل عليه وسلم
 «.الصالة فَلْيَنََْصِف، ويلتوضأ، َويلُِعِد الصالة

** 

1645. EL HADIZ: 

De ‘Ali Ibn Talq, que Al-lah está complacido de él, que 

el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él: “Si alguno de vosotros expele una 

ventosidad durante la oración, deberá abandonar la 

oración, realizar la ablución y repetir la oración.” 

 فضعي  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

إذا أحدث املصيل بفساء أو رضاط أو أي ناقض من 
نواقض الوضوء، سواء اكنت الصالة فرًضا أو نفاًل، 
فعليه أن ينَصف من صالته وال يستمر فيها، ثم 
يتوضأ ، ثم يُعيد الصالة. واحلديث ضعيف، ولكن 

صىل اهلل -يدل ىلع هذا احلكم أنه شيك إىل انليب 
ي خييل إيله أنه جيد اليشء يف الرجل اذل -عليه وسلم

حىت يسمع  -أو ال ينَصف-ال ينفتل »الصالة؟ فقال: 
 .متفق عليه«. صوتا أو جيد رحيا

** 

Cuando surge durante al-salat cualquier elemento que 

la invalida, ha de dejarse de continuar en ella, tomar un 

nuevo wudu, y reanudarla. Aunque este hadiz es da’if 

(débil); no obstante corrobora otra hadiz, en el que un 

hombre que preguntó al Profeta, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, por la persona que 

se imagina sentir algo (como la salida de gases 

intestinales) durante la oración. El Mensajero de Al-lah, 

que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

respondió: “No abandonará su oración excepto que 

oiga algo o sienta algún olor”. Hay consenso sobre este 

último hadiz. 
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م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه 2003ه، 1423مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح 2006ه، 1427عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

 .ه1427العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 
   (10636) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

إذا قام أحدكم يصيل، فإنه يسَته إذا َكن بني 
يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بني يديه 

ل آخرة الرحل، فإنه يقطع صالته احلمار، مث
 واملرأة، واللكب األسود

 

De Abu Dhar que dijo:"El Mensajero de 
Allah,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,dijo:"Si alguno de 
vosotros se dirige a hacer la salat que 

coloque una sutra(objeto delante del que 
hace la salat)como la parte de atrás de las 

montura,y si no tiene delante de sí algo 
como la parte de atrás de la montura,pues 

ciertamente corta su salat el burro,la mujer 
y el perro de color negro".Dije:"Oh Abu 
Dhar¿Qué diferencia hay entre el perro 

negro y el perro rojo o amarillo?".Dijo:"Oh 
hijo de mi hermano,pregunté al Mensajero 
de Allah,que la misericordia y la protección 

de Allah sean con él,como me has 
preguntado y dijo:"El perro negro es un 

shaytán".Sahih Muslim.Y en una 
narración:"La mujer que está menstruando 
corta la salat y el perro".Sunan Abu Dawud. 

 :احلديث .1646
-، قال: قال رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر 

إذا قام أحدكم يصيل، فإنه »: -صىل اهلل عليه وسلم
يسرته إذا اكن بني يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم 
يكن بني يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صالته 

، قلت: يا أبا ذر، ما «املرأة، واللكب األسوداحلمار، و
بال اللكب األسود من اللكب األمحر من اللكب 

صىل اهلل -األصفر؟ قال: يا ابن أيخ، سألت رسول اهلل 
اللكب األسود »كما سأتلين فقال:  -عليه وسلم

ريض اهلل -ويف رواية من حديث ابن عباس «. شيطان
 «.واللكب يقطع الصالة املرأة احلائض»: -عنهما

** 

1646. EL HADIZ: 

De Abu Dhar que dijo:"El Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con 

él,dijo:"Si alguno de vosotros se dirige a hacer la salat 

que coloque una sutra(objeto delante del que hace la 

salat)como la parte de atrás de las montura,y si no 

tiene delante de sí algo como la parte de atrás de la 

montura,pues ciertamente corta su salat el burro,la 

mujer y el perro de color negro".Dije:"Oh Abu 

Dhar¿Qué diferencia hay entre el perro negro y el perro 

rojo o amarillo?".Dijo:"Oh hijo de mi hermano,pregunté 

al Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,como me has 

preguntado y dijo:"El perro negro es un shaytán".Sahih 

Muslim.Y en una narración de Ibn 'Abbas:"La mujer que 

menstrúa corta la salat y el perro ".  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن املصيل إذا قام يف صالته فإنه جيعل هل سرتة لصالته 
يكون أعالها بقدر مؤخرة الرحل، ويه ثلَث ذراع 

يقطع صالته واحد تكون أمامه، فإذا لم يفعل فإنه 
من ثالثة أشياء: املرأة، وقُيد يف رواية أيب داود 
باحلائض أي ابلالغ، واحلمار، واللكب األسود، فإن 
ه ما مرَّ من ورائها ولو اكن  وضع سرتة أمامه لم يَضَّ
واحداً من هذه اثلالثة. قال عبد اهلل بن الصامت 

** 

Que el que se dirige a hacer la salat,debe colocar una 

sutra(objeto delante suyo)para su salat,siendo la parte 

de arriba de la medida de la parte de atrás de la 

montura,y esto es dos tercios del brazo,que se coloca 

delante suyo.Y si no hace eso,su salat se corta por tres 

de las siguientes:Una mujer.Y en una narración de Abu 

Dawud,la que menstrúa,es decir,la que es 

baliga(adulta según la ley islámica).Un burro y un perro 

negro.Así pues,si coloca una sutra delante suyo no le 

perjudica lo que pase por detrás de ella,aunque fuera 
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 رواه مسلم. رواية أيب داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يقطع الصالة : يبطلها. •
 .ة اخليل، يستخدم للحمل، والركوباحلمار : حيوان داجن من فصيل •

 .اللكب : لك سبع عقور، وغلب ىلع انلابح حىت صار حقيقة لغوية، ال حتتمل غريه •

 .واملرأة : املراد باملرأة هنا: ابلالغة •

 :فوائد احلديث
يفسد صالته، املصيل إذا لم جيعل هل سرتة لصالته، يكون أعالها بقدر مؤخرة الرحل، وأدناها كسهم واحد، أو خط يف األرض أمامه فإنَّه  .1

 .ويبطلها مرور واحد من ثالثة أشياء: املرأة، واحلمار، واللكب األسود ابلهيم

لت إِْن وضع سرتة يف قِبلته فال يَضه مرور يشء من ورائها، ولو اكن واحًدا من هذه األشياء اثلالثة؛ ألنَّ السرتة حددت ماكن مصاله، وجع .2
 .لصالته ِحىًم، ال يَضه من مرَّ وارءها

 املرأة مع هذين احليوانني انلجسني ليس خلستها، وإنما هو ملعىن آخر، ترغب املرأة أن تكون متصفة به؛ ملا فيها من اجلاذبية، وميل قَْرنُ  .3
 .القلوب إيلها، ولكنه ُمنَاٍف للعبادة

فال تقطع الصالة ألن الصغرية ال يصدق قيدت املرأة يف حديث ابن عباس باحلائض، واملراد بها: ابلالغة، فأما غري ابلالغة أو الطفلة الصغرية  .4
 .عليها أنها امرأة

 .يدخل يف عموم احلديث مرور املرأة بني يدي املرأة، فإنه يقطع الصالة؛ ألنه ال فرق بني الرجال والنساء يف األحاكم إال بديلل .5

 .ة، وسور هلا من آفات نقصها وفسادهااستحباب وضع السرتة أمام املصيل؛ تليق صالته من انلقص، أو من ابلطالن، فيه حصانة للصال .6

 .أنَّ أىلع السرتة وأفضلها يه أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، فإن لم جيد ذلك عرض ما استطاع عرضه، ولو خبط يف األرض .7

 .خصَّ اللكب األسود من بني سائر الالكب؛ ألنَّه شيطان .8

 املراجع:املصادر و

 ادلين حميي حممد: حتقيق داود أيب لإلمام داود، أيب سنن -. بريوت –اث العريب صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرت
 ط ، مكة األسدي، مكتبة البسام، الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت - صيدا العَصية، املكتبة: انلارش احلميد، عبد

ه، دار ابن اجلوزي، الرياض.  صحيح اجلامع 1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط  املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة. ه1423 اخلامسة
ه(. مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل ، 1408، املكتب اإلساليم، بريوت، )3الصغري وزيادته، لألبلاين، ط

 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  م.  بلوغ املرام من أدلة 2001 - ـه 1421
 .م 2014

   (10870) الرقم املوحد:

 راوي احلديث: قلت: يا أبا ذر، ما بال اللكب األسود
من اللكب األمحر من اللكب األصفر؟ أي ملاذا ُخص 
هذا اللكب فقط بقطع الصالة دون سائر الالكب؟ 

صىل اهلل عليه -قال: يا ابن أيخ، سألت رسول اهلل 
«. اللكب األسود شيطان»كما سأتلين فقال:  -وسلم

واملراد بقطع الصالة بطالنها، وبه أفتت اللجنة 
أنه قطع خشوعها  ادلائمة، وذهب بعض العلماء إىل

 وكماهلا ال أن الصالة تفسد وتبطل.

algo de lo que se ha mencionado.'Abdullah Ibn Al 

Samit,quien narra el hadiz,dijo:"Oh Abu Dhar,¿Qué 

diferencia hay entre el perro negro y el rojo o 

amarillo?".Es decir,¿Por qué se ha especificado este 

perro como algo que corta la salat,y no el resto de 

perros?.Dijo:"Oh hijo de mi hermano,le pregunté al 

Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección 

de Allah sean con él,como me has preguntado y dijo:"El 

perro negro es un shaytán".Y lo que se quiere decir con 

cortar la salat es su invalidez.Y varios ulemá han dicho 

que lo que significa es que se corta el sentimiento de 

jushú,o la perfección de la salat,no que la salat sea 

inválida o nula. 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 .بلوغ املرام من أدلة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
َم الَعَشاُء : الطعام اذلي يؤلك يف وقت العيش، وهو آخر انلهار، وظاهر هذا احلديث وغريه أن اعدة أهل املدينة أنهم يتناولون ط • عام العشاء قُدِّ

 .قبل املغرب، ألنهم أهل حرث فال يفرغون إال آخر انلهار

 :فوائد احلديث
م طعام العشاء، وانلفوس  .1  .متشوقة إيله، فإنَّ األفضل هو تقديم الطعام قبل أداء الصالةإذا اكن وقت صالة املغرب وقد قُدِّ

َل ت .2 قديم احلكمة يف هذا: هو أنَّ املطلوب يف الصالة هو حضور القلب، واحلاجة إىِل الطعام تشغل القلب، وحتول دون اخلشوع يف الصالة، ففضِّ
 .األكل ىلع دخول الصالة، تلؤدَّى الصالة براحة ابلال، وحضور القلب

ذ منه إبعاد لك ما يشغل انلفس عن الصالة، ويليه القلب عن استحضار معاين الصالة، من القراءة واألذاكر، واتلنقل فيها من ركن إىل يؤخ .3
 .ركن آخر

 .مجهور العلماء محلوا تقديم الطعام ىلع الصالة؛ ىلع انلدب .4

م الطعام خلرج وقتها  .5  .العلماء ىلع تقديم الصالة؛ حمافظة ىلع الوقت فجمهور-إذا ضاق وقت الصالة املكتوبة؛ حبيث لو قُدِّ

ا هذا احلكم فيما إذا اكنت انلفس حمتاجة للطعام، ومتعلقة به، أما مع عدم احلاجة إيله، وإنما حان وقت وجبة اعدية، فالصالة واجلماعة هل .6
فوِّت الصالة أول وقتها أو يف اجلماعة أو خيرج الصالة مقدمة ىلع ذلك، ىلع أنَّه ال ينبيغ أن جيعل وقت طعامه، أو وقت منامه يف وقت الصالة، وي

 .عن وقتها ألجل ذلك

 املراجع:املصادر و

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

إذا قدم العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة 
  املغرب، وال تعجلوا عن عشائكم

Cuando la cena esté servida comiencen con 
ella antes de hacer la oración del Magrib no 

la adelanten a su cena 

 :احلديث .1647
-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َم الَعَشاُء ، فابدءوا »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم إذا قُدِّ
به قبل أن تَُصلُّوا صالة املغرب، وال َتْعَجلوا عن 

 .«َعَشائِكم

** 

1647. EL HADIZ: 

Narró Anas Ibn Malik -Alah se complazca de él- que el 

Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con 

él- dijo: "Cuando la cena esté servida comiencen con 

ella antes de hacer la oración del Magrib no la 

adelanten a su cena" 

 يحصح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أي: إذا حَض الطعام وحَضت الصالة فابدؤوا بتناول 
الطعام، قبل أن تصلوا، حىت ولو اكنت الصالة قصرية 
الوقت، حمدودة الزمن، كصالة املغرب؛ حىت ال 
ينشغل ذهن املصيل يف الصالة بالطعام، قال أبو 
 ادلرداء: من فقه املرء إقباهل ىلع حاجته حىت يقبل ىلع

 صالته وقلبه فارغ. رواه ابلخاري عنه تعليقا.

** 

Si la comida y la oración llegan al mismo tiempo deben 

empezar con la comida antes de la oración, aunque 

sea una oración corta, de tiempo limitado como la 

oración del Magrib, esto es para que el pensamiento 

del orante no se ocupe en la oración con la comida, 

Abu Dardá dijo: del entendimiento de la persona es que 

primero debe cubrir sus necesitades para que pueda 

dedicarse a la oración y su corazón esté libre (de 

pensamientos) transmitido por Bujari el cual tiene 

comentarios 
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 1ط من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان ، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،
لبسام، مكتبة جمدلات. توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن ا7م،2006 ـه/1427،

 . ه، دار ابن اجلوزي1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423األسدي، مكة، ط اخلامسة 
   (10876) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

160 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابليهيق ادلراقطين. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 سنن ادلارقطين. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 السبع املثاين : سورة الفاحتة، وسميت الفاحتة السبع املثاين؛ ألنها تثُىن يف لك صالة أي تُقرأ وتعاد. •

 :فوائد احلديث
 ." يف الصالة، عند إرادة قراءة الفاحتة، وذكر العلة يف ذلك بأنَّها إحدى آيات الفاحتة، فيه منهااحلديث يدل ىلع مرشوعية قراءة "البسملة .1

 -صىل اهلل عليه وسلم-اجلهر بالبسملة معارض بأحاديث صحيحة، وذكر بعض العلماء أن ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب  .2
 .وخلفائه

 املراجع:املصادر و

، 3ه. صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين، ط 1424(، مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، 1وط وآخرون، )طسنن ادلارقطين، حتقيق: شعيب األرنؤ
: حتقيق م،1994 – ـه1414ه. سنن ابليهيق الكربى، أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق، مكتبة دار ابلاز، مكة املكرمة، 1408املكتب اإلساليم، بريوت، 

 . ه1423ضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة تو. عطا القادر عبد حممد
   (10913) الرقم املوحد:

إذا قرأتم: احلمد هلل فاقرءوا: بسم اهلل الرْحن 
الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع 

 اهلل الرْحن الرحيم إحداها املثاين، وبسم
 

Si recitan: Alhamdulillah (al fatiha) 
reciten: Bismillah Ar Rahman Ar Rahim 

(en el nombre de Alah el Misericordioso el 
Compasivo) es la madre del Corán, la 
madre del Libro, los siete repetidos, y 

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim es una de 
ellas. 

 :احلديث .1648
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

:  إذا قرأتم: احلمد هلل فاقرءوا: -صىل اهلل عليه وسلم
﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ إنها أم القرآن، وأم 
الكتاب، والسبع املثاين، و﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ 

 إحداها.

** 

1648. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira -Alah se complazca de él- que el 

mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con 

él- dijo: "Si recitan: Alhamdulillah (al fatiha) reciten: 

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim (en el nombre de Alah 

el Misericordioso el Compasivo) es la madre del Corán, 

la madre del Libro, los siete repetidos, y Bismillah Ar 

Rahman Ar Rahim es una de ellas" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف مرشوعية قراءة البسملة قبل 
الفاحتة يف الصالة؛ وعلل ذلك بأنها جزء من سورة 

اءتها رًسا ال جهًرا، فقد ورد عدم الفاحتة، واملراد قر
اجلهر يف أحاديث أكرث وأصح، وقال الطحاوي: إن 

صىل -ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب 
 وخلفائه. -اهلل عليه وسلم

** 

Este noble hadiz explica la obligación de recitar el 

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim antes de al fatiha en la 

oración, basado en que esa frase es parte de la sura, 

el objetivo es recitarla en secreto no en público, ya que 

se narra en más hadices que son más correctos que 

no se recita en voz alta, At Tahaui dijo: no recitar en 

voz alta el Bismillah Ar Rahman Ar Rahim en la oración 

está registrado en varias narraciones del profeta -la 

paz y las bendiciones sean con él- y los califas. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي  والنسايئ وادلاريم وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 قلتني . : تثنية قلة، ويه اجلرة الكبرية من الفخار . •
 .لم حيمل : لم يقبل ولم يتأثر •

 . اخلبث . : انلجس •

 :فوائد احلديث
 . املاء إذا بلغ قلتني، فإنه يدفع انلجاسة عن نفسه، فتضمحل فيه، ما لم تغريه .1

َس مطلقاً، سواء أكان قلياًل أم كثرياً نقل اإلمجاع ىلع أن  .2  .املاء إذا غريته انلجاسة جَنِ

 املراجع:املصادر و

رشكة مكتبة ومطبعة -السنن، أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض 
 –لسنن، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ، مكتب املطبواعت اإلسالمية م   ا 1975 - ـه 1395مَص الطبعة: اثلانية،  -مصطىف ابلايب احلليب 

 الفكر، دار األزدي، السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان داود أليب  السنن،.  غدة أبو عبدالفتاح:  حتقيق ،1986 – 1406 ، اثلانية الطبعة حلب،
جة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق  دار إحياء الكتب ما البن السنن،. احلميد عبد ادلين حميي حممد:  حتقيق

اعدل مرشد، وآخرون  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، ملحقق: شعيب األرنؤوط  -العربية 
يب  2001 - ـه 1421ة الرسالة الطبعة: األوىل، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسس

َ
م مسند ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم، تأيلف اإِلَمام أ

، حتقيق : حسني سليم أسد . إرواء الغليل يف ختريج أحاديث م اِريِمَّ ٍد َعبِْد اهلِل بِْن َعبِْد الرَّمْحَِن بن الفضل ادلَّ نار السبيل، حممد نارص ادلين حُمَمَّ

 Si el agua es suficiente para llenar dos ollas  إذا َكن املاء قلتني لم ُيمل اخلبث
no se impurifica. 

 :احلديث .1649
قال: ُسئَِل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن املاء وما َينُوُبُه ر
بَاِع، فقال صىل اهلل عليه وسلم:  إذا »من ادلواب والسِّ

 «.اكن املاء قُلَّتني لم حيمل اخلَبََث 

** 

1649. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Omar- Alah se complazca de 

ambos-: se le pregunto al mensajero de Alah –la paz y 

las bendiciones sean con él- sobre el agua y lo que la 

impurifica, el respondió: “Si el agua es suficiente para 

llenar dos ollas no se impurifica.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن املاء الكثري ال 
ينجس بمجرد مالقاته للنجاسة إن لم يتغري أحد 
أوصافه، بعكس ما إذا اكن قلياًل فإنه ينجس اغبلا 
ألنه مظنة تغري أوصافه ؛ وىلع هذا فإن اكن املاء كثرياً 
وتغريت أوصافه بنجاسة خرج عن كونه طهوراً إىل 

اكن قلتني، وذكر ذلك يف معرض كونه جنساً وإن 
السؤال عن سؤر السباع وادلواب؛ دل ذلك ىلع عدم 
طهارة سؤرهم اغبلاً، إال إذا اكن كثرياً لم تتغري 

 أوصافه بسببها.

** 

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- explicó 

que cuando el agua es mucha cantidad no se impurifica 

por entrar en contacto con alguna suciedad, siempre y 

cuando no cambie alguna de sus características, al 

contrario del agua cuando es poca cantidad, que se 

impurifica la mayoría de las veces por que cambia 

alguna de sus característica, en el caso de que sea 

mucha agua y cambie alguna de sus características 

por una impureza ya deja de ser pura y se convierte en 

impura, aunque sean dos ollas, por eso se mencionó si 

el agua se expone a suciedades, esto demuestra que 

el agua se ensuciaba la mayoría de las veces, excepto 

cuando era mucha y no se alteraba alguna de sus 

características. 
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 تسهيل. 2( ه1423) املكرمة، مكة األسدي، مكتبة ،5ط البسام، للشيخ األحاكم توضيح.   1985 – 1405- اثلانية بريوت، –اين،املكتب اإلساليم األبل
كتبة امل ،(1ط) وآخر، رمضان صبيح حتقيق عثيمني، ابن الشيخ رشح. 3( ه1427) ،(1ط) السليمان، عبدالسالم: بعناية الفوزان، صالح للشيخ اإلملام

م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط4ه( 1427اإلسالمية، مَص، )  ه(1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1منحة العالَّ
   (8357) الرقم املوحد:
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إذا َكن واسعا فخالف بني طرفيه، وإذا َكن 
  ضيقا فاشدده َع حقوك

De Sa'id Ibn Al Hariz que 
dijo:"Preguntamos a Yâbir Ibn 'Abdullah 

sobre hacer la salat con una sola prenda de 
ropa.Entonces dijo:"Salí con el Profeta,que 

la misericordia y la protección de Al-lah 
sean con él,en uno de sus viajes.Vine una 

noche para uno de mis asuntos y le 
encontré haiendo la salat,y solo llevaba una 

prenda de vestir,así que envolví todo mi 
cuerpo con la prenda que llevaba e hice la 

salat a su lado.Y cuando terminó 
dijo:“¿Qué es lo que te preocupa,oh 

Yabir?".Y le informé de lo que 
necesitaba.Cuando acabé me 

preguntó:"Qué esto que has hecho con tu 
prenda de vestir?".Le dije:"La prenda era 
apretada".Dijo:"Si la prenda de vestir es 

amplia,te cubres con ella,y si fuera 
apretada deberías usarla como un 

izar(prenda que se pone de la mitad del 
cuerpo para abajo).Y en Muslim:"Si fuera 
amplia,te deberías envolver en ella entre 
los dos extremos y si fuera apretada te la 

deberías ceñir a la cintura." 

 :احلديث .1650
نلَا جابر بن عبد اهلل 

َ
عن سعيد بن احلارث قال: َسأ

عن الصالة يف اثلوب الواحد؟ فقال: َخرَْجت مع انليب 
ْسَفارِِه، فَِجئْت يَلْلًَة  -صىل اهلل عليه وسلم-

َ
يف بعض أ

ْمِري، فَ 
َ
، ويلعَّ ثوب واحد، بِلَْعض أ وََجْدتُُه يَُصيلِّ

فَاْشتََملُْت به وََصلَّيُْت إىل َجانِِبه، فلما انََْصف قال: 
َى يا جابر» ؟ فأْخرَبتُه حباجيت، فلما َفرَْغُت «ما الرسُّ

؟ قلت: اكن ثوب «ما هذا ااِلْشِتَمال اذلي َرأيُْت »قال: 
وإن فإن اكن واسعا فَاتَلِحْف به، »، قال: -يعين ضاق-

إذا اكن واِسًعا فَخالف »وملسلم: «.  اكن َضيًِّقا فَاتَِّزْر به
 «.بني َطَرَفيْه، وإذا اكن َضيًِّقا فَاْشُدْده ىلَعَ َحْقوِكَ 

** 

1650. EL HADIZ: 

De Sa'id Ibn Al Hariz que dijo:"Preguntamos a Yâbir Ibn 

'Abdullah sobre hacer la salat con una sola prenda de 

ropa.Entonces dijo:"Salí con el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Al-lah sean con él,en 

uno de sus viajes.Vine una noche para uno de mis 

asuntos y le encontré haciendo la salat,y sólo llevaba 

una prenda de vestir,así que envolví todo mi cuerpo 

con la prenda que llevaba e hice la salat a su lado.Y 

cuando terminó dijo:“¿Qué es lo que te preocupa,oh 

Yabir?".Y le informé de lo que necesitaba.Cuando 

acabé me preguntó:"Qué esto que has hecho con tu 

prenda de vestir?".Le dije:"La prenda era 

apretada".Dijo:"Si la prenda de vestir es amplia,te 

cubres con ella,y si fuera apretada deberías usarla 

como un izar(prenda que se pone de la mitad del 

cuerpo para abajo).Y en Muslim:"Si fuera amplia,te 

debes envolver en ella entre los dos extremos y si fuera 

apretada te la deberías ceñír a la cintura." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ُف به.اْشتََملْت : االْشِتَمال باثلوب:  •  اتلَّلَفُّ
ري يف هذه الساعة املتأخرة من الليل • َى : أي: ما هو السبب اذلي داَعك إىل السَّ  .الرسُّ

ي به بَدنه •  .اتَلِحف : اللَِّحاُف: لك ثوٍب يلتَحُف به، فيغطِّ

 .اتَِّزر : اإلزار: ما سرَتَ أسفَل ابَلدن •

 .حقوك : احلقو: موضع اإلزار •

 :فوائد احلديث
ينَحرص اتلَّابعني ىلع حتصيل ال .1 ه يف ادلِّ  .ِعلم واتلفقُّ

 . جواز صالة اتلطوع مجاعة .2

 .جواز االقتداء بالُمنفرد يف الصالة بعد أن رَشع فيها، ولو لم ينو اإلمامة من أوهلا .3

صىل اهلل -مع انليب  -ريض اهلل عنه-خرج جابر 
ْسَفارِه، واكنت هل حاجة عند  -عليه وسلم

َ
يف بعض أ

يف إحدى الليايل فجاءه  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
البسا  -ريض اهلل عنه- يلخربه بها، فوجده يُصيل، واكن

ثوبا واحدا، فاتَلَحف به ووضع َطَرفَيه ىلع اعتِِقه، 
، فلما انَصف -صىل اهلل عليه وسلم-وصىل إىل جانبه 

عن السبب  -صىل اهلل عليه وسلم-من صالته سأهل 
ري يف هذه الساعة املتأخرة من  اذلي داعه إىل السَّ

ا فرغ الليل، فأخربه حباجته اليت جاء من أجلها، فلم
 -صىل اهلل عليه وسلم-من ذكر حاجته، أنكر عليه 

اتلَحافه باثلوب؛ ألنه ضيِّق، وأمره أنه إذا اكن اثلوب 
ه ىلع مجيع جسمه أعاله وأسفله،  واسعا أن يَلُفَّ
رف األيرس ىلع الَكِتف  فيجعله ىلع َكِتفه، ويردُّ الطَّ
األيمن، وَيّرد الطرف األيمن ىلع الَكِتف األيرس، من 

ل أن يكون إزارا ورداء، يُغطي به مجيع جسمه، أج
فهذا أمكن يف َسرت العورة وأمجل من حيث اهليئة، 
وإن اكن اثلوب ضيِّقا ال يمكن أن يكون منه إزارا 
ه ىلع حقوه ويسرت  ورداء، جيعله إزارا وذلك بأن يَُشدَّ

 أسفل جسده.

** 

Yabir,que Al-lah esté complacido con él,salió con el 

Profeta,que la misericordia y la protección de Al-lah 

sean con él,en uno de sus viajes.Como necesitaba 

algo del Profeta,que la misericordia y al protección de 

Al-lah sean con él,una noche vino a donde él estaba 

para informarle de su necesidad.Entonces lo encontró 

haciendo la salat,y él,que Al-lah esté complacido con 

él,llevaba una sola prenda de vestir,así que se envolvió 

con ella y dejó un extremo sobre su hombro,e hizo la 

salat su lado,que la misericordia y la protección de Al-

lah sean con él.Cuando terminó su salat,le 

preguntó,que la misericordia y la protección de Al-lah 

sean con él,cuál era la razón que le había hecho andar 

por ahí a esas horas de la noche.Así pues le informó 

de su necesidad por la cual había ido a hablar con él,y 

cuando terminó de mencionar su necesidad le 

reprochó que se hubiera envuelto en la prenda de vestir 

puesto que era apretada.Y le ordenó que si la prenda 

de vestir era amplia envolviera en ella todo su 

cuerpo,esto es,la parte de arriba y la de 

abajo,poniéndola sobre su hombro,dejando el extremo 

izquierdo sobre el hombro derecho y el extremo 

derecho sobre el hombro izquierdo,como si fuera un 

izar y un rida(parte de arriba y parte de 

abajo),cubriendo así su cuerpo por completo.Siendo 

esto lo más apropiado en cuanto a cubrir el aura y más 

bonito en cuanto al aspecto de la persona.Y si la 

prenda de vestir era apretada,de manera que no puede 

usarse como izar y rida,debería usarla como izar y esto 

ciñéndola a su cintura y tapando la parte de abajo del 

cuerpo. 
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 صىل اهلل-عن سبب جميئه يف وقت متأخر من الليل، وهذا من ُحسِن ُخلقه  -ريض اهلل عنه-بسؤال جابر -صىل اهلل عليه وسلم-ُمبادرة انليب  .4
 .-عليه وسلم

الة يف اثلَّوبني أفضل .5  .َجَواِز الصالِة يف اثلوب الواحد، وأمجعوا ىلع أنَّ الصَّ

دة جواز الصالة باثلوب الواحد ولو لم يكن ىلع اعتِقه يشء؛ لقوهل: )وإن اكن َضيًِّقا فَاتَِّزْر به( لكن هذا احلديث: حُيمل ىلع حالة ا .6 لضيِّق والشِّ
 .مجًعا بني األدلة

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، 1422ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  صحيح
ر، واألث احلديث غريب يف انلهاية. بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

حممود حممد  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية 
ه. تسهيل  1392ية الطنايح. املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلان

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ  2006 _ ـه 1427اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م. فتح ذي اجلالل  2003 - ـه 1423َسة، املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة اخلامِ 

م إ
ُ
رساء بنت واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1410عرفة. منار القاري، تأيلف: محزة حممد قاسم، انلارش: مكتبة دار ابليان، اعم النرش: 
   (10638) الرقم املوحد:
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َة الِْفيَل،  -َعزَّ وََجلَّ -إنَّ اهلل  قد َحبََس عن مكَّ
وَسلََّط عليها رسوََلُ واملؤمنني، َوإِنََّها لَْم ََتِلَّ 
َحٍد َبْعِدي، وإنما 

َ
َحٍد ََكَن َقْبيِل، َوال ََتِلُّ أل

َ
أل

ِحلَّْت يل ساعة من نهاٍر، وإِنَّها ساعيت هذهِ 
ُ
أ

 حرام

 

Al-lah ha protegido esta ciudad de las 
gentes del elefante, y le ha enviado su 

Mensajero junto con sus siervos creyentes. 
A nadie antes que yo se le ha permitido 

saltar la inviolabilidad de esta ciudad, y a 
nadie se le permitirá después de mí. Y a mí 
solo se me permitió durante un momento 

del día, que es este en el que les hablo. 

 :احلديث .1651
ا َفَتَح اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهريرة  -لَمَّ

َة َقتَلَْت خزاعُة رَُجاًل ِمْن بيَِن  -َتَعاىَل  ىلَعَ رَُسوهِلِ َمكَّ
 صىل اهلل-يَلٍْث بَِقِتيٍل اَكَن لَُهْم يِف اجْلَاِهِليَِّة، َفَقامَ انليب 

َفَقاَل: إنَّ اهلل َعزَّ وََجلَّ قَْد َحبََس َعْن  -عليه وسلم
َها لَْم  َة الِْفيَل، وََسلََّط َعلَيَْها رَُسوهَلُ َوالُْمْؤِمِننَي، َوإِنَّ َمكَّ
َما  َحٍد َبْعِدي، َوإِنَّ

َ
لُّ أل َحٍد اَكَن َقبيِْل، َوال حَتِ

َ
حَتِلَّ أل

ِحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، وَ 
ُ
َها َساَعيِت َهِذِه: َحَراٌم، أ ِإنَّ

ال ُيْعَضُد َشَجُرَها، َوال خُيَْتىَل َخالَها، َوال ُيْعَضُد 
َشْوُكَها، َوال تُلْتََقُط َساِقَطتَُها إالَّ لُِمنِْشٍد، َوَمْن قُِتَل هَلُ 
ْن يُوِدَي،

َ
ا أ ْن َيْقتَُل، َوإِمَّ

َ
ا أ رْيِ انلََّظَريِْن: إمَّ

 قَِتيٌل: َفُهَو خِبَ
ْهِل ايْلََمِن 

َ
بُو َشاٍه َفَقاَل: يَا  -َفَقاَم رَُجٌل ِمْن أ

َ
ُيَقاُل هَلُ: أ

يِب َشاهٍ، 
َ
رَُسوَل اهلل، اُْكتُبُوا يِل َفَقاَل رَُسوُل اهلل: اُْكتُبُوا أل

ُثمَّ َقاَم الَْعبَّاُس َفَقاَل: يَا رَُسوَل اهلل، إالَّ اإلْذِخَر، فَإِنَّا 
َوُقبُوِرنَا، َفَقاَل رَُسوُل اهلل: إالَّ  جَنَْعلُُه يِف ُبيُوتِنَا

 «.اإلِْذِخرَ 

** 

1651. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que dijo: 

“Cuando Al-la, Ensalzado sea, le otorgó a su 

Mensajero la conquista de la Meca, un hombre del clan 

de Juzaa asesinó a otro hombre del clan de Ben Laiz 

como venganza por un asesinato anterior cometido en 

la época de la Ignorancia (Yahiliya). Entonces, el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le dijo a 

los musulmanes congregados: ‘Al-lah ha protegido 

esta ciudad de las gentes del elefante, y le ha enviado 

su Mensajero junto con sus siervos creyentes. A nadie 

antes que yo se le ha permitido saltar la inviolabilidad 

de esta ciudad, y a nadie se le permitirá después de 

mí. Y a mí solo se me permitió durante un momento del 

día, que es este en el que les hablo. (La Meca) es una 

ciudad inviolable: no se deben talar sus árboles, ni se 

deben podar sus plantas, ni se deben arrancar las 

espinas de sus plantas, ni se deben tomar los objetos 

extraviados en ella, a menos que sea para anunciar 

públicamente que han sido encontrados. A quien se le 

haya asesinado algún pariente tiene dos elecciones 

posibles: dar muerte al asesino o que se le pague una 

dote (diya) en concepto de sangre del pariente 

asesinado’. En ese momento, se levantó un hombre de 

las gentes del Yemen, llamado Abu Chátin, y dijo: 

‘Mensajero de Al-lah, que me inscriban una acción’. El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, ordenó: 

‘Inscriban la acción de Ibn Chátin’. Luego, se levantó 

Ibn Abbas y dijo: ‘Mensajero de Al-lah, excepto la 

hierba llamada Idhjir (hierba limón) ya que la usamos 

en nuestras casas y en nuestras tumbas’. Entonces, el 

Mensajero de Al-lah, dijo: ‘Excepto el Idhjir.”’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنه ملا فُتحت مكة  - عنهريض اهلل-خيرب أبو هريرة 
قتل رجٌل من ُخزاعة رجاًل من ُهذيل بقتيٍل هلم اكن 

قام  -صىل اهلل عليه وسلم-يف اجلاهلية وأن انليب 

** 

Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, informa de 

que, cuando se conquistó la ciudad de la Meca, un 

hombre del clan de Juzaa asesinó a otro hombre del 

clan de Hudhail como venganza por un asesinato 

anterior cometido en la época de la Ignorancia 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبُو ُهريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ُهَذيْل : قبيلة ُمَِضية مشهورة ال تزال مساكنهم بالقرب من مكة. •
 .يَلْث : قبيلة ُمَضية مشهورة تنسب إىل يلِث بن بكر بن كنانة •

 .ال ُيْعَضد شجرها : ال يقطع •

 . يُقَطعُ وال خُيْتَىَل خالها : وهو الرَِّطب من احلشيش: أي ال جُيَُزّ وال •

ُّلَقَطة •  .لُِمنِشد : هو الُمَعرف ىلع ال

 .خبري انلظرين : أخُذ ادلية أو القصاص •

 .اإلذخر : نبت معروف طيِّب الراِئة، دقيق األصل، صغري الشجر •

 .، قبيلة-بضم اخلاء املعجمة وختفيف الزاي-ُخزاعة : ُخزاعة  •

 .حبس : منع •

 .ساقطتها : الساقطة يه اللقطة •

 :فوائد احلديث
 .ادلاللة ىلع أن مكة فتنحت َعنَْوة .1

 .أن مكة حمرمة، لم حِتلَّ ألحد، وأنها ال تزال ولن تزال حمرمة، فال يعضد شجرها وشوكها، وال يقطع حشيشها انلابت يف حدود احلرم .2

 .يستثىن من ذلك ما أنبته اآلديم وما وجد مقطواًع، وَريع ابلهائم، واإلذخر، فهذه مباحة .3

 .ل إال ملن أراد اتلعريف عليها حىت جيدها صاحبهاأن لقطة احلرم ال حت .4

 .مرشوعية كتابة العلم، ففيها حفظه وتقييده عن الضياع .5

 .اكن القصاص ُمتَحتِّما يف اتلوراة، فخفف اهلل عن هذه األمة جبواز العفو عن القاتل إىل ادلية .6

فخطب بما ذكر يف احلديث حيث بنيَّ حرمة مكة 
وأن اهلل حبس عنها أهَل الفيل وأباَحها نلبيه ساعة 

دودة، من نهار، وليس املراد بالساعة يه الساعة املح
ولكن املراد وقتاً من نهاِر يوم الفتح إذ إنها أبيحت 

من صبيحة ذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 
ايلوم إىل العَص، وأخرب أن حرمتها اعدت بعد ذلك 
كما يه ال يعضد شوكها والخيتىل خالها، أي ال يقطع 
شجرها وال جيز حشيشها انلابت يف حدود احلرم إال 

 ساقطتها إال ملنشد. اإلذخر، والحتل

(Yahiliya). Entonces, el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, pronunció una jutba (sermón) 

dirigida a los musulmanes congregados, en la que 

mencionó lo citado en el hadiz. En suma, que Meca es 

una ciudad inviolable y que Al-lah la protegió de las 

gentes del elefante y le permitió a su Mensajero infringir 

su inviolabilidad durante un momento del día, sin que 

esto tenga que ser necesariamente un momento 

específico del día. Se refiere a que se le permitió al 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, un 

momento del día de su conquista que va desde primera 

hora de la mañana hasta la oración de la tarde (Asr). E 

informó que su inviolabilidad se restableció después de 

ese día para volver a como era: no se deben cortar las 

espinas de sus plantas, ni se deben talar sus árboles, 

ni podar, ni se deben arrancar los hierbajos que crecen 

alrededor de los Santos Lugares, excepto la hierba 

llamada Idhjir (hierba limón), y no se deben tomar los 

objetos extraviados en ella, a menos que sea para 

anunciar públicamente que han sido encontrados. 
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 املراجع:املصادر و

م، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. تأسيس ه. صحيح مسل1422صحيح ابلخاري، حتقيق زهري انلارص، دار طوق انلجاة، ط 
 .ه1426ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، دار الصحابة، الشارقة، الطبعة األوىل 1427األحاكم للنجيم، دار املنهاج ،

   (6637) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أمحد وادلاريم. راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنه  _ة بن أيب سفيان معاوي اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .به الكيس أو الِقْرَبة واَكء : اخليط اذلي يَُشدُّ  •

بُر • ه : يه َحلَقة ادلُّ  .السَّ

 .اْستَْطلََق : احْنَل الِواَكء، فصار لو خرج منه يشء لم يَْشُعر به •

 :فوائد احلديث
بر من نواقض الوضوء .1 يح من ادلُّ  .فيه أن خروج الرَّ

إن العينني واكء السه، فإذا نامت العينان 
  استطلق الواكء

Los ojos (mientras se mantienen 
despiertos) controlan el esfínter. Por lo 

tanto cuando los ojos duermen el control se 
pierde. 

 :احلديث .1652
، قال: قال -ريض اهلل عنه-عن معاوية بن أيب سفيان 

إن الَعيْنَني ِواَكء »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
ه، فإذا نَاَمت الَعينان اْستٌْطِلَق   «. الِواَكءُ السَّ

** 

1652. EL HADIZ: 

De Muawia Ibn Sufián, Al-lah esté complacido con él, 

que: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

dijo: “El ojo (mientras se mantiene despierto) controla 

el esfínter. Por lo tanto cuando los ojos duermen el 

control se pierde.” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ه " أي أن العينني  معىن احلديث : " الَعيْنان ِواَكء السَّ
يف حال ايلقظة حتفظ ادلبر، وتمنع خروج اخلارج 
منه، وإن خرج منه يشء َشَعر اإلنسان به. " فإذا 

لََق الِواَكُء " أي أن اإلنسان إذا نام نَاَمت الَعينان اْستَطْ 
حصل عنده اسرتخاء يف عضالت ابلدن، فينطلق 
يح  احلَبْل اذلي اكن يَُشد حلقة ادلبر، فيخرج منه الرِّ

 _صىل اهلل عليه وسلم  _من غري أن يَْشُعر به. فانليب 
شبه الَعني باحلَبل اذلي يَُشدُّ به الواِعء فإن اكنت 

احلَبْل مشدودا ىلع حلقة  العينان مفتوحتان اكن
ادلبر، حىت وإن خرج منه يشء َشَعر به، وإن نامت 
العينان اسرتىخ الِواَكء، فخرج ما بداخل الِقَربة من 
غري أن يَْشُعر خبروجه. وهذا من باب التشبيه وهو: 

يلَُقرب  _صىل اهلل عليه وسلم  _تشبيه بليغ من انليب 
امع اللكم احلكم الرشيع إىل األذهان، وهو من جو

. توضيح _صىل اهلل عليه وسلم  _اليت أوتيها انليب 
 (1/208)( تسهيل اإلملام1/319األحاكم)

** 

El significado de este hadiz: “Los ojos controlan el 

esfínter” quiere decir que los ojos mientras se 

mantienen despiertos controlan el esfínter e impiden 

salir la sustancia que se evacuan, y si sale algo, la 

persona se da cuenta de ello. “Por lo tanto cuando los 

ojos duermen el control se pierde”: cuando el ser 

humano duerme, entra en un estado de relajación de 

los músculos de su cuerpo, así que se abre la cuerda 

que ataba el esfínter. Así, puede liberar aire (gases) sin 

darse cuenta. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz, puso el ojo como ejemplo de la cuerda que 

cierra un recipiente. Si los ojos están abiertos, la 

cuerda estará atada cerrando el esfínter, incluso si 

saliese algo de él, la persona será consciente de ello. 

Cuando los ojos duermen, la atadura se desata y sale 

del odre sin que se sea consciente de su liberación. 

Esto es a modo de símil certero que realiza el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, para 

facilitarnos la comprensión de la norma jurídica. Es una 

de las dotes con las que ha sido bendecido el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Véase 

“Tawdih al-ahkam” (1/319) y “Tashil al-ilmam”(1/208). 
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 .فيه ديلل ىلع أن انلوم ليس بناقٍض بنفسه، وإنما هو مِظنَّة نقض الوضوء .2

يح من غري أن يشعر بها، أما إذا اكن انلوم فيه أن انلوم انلاقض  .3 للوضوء هو انلوم الَعِميق املستغرق اذلي تسرتيخ معه العضالت، فتخرج الرَّ
 .خفيفا فال ينتقض معه الوضوء

 .يدخل يف احلديث لكُّ من زال عقله؛ جبنون، أو إغماء، أو ُسْكر، أو غريه، جبامع زواِل اإلحساِس  .4

 املراجع:املصادر و

ه.   1421محد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أ
 السمرقندي مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم(,املؤلف: أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم، اتلمييم

م,  2000 - ـه 1412ه(, حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين, انلارش: دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 255)املتوىف: 
الصغري، صحيح اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم. فيض القدير رشح اجلامع  4عدد األجزاء: 

 األحاديث بفقه اإلملام تسهيل ـه 1356  األوىل،: الطبعة مَص، –تأيلف: حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي، انلارش: املكتبة اتلجارية الكربى 
بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن  ِمن األحاكم توضيح م 2006 _ ه 1427 األوىل،: الطبعة الفوزان، اهلل عبد بن فوزان بن صالح: تأيلف املرام، بلوغ من

م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفةتأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد 

ُ
 .رمضان، وأ

   (8404) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه. راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن عباس  اتلخريج:
 رواه أبو داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 : من أصابته جنابة جبماع أو إنزال، وهو لفظ يطلق ىلع اذلكر واألنَث.جنباً.  •
 .ال جينب. : أن املاء ال تصيبه اجلنابة •

 . جفنة : يه القصعة الكبرية، والقصعة : إناء كبري يوضع فيه الطعام •

 :فوائد احلديث
 . جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة، ولو اكنت املرأة جنباً، وبالعكس .1

 . وضوء املتوضئ من اإلناء، ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريتهأن اغتسال اجلنب أو  .2

 املراجع:املصادر و

ه( ُسبل السالم، للصنعاين، )د.ط (، دار احلديث، )د.ت( تسهيل اإلملام 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
(، املكتبة 1ه( رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط1427(، )1للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )ط

م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط1427اإلسالمية، مَص، )  ه(1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1ه( منحة العالَّ
   (8360) الرقم املوحد:

 .En verdad que el agua no se impurifica  إن املاء ال جينب

 :احلديث .1653
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

اغتسل بعض أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم يف 
َجْفنٍَة، فجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم يلتوضأ منها 

 يا رسول اهلل، إين كنت ُجنُبا؟ أو يغتسل، فقالت: هل
إن املاء ال »فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 «.جَيْنُُب 

** 

1653. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Abbas –Alah se complazca de 

ambos-: algunas esposas del profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- se bañaron con un recipiente, 

después vino el profeta – la paz y las bendiciones sean 

con él- a hacer el wudu –o el gusul- con la misma agua, 

ella le dijo: “Mensajero de Alah yo estaba en impureza 

mayor” el profeta –la paz y las bendiciones sean con 

él- le dijo: “En verdad que el agua no se impurifica” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

اكنت إحدى زوجات انليب صىل اهلل عليه وسلم 
تغتسل للجنابة، فجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم 
يلتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام املاء املتبيق من 

 اكنت بأنها فأخربته ، – اهلل عنها ريض-غسل زوجته 
 وهو بذلك يتأثر ال املاء ذلك بأن فأرشدها جنابة، ىلع

 . مطهراً  طاهراً  كونه

** 

Una de las esposas del profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- se bañó porque estaba en 

impureza mayor, entonces el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- vino para hacer el wudu –o el 

gusul- con el agua que sobró de su esposa –Alah se 

complazca de ella- por lo que ella le dijo que estaba en 

impureza mayor, él le explico que el agua no se 

impurifica por eso ya que es pura y limpia. 
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 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

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

إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنَج 
  هران.بروث أو عظم، وقال: إنهما ال تط

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, nos prohibió que utilizáramos 

huesos o estiércol para purificarnos 
después de las necesidades mayores 
(defecar) y dijo: “Estas dos cosas no 

purifican.” 

 :احلديث .1654
هلل صىل ا-نىه  انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ْن يُْستَنََْج بَِروٍْث أو َعْظٍم، وقال:  -عليه وسلم
َ
ُهَما »أ إِنَّ

َران  «.اَل ُتَطهِّ

** 

1654. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos 

prohibió que utilizáramos huesos o estiércol para 

purificarnos después de las necesidades mayores 

(defecar) y dijo: “Estas dos cosas no purifican.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن  -ريض اهلل عنه-يذكر راوية اإلسالم أبو هريرة 
نهاهم يف باب  -عليه الصالة والسالم-انليب 

نجاء، عن استعمال شيئني يف قطع انلجو، وهو االست
الغائط اخلارج من السبيل، وهما: الروث والعظم، أما 
الروث فلنجاستها، أو لعلة إبقائها ليستفيد منها 

كما عند  -عليه الصالة والسالم-دواب اجلن؛ لقوهل 
الرتمذي: "ال تستنجوا بالروث وال بالعظام؛ فإنها زاد 

العظم فعلة انليه مالسة  إخوانكم من اجلن". وأما
العظم فال يزيل انلجاسة، وقيل علته أنه يمكن 

عليه -مصه أو مضغه عند احلاجة، وقيل لقوهل 
إن العظم زاد إخوانكم من »: -الصالة والسالم

اه. يعين: وإنهم جيدون عليه من اللحم أوفر « اجلن
ما اكن عليه، وقيل ألن العظم ربما جيرح. ثم ُخِتم 

كيد علة انليه من استعمال األرواث احلديث بتو
والعظام يف االستنجاء؛ وذلك ألنها تفوت املقصود من 

عليه -االستنجاء، وهو حتصيل الطهارة؛ وذللك قال 
 : إنهما ال يطهران.-الصالة والسالم

** 

Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, recuerda 

en este hadiz la versión islámica de la purificación y 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

les prohibió utilizar dos cosas para limpiarse después 

de hacer sus necesidades mayores (defecar): el 

estiércol y los huesos. El primero por estar impuro o por 

querer dejarlo para que sea aprovechado por el 

ganado de los genios, puesto que el Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo, según ha transmitido 

At-Tirmidí: “No os limpiéis después de hacer vuestras 

necesidades mayores con estiércol o huesos, ya que 

son el alimento de vuestros hermanos entre los 

genios”. Los huesos, sin embargo, quizás sea por lo 

lisos que son los huesos, de modo que no eliminan las 

impurezas, aunque también se ha dicho que se debe a 

que el hueso se puede lamer o masticar en caso de 

necesidad. También se ha esgrimido lo que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “los 

huesos son el alimento de vuestros hermanos entre los 

genios”, esto es, que pueden encontrar sobre él la 

carne sobrante. Por otro lado, se ha dicho que se debe 

a que el hueso puede herir. El hadiz concluyó 

reafirmando la prohibición de emplear estos dos 

elementos en la higienización tras las necesidades 

mayores dado que no cumplen con su cometido, a 

saber: purificarse. Por esto, el Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, dijo: “Estas dos cosas no 

purifican.” 
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 :معاين املفردات
 روث : فضلة ادلابة ذات احلافر. •
 .عظم : هو قَصب احليوان اذلي عليه اللحم، وهو العظم، عضو صلب تبلغ صالبته إىل أنه ال يثىن •

 .نستنيج : االستنجاء لغة: إزالة وقطع انلجو، وهو الغائط •

 :فوائد احلديث
 .ا ألنه علف دواب اجلنانليه عن االستجمار بالروث؛ ألنه: إما جنس، وإم .1

 .انليه عن االستجمار بالعظم؛ ألنه إما جنس، وإما ألنه طعام اجلن أنفسهم .2

 املراجع:املصادر و

م. سبل السالم، حممد 2003ه، 1423توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين، حتقيق: شعيب االرنؤوط بن إسماعيل الصنعاين، دار 

م. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب 2004ه، 1424وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل، 
ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، 1408الطبعة: اثلاثلة  اإلساليم، بريوت،

ة العربية م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململك2002ه، 1422الطبعة: األوىل 
 .م 2014ه، 1435السعودية، الطبعة: األوىل 

   (10045) الرقم املوحد:
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 عليه متفق راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-هو عقبة بن اعمر  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أحق الرشوط : أوىل الرشوط املرشوعة. •
 .أن توفوا : باتلوفية •

 .ه الفروج : ألن اتلوفية به أحوط وبابها أضيقما استحللتم ب •

 :فوائد احلديث
اط وجوب الوفاء بالرشوط اليت الزتم بها أحد الزوجني لصاحبه، وذلك اكشرتاط زيادة يف املهر أو السكىن بماكن معني من جانب املرأة، واكشرت .1

 .ابلاكرة والنسب، من جانب الزوج

 .]ال حيل المرأة  أن تسأل طالق أختها[ يقيد عموم هذا احلديث بوجوب الوفاء بالرشوط، بمثل حديث .2

 .أن الوفاء برشوط انلاكح آكد من الوفاء بغريها، ألنها يف مقابل استحالل الفروج .3

 أن ما يلزم  للك واحد من الزوجني ىلع اآلخر اكنلفقة واالستمتاع واملبيت للمرأة واكالستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل املرجع يف ذلك إىل .4
 العرف،

وباطل وهو: ما  -الرشوط يف انلاكح قسمان: صحيح وهو: ماال خيالف مقتىض العقد، وأن يكون للمشرتط من الزوجني غرض صحيح. ب .5
أحل  اكن خمالفا ملقتِض العقد. واملزيان يف هذه الرشوط وحنوها، قوهل صىل اهلل عليه وسلم: "املسلمون ىلع رشوطهم، إال رشطاً حرم حالال أو

 .رق بني أن يقع اشرتاطها قبل العقد أو معهحراماً" وال ف

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -لم الكتباع دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

إن أحق الرشوط أن توفوا به: ما استحللتم به 
  الفروج

Las condiciones que más debéis velar por 
cumplir son las impuestas durante el 

matrimonio. 

 :احلديث .1655
إن أَحقَّ »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

 «.وط أن تُوفُوا به: ما استحللتم به الفروجالرشُّ 

** 

1655. EL HADIZ: 

De Akaba Ibn Amir, que Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Al-lah dijo: “Las condiciones que 

más debéis velar por cumplir son las impuestas 

durante el matrimonio.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

للك واحد من الزوجني مقاصد وأغراض يف إقدامه 
ىلع عقد انلاكح، فيشرتط ىلع صاحبه رشوًطا 
يلتمسك بها ويطلب تنفيذها، وتسىم الرشوط يف 
انلاكح، ويه زائدة ىلع رشوط انلاكح اليت ال يصح 

الرشوط يف  بدونها. وجاء اتلأكيد ىلع الوفاء بها؛ ألن
انلاكح عظيمة احلرمة قوية اللزوم؛ لكونها استحق 

 بها استحالل االستمتاع بالفروج.

** 

Cada uno de los esposos tiene sus intenciones y 

objetivos a la hora de casarse. Esto le lleva a imponer 

unas condiciones al otro cónyuge para que las cumpla 

durante el matrimonio, además de las condiciones 

impuestas por la ley que rige el casamiento. En este 

sentido, las condiciones impuestas por el matrimonio 

son de grave importancia, y de obligado cumplimiento, 

ya que con ellas se convierten en lícitas las relaciones 

conyugales. Por ello, el sabio y justo legislador dijo: Las 

condiciones que más debéis velar por cumplir son las 

impuestas en el matrimonio, y por las que habéis 

pagado la dote matrimonial. 
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حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 ه،1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6021) الرقم املوحد:
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 مذي وابن ماجه وأمحد.رواه أبو داود والرت راوي احلديث:

دايئ  اتلخريج:  -ريض اهلل عنه-زياد بن احلارث الصُّ
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أخا صداء : نسبة إىل ُصداء: اسم قبيلة يف ايلمن •

  إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم

Ciertamente, el hermano As-Sudai es quien 
llamó a la oración haciendo el adhán, y 

quien lo haga debe ser el mismo que 
proclame la disposición a la oración 

(iqama). 

 :احلديث .1656
دايئ  قال:  -ريض اهلل عنه-عن زياد بن احلارث الصُّ

صىل اهلل -اكن أول أذان الصبح أمرين يعين انليب  ملا
فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول  -عليه وسلم

اهلل؟ فجعل ينظر إىل ناحية املرشق ويه جهة طلوع 
حىت إذا طلع الفجر نزل فربز، ثم « ال»الفجر، فيقول: 

فأراد بالل أن  -يعين فتوضأ-أىت وقد تالحق أصحابه 
إن »: -صىل اهلل عليه وسلم- يقيم، فقال هل نيب اهلل

، قال الصدايئ «أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم
 : فأقمت.-ريض اهلل عنه-

** 

1656. EL HADIZ: 

De Ziyad Ibn Al-Hariz As-Sudai, Al-lah esté complacido 

con él, que dijo: “En el momento de la primera llamada 

a la oración del alba, el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, me ordenó que la hiciera y así la 

hice. Una vez hecha, dije: ‘¿Proclamo ahora la 

disposición a la oración (iqama)?’ El Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, sin embargo, comenzó a 

mirar al horizonte por el que sale el sol y dijo: ‘No’. 

Cuando ya aparecieron los primeros rayos de claridad, 

entró en la mezquita. Sus compañeros ya se habían 

reunido para rezar. Hizo la ablución, y luego Bilal quiso 

proclamar la disposición a la oración (iqama), pero el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le dijo: 

‘Ciertamente, el hermano As-Sudai es quien llamó a la 

oración haciendo el adhán, y quien lo haga debe ser el 

mismo que proclame la disposición a la oración 

(iqama).”’ 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف أن من أذن هو أحق باإلقامة، 
كذلك يبني أن اإلمام هو من يملك احلق يف وقت 
اإلقامة، ولكنه حديث ضعيف، فلو أقام شخص غري 
املؤذن فال بأس، لكن إذا اكن املسجد هل مؤذن وإمام 

-يف أمرهما؛ لقوهل راتب فال حيق ألحد أن يتدخل 
نَّ الرجُل الرجَل يف »: -صىل اهلل عليه وسلم ال يَؤمَّ

«. سلطانه، وال يقعد يف بيته ىلع تكرمته إال بإذنه
 .رواه مسلم

** 

Este noble hadiz aclara que quien llame a la oración 

haciendo el adhán es el más indicado para pronunciar 

la disposición a la oración (iqama). Asimismo indica 

que el imam es quien tiene la potestad de establecer el 

momento de la iqama. No obstante, este hadiz es débil, 

así que si la iqama la realiza una persona diferente a 

quien haya llamado a la oración (adhán), no hay mal 

en ello. Sin embargo, si la mezquita tiene un 

almuédano y un imam oficiales en nómina, nadie debe 

entrometerse en sus decisiones, en virtud de lo que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “El 

hombre en su casa no puede ser guiado en la oración 

por otro hombre, así como el hombre ajeno al hogar no 

debe pernoctar en él si no es con el permiso de su 

dueño”. 
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 :فوائد احلديث
 .فهو يقيمأن اإلقامة حق ملن أذَّن من غري إجياب، قال الرتمذي: العمل ىلع هذه عند أكرث اهل العلم، أن من أذَّن  .1

 .مجهور العلماء جيوزون إقامة من لم يؤذن؛ لعدم نهوض ادليلل ىلع املنع .2

ق اثلاين استحقاق األشياء العامة للناس بالرشوع فيها، واألخذ بأسباب استحقاقها، فاألذان هو انلداء األول، واإلقامة يه انلداء اثلاين، فاستح .3
 .لقيامه باألول

 املراجع:املصادر و

األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العَصية، صيدا، بريوت. سنن الرتمذي، تأيلف حممد سنن أيب داود، تأيلف سليمان بن 
ويين، بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. سنن ابن ماجه، تأيلف ابن ماجه حممد بن يزيد القز

ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأيلف أمحد بن حنبل أبو عبداهلل  حتقيق: حممد فؤاد عبد
ه، 1421الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

واء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: م. إر2001
ِمَسة م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلا1985ه، 1405اثلانية 

 .ه1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003ه، 1423
   (10630) الرقم املوحد:
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إنك لن ُتلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل 
إال ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن ُتلف 

 حىت ينتفع بك أقوام، ويَض بك آخرون
 

Vino a mí el Mensajero de Al-lah,que la 
misericordia y la protección de Al-lah sean 

con él,para visitarme mientras estaba 
enfermo,el año de Hiyyat Al Wada'a,debido 

a un gran dolor que tenía y le dije:"Oh 
Mensajero de Al-lah,como ves tengo un 

gran dolor.Poseo dinero y no tengo a nadie 
que lo herede más que una hija,así 

pues¿Doy en caridad dos tercios de mi 
dinero".Dijo:"No".Dije:"Entonces,la mitad 

oh Mensajero de Al-
lah?"Dijo:"No".Dije:"¿Un tercio?"Dijo:"Un 
tercio y un tercio es mucho,pues en verdad 

que si dejas a tus herederos ricos mejor que 
los dejes en necesidad teniendo que 

mendigar.Y en verdad que no hay nada de 
lo que das por Al-lah que no te sea 

recompensado,hasta aquéllo que pones en 
la boca de tu esposa.Dijo:"Dije:"Oh 

Mensajero de Al-lah,¿Acaso dejo como 
herederos a mis 

compañeros?".Dijo:"Ciertamente no dejas 
a nadie y obras sinceramente por Al-lah sin 

que por ello asciendas en grados y te 
eleves,Y quizás dejes a alguien detrás tuyo 
de manera que se beneficia la gente y otros 
se perjudican.Oh Al-lah que la emigración 

de mis compañeros llegue a buen término,y 
no los hagas volver por donde vinieron.Sin 
embargo el pobre Sa'ad Ibn Jaulah(a quien 
el Mensajero de Al-lah,que la misericordia 

y la protección de Al-lah sean con él,(de 
quien el Mensajero de Al-lah sentía pena de 

que hubiera muerto en Meca.") 

 :احلديث .1657
قال: جاءين  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

ِة  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  َيُعوُديِن اعم َحجَّ
الوداع من وََجٍع اْشتَدَّ يب، فقلت: يا رسول اهلل، قد بلغ 

ابنٌة يب من الوََجِع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يَِرثيُِن إال 
ْطُر يا رسول  ُق بثلَث مايل؟ قال: ال، قلت: فالشَّ تََصدَّ

َ
فَأ

َ
أ

اهلل؟ قال: ال، قلت: فاثللث؟ قال: اثللث، واثللث 
كثري، إنك إن تََذَر َوَرَثتََك أغنياء خرٌي من أن تََذرَُهم 
ُفوَن انلاس، وإنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها  اعلًَة َيتََكفَّ

ِجْرَت بها،
ُ
حىت ما جتعل يف يِفْ امرأتك.   وجه اهلل إال أ

َخلَُّف بعد أصحايب؟ قال: 
ُ
قال: قلت: يا رسول اهلل أ

** 

1657. EL HADIZ: 

De Sa'ad Ibn Abi Waqas,que Al-lah esté complacido 

con él,que dijo:"Vino a mí el Mensajero de Al-lah,que la 

misericordia y la protección de Al-lah sean con él,para 

visitarme mientras estaba enfermo,el año de Hiyyat Al 

Wada'a,debido a un gran dolor que tenía y le dije:"Oh 

Mensajero de Al-lah,como ves tengo un gran 

dolor.Poseo dinero y no tengo a nadie que lo herede 

más que una hija,así pues¿Doy en caridad dos tercios 

de mi dinero".Dijo:"No".Dije:"Entonces,la mitad oh 

Mensajero de Al-lah?"Dijo:"No".Dije:"¿Un 

tercio?"Dijo:"Un tercio y un tercio es mucho,pues en 

verdad que si dejas a tus herederos ricos mejor que los 

dejes en necesidad teniendo que mendigar.Y en 

verdad que no hay nada de lo que das por Al-lah que 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

إنك لن خُتَلَُّف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال 
ازَْدْدَت به درجة وِرْفَعًة، ولعلك أن خُتَلََّف حىت ينتفع 
ْمِض ألصحايب 

َ
بك أقوام، وُيََضُّ بك آخرون.  امهلل أ

ْعَقابِِهم، لكِن ابَلائُِس هجرتهم، وال تَُردَّ 
َ
ُهم ىلع أ

صىل اهلل عليه -سعد بن َخْولََة )يَْرِِث هل رسول اهلل 
 أن مات بمكة(. -وسلم

no te sea recompensado,hasta aquéllo que pones en 

la boca de tu esposa.Dijo:"Dije:"Oh Mensajero de Al-

lah,¿Acaso dejo como herederos a mis 

compañeros?".Dijo:"Ciertamente no dejas a nadie y 

obras sinceramente por Al-lah sin que por ello 

asciendas en grados y te eleves,Y quizás dejes a 

alguien detrás tuyo de manera que se beneficia la 

gente y otros se perjudican.Oh Al-lah que la emigración 

de mis compañeros llegue a buen término,y no los 

hagas volver por donde vinieron.Sin embargo el pobre 

Sa'ad Ibn Jaulah(a quien el Mensajero de Al-lah,que la 

misericordia y la protección de Al-lah sean con él,(de 

quien el Mensajero de Al-lah sentía pena de que 

hubiera muerto en Meca.") 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف حجة  -رىض اهلل عنه-مرض سعد بن أيب وقاص 
الوداع مرضا شديدا خاف من شدته املوت. فعاده 

كعادته يف تفقد  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
صىل اهلل -أصحابه ومواساته إياهم. فذكر سعد للنيب 

أنها تسوغ هل  من ادلوايع، ما يعتقد -عليه وسلم
اتلصدق بالكثري من ماهل، فقال: يا رسول اهلل، إنين قد 
اشتد يب الوجع اذلي أخاف منه املوت، وإين صاحب 
مال كثري، وإنه ليس من الورثة الضعفاء اذلين أخىش 
عليهم العيلة والضياع إال ابنة واحدة، فبعد هذا هل 
أتصدق بثلَث مايل، ألقدمه لصالح عميل؟ فقال انليب 

: ال. قال: فالشطر يا رسول -صىل اهلل عليه وسلم-
اهلل؟ قال: ال. قال: فاثللث؟ فقال: ال مانع من اتلصدق 
باثللث مع أنه كثري. فالْنول إىل ما دونه من الربع 

صىل اهلل عليه -واخلمس أفضل. ثم بني هل انليب 
احلكمة يف الْنول يف الصدقة من أكرث املال إىل  -وسلم

وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته  -1أقله بأمرين: 
أغنياء منتفعني بربه وماهل فذلك خري من أن خيرجه 
منهم إىل غريهم، ويدعهم يعيشون ىلع إحسان 

وإما أن يبىق وجيد ماهل، فينفقه يف طرقه  -2انلاس. 
الرشعية، وحيتسب األجر عند اهلل فيؤجر ىلع ذلك، 
 حىت يف أوجب انلفقات عليه وهو ما يطعمه زوجه.

ثم خاف سعد بن أيب وقاص أن يموت بمكة اليت 

** 

Sa'ad Ibn Abi Waqas,que Al-lah esté complacido con 

él,enfermó en Hiyyat Al Wada'a,una enfermedad grave 

temiendo morir de ella.Entonces,el Mensajero de Al-

lah,que la misericordia y la protección de Al-lah sean 

con él,le visitó,como era su costumbre cuando echaba 

en falta a sus compañeros y para acompañarles en sus 

desgracias.Así pues, Sa'ad mencionó al Profeta,que la 

misericordia y la protección de Al-lah sean con él,sus 

intenciones de dar en sadaqa gran cantidad de su 

dinero,por eso le dijo:"Oh Mensajero de Al-

lah,ciertamente que se ha agravado mi enfermedad de 

la me temo que pueda morir,y poseo mucho dinero,y 

en verdad que no tengo herederos débiles de los que 

tema que vayan a perderse excepto una sola hija.Así 

que, teniendo esto en cuenta,¿Debo dar en caridad un 

tercio de mi dinero,para que me cuenta como buena 

obra?".Entonces,el Profeta,que la misericordia y la 

protección de Al-lah sean con 

él,dijo:"No".Dijo:"Entonces,la mitad,oh Mensajero de 

Al-lah?".Dijo:"No".Dijo:¿Entonces un tercio?Dijo:"No 

hay inconveniente en que des un tercio aunque es 

mucho.Así pues,dar una cuarta o quinta parte es 

preferible.A continuación,el Profeta,que la misericordia 

y la protección de Al-lah sean con él,explicó la 

sabiduría que hay en reducir la sadaqa desde la 

mayoría de dinero hasta una cantidad pequeña,y esto 

por dos razones:La primera es que si deja a sus 

herederos en una situación de riqueza económica es 

mejor que obligarlesn a ir a pedir a otros y que tengan 

que vivir de la bondad de otros.La segunda,es que no 

muera en esa situación y tenga consigo su 

dinero,entonces podría emplearlo de manera 
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 تفق عليه.م راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقاص  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يعودين : يزورين. •
 .وجع : مرض •

 .اشتد يب : قوي يلع •

 .فالشطر : انلصف •

 .واثللث كثري : فاألوىل أن ينقص عن اثللث وال يزاد عليه •

 .أن تذر : ترتك •

 .اعلة : مجع "اعئل" و "العالة" الفقراء •

 .انلاس : يسألون انلاس بأكفهم أي أيديهم يتكففون •

 .يف يف امرأتك : يف فم زوجتك •

 .أخلف بعد أصحايب : املنَصفني من مكة ألجل مريض واكنوا يكرهون اإلقامة بمكة ألنهم هاجروا منها وتركوها هلل •

هاجر منها وتركها لوجه اهلل تعاىل، فينقص ذلك من 
 -صىل اهلل عليه وسلم-ثواب هجرته، فأخربه انليب 

أنه لن خيلف قهرا يف ابلدل اليت هاجر منها، فيعمل 
فيه عمال ابتغاء ثواب اهلل إال ازداد به درجة، ثم برشه 

بما يدل ىلع أنه سيربأ من  -صىل اهلل عليه وسلم-
مرضه، وينفع اهلل به املؤمنني، ويَض به الاكفرين، 
فاكن كما أخرب الصادق املصدوق، فقد بريء من 
مرضه، وصار القائد األىلع يف حرب الفرس، فنفع 
اهلل به اإلسالم واملسلمني، وفتح الفتوح ورض به اهلل 

صىل اهلل عليه -الرشك واملرشكني، ثم داع انليب 
لعموم أصحابه أن حيقق هلم درجتهم، وأن  -وسلم

يقبلها منهم، وأال يردهم عن دينهم أو إىل ابلالد اليت 
هاجروا منها، فقبل اهلل منه ذلك، وهل احلمد واملنة، 
واحلمد هلل اذلي أعز بهم اإلسالم. ثم ذكر سعد بن 
خولة، وهو من املهاجرين اذلين هاجروا من مكة 

فيها؛ فمات فيها، فرىث هل  ولكن اهلل قدر أن يموت
؛ أي: توجع هل أن مات -عليه الصالة والسالم-انليب 

بمكة؛ وقد اكنوا يكرهون للمهاجر أن يموت يف 
 األرض اليت هاجر منها.

lícita,esperando y obteniendo así recompensa de Al-

lah,incluso en aquello que gaste que es obligatorio 

para él,como es el hecho de alimentar a su 

esposa.Después Sa'ad Ibn Abi Waqas temió morir en 

Meca,de la que había emigrado y abandonado por la 

causa de Al-lah,Exaltado sea,por lo que la recompensa 

desu emigración quedaría mermada.Entonces,el 

Profeta,que la misericordia y la protección de Al-lah 

sean con él, le informó de que cualquier obra que 

hiciera sinceramente por Al-lah,le elevaría en grados y 

después le anunció aquéllo de lo ual se entiende que 

se curaría de su enfermedad.Y que Al-lah beneficaría 

a los musulmanes a través de él y perjudicaría a los 

incrédulos.Y sucedió como informó el verídico en el 

que se puede confiar.pues fue curado de su 

enfermedad y fue el dirigente más alto en la batalla de 

los persas y Al-lah benefició con él al Islam y a los 

musulmanes,dio apertura y Al-lah perjudicó con él a la 

asociación y a los asociadores(mushrikun).Después el 

Profeta,que la misericordia y la protección de Al-lah 

sean con el,hizo dua por todos sus compañeros que le 

otorgue sus grados y que lea acepte sus acciones y 

que nos los haga peder su din o volver a los países de 

los cuales emigraron.Y Al-lah aceptó esto y suyas son 

las gracias y favores,Y alhamdulillah que ha honrado 

con ellos al Islam.A continuación,mencionó a Sa'ad Ibn 

Jaulah,quien fue un de los emigrantes de Meca,pero 

para quien Al-lah decretó que muriera en ella.Y murión 

en ella por lo que el Profeta,que la misericordia y la 

protección de Al-lah sean con él,sintió pena de que 

muriera en Meca,pues detestaban que el emigrante 

muriera en la tierra de la que había emigrado." 
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 .أمض : أتمم •

 .وال تردهم ىلع أعقابهم : برتكهم هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم •

 .يد احلاجةابلائس : الشد •

 .يرِث : يتوجع وحيزن •

 :فوائد احلديث
 .استحباب عيادة املريض، وتتأكد ملن هل حق من قريب وصديق وحنوهما .1

جواز إخبار املريض بمرضه، وبيان شدته إذا لم يقصد التشيك والسخط، وينبيغ ذكره للفائدة، كطبيب يعينه ىلع تشخيص مرضه أو مسعف  .2
 .يتسبب هل العالج

 .يف سائر أمورهاستشارة العلماء واستفتاؤهم  .3

 .إباحة مجع املال إذا اكن من طرقه املرشوعة .4

 .استحباب الوصية وأن تكون باثللث من املال فأقل ولو ممن هو صاحب مال كثري .5

 .األفضل أن يكون بأقل من اثللث ، وذلك حلق الورثة .6

 .أوىل بربه من غريه أحسن من اتلصدق به ىلع ابلعداء لكون الوارث -مع حاجتهم إيله-أن إبقاء املال للورثة  .7

 .أن انلفقة ىلع األوالد والزوجة عبادة جليلة مع انلية احلسنة .8

 .أن من هاجر من بدل لوجه اهلل تعاىل وإلعالء لكمته، فال يرجع إيلها لإلقامة، فإن أقام بغري قصده، فال حرج عليه .9

حيث أشار إىل أن سعدا سيربأ من مرضه وينتفع به أناس، ويَض آخرون، فاكن كما قال،  -صىل اهلل عليه وسلم-يف احلديث معجزة انليب  .10
 .حيث فتح بالد فارس وعز به املسلمون، وانَض به املرشكون، اذلين ماتوا ىلع رشكهم

 .املباراكت -صىل اهلل عليه وسلم-لصادق، ودعوات انليب أن اهلل كمل للصحابة هجرتهم من مكة إىل املدينة، بسبب عزمهم ا .11

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل 1392الطبعة اثلانية  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري 
ه. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة، )مصورة 1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة-البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق 

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 .ان، الطبعة: اثلانيةبلن – بريوت العريب، الرتاث إحياء دار: نرش الوسيط، املعجم. بريوت –العريب 

   (5885) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .أي تنفس بصوت حىت يسمع منه صوت انلفخنفخ :  •

 .مضطجعا : أي واضعا جنبه ىلع األرض •

 :فوائد احلديث
 .انلوم اليسري من اجلالس ال ينقض الوضوء .1

 .انلوم الكثري املستغرق ناقض للوضوء .2

 .الطهارة من احلدث رشط لصحة الصالة .3

 .جواز انلعاس والرقود يف املسجد، ال سيما النتظار الصالة .4

 املراجع:املصادر و

بريوت، حتقيق: أمحد  -حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد.  سنن الرتمذي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -دار الفكر سنن أيب داود، انلارش: 
 -الكويت، الطبعة األوىل  -دار النرش: مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع  -حممد شاكر وآخرون. ضعيف أيب داود، األم، ملحمد نارص ادلين األبلاين 

بريوت. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للبسام، مكتبة  -انلارش: دار الكتب العلمية  -ة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفوري ه. حتف1423
م. 2006 - ـه1427الطبعة األوىل،  -م. تسهيل االملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للشيخ صالح الفوزان 2003 - ـه1423 -الطبعة اخلامسة  -األسدي 

 .طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف -جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر
   (8405) الرقم املوحد:

 La ablución solo la debe hacer de nuevo el  إنما الوضوء َع من نام مضطجعا
que ha dormido recostado y extendido. 

 :احلديث .1658
-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

اكن يسجد وينام وَينُْفُخ ثم » -صىل اهلل عليه وسلم
قال فقلت هل صليت ولم « يقوم فيصيل وال يتوضأ

إنما الوضوء ىلع من نام »تتوضأ وقد نِْمَت ؟ فقال 
 «.ُمْضَطِجًعا

** 

1658. EL HADIZ: 

De Ibn Abbas, Al-lah esté complacido con ambos, 

transmitido del Mensajero de Al-lah, que dijo: “el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía 

rezar las oraciones voluntarias, después dormía y 

hasta roncaba, y luego se levantaba para rezar de 

nuevo sin volver a hacer la ablución”. Le dije: “¿Has 

rezado después de haber dormido sin hacer la ablución 

de nuevo?” Me dijo: “La ablución solo la debe hacer de 

nuevo el que ha dormido recostado y extendido.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث بيان أن انلوم اخلفيف ال ينقض 
الوضوء، اكنلوم من اجلالس املتمكن والقائم إال من 
نام نوماً عميقاً أو مضطجعا فإن وضوءه ينتقض 

 .اصله وعدم أمن خروج الريح من دبرهالسرتخاء مف

** 

En este hadiz encontramos la prueba de que el sueño 

ligero no rompe el estado de pureza de la ablución, 

como por ejemplo cuando se duerme sentado o 

erguido, siempre que no haya dormido profundamente 

o se haya recostado con el cuerpo estirazado sobre el 

firme. En este último caso, sí que se rompe la pureza 

de la ablución ya que el sistema nervioso y las 

articulaciones se relajan lo que podría causar 

flatulencias o que se liberen gases al no tener el control 

sobre ellos. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 .La lealtad es para el liberador  إنما الوالء ملن أعتق

 :احلديث .1659
قالت:  -ريض اهلل عنهما-عن اعئشة بنت أيب بكر

َْت ىلع زوجها حني اكنت يف بريرة ثالث سنن:  خُ  ريِّ
ْهِدَي هلا حلم، فدخل يلع رسول اهلل 

ُ
صىل -عتقت. وأ

يِتَ  -اهلل عليه وسلم
ُ
َمُة ىلع انلار، فداع بطعام، فَأ والرُبْ

َر الربمة ىلع انلار 
َ
ْدٌم من أدم ابليت، فقال: ألم أ

ُ
خبزب وأ

ق به  فيها حلم؟ قالوا: بىل، يا رسول اهلل، ذلك حلم تُصدِّ
فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها  ىلع بريرة،

صىل اهلل -صدقة، وهو منها نلا هدية. وقال انليب 
 «.فيها: إنما الَوالء ملن أعتق -عليه وسلم

** 

1659. EL HADIZ: 

De Aicha Bint Abu Bakr, Al-lah esté complacido con 

ambos, que dijo: “De Barirah hemos conocido tres 

dictámenes de la Tradición del Mensajero de Al-lah 

(Sunna): Cuando se le liberó de la esclavitud, se le dio 

a elegir si seguir casada o no con su marido (esclavo 

por entonces). Se le dio un azaque (sadaqa) de carne. 

Cuando llegó el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, a casa, vio que la olla estaba sobre el fuego, 

así que pidió algo de comer. Se le trajo pan y un caldo 

de la casa. Él preguntó: ‘¿Acaso no he visto la olla con 

carne asándose sobre el fuego?’ Le dijeron: 

‘Efectivamente, Mensajero de Al-lah, esa carne fue 

dada a Barirah como azaque (sádaqa), por eso 

evitamos dártela de comer’. Él dijo: ‘Para ella es un 

azaque (sadaqa) y para nosotros es un regalo’. Luego 

añadió: ‘La lealtad es para el liberador.”’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

تذكر اعئشة ريض اهلل عنها من بركة موالتها بريرة 
متيمنة بتلك الصفقة، اليت قربتها منها، إذ أجرى اهلل 
تعاىل من أحاكمه الرشيدة يف أمرها ثالث سنن، بقيت 
ترشيعاً اعماً ىلع مر ادلهور. فاألوىل: أنها عتقت حتت 
ت بني اإلقامة معه ىلع  زوجها الرقيق )مغيث( فُخريِّ

نكاحهما األول، وبني مفارقته واختيارها نفسها؛ 
ألنه أصبح اليكافئها يف ادلرجة، إذ يه حرة وهو 
رقيق، والكفاءة هنا معتربة، فاختارت نفسها، 
وفسخت نكاحها، فصارت سنة لغريها. واثلانية: أنه 
تُصدَق عليها بلحم ويه يف بيت موالتها اعئشة 

للحم يطبخ يف فدخل انليب صىل اهلل عليه وسلم وا
الربمة، فداع بطعام فأتوه خبزب وأدم من أدم ابليت 
اذلي اكنوا يستعملونه يف اعدتهم ادلائمة، ولم يأتوه 
بيشء من اللحم اذلي تصدق به ىلع بريرة، لعلمهم 
أنه ال يأكل الصدقة. فقال: ألم أر الربمة ىلع انلار فيها 
 حلم؟ فقالوا: بىل، ولكنه قد تصدق به ىلع بريرة،

وكرهنا إطعامك منه. فقال : هو عليها صدقة، وهو 
منها نلا هدية. واثلاثلة : أن أهلها ملا أرادوا بيعها من 

** 

Aicha Bint Abu Bakr, Al-lah esté complacido con 

ambos, menciona en este hadiz su ex esclava Barirah, 

de la que Al-lah, Ensalzado sea, hizo de su acto de 

liberación tres dictámenes de la Ley Islámica. Estos 

tres dictámenes son normas vigentes a lo largo del 

tiempo. El primero: cuando se le liberó de la esclavitud, 

se le dio a elegir si seguir casada o no con su marido 

(esclavo por entonces). El hecho de darle a ella a elegir 

si seguir con él o no se debe a que ya no son del mismo 

rango, porque ella era libre y él seguía siendo esclavo. 

Ella eligió separarse de él. Este hecho pasó a ser 

jurisprudencia para la posteridad. El segundo caso: se 

le dio un azaque (sadaqa) de carne, estando ella en la 

casa de su señora Aicha, cuando llegó el Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, a casa y vio que la olla 

con carne estaba sobre el fuego, así que pidió algo de 

comer. Se le trajo pan y un caldo de la casa, el que 

solían comer por norma en su casa. No le trajeron nada 

de la carne que se estaba cocinando porque no sabían 

si quería comer carne donada como azaque. Él 

preguntó: “¿Acaso no he visto la olla con carne 

asándose sobre el fuego?” Le dijeron: “Efectivamente, 

Mensajero de Al-lah, esa carne fue dada a Barirah 

como azaque (sádaqa), por eso evitamos dártela de 

comer”. Él dijo: “Para ella es un azaque (sadaqa) y para 

nosotros es un regalo”. El tercer dictamen: cuando su 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 بريرة : موالة اعئشة صحابية مشهورة اعشت إىل زمن يزيد بن معاوية •
 .: طرق ُسنَن  •

 .َعتَُقت : أعتقتها اعئشة ريض اهلل عنها، أي جعلتها حرة بعد أن اكنت مملوكة •

مة قِْدر من حجارة، مجعه بَُرم •  برمة : الرُبْ

ُدم : مجع إدام وهو ما يؤلك مع اخلزب، أي يشء اكن •
ُ
 .أ

ق : لم يذكر فاعله •  تُصدِّ

 .فكرهنا : أن نطعمك منه، ألنك ال تأكل الصدقة •

 مهو : أي: اللح •
 عليها صدقة : ألنها فقرية. والصدقة تمليك مال بال عوض طلبا ثلواب اآلخرة •

 وهو منها نلا هدية : أهدته نلا بريرة ، ألن للفقري اتلَصف يف ملكه. واهلدية يه تمليك مال بال عوض للتودد واملحبة •

 . فيها : يف بريرة ملا أرادت اعئشة أن تشرتيها فاشرتط أهلها أن يكون الوالء هلم •

 :فوائد احلديث
أن األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني الفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإمجاع العلماء. أما إذا عتقت  .1

 حتت حر فال خيار هلا

 .أن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق .2

ن غين وغريه، فإهداؤه جائز، ألنه قد ملك الصدقة، فيتَصف بها أن الفقري إذا تُصدق عليه فأهدى من صدقته إىل من ال حتل هل الصدقة، م .3
 .كيف شاء

 .ديلل ىلع سؤال صاحب ابليت أهله عن شؤون مْنهل وأحواهل .4

 .احنصار الوالء باملعتق، فال يكون لغريه، وال ينتقل لغريه بأي طريقة .5

 .جواز أكل اإلنسان من طعام من يرس بأكله ولو لم يأذن هل فيه خبصوصه .6

 .الصدقة ىلع من ينفق غري املتصدق عليهجواز  .7

 .أن من حرمت عليه الصدقة جاز هل أكل عينها إذا تغري حكمها .8

 . أن اهلدية تملك بوضعها يف بيت املهدى هل وال حيتاج إىل اتلَصيح بالقبول .9

 منيأنه ال جيب السؤال عن أصل املال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، وال عن اذلبيحة إذا ذحبت بني املسل .10

 .تسمية األحاكم سننا وإن اكن بعضها واجبا .11

 ."استحباب شفاعة احلاكم يف الرفق باخلصم، لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم لربيرة: " زوجك وأبو ودلك .12

 . حتريم الصدقة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم .13

اعئشة، اشرتطوا أن يكون والؤها هلم يلنالوا به 
الفخر حينما انتسب إيلهم اجلارية وربما حصلوا به 
نفعا ماديًّا، من إرث ونَصة وغريهما فقال انليب صىل 

م: )إنما الوالء ملن أعتق(. وليس للبائع اهلل عليه وسل
وال لغريه. والوالء عالقة بني السيد املالك والعبد 
اململوك بعد عتقه وريته، فريث السيد العبد إذا لم 
يكن هل وارث أو بيق يشء بعد أن يأخذ أصحاب 

 الفروض نصيبهم من املرياث.

familia quiso venderla a Aicha, le pusieron como 

condición que Barirah le guardara lealtad a ellos (su 

familia), para enorgullecerse de ello, o para obtener 

algún beneficio material de su herencia, su apoyo 

cuando lo necesiten o de otro tipo. Entonces, el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo al 

respecto: “La lealtad es para el liberador”. No es para 

el vendedor ni otros. 
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 املراجع:املصادر و

(، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط
برشح  ه( اإلملام 1412، )2 ـه( خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك ، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -األمارات 

، دار طوق انلجاة 1ه(  صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1381، دار الفكر، دمشق، )1عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
الرتاث  ه(. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )

 العريب، بريوت، )د.ت(
   (6159) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه.-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 "إنما" : للحَص وهو إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه. •

إنما جعل اإلمام يلؤتم به، فال ُتتلفوا عليه، 
فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: 
سمع اهلل ملن ْحده، فقولوا: ربنا ولك احلمد، 
وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صىل جالسا فصلوا 

 جلوسا أمجعون

 

Si se pone a un imám es para ser seguido, si 
recita el takbir (Al-lahu Akbar), recitadlo 

después de él, y si hace la genuflexión, 
hacedla después de él, y si dice: ‘¡Allah 

escucha a quien Le alaba! (Samiaa Al-lahu 
li man hamidah), decid: ‘¡Señor nuestro 

para Ti son las alabanzas! (Rabana wa laka 
alhamd), y si se prostra, postraos con él, y 

si ora sentado, todos vosotros orad 
sentados. 

 :احلديث .1660
إنما ُجِعَل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

اإلمام يِلُؤَتمَّ به. فال ختتلفوا عليه. فإذا كرب فكربوا، 
وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال: سمع اهلل ملن محده، 

ولوا: ربنا ولك احلمد. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا فق
 «.صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون

** 

1660. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

“Si se pone a un imám es para ser seguido, si recita el 

takbir (Al-lahu Akbar), recitadlo después de él, y si hace 

la genuflexión, hacedla después de él, y si dice: ‘¡Allah 

escucha a quien Le alaba! (Samiaa Al-lahu li man 

hamidah), decid: ‘¡Señor nuestro para Ti son las 

alabanzas! (Rabana wa laka alhamd), y si se prostra, 

postraos con él, y si ora sentado, todos vosotros orad 

sentados”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم املأمومني إىل 
احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي به املصلون 

مل من أعمال يف صالتهم، وال خيتلفون عليه بع
الصالة، وإنما تراَع َتنَقالته بنظام فإذا كرب لإلحرام، 
فكربوا أنتم كذلك، وإذا َركع فاركعوا بعده، وإذا 
ذكركم أن اهلل جميب ملن محده بقوهل: "سمع اهلل ملن 
محده" فامحدوه تعاىل بقولكم: "ربنا لك احلمد"، 
وكذلك ما ورد من صيغ أخرى مثل: "ربنا ولك 

مهلل ربنا ولك احلمد" "امهلل ربنا لك احلمد"، احلمد" "ا
وإذا سجد فتابعوه واسجدوا، وإذا صىل جالساً لعجزه 

صلوا جلوساً، ولو  -فتحقيقاً للمتابعة-عن القيام 
 كنتم قادرين ىلع القيام .

** 

Este hadiz nos explica cómo los fieles deben seguir al 

imám durante la oración. En este sentido, el Mensajero 

del Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos dice que el 

motivo por el que se pone a un imám es para ser 

seguido en todos los momentos de la oración. Se 

deben observar todos sus movimientos y se deber 

repetir después de él. Y si recita el takbir (Al-lahu 

Akbar), recitadlo después de él, y si hace la 

genuflexión, hacedla después de él, y si dice: ‘¡Allah 

escucha a quien Le alaba! (Samiaa Al-lahu li man 

hamidah), decid: ‘¡Señor nuestro para Ti son las 

alabanzas! (Rabana wa laka alhamd), y si se prostra, 

postraos con él, y si ora sentado por una incapacidad 

que le imposibilite levantarse, todos vosotros orad 

sentados a pesar de que podáis hacer la oración de 

pie. 
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 .يلؤتم به" : يلقتدى به" •

 .تلفوا عليه" : يف يشء من األحوالفال خت" •

 .سمع اهلل ملن محده" : أجاب اهلل ادلاعء ملن محده •

 .ربنا ولك احلمد" : ربنا استجب ولك احلمد ، وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلاعء ومعىن اخلرب" •

 أمجعون" : تأكيد لضمري اجلمع" •

 :فوائد احلديث
ل الصالة، فقد أسقط القيام عن املأمومني القادرين عليه، مع أنه أحد أراكن الصالة، لك تأكيد متابعة اإلمام، وأنها مقدمة ىلع غريها من أعما .1

 .ذلك ألجل كمال االقتداء

 .الصغرى ومنه يؤخذ حَتَتُم طاعة القادة ووالة األمر ومرااعة انلظام، وعدم املخالفة واالنشقاق عليهم؛ ألن اإلمامة العظىم مقيسة ىلع اإلمامة .2

 .طالن الصالة بهاحتريم خمالفته وب .3

 .أن األفضل يف املتابعة، أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة. قال الفقهاء: وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال .4

حتقيقا للمتابعة  صىل خلفه املأمومون جلوًسا ولو اكنوا قادرين ىلع القيام، -لعجزه عن القيام-أن اإلمام الراتب إذا صىل جالسا من أول صالته  .5
 .واالقتداء

سمع اهلل -قول: "أن املأموم يقول: " ربنا لك احلمد " حينما يقول اإلمام: " سمع اهلل ملن محده ". وقال ابن عبد الرب: ال أعلم خالفا يف أن املنفرد ي .6
بت يف ابلخاري أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن ملن محده ". " ربنا ولك احلمد " وقال ابن حجر: وأما اإِلمام فيسمع وحيمد، مجع بينهما فقد ث

 .جيمع بينهما

 .أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة، االقتداء واملتابعة .7

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب - .ه1422

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

   (6029) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبداهلل بن مسعود اتلخريج:

إنه لو حدث يف الصالة َشء نلبأتكم به، 
ولكن إنما أنا برش مثلكم، أنىس كما تنسون، 

فإذا نسيت فذكروين، وإذا شك أحدكم يف 
صالته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، 

 ثم يسجد سجدتني

 

Si hubiera algún cambio en la oración se los 
habría informado, yo soy un ser humano 
como ustedes, olvido de la misma manera 

que ustedes olvidan, cuando olvide algo 
recuérdenmelo y si alguno de ustedes duda 
en algo de su oración, que se base en lo que 
está seguro y continúe su oración en base a 
ello, luego que haga el saludo (taslim) y dos 

postraciones adicionales 

 :احلديث .1661
قال: صىل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود 

قال إبراهيم: ال أدري - -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
فلما سلم قيل هل: يا رسول اهلل، أَحَدَث  -زاد أو نقص

، قالوا: صليَت كذا «وما ذاك»صالة يشء؟ قال: يف ال
وكذا، َفثىَنَّ رِجليِْه، واستقبل القبلة، وَسَجَد 

إنه »سجدتني، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: 
تُُكم به، ولكن إنما 

َ
لو َحَدَث يف الصالة يشٌء نلَبَّأ

أنا برََشٌ مثلكم، أنىس كما تَنَْسْون، فإذا نَسِيُت 
ُروين ، وإذا َشكَّ أحدكم يف صالته، فَلْيَتََحرَّ فَذكِّ

َواَب فليُِتمَّ عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد  الصَّ
 .«سجدتني

** 

1661. EL HADIZ: 

Narró Abdallah -Alah se complazca de él-: el Profeta -

la paz y las bendiciones con él- rezó, Ibrahim dijo: no 

sé si aumentó o disminuyó (la oración) cuando hizo el 

taslim le dijeron: ¡Mensajero de Alah! ¿Hay algún 

cambio en la oración? dijo: ¿Que exactamente? 

dijeron: rezaste así y así, dobló sus piernas, se dirigió 

a la Quiblah, hizo dos postraciones luego el taslim, se 

volvió a nosotros y dijo: Si hubiera algún cambio en la 

oración se los habría informado, yo soy un ser humano 

como ustedes, olvido de la misma manera que ustedes 

olvidan, cuando olvide algo recuérdenmelo y si alguno 

de ustedes duda en algo de su oración, que se base en 

lo que está seguro y continúe su oración en base a ello, 

luego que haga el saludo (taslim) y dos postraciones 

adicionales 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف  أن انليب 
أهل صىل بهم صالة زاد فيها أو نقص، فس -وسلم

الصحابة هل حدث يف الصالة تغيري؟ فأخربهم بأنه 
لو حدث فيها يشء ألخربهم، ثم ذكر أنه برش مثلنا 
ينىس لزيادته يف الصالة أو نقصانه، ثم ذكر احلكم 
فيمن زاد أو نقص يف الصالة ناسياً ثم ذكر أن يتحقق 
من عدد الركعات ثم يتم إن اكن فيها نقص أو يسجد 

 م منهما.سجدتني للسهو ثم يسل

** 

Este noble hadiz explica que el Profeta -la paz y las 

bendiciones sean con él- rezó con sus compañeros y 

aumentó o disminuyó algo de la oración, sus 

compañeros le preguntaron ¿Sí había ocurrido algún 

cambio en la oración? él les informó que si ocurriera 

algún cambio se los informaría, después les dijo que él 

es un ser humano como nosotros y puede olvidar si 

hizo algo de más o de menos en la oración, luego 

mencionó el juicio relacionado a quien hace algo de 

más o de menos en la oración por olvido y por último 

les habló que la persona debe asegurarse del número 

de rakaat que lleva y terminar su oración en base a ello 

si es que hizo menos de lo obligatorio, o hacer dos 

postraciones de olvido si hizo más y hacer el taslim por 

las dos. 
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 .صحيح ابلخاري مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
: اهلمزة فيه لالستفهام، و"َحَدَث" بفتح ادلال، ومعناه: السؤال عن حدوث يشء من الويح، يوجب تغيري حكم الصالة أحدث يف الصالة يشء؟  •

 بالزيادة ىلع ما اكنت معهودة.
 .وما ذاك : سؤال من لم يشعر بما وقع منه، وال يقني عنده، وال غلبة ظن، وهو خالف ما عندهم •

 .نلبأتكم : ألخربتكم به •

، وتلحقين احلالة البرشيةأنا برش : تطر •  .أ يلعَّ

أنىس : النسيان يف اللغة: خالف اذلكر واحلفظ، ويف االصطالح: النسيان وغفلة القلب عن اليشء، فهو جهل طارىء يزول به العلم عن  •
 .اليشء، مع ذكره لغريه، يلخرج انلوم وحنوه

ما يستوي فيه طرفا العلم واجلهل، وهو الوقوف بني الشيئني؛ حبيث  إذا شكَّ أحدكم : الشك يف اللغة: خالف ايلقني، ويف االصطالح: الشك •
 .ال يميل إىل أحدهما، فإذا قوي أحدهما، وترجح ىلع اآلخر، فهو الظن

 .فليتحرَّ الصواب : اتلحري: القصد واالجتهاد يف الطلب، والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول •

 .ىلع ما سبق من صالتهفَلْيُِتّم عليه : أي: فَلْيُِتّم بانيًا  •

 :فوائد احلديث
 .أن سجود السهو للزيادة سهًوا يف الصالة، وأنَّها ال تعاد، بل يسجد سجود السهو، وجيرب بهما خلل صالته .1

 .أنَّ سجديت السهو يُؤىت بهما من جلوس، فال يرشع أن يقوم حينما يريد أن يسجدهما .2

 ال تبطل الصالة، ولكن إذا علم خبطأ إمامه ف .3
َ
ال يتابعه إالَّ يف التشهد األول، فإنه يقوم معه إذا لم يعلم اإلمام باخلطأ إالَّ بعد أنَّ املتابعة خطأ

 .أن استتمَّ قائًما

 .أنَّ سجديت السهو، اكلسجود ضمن الصالة يف األحاكم .4

 .ال يبطل الصالة-أنَّ االنَصاف عن الِقبلة سهًوا، أو خطأ  .5

 .أنَّ الالكم مع ظن إتمام الصالة ال يبطلها، ولو طال .6

 .أنَّ حمل سجود السهو يكون بعد السالم يف مثل هذه الصورة .7

 .قوهل: "فإذا نسيُت فذكروين"، ديلل ىلع أنَّه جيب ىلع املأمومني أن ينبهوا اإلمام إذا سها يف الصالة .8

ث املتقدمة ىلع أن سجود السهو مرشوع يف صالة انلافلة، كما هو مرشوع يف دل قوهل: )إذا شك أحدكم يف صالته( وكذا غريه من األحادي .9
 .صالة الفريضة؛ ألن اجلربان وإراغم الشيطان حيتاج إيله يف صالة انلفل، كما حيتاج إيله يف صالة الفرض

 .برش يعرتيه ما يعرتي البرش من النسيان وغريه -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  .10

 املراجع:املصادر و

 إسماعيل بن حممد اهلل عبد أليب ابلخاري، صحيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -حقق: حممد فؤاد عبد ابلايق صحيح مسلم، امل
 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. ه1422 األوىل الطبعة انلجاة، طوق دار: انلارش انلارص، نارص بن زهري حممد حقيق, ابلخاري

ه، دار ابن 1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423سام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة الب
الطبعة  -يماجلوزي. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيو

 .ه1427األوىل 
   (11232) الرقم املوحد:
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إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل، فقم مع بالل فألق 
عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتا 

 منك
 

De 'Abdullâh Ibn Zayd que dijo:"Cuando el 
Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,ordenó el 
uso del "naqus"(especie de campana de 

hierro)para hacerla sonar y así reunir a la 
gente para la salat,ví a un hombre en mi 

sueño dando vueltas a mi alrededor,el cual 
portaba un naqus en su mano.Le dije:Oh 

siervo de Allah,¿Acaso vendes ese 
naqus?Dijo:Y que harías con él.Le 

respondí:Llamaríamos a la gente a la 
salat.Dijo:¿Acaso no prefieres que te 

muestre algo que sería mejor que 
eso?Contesté:Por supuesto.Continuó 

diciendo:Y entonces me dijo:dí Allahu 
Akbar,Allahu Akbar,Allahu Akbar,Allah 

Akbar.Ashhadu an la ilaha ila 
Allah,ashhadu an la ilaha ila Allah,ashhadu 
anna Muhammad rasulullah,ashhadu anna 
Muhammad rasulullah,hay ala al salat,hay 

ala al salat,hay ala al falah,hay ala al 
falah.Allahu Akbar,Allahu Akbar,la ilaha 

ila Allah.Dijo:Y se retrasó un poco con 
respecto a mí,y dijo:Y si te dispones a hacer 

la salat dí:Allahu Akbar,Allahu 
Akbar.Ashhadu an la ilaha ila 

Allah,ashhadu anna Muhammad 
rasulullah,hay ala al salat,hay ala al 

falah,qad qaamti al salat,qad qaamati al 
salat.Y en otra narración:"Y si es la salat 

del fayr dí:La salat es mejor que dormir,la 
salat es mejor que dormir".Allahu 

Akbar,Allahu Akbar,la ilaha ila Allah.Y 
cuando amaneció fui a donde el Mensajero 
de Allah,que la misericordia y la protección 
de Allah sean con él y le informé de lo que 
había visto,entonces dijo:"Ciertamente es 
una visión verídica,in sha Allah,así que ve 
donde Bilal y cuéntale lo que has visto.Y 

que haga el adan así,pues el tiene uan voz 
mejor que la tuya".Así pues,fuí donde él,le 

dije e hizo el adán con lo que le había 
dicho.Y cuando 'Umar Ibn Al Jattab,que 
estaba en su casa lo oyó,salió apresurado 
arrastrando su ropa,diciendo:"Por aquél 

que te ha enviado con la verdad,oh 
Mensajero de Allah,ciertamente he visto lo 

mismo que él ha visto.Entonces dijo el 
Mensajero de Allah,que la misericordia y la 
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protección de Allah sean con él:"Las gracias 
y alabanzas a Allah".Sunnan Abu Dawud. 

 :احلديث .1662
َمَر  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن زيد 

َ
ا أ قال: لَمَّ

بِانلَّاقُوِس ُيْعَمُل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
أنا نائم يِلَُْضََب بِِه لِلنَّاِس جِلَْمِع الصالة طاف يب و

تَِبيُع 
َ
رجل حيمل ناقوساً يف يده، فقلت: يا عبد اهلل أ

انلاقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إىل 
َُّك ىلَعَ َما ُهَو َخرْيٌ ِمْن َذلَِك؟  ُدل

َ
فاََل أ

َ
الصالة، قال: أ

فقلت هل: بىل، قال: فقال: تقول: اهلل أكرب، اهلل أكرب، 
ال هلإ إال اهلل، أشهد أن اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشهد أن 

ال هلإ إال اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، أشهد أن 
حممدا رسول اهلل، يحَّ ىلع الصالة، يحَّ ىلع الصالة، 
يحَّ ىلع الفالح، يحَّ ىلع الفالح، اهلل أكرب، اهلل أكرب، 
َخَر َعينِّ َغرْيَ بعيد، ثم قال: 

ْ
ال هلإ إال اهلل، قال: ُثمَّ اْستَأ

اَلَة: اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد وتقول  َقْمَت الصَّ
َ
إَِذا أ

أن ال هلإ إال اهلل، أشهد أن حممًدا رسول اهلل، يحَّ ىلع 
اَلُة، قد قامِت  الصالة، يحَّ ىلع الفالح، َقْد قَاَمِت الصَّ
الصالة، اهلل أكرب اهلل أكرب، ال هلإ إال اهلل، فلما 

، -وسلمصىل اهلل عليه -أصبحت، أتيُت رسول اهلل 
، »فأخربته، بما رأيُت فقال:  ُ َها لَُرْؤَيا َحقٌّ إِْن َشاَء اّللَّ إِنَّ

يَْت، فَلْيُؤَذِّْن بِِه، فإنه 
َ
لِْق َعلَيِْه َما َرأ

َ
َفُقْم َمَع باَِلٍل فَأ

نَْدى صوتا منك
َ
لِْقيِه « أ

ُ
فقمُت مع بالل، فََجَعلُْت أ

اب، َعلَيِْه، َوُيؤَذُِّن بِِه، قَاَل: َفَسِمَع َذلِ  َك ُعَمُر بُن اخلَطَّ
ي َبَعثََك  ِ وهو يف بيته فخرج جَيُرُّ رَِداَءُه، ويقول:  َواذلَّ
، لقد رأيُت مثل ما رأى، فقال  ِ بِاحلَقِّ يَا رَُسوَل اّللَّ

ِ احلَْمدُ »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  َّ  «.لِلََفِ

** 

1662. EL HADIZ: 

De 'Abdullah Ibn Zayd,que Allah esté complacido con 

él,que dijo:"Cuando el Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con 

él,ordenó el uso del "naqus"(especie de campana de 

hierro)para hacerla sonar y así reunir a la gente para la 

salat,ví a un hombre,en mi sueño,dando dando vueltas 

a mi alrededor,el cual portaba un naqus en su mano.Le 

dijo:"Oh siervo de Allah,¿Acaso vendes ese 

naqus?Dijo: ¿Y que harías con él?Le 

respondí:Llamaríamos a la gente a la 

salat.Dijo:"¿Acaso no prefieres que te muestre algo 

que sería mejor que eso?Contesté:Por 

supuesto.Continuó diciendo:Y entonces me dijo:Dí 

Allahu Akbar,Allah Akbar, Allahu Akbar,Allahu 

Akbar.Ashhadu an la ilaha ila Allah,ashhadu an la ilaha 

ila Allah,ashhadu anna Muhammad rasulullah,ashhadu 

anna Muhammad rasulullah,hay ala al salat,hay ala al 

salat,hay ala al falah,hay ala al falah.Allahu 

Akbar,Allahu Akbar,la ilaha ila Allah.A continuación,se 

retrasó un poco con respecto a mí,y dijo:Y si te 

dispones a hacer la salat dí:"Allahu Akbar,Allahu 

Akbar,ashhadu an la ilaha ila Allah,ashhadu anna 

Muhammad rasulullah,hay ala al salat,hay ala 

falah,qad qaamati al salat,qad qaamati al salat".Y en 

otra narración,y si es la salat del fayr:"La salat es mejor 

que dormir,la salat es mejor que dormir".Allahu 

Akbar,Allahu Akbar,la ilaha ila Allah.Y cuando 

amaneció,fuí a ver al Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él,y le 

informé de lo que había visto, y dijo:"Ciertamente es 

una visión verídica,in sha Allah.Vete donde Bilal y 

cuéntale lo que has visto y que haga él el adán pues 

tiene una voz mejor que la tuya".Dijo:"Y cuando 'Umar 

Ibn Al Jattab,que estaba en su casa,lo oyó salió de su 

casa apresurado,arrastrando su ropa y dijo:"Por aquél 

que te ha enviado con la verdad,oh Mensajero de 

Allah,ciertamente he visto lo mismo que él ha 

visto".Entonces,el Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con 

él,dijo:"Las gracias y las alabanzas son para Allah." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود أمحد ادلاريم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه  -عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري اخلزريج  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 طاف يب : أي: ألمَّ يب وقَُرب حويل حالة كوين نائماً. •
 .ال ينطق عن اهلوى، أو موافِقًة لالجتهاد -صىّل اهلل عليه وسلّم- إنها لرؤيا حق : أي: صادقة ثابتة مطابقة للويح؛ ألنه •

 .لرؤيا : ما رأيته يف منامك •

 .يّح : بمعىن هلمَّ وأقبل •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية األذان، إلظهار شعائر اإلسالم وإعالم انلاس بدخول وقت الصالة، وداعئهم إىل املساجد ألداء فريضة اهلل تعاىل .1

 .يف أوهل، وهو اتلكبري أربع مرات، وىلع هذا أكرث أهل العلمأن األفضل يف األذان الرتبيع  .2

 أن اإلقامة تُفرد ألفاظها، فال تكرر، ما عدا اتلكبري و)قد قامت الصالة( فإنها تكرر مرتني، وإنما لم تكرر اإلقامة ألنها للحارضين يف .3
 .األصل، فال حتتاج إىل تكرار اكألذان

بعد: يح ىلع الفالح: الصالة خري من انلوم، مرتني؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه اعمة انلاس،  استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر .4
 .ويقومون إىل الصالة من نوم، فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات

 املراجع:املصادر و

ين عبد احلميد. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادل
م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، 2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -حتقيق: شعيب األرنؤوط 

األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة  توضيح. 1985 – 1405- اثلانية بريوت، –حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم 
 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423األسدي، مكة ، ط اخلامسة 

   (10615) الرقم املوحد:

يبني هذا احلديث الرشيف قصة األذان، وذلك أن 
أراد أن يتخذ ناقوساً  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

اكنلصارى يلجتمع انلاس ىلع صوته للصالة، ثم لم 
-يفعل ألنه من خصائصهم، فرأى أحد الصحابة 

وهو عبد اهلل بن زيد يف نومه  -رضوان اهلل عليهم
، فأراد أن يشرتيه يلجمع به انلاس أحدهم يبيع ناقوساً 

للصالة، فقال هل الرجل: أال أدلك ىلع خري من ذلك؟ 
صىل اهلل -وقام بتعليمه مجل األذان، فذهب إىل انليب 

صىل اهلل -صباحاً وذكر هل املنام، فأخربه  -عليه وسلم
أنها رؤيا صادقة وأمره أن يقرأ األذان  -عليه وسلم

ه أمجل منه صوتاً، فلما ىلع بالل حىت يؤذن بها؛ ألن
أىت وأخرب  -ريض اهلل عنه-سمعه عمر بن اخلطاب 

 أنه رأى ذلك أيضاً. -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

** 

Explica este noble hadiz la historia del adán.Esto 

es,que el Profeta,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,quería tomar un naqus como los 

cristianos para llamar a la gente a la oración,aunque no 

llegó a hacerlo porque era algo distintivo de ellos.Uno 

de los compañeros,que Allah esté complacido con él,el 

cual era 'Abdullah Ibn Zayd,vió en su sueño a un 

hombre que vendía un naqus y quiso comprarlo para 

reunir a la gente para la salat.Sin embargo, el hombre 

le dijo:"¿Acaso no prefieres que te mueste algo mejor 

que eso?Y le enseñó las frases que se dicen en el 

adán.Entonces,por la mañana se dirigió a donde 

estaba el Profeta,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,y le relató su sueño,a lo que el 

Profeta contestó que era una visión verídica y le ordenó 

que le eneñara el adán a Bilal,porque tenía una voz 

más bonita que la suya.Cuando lo oyó 'Umar Ibn Al 

Jattab,que Allah esté complacido de él,vino donde 

estaba el Profeta, que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,y le informó de que él había visto lo 

mismo. 
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إنها لو لم تكن ربيبيت يف حجري، ما حلت يل؛ 
من الرضاعة، أرضعتِن وأبا سلمة  إنها البنة أيخ

 ثويبُة؛ فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتكن
 

Si no fuera mi hijastra, la que he criado en 
mi hogar, me sería lícita. Además, ella es la 

hija de mi hermano de leche. Nos 
amamantó a Abu Salama y a mí Zueiba. Así 

que no me ofrezcáis vuestras hijas ni 
vuestras hermanas para que me case con 

ellas. 

 :احلديث .1663
 -ريض اهلل عنهما-عن أم حبيبة بنت أيب سفيان 

قالت: قلت يا رسول اهلل، انكح أخيت ابنة أيب 
سفيان. قال: أو حتبني ذلك؟ فقلت: نعم؛ لست لك 
بُمْخِليٍَة، وأَحبُّ من شاركين يف خري أخيت. فقال 

: إن ذلك ال حيل -اهلل عليه وسلم صىل-رسول اهلل 
ُث أنك تريد أن تنكح بنت أيب  يل. قالت: إنا حُنَدَّ
سلمة. قال: بنت أم سلمة؟! قالت: قلت: نعم، قال: 
إنها لو لم تكن ربيبيت يف َحْجِري، ما حلت يل؛ إنها 
البنة أيخ من الرضاعة، أرضعتين وأبا سلمة ثويبُة؛ 

ن.  قال عروة فال تعرضن يلع بناتكن وال أخواتك
-وثويبة: موالة أليب هلب أعتقها، فأرضعت انليب 

، فلما مات أبو هلب رآه بعض -صىل اهلل عليه وسلم
أهله برش حيبة، فقال هل: ماذا لقيت؟ قال أبو هلب: لم 
ألق بعدكم خريا، غري أين سقيت يف هذه بعتاقيت 

 «.ثويبة

** 

1663. EL HADIZ: 

De Um Habiba Bint Abu Sufyan, que Al-lah esté 

complacido con ella, que dijo: le dije al Mensajero de 

Al-lah: cásate con mi hermana la hija de Abu Sufyan, y 

él me respondió: ¿te gustaría que lo hiciera? Le 

respondí: por supuesto. No quisiera que fueras para mí 

sola y me gustaría que me compartieras con mi 

hermana. Le dijo el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga 

y le dé paz: no me es lícito casarme con ella. Ella le 

dijo: hemos oído que quieres casarte con la hija de Abu 

Salama. Él le contestó: ¡¿La hija de Abu Salama?! Eso 

es, le respondió ella. Entonces le dijo él: Si no fuera mi 

hijastra, la que he criado en mi hogar, me sería lícita. 

Además, ella es la hija de mi hermano de leche. Nos 

amamantó a Abu Salama y a mí Zueiba. Así que no me 

ofrezcáis vuestras hijas ni vuestras hermanas para que 

me case con ellas. Dijo Uruwa: Zueiba era una esclava 

de Abu Lahab, a la cual liberó. Esta mujer amamantó 

al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. 

Cuando murió Abu Lahab, un familiar suyo lo vio en 

sueños pasando las peores calamidades. Le preguntó: 

¿Qué has encontrado? Abu Lahab le contestó: no he 

encontrado después de vosotros nada bueno excepto 

que se me da deber como recompensa por haber 

liberado a Zueiba.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

فيان يه إحدى أمهات املؤمنات أم حبيبة بنت أيب س
رىض اهلل عنهن واكنت حظية وسعيدة بزواجها من 

 -وحق هلا ذلك-رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
فاتلمست من انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يزتوج 
أختها. فعجب صىل اهلل عليه وسلم، كيف سمحت 
أن ينكح رضة هلا، ملا عند النساء من الغرية الشديدة 

: أو حتبني ذلك؟ -مستفهما متعجبا-، وذلا قال يف ذلك
فقالت: نعم أحب ذلك. ثم رشحت هل السبب اذلي 
من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها، وهو أنه 

** 

Um Habiba Bint Abu Sufyan era una de las Madres de 

los creyentes, que Al-lah esté complacido con ellas, y 

fue afortunada y feliz por su matrimonio con el 

Mensajero de Al-lah, el cual le era lícito. Pero un día le 

pidió al Mensajero de Al-lah que se casara con su 

hermana la hija de Abu Sufyan. Dado el fuerte celo, a 

él le extrañó mucho que le pidiera casarse con otra 

mujer al mismo tiempo que ella. Por ello, le preguntó 

extrañado: ¿te gustaría que lo hiciera? Ella le 

respondió: por supuesto, y le explicó que ella no 

quisiera que fuera marido solamente para ella, sino que 

le gustaría compartirlo con otras mujeres, y ¿quién 

mejor para compartir con ella esta bendición que su 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

194 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-أم حبيبة بنت أيب سفيان  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 "إنكح" : تزوج •
 أخيت" : عزة كما يف رواية مسلم والنسايئ" •

 اعم الفتح أيب سفيان" : صخر بن حرب صحايب شهري أسلم" •

 .أو حتبني ذلك" : استفهام تعجب من كونها تطلب أن يزتوج غريها مع ما طبع عليه النساء من الغرية" •

 .لست لك بمخلية" : لست بمنفردة بك وال خايلة من رضة •

 . "يف خري" : صحبتك املتضمنة لسعادة ادلارين ، ويف رواية: " وأحب من رشكين فيك أخيت" •

 .اجلمع بني األختنيال حيل يل" : ألن فيه  •

 .بضم املهملة وتشديد الراء -بنت أيب سلمة" : درة •

 بنت أم سلمة" : استفهام إنكار أي أأنكح بنت أيب سلمة من أم سلمة ، ويه حرام يلع من وجهني؟ •

 .ربيبيت" : بنت زوجيت •

 .وهذا الوصف خرج خمرج الغالب -يف حجري" : بفتح احلاء وكرسها والفتح أفصح" •

 .ال ابن منده: اختلف يف اسالمهاثويبة" : ق" •

 فال تعرضن" : ال تقدمن يل •

 .برَِشِّ ِحيْبة : حيبة بكرس احلاء املهملة وسكون ايلاء اتلحتانية بعدها باء موحدة، واملعىن: سوء حال •

 :فوائد احلديث
 .حتريم نكاح أخت الزوجة، وأنه ال يصح .1

الوطء، فال يكيف جمرد  -هنا -من زوج آخر قبله، و املراد بادلخولحتريم نكاح الربيبة، وىه بنت زوجته اليت دخل بها، وهذه ابلنت أتت به  .2
 .اخللوة

 .حتريم بنت األخ من الرضاعة، ألنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب .3

 .أن يستفصل عن ذلك -إذا سئل عن مسألة خيتلف حكمها باختالف أوجهها -أنه ينبيغ للمفيت .4

 .أنه ينبيغ توجيه السائل ببيان ما ينبيغ هل أن يعرض عنه وما يقبل عليه، السيما إذا اكن ممن جتب تربيته وتعليمه، اكلودل والزوجة .5

البد هلا من مشارك فيه من النساء، ولن تنفرد به 
وحدها، فليكن املشارك هلا يف هذا اخلري العظيم هو 

مع بني األختني، أختها. وكأنها غري اعملة بتحريم اجل
وذلا فإنه أخربها صىل اهلل عليه وسلم أن أختها ال 
حتل هل. فأخربته أنها حدثت أنه سيزتوج بنت أيب 
سلمة. فاستفهم منها متثبتاً : تريدين بنت أم سلمة؟ 

إن بنت  -قالت: نعم. فقال : مبينا كذب هذه الشائعة:
يت أم سلمة ال حتل يل لسببني. أحدهما: أنها ربيبيت ال

قمت ىلع مصاحلها يف حجري، فيه بنت زوجيت. 
واثلاين: أنها بنت أيخ من الرضاعة، فقد أرضعتين، 

فأنا  -ويه موالة أليب هلب-وأباها أبا سلمة، ثويبة 
عمها أيضاً، فال تعرْضَن يلع بناتِكن وأخواتكن، 

 فأنا أدرى وأوىل منكن بتدبري شأين يف مثل هذا.

hermana? Parece ser que desconocía que es ilícito 

casarse con dos hermanas al mismo tiempo. Por eso, 

el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: no me 

es lícito casarme con ella. Ella le dijo: hemos oído que 

quieres casarte con la hija de Abu Salama. Él le 

preguntó extrañado para asegurarse: ¡¿La hija de Abu 

Salama?! Eso es, le respondió ella. Entonces él le 

respondió para desmentir esas habladurías: Si no fuera 

mi hijastra, la que he criado en mi hogar, me sería lícita. 

Además, ella es la hija de mi hermano de leche. Nos 

amamantó a Abu Salama y a mí Zueiba, que era una 

esclava de Abu Lahab. Por esto, yo soy su tío paterno, 

así que no me ofrezcáis vuestras hijas ni vuestras 

hermanas para que me case con ellas. Yo sé mejor que 

vosotras qué decisiones tomar en estos casos. 
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 املراجع:املصادر و

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

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

   (6077) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي  والنسايئ  وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

 ..-ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع اتلخريج:
 رامبلوغ امل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 هرة . : يه األنَث من القطط . •
 . ليست بِنََجٍس . : وهو ضد الطاهر، أي: ليست جنسة اذلات •

 . الطوافني . : مجع َطوَّاٍف، شبهها خبدم ابليت، وهو من يطوف ىلع أهله ويدور حوهلم برفق وعناية •

 :فوائد احلديث
 رة فم اهلرة، وطهارة فضلتها ـفيه ديلل ىلع طها .1

 .فيه ديلل ىلع طهارة مجيع أعضائها وبدنها .2

 .وهذا احلديث فرد من أفراد القاعدة العظيمة املشقة جتلب اتليسري، فكرثة طوافها وعموم ابللوى بها جعل ما تالمسه طاهراً وإن اكن رطباً  .3

 .رة سؤرهما وعرقهماالصحيح من أقوال أهل العلم إحلاق احلمار وابلغل باهلرة يف طها .4

يفيد احلديث مرشوعية اجتناب األشياء انلجسة، وإذا دعت احلاجة أو الَضورة إىل مالمستها، فيجب اتلْنه منها؛ وذلك اكالستنجاء بايلد  .5
 . اليرسى، وإزالة األجناس واألقذار بها

إنها ليست بنجس، إنها من الطوافني عليكم 
 Él no es impuro ya que constantemente se  والطوافات

relaciona con ustedes. 

 :احلديث .1664
واكنت حتت ابن أيب -عن كبشة بنت كعب بن مالك 

قتادة دخل فَسَكَبْت هل وَُضوًءا، فجاءت : أن أبا -قتادة
هرة فرشبت منه، فأصىغ هلا اإلناء حىت رشبت، 
قالت كبشة: فرآين أنظر إيله، فقال: أتعجبني يا ابنة 
أيخ؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه 

إنها ليست بنجس، إنها من الطوافني »وسلم قال: 
 «.عليكم والطوافات

** 

1664. EL HADIZ: 

Narró Kabsha Bint Kaab Ibn Malik, que estaba bajo el 

cuidado de Ibn Abu Qatada: en cierta ocasión Abu 

Qatada estaba haciendo el wudu, vino un gato y tomo 

agua del recipiente, él le acercó el recipiente para que 

tomará, después me miró y dijo: ¿Te sorprendes hija 

de mi hermano? Le dije: si, me dijo: el mensajero de 

Alah –la paz y las bendiciones sean con él- dijo: “Él no 

es impuro ya que constantemente se relaciona con 

ustedes” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 -يف احلديث أن أبا قتادة بدأ وضوءه، فدخلت هرة 
 –واهلرة تدخل ابليوت وختالط انلاس وترتدد عليهم 

 فتعجبت الوضوء، ماء من لترشب اإلناء هلا فأصىغ
 وال للوضوء معد ماء وهو -فعله من أخيه ابنة  كبشة

احلديث ب فأخربها -مطهراً، طاهراً  يكون أن من بد
أن اهلرة ليست جنسة و ال تؤثر يف املاء ألنها من 

 املخالطني للناس دائماً .

** 

En el hadiz se menciona que Abu Qatada había 

comenzado a hacer el wudu y entró un gato, -el gato 

comúnmente entra a las casas, y se mezcla con las 

personas- él le acerco el recipiente para que tomara 

agua de él, Kabsha la hija de su hermano se sorprendió 

por lo que hizo, ya que esa agua era para el wudu y 

debería estar limpia y pura, entonces él le informó 

sobre el hadiz y que el gato no era un animal impuro y 

no altera el agua ya que es un animal que 

constantemente se mezcla con las personas. 
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 املراجع:املصادر و

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف  - 1428الطبعة األوىل -يطبعة دار ابن  اجلوز-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -
 الشيخ تأيلف:املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -عبد اهلل البسام

ِجْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العَصية، صيدا  األشعث بن سليمان  - داود أيب سنن الرسالة مؤسسة -الفوزان صالح  -السِّ
رشكة مكتبة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -بريوت سنن الرتمذي 

اعدل مرشد،  -م مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  1975 - ـه 1395مَص الطبعة: اثلانية،  -ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 م 2001 - ـه 1421وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 

   (8361) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 : أي يف جيش َمبُْعوث به. يف َبْعٍث  •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن اإلحراق بانلار، واالكتفاء بالقتل كأقىص درجات اتلأديب والعقوبة حىت لألعداء .1

 .جواز احلكم باليشء اجتهادا ثم الرجوع عنه .2

 .استحباب ِذكر ادليلل عند تقرير احلكم لرفع االتلباس .3

 .فيه ديلل ىلع نسخ السنة بالسنة .4

 .ل به، أو قبل اتلمكن من العمل بهجواز نسخ احلكم قبل العم .5

 .طول الزمان ال يرفع العقوبة عمن يستحقها .6

 .أن اتلعذيب بانلار من خصوصيات اهلل تعاىل .7

َمْرتُُكْم أن َُتْرِقُوا فالنًا وفالنًا، وإن 
َ
إين كنت أ

ُب بها إ ال اهلل، فإن وَجْدُتُموُهما انلَّار ال ُيَعذِّ
 فاْقُتلُوُهما

 
Los había mandado a quemar a fulano y 

zutano, pero ciertamente el único que 
puede castigar con fuego es Al-lah. Así que, 

si los encuentran, mátenlos. 

 :احلديث .1665
قال: َبَعثَنَا رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إن وَجْدتُم »يف َبْعٍث، فقال:  -ه وسلمصىل اهلل علي-
اُهما « فاُلنا وُفالنا ْحِرقُوُهَما »لرجلني من قَُريْش َسمَّ

َ
فأ

حني  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم قال رسول اهلل « بانلَّار
َمْرتُُكْم أن حُتِْرقُوا فالنًا »أردنا اخلروج: 

َ
إين كنت أ

ُب بها إال اهلل، فإن  وفالنًا، وإن انلَّار ال ُيَعذِّ
 «.وَجْدُتُموُهما فاْقتُلُوُهما

** 

1665. EL HADIZ: 

Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, dijo: 

“Nos envió el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, a una expedición y 

dijo: “Si encontraran a fulano y a zutano -y nombró a 

dos hombres de Quraish- quémenlos con fuego”. 

Después, el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, cuando íbamos a 

salir, dijo: “Los había mandado a quemar a fulano y 

zutano, pero ciertamente el único que puede castigar 

con fuego es Al-lah. Así que, si los encuentran, 

mátenlos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث أن  _ريض اهلل عنه  _خيرب أبو هريرة 
بعثهم يف جيش لقتال  _صىل اهلل عليه وسلم  _انليب 

ريش عينهما هلم العدو، وأمرهم إذا رأوا  رجلني من ق
أن حيرقوهما بانلار، ثم قال صىل اهلل عليه وسلم هلم 
عندما جاءوا يلودعونه قبل سفرهم: إين كنت 
أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا، وإن انلار ال يعذب 

 بها إال اهلل، فإن أخذتموهما فاقتلوهما".

** 

Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, 

informa en este Hadiz, que el Mensajero de Al-lah, que 

la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, los envió 

con el ejército en una expedición militar para luchar 

contra los enemigos, y les ordenó quemar a dos 

hombres de Quraish. Y cuando fueron a despedirse del 

Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, antes de partir, les dijo: “Los había 

mandado a quemar a fulano y zutano, pero ciertamente 

el único que puede castigar con fuego es Al-lah. Así 

que, si los encuentran, mátenlos.” 
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 املراجع:املصادر و

 ـهكنوز رياض الصاحلني، تأيلف:  1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 
 ـه بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ،  1430بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: محد 

ل ، الطبعة: األوىل، م         رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفح1997 -ه 1418سنة النرش:  
 ـهديلل 1422 ـه  صحيح ابلخاري، تأيلق: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  1428

رشح رياض الصاحلني، تأيلف:        الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش .     
 ه 1426حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

   (8889) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همتفق علي راوي احلديث:
 ريض اهلل عنه-عقبة بن اعمر  اتلخريج:

 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 إياكم وادلخول ىلع النساء : احذروا من أن تدخلوا ىلع النساء، أو يدخل النساء عليكم ، واملراد بالنساء: غري املحارم. •
 .أرأيت احلمو : يعىن أخربنا عن حكم خلوة احلمو •

احلاء وضم امليم، هو: قريب الزوج، من أخ، وابن عم، وحنوهما. قال انلووي: اتفق أهل اللغة ىلع أن األمحاء أقارب زوج املرأة، احلمو : بفتح  •
 .كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه وحنوهم

إياكم واَلخول َع النساء. فقال رجل من 
األنصار: يا رسول اهلل، أرأيت احلمو؟ قال: احلمو 

 املوت
 

¡Ay de ustedes y estar a solas con las 
mujeres! Dijo un hombre de los Ansar 

¿Mensajero de Alah que hay con el cuñado? 
Él dijo: el cuñado es la muerte. 

 :احلديث .1666
إياكم »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

وادلخوَل ىلع النساء. فقال رجل من األنصار: يا 
وملسلم: «.  رسول اهلل، أرأيَت احلَُمو؟ قال: احلَُمو املوُت 

ر عن ابن وهب قال: سمعت الليث عن أيب الطاه
يقول: احلمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، 

 ابن عم وحنوه.

** 

1666. EL HADIZ: 

Narró Uqbah Ibn Amer –Alah se complazca de él- que 

el profeta dijo: “¡Ay de ustedes y estar a solas con las 

mujeres! Dijo un hombre de los Ansar ¿Mensajero de 

Alah que hay con el cuñado? Él dijo: el cuñado es la 

muerte” en la versión de Muslim: Abu At Tahir narró de 

Ibn Wahab: escuche a Al Laiz decir: el cuñado se 

refiere al hermano y familiares cercanos al esposo 

como el sobrino etc. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

حيذر انليب صىل اهلل عليه وسلم من ادلخول ىلع 
النساء األجنبيات، واخللوة بهن، فإنه ماخال رجل 
بامرأة، إال اكن الشيطان ثاثلهما فإن انلفوس ضعيفة، 
وادلوافع إىل املعايص قوية، فتقع املحرمات، فنىه عن 

 وأسبابه. فقال رجل: اخللوة بهن ابتعادا عن الرش
أخربنا يا رسول اهلل، عن احلمو اذلي هو قريب الزوج، 
فربما احتاج، إىل دخول بيت قريبه الزوج وفيه 
زوجته، أما هل من رخصة؟. فقال صىل اهلل عليه وسلم: 
احلمو املوت، ألن انلاس قد جروا ىلع التساهل 
بدخوهل، وعدم استناكر ذلك، فيخلو باملرأة األجنبية، 
فربما وقعت الفاحشة وطالت ىلع غري علم وال ريبة، 
فيكون اهلالك ادليين، وادلمار األبدي، فليس هل 

 رخصة، بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم.

** 

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- 

advirtió sobre estar a solas con mujeres extrañas, ya 

que cuando un hombre y una mujer están a solas el 

Shaytan es el tercero entre ellos, las almas son débiles 

y los motivos para los pecados son fuertes, por eso 

prohibió estar a solas con ellas para alejarse del mal y 

lo que conlleva al mal, entonces un hombre dijo: 

“infórmanos sobre el cuñado o los familiares cercanos 

al esposo, ya que es posible que tenga que entrar a la 

casa del esposo y su esposa esté allí ¿Tiene alguna 

permisión?” el profeta –la paz y las bendiciones sean 

con él- respondió: Él es la muerte, ya que debido a la 

confianza existente nadie se preocupa porque este a 

solas con la mujer, existe la posibilidad de que caigan 

en la deshonra sin que nadie se entere o lo dude, 

causando la destrucción religiosa, no tiene ninguna 

permisión al contrario hay que tener más precaución 

en que él y las mujeres se queden a solas si es que 

son celosos de su familia. 
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والعرب تصف اليشء املكروه  احلمو املوت : شبه )احلمو( باملوت، ملا يرتتب ىلع دخوهل اذلي ال ينكر، من اهلالك ادليين. قال يف فتح ابلاري: •
الغرية  باملوت. وجه الشبه أنه موت ادلين إن وقعت املعصية، وموت املختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم ، وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته

 .ىلع تطليقها

املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية ىلع  املوت : موت ادلين إن وقعت املعصية، وموت الُمْختَيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم، وهالك •
 .تطليقها

 :فوائد احلديث
 انليه عن ادلخول ىلع األجنبيات واخللوة بهن، سدا ذلريعة وقوع الفاحشة .1

ضيا أن ذلك اعم يف األجانب من أيخ الزوج وأقاربه، اذلين ليسوا حمارم للمرأة. قال ابن دقيق العيد: وال بد من اعتبار أن يكون ادلخول مقت .2
 .ا إذا لم يقتض ذلك فال يمتنعللخلوة، أم

 .من باب حتريم الوسائل، والوسائل هلا أحاكم املقاصد -هنا-اتلحريم  .3

 .االبتعاد عن مواطن الزلل اعمة، خشية الوقوع يف الرش .4

ل املهاجرون ملا قال شيخ اإلسالم: "اكن عمر بن اخلطاب يأمر العزاب أال يسكنوا بني املتأهلني، وأال يسكن املتأهل بني العزاب، وهكذا فع .5
 ."قدموا املدينة ىلع عهد انليب صىل اهلل عليه وسلم

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -. ه1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

   (5888) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُُّكم َخلََف اخلَارَِج يف أْهلِه وماَل بَ 
َ
ري َكن َل أ

ْجر اخلَارِج 
َ
  ِمثل نَِصِف أ

Quien cubra las necesidades de la familia 
de un combatiente durante su ausencia y 

cuidara del mejor modo de sus propiedades 
tiene la mitad de la recompensa de quien 

esté ausente en combate. 

 :احلديث .1667
أن رسول اهلل  -عنهريض اهلل -عن أيب سعيد اخلدري 

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

َ
«.  يَلَنْبَِعث ِمن لُكِّ رَُجلنَي أ

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

َ
أ

ْجر اخلَارِج اكن هل 
َ
 «.ِمثل نَِصِف أ

** 

1667. EL HADIZ: 

De Abu Said Al Judrí, Al-lah esté complacido con él, 

“que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

quiso enviar un ejército a combatir a Banu Lihian, un 

clan de la tribu Hudail, así que le dijo a su gente: ‘Que 

de cada tribu vaya a combatir uno de cada dos 

hombres y la recompensa será para los dos’. En otro 

relato que dijo: “De cada dos hombres que vaya a 

combatir uno”. Luego le dijo a aquellos que no partían 

a combatir: ‘Quien cubra las necesidades de la familia 

de un combatiente durante su ausencia y cuidara del 

mejor modo de sus propiedades tiene la mitad de la 

recompensa de quien esté ausente en combate.”’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

جيشاً إىل بين حليان، وهم من أشهر بطون هذيل.  
واتفق العلماء ىلع أن بين حليان اكنوا يف ذلك الوقت 
كفاراً، فبعث إيلهم بعثاً يغزوهم )فقال( ذللك 
اجليش: )يلنبعث من لك رجلني أحدهما(، مراده من 

عددها، )واألجر( أي: جمموع لك قبيلة نصف 
احلاصل للغازي واخلالف هل خبري )بينهما(، فهو بمعىن 

، «ومن خلف اغزياً فقد غزا»قوهل يف احلديث قبله: 
أيكم خلَّف اخلارج يف أهله »ويف حديث مسلم: 

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

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

** 

En este hadiz de Abu Said Al Judrí, Al-lah esté 

complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, quiso enviar un ejército a combatir 

a Banu Lihian, uno de los clanes más famosos de la 

tribu Hudail. Los ulemas coinciden en que Banu Lihian 

en ese momento eran infieles. Así que les envió una 

expedición militar para invadirles y le dijo a los 

integrantes de esa expedición: “que de cada tribu 

participe uno de cada dos hombres”, esto es, la mitad 

de los hombres de cada tribu. En lo que respecta a la 

“recompensa”, será para los dos, tanto para el que 

haya participado en la expedición como para el que no. 

Esto coincide con el hadiz que dice: “Quien cubra las 

necesidades de la familia de un combatiente durante 

su ausencia, es como si también hubiese combatido”. 

Y en el hadiz de Muslim: “Quien cubra las necesidades 

de la familia de un combatiente durante su ausencia y 

cuidara del mejor modo de sus propiedades tiene la 

mitad de la recompensa de quien esté ausente en 

combate”, esto es, que el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, les ordenó que de cada tribu 

participe en la expedición uno de cada dos hombres y 

que el otro se quede al cargo de los asuntos de los dos. 

Por hacerlo, el que no haya participado tienen la mitad 

de la recompensa, puesto que la otra mitad le 

pertenece al combatiente. 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

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

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

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

 .وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيش املسلمني .2

 .يش الكريم ألرسهموجوب محاية بيوت املجاهدين، وحفظ أعراضهم، وتيسري سبل الع .3

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

 .أنَّ من خلف الغازي يف أهله وماهل خبري، فله نصف أجر الغازي من غري أن ينقص من أجره يشء .5

 املراجع:املصادر و

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

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

حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، الطبعة: من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، 
م.  رشح 2009ه، 1430ه. كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة: األوىل1428الرابعة 

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

 .م1987، ه1407الطبعة: الرابعة عرش  
   (6366) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك 
  ودراهمك، فهو لك

¿Crees que he regateado contigo para 
tomar tu dromedario? Toma tu dromedario 

y tu dinero, puesto que son tuyos. 

 :احلديث .1668
أنه اكن »: -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

ن يَُسيِّبَُه. فلحقين انليب يسري ىلع مجل فأعيا، فأراد أ
فداع يل، ورضبه، فسار سريا  -صىل اهلل عليه وسلم-

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

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

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

** 

1668. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté complacido de 

ambos, [atribuido al Mensajero de Al-lah]: “Que 

mientras montaba su dromedario por el camino, éste 

se lesionó, así que quiso abandonarlo. Dijo: Luego me 

alcanzó el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, que suplicó por mí y golpeó mi dromedario. Éste 

empezó a galopar como nunca había galopado. 

Después, me dijo el Mensajero de Al-lah: ‘véndemelo 

por una onza de plata’. Le dije: ‘no’. Él dijo de nuevo: 

‘véndemelo’, y se lo vendí por una onza y le puse como 

condición emplearlo hasta llegar a mi familia. Cuando 

hube llegado, le llevé el dromedario al Mensajero de Al-

lah. Él me entregó su precio en moneda y me volví. Él 

envió que me alcanzaran en mi camino de vuelta, y 

dijo: ¿Crees que he regateado contigo para tomar tu 

dromedario? Toma tu dromedario y tu dinero, puesto 

que son tuyos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

اهلل عنهما مع انليب صىل  اكن جابر بن عبد اّلّل رىض
اهلل عليه وسلم يف إحدى غزواته، واكن راكباً ىلع 
مجل قد هزل فتعب عن السري ومسايرة اجليش حىت 
إنه أراد أن يطلقه فيذهب لوجهه، لعدم نفعه. واكن 
انليب صىل اهلل عليه وسلم من رأفته بأصحابه 

يمىش يف مؤخرة اجليوش، ِرفْقاً بالضعيف،  -وبأمته
جز، واملنقطع. فلحق جابراً وهو ىلع بعريه والعا

اهلزيل، فداع هل ورضب مجله، فصار رضبه الكريم 
الرحيم قوًة وعوناً للجمل العاجز، فسار سرياً لم يرس 
مثله. فأراد صىل اهلل عليه وسلم من كرم خلقه 

تطييب نفس جابر وجماذبته احلديث املعني  -ولطفه
. فطمع جابر رىض ىلع قطع السفر، فقال: بعنيه بأوقية

اهلل عنه بفضل اهلل وَعِلَم أن ال نقص ىلع دينه من 
االمتناع من بيعه للنيب صىل اهلل عليه وسلم ألن هذا 
لم يدخل يف الطاعة الواجبة، إذ لم يكن األمر ىلع 
وجه اإللزام . ومع هذا فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم 

أن أاعد عليه الطلب فباعه إياه باألوقية واشرتط 

** 

Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté complacido de 

ambos se encontraba con el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, en una expedición militar. Yabir 

montaba un dromedario que ya estaba tan agotado y 

débil para seguir caminado al ritmo del ejército que 

quiso liberarlo, ya que no le sacaba ninguna utilidad. El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dada su 

compasión y empatía por sus compañeros y 

comunidad, solía ir al final del ejército para ayudar al 

débil y al incapacitado. Así, alcanzó a Yabir que iba a 

lomos de un dromedario escuálido, rogó por él y golpeó 

al dromedario. Éste (el dromedario) empezó a galopar 

como nunca había galopado gracias a la generosa y 

bendecida palmada que le dio el Mensajero de Al-lah, 

la cual se convirtió en fuerza y ayuda para el exhausto 

dromedario. Después, el Mensajero de Al-lah, dado su 

excelente ser y su gran afabilidad, quiso animar el 

espíritu de Yabir y entablar una conversación con él, lo 

que ayuda durante el viaje y acorta las distancias. Así 

que le dijo: “véndemelo por una onza”. Yabir, que Al-

lah esté complacido con él, sintió codicia por la riqueza 

de Al-lah y, a sabiendas de que no menoscababa su 

religión si se niega a vendérselo al Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, ya que eso no está 
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

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

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

 .محله إياي -مُحاَْلنه : بضم املهملة •

 .فنقدين ثمنه : أفرز ثمنه يل •

 .أتراين : بضم اتلاء الفوقية: أتظنين •

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

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

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

إذ يأيت ىلع هذا اجلمل العاجز املتخلف، فيَضبه فيسري ىلع إثر معجزة كربى من معجزاته صىل اهلل عليه وسلم ناطقة بأنه رسول اّلّل حقا،  .3
 .الَضب هذا السري احلسن ويلحق باجليش

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

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

 .جواز ابليع والرشاء من اإلمام لرعيته .6

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

يركبه إىل أهله يف املدينة، فقبل صىل اهلل عليه وسلم 
رشطه. فلما وصلوا، أتاه باجلمل، وأعطاه انليب صىل 
اهلل عليه وسلم اثلمن. فلما رجع أرسل يف أثره فرجع 
إيله وقال هل: أتظنين بايعتك طمعا يف مجلك آلخذه 
منك؟ خذ مجلك ودراهمك فهما لك. وليس هذا 

ه ولطفه، فله املواقف بغريب ىلع كرمه وخلق
 العظيمة صىل اهلل عليه وسلم .

comprendido en los actos de obediencia obligatorios, 

por lo que se negó a vendérselo. A pesar de ello, el 

Mensajero de Al-lah volvió a insistir en que se lo 

vendiera por una onza y Yabir aceptó, poniendo como 

condición montarlo hasta llegar a su familia en Medina. 

El Mensajero de Al-lah aceptó su condición. Cuando 

llegaron, Yabir le llevó el dromedario y el Mensajero de 

Al-lah le entregó su precio en efectivo. Cuando Yabir 

se fue, el Mensajero de Al-lah ordenó que lo alcanzaran 

y le dijeran que volviera. Cuando Yabir volvió, el 

Mensajero de Al-lah le dijo: “¿Crees que he regateado 

contigo para tomar tu dromedario? Toma tu dromedario 

y tu dinero, puesto que son tuyos”. Este 

comportamiento no debe extrañar dada su 

generosidad, su excelente ser y su gran afabilidad. 

Tiene una conducta grandiosa, Al-lah le bendiga y le 

dé paz. 
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 املراجع:املصادر و

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

حتقيق -لبسامعبد اهلل ا-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6038) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال، حىت تذويق 
 Acaso quieres volver con Rifaa? No, hasta¿  عسيلته، ويذوق عسيلتك

que no cate tus partes y tú cates sus partes. 

 :احلديث .1669
جاءت امرأة »مرفواعً:  -اهلل عنهاريض  -عن اعئشة

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

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

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

 «.-صىل اهلل عليه وسلم-عند رسول اهلل 

** 

1669. EL HADIZ: 

De Aicha, que Al-lah esté complacido con ella, 

transmitido del Mensajero de Al-lah: “La mujer de Rifaa 

Al-Quradi vino a ver al Mensajero, Al-lah le bendiga y 

le dé paz, y le dijo: ‘Estaba casada con Rifaa Al-Quradi, 

pero se divorció de mí de forma definitiva. Así que me 

casé después de él con Abderrahman Ibn Azubair, 

pero con él las relaciones son como un trozo de tela’. 

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, sonrió y le 

dijo: ‘¿Acaso quieres volver con Rifaa? No, hasta que 

no cate tus partes y tú cates sus partes”. Aicha dijo: 

Abu Bakr y Jalid Ibn Said se encontraban en la puerta 

esperando que el Mensajero de Al-lah les dé permiso 

para entrar. Así que Jalid exclamó: Oh, Abu Bakr, 

¿acaso no oyes a esta mujer y su falta de pudor en lo 

que le cuenta al Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé 

paz? 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب 
صىل اهلل عليه وسلم. فأخربته أنها اكنت زوجاً 
لرفاعة، فبتَّ طالقها باتلطليقة األخرية، ويه اثلاثلة 
من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده )عبد الرمحن بن 

بِ  ري( فلم يستطع أن يمسها ألن ذكَره ضعيف رِْخو، الزَّ
ال ينترش. فتبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم من 
جهرها وتَصحيها بهذا اذلي تستيح منه النساء اعدة، 
وفهم أن مرادها، احلكم هلا بالرجوع إىِل زوجها 
األول رفاعة. حيث ظنت أنها بعقد انلاكح من عبد 

صىل اهلل عليه الرمحن قد حلت هل. ولكن انليب 
حلل  -وسلم أىب عليها ذلك، وأخربها بأنه البد

من أن يطأها زوجها األخري. واكن  -رجوعها إىل رفاعة
عند انليب صىل اهلل عليه وسلم أبو بكر، وخادل بن 
سعيد، بابلاب ينتظر اإلذن بادلخول فنادى خادل أبا 
بكر، متذمرا من هذه املرأة اليت جتهر بمثل هذا 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، لك هذا،  الالكم عند
ملا هل يف صدورهم من اهليبة واإلجالل هل صىل اهلل 

** 

La mujer de Rifaa Al-Quradi vino quejarse de su 

situación ante el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé 

paz. Le dijo que estaba casada con Rifaa, pero éste se 

divorció de ella de forma definitiva, esto es, 

cumpliéndose su tercer divorcio de ella; y que ella se 

casó después con Abderrahman Ibn Azubair, pero que 

éste no ha podido consumar ninguna relación con ella 

dada la flacidez de su miembro viril, que no alcanzaba 

la erección. El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, 

sonrió por su descaro y falta de pudor, diciendo algo 

que generalmente a las mujeres les da mucha 

vergüenza contar. Entendió que su objetivo era volver 

con su primer esposo Rifaa, ya que ella creyó que 

después de celebrar su matrimonio Abderrahman, ya 

le era lícito volver con Rifaa. Sin embargo, el 

Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, se lo negó y 

le informó que, para que le sea lícito volver con Rifaa, 

debe consumar el matrimonio con su esposo 

Abderrahman. En la puerta del Mensajero, Al-lah le 

bendiga y le dé paz, se encontraban Abu Bakr y Jalid 

Ibn Said esperando que él les dé permiso para entrar. 

Así que Jalid exclamó a Abu Bakr, ruborizado por lo 

que había oído decir a esa mujer y por su falta de pudor 

en lo que le cuenta al Mensajero, Al-lah le bendiga y le 

dé paz. Esto se debe a la gran estima que poseía el 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

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

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

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

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

فتبسم رسول اهلل : تعجبا منها إما تَصحيا بما يستيح النساء من اتلَصيح به اغبلا ، وإما لضعف عقل النساء لكون احلامل ىلع ذلك شدة  •
 .ج األولبغضها للزوج اثلاين وحمبتها للرجوع إىل الزو

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

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

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

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

 ما جتهر به : ما ترفع به صوتها •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417ياض، الطبعة األوىل، الر-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

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

Mensajero de Al-lah en los corazones de sus 

compañeros, Al-lah esté complacido con ellos, así 

como el respeto que le tenían. Qué Al-lah nos otorgue 

los buenos modales con Su Mensajero y que podamos 

seguir su guía. 
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عبد العزيز بن عبد -اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم  -م  1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
 سسة اجلرييستوزيع مؤ -حققه واعتىن به وخرج أحاديثه: د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين-اهلل بن باز

   (6089) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ي قدميها • ي يَسرُت جسمها من اعتقها، حىتَّ يغطِّ  .ِدْرع : الُمراد به هنا: قميص املرأة اذلَّ

َسها وُعنقهاِِخَار : من اتلَّْخِمري، وهو: اتلَّْغِطية؛ ومنه: ِِخَار املرأة •
َ
ي به رأ ي ُتَغطِّ  .، اذلَّ

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

“¿ Puede orar una mujer con un vestido 
largo y un velo sin llevar debajo un izar 

(tela que se enrolla a la cintura y cae hasta 
los pies)?” Él le contestó: “Sí, si el vestido 

largo es amplio y cubre hasta sus pies.” 

 :احلديث .1670
-أنها سألت انليب  -ريض اهلل عنها-عن أم َسلَمة 

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

 «.ُظهور قَدميها

** 

1670. EL HADIZ: 

De Um Salama, Al-lah esté complacido con ella, que le 

preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz: “¿Puede orar una mujer con un vestido largo y un 

velo sin llevar debajo un izar (tela que se enrolla a la 

cintura y cae hasta los pies)?” Él le contestó: “Sí, si el 

vestido largo es amplio y cubre hasta sus pies.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

رْ -صىل اهلل عليه وسلم-فقال  ُع َسابًِغا : "إذا اكن ادلِّ
يُغطي ُظهور َقدميها" أي: ال بأس بذلك: برشط أن 
يكون اثلَّوب اذلي تَلبسه َضاِفيا يُغطي مجيع بَدنها 
من أعاله إىل أسفله بما يف ذلك الَقَدَمان. وعليه: فإذا 
مارها  ت خِبِ ابِغ قَدَميَْها، وغطَّ ِت املرأة بِِدرْعها السَّ غطَّ

الة، رأسها وشعرها وُعنقها، فقد َسرَتَ  ْت عورتها يف الصَّ
فتصيلِّ ولو لم يكن عليها إزاٌر، أو رسواٌل حتت 
ِدرِْعها، وإن اكن األكمل واألفضل أن يكون عليها 
ثالثة أثواب، درع وِخار وإزار. أما الوجه فيباح 
كشفه يف الصالة حيث لم يأت ديلل بتغطيته، واملراد 

أما حيث ال يراها أجنيب، فهذه عورتها يف الصالة، و
عورتها بانلظر إىل نظر األجنيب إيلها فلكها عورة. 

-واحلديث ضعيف، ولكنه صح من الكم أم سلمة 
 .-ريض اهلل عنها

** 

Um Salama, Al-lah esté complacido con ella, pregunta 

en este hadiz si le está permitido a la mujer con un 

vestido largo y un velo sin llevar debajo un izar (tela 

que se enrolla a la cintura y cae hasta los pies). El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le 

contestó: “Sí, si el vestido largo es amplio y cubre hasta 

sus pies”. Por ello, si la mujer se cubre con un vestido 

largo y amplio que todo su cuerpo y sus pies, al tiempo 

que cubre su cabeza, su cabello y su cuello con un 

velo, habrá cubierto sus partes pudendas en el rezo, 

por lo que puede rezar aunque no tenga izar o pantalón 

ancho que cubra su tronco inferior. Aunque lo más 

completo y mejor es que la mujer lleve tres prendas, 

vestido, velo e izar. Mientras que la cara está permitido 

que esté al descubierto durante la oración, puesto que 

no hay ningún prueba acerca de tenerlo cubierto. El 

objetivo de cubrir la cara es que no la vea un hombre 

con el que no le unan lazos de sangre directos, 

mientras que lo que menciona el hadiz son las partes 

pudendas de la mujer en el rezo. Al margen del rezo, 

todo el cuerpo de la mujer es una parte pudenda para 

el hombre con el que no le unan lazos de sangre 

directos. El hadiz es débil, pero es verídico en lo que 

dice Um Salama, Al-lah esté complacido con ella. 
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 .إَزار : اإلَزار: ثوٌب حُييط بانلِّصف األْسفل من ابَلدن •

 .َسابًِغا : أي: واسًعا، ساتًرا لظهور قدميها •

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

 .بيان ما تَلبسه املرأة يف الصالة .2

 .اثلوب يُغطي مجيع بدنهاعدم اشرتاط اإلَزار للمرأة إذا اكن  .3

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

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

 املراجع:املصادر و

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

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

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت 2006ه، 1427الطبعة: األوىل 
لقبس للنرش واتلوزيع، ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار ا1427عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

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

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

رجل أعىم،  -صىل اهلل عليه وسلم-أىت انليب 
فقال: يا رسول اهلل، إنه ليس يل قائد يقودين إىل 
املسجد، فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

فرخص َل، فلما أن يرخص َل فيصيل يف بيته، 
وىل داعه، فقال: هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال: 

 نعم، قال: فأجب

 

De Abu Huraira que dijo:"Un hombre ciego 
llegó a donde el Profeta,que la misericoria y 

la protección de Allah sean con él,y le 
dijo:"Oh Mensajero de Allah,ciertamente 

no tengo un guía que me guíe a la 
mezquita".Así pues,le pidió que le 

permitiera hacer la salat en su casa,y se lo 
permitió.Y cuando se iba lo llamó y le 

dijo:"¿Acaso oyes la llamda a la 
oración?".Dijo:"Sí".Dijo:"Entonces 

responde".Sahih Muslim. 

 :احلديث .1671
 -صىل اهلل عليه وسلم- عن أيب هريرة، قال: أىَت انليب

رُجٌل أْعىَم، فقال: يا رسول اهلل، إنه ليس يل قائد 
صىل اهلل عليه -َيُقوُدين إىل املسجد، فََسأل رسول اهلل 

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

 «.فأِجب»نعم، قال: 

** 

1671. EL HADIZ: 

De Abu Huraira que dijo:"Un hombre ciego llegó a 

donde el Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él y le dijo:“Oh Mensajero 

de Allah,ciertamente no tengo un guía que me guíe a 

la mezquita”.Así pues,le pidió que le permitiera hacer 

la salat en su casa y se lo permitió.Y cuando se iba lo 

llamó y le preguntó:“¿Acaso oyes la llamada a la 

oración?".Dijo:“Si”.Dijo:“Entonces responde.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

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

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

** 

Llegó un hombre ciego a donde el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él,y le 

dijo:"Oh Mensajero de Allah,ciertamente soy un 

hombre ciego y no tengo a nadie que me ayude y me 

lleve a la mezquita para las salats obligatorias.Quería 

que el Profeta,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,le diera permiso para dejar de hacer 

la salat en congregación,y se lo concedió.Y,cuando se 

dio la vuelta para irse,lo llamó y le dijo:"¿Acaso oyes el 

adán(llamada a la oración)".Dijo:"Sí".Dijo:"Pues 

entonces responde al que llama a la oración." 
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 املراجع:املصادر و

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

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

   (11287) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 اجْلََراُد : حيوان صغري طائر معروف، والواحدة جرادة، اذلكر واألنَث سواء •
 .سمك، وقيل: ما َعُظَم منه، واجلمع حيتاناحلوت : هو ال •

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

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

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

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

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

 . أن ميتة اجلراد واحلوت طاهرة وحالل .2

 . الكبد والطحال حالالن وطاهران .3

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

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

أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما امليتتان: 
  فاحلوت واجلراد، وأما اَلمان: فالكبد والطحال

Se les han hecho lícitos dos animales 
muertos y dos (tipos) de sangre, los 

(animales) muertos son: las langostas 
(saltamontes) y los peces, los tipos de 

sangre son: el hígado y el bazo. 

 :احلديث .1672
» مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن  عبد اهلل بن عمر 

ِحلَّْت لكم َميْتَتَاِن وََدَماِن، فأما امليتتان: فَاجْلََراُد 
ُ
أ

َماِن: فالكبد والطحال  «.واحْلُوُت ، وأما ادلَّ

** 

1672. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Omar –Alah se complazca de 

ambos- el profeta –la paz y las bendiciones sean con 

él- “Se les ha hecho lícitos dos animales muertos y dos 

(tipos) de sangre, los (animales) muertos son: las 

langostas (saltamontes) y los peces, los tipos de 

sangre son: el hígado y el bazo” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

ام برشح بلوغ امليتة وادلم .  فتح ذي اجلالل واإلكر
 (103 /1املرام: )ج

** 

Ibn Omar informó acerca del veredicto islámico con lo 

relacionado a alimentarse de varias cosas, la primera: 

la permisión de comer dos animales muertos, las 

langostas y los peces, el segundo: la permisión de 

comer sangre: el hígado y el bazo, este juicio islámico 

es una excepción sobre la prohibición de comer 

animales muertos y sangre. Fath Dhul Yalali wal Ikram 

bi sharj bulugh al maram  (1/103.)  
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 املراجع:املصادر و

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وابن ماجه وأمحد. رواه أبو داود راوي احلديث:

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

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

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

 :فوائد احلديث
 .ثة سوى احلنفيةصالة الفجر يف أول وقتها، وإطالة القراءة فيها هو مذهب مجهور العلماء، ومنهم األئمة اثلال .1

 املراجع:املصادر و

ه، 1405نية إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلا
م. سنن أيب 2003ه، 1423: اخلاِمَسة م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة1985

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

عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
 .ه1432ه، 1428وزي، الطبعة: األوىل م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجل2001ه، 1421األوىل

   (10601) الرقم املوحد:

إنه أعظم ألجوركم، أو أعظم أصبحوا بالصبح؛ ف
  لألجر

Despiértense en la madrugada para la 
oración del alba ya que la recompensa que 

tendrán es mayor. 

 :احلديث .1673
قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن رافع بن خديج 

ْصِبُحوا بالصبح؛ فإنه »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
َ
أ

ُجوِرُكم، أو أعظم لألجر
ُ
 «.أعظم أِل

** 

1673. EL HADIZ: 

Narró Rafi Ibn Hadijj -Alah se complazca de él- que el 

Mensajero de Alah la paz y las bendiciones sean con 

él- dijo: "Despiértense en la madrugada para la oración 

del alba ya que la recompensa que tendrán es mayor" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

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

** 

El Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- nos 

ordenó que hiciéramos la oración del alba cuando 

comenzara a amanecer, explicó la razón diciendo que 

eso tiene una recompensa mayor ya que hay seguridad 

que el horario del alba comenzó. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه مسلم راوي احلديث:

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

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

غيب يف قيام الليل .3  .الرتَّ

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

 .أن أفضل الصيام املستحب ما اكن يف حمرم كصيام اعشوراء وغريه .5

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

El mejor ayuno después de Ramadán es el 
ayuno en el mes de Alah Muharram y el 

mejor rezo después de los obligatorios es el 
rezo de la noche 

 :احلديث .1674
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

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

 .«صالة الليل

** 

1674. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira -Alah se complazca de él-: el profeta 

-la paz y las bendiciones sean con él- dijo: El mejor 

ayuno después de Ramadán es el ayuno en el mes de 

Alah Muharram y el mejor rezo después de los 

obligatorios es el rezo de la noche 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

لسنة اهلجرية أن صوم شهر حُمرم، وهو أول شهور ا
نة  أفضل الصيام بعد صوم رمضان؛ ألنه أول السَّ
املستأنفة فافتتاحها بالصوم اذلي هو ضياء أفضل 
األعمال؛ فينبيغ للمسلم أن حيرص عليه وال يَدعه 
إال لُعذر. وقوهل: "َشهر اهلل" هذا مما يدل ىلع تعظيمه 
هور.  وأن صالة الليل أفضل  وَمزيته ىلع غريه من الشَّ

طواعت بعد الفريضة؛ ألن اخلشوع فيه أوفر اتلَّ 
الجتماع القلب واخللو بالرَّب قال تعاىل:} ِإنَّ نَاِشئََة 

قَْوُم ِقياًل{، ] سورة املزمل : 
َ
َشدُّ َوْطئًا َوأ

َ
[،  6اللَّيِْل يِهَ أ

احة فإذا رُصف إىل  كون والرَّ وألن الليل وقت السُّ
بدن أتَعب الِعبادة اكنت ىلع انلَّْفس أشد وأشق ولل

وأنَْصب فاكنت أدخل يف معىن اتللكيف وأفضل عند 
 اهلل.

** 

El ayuno en el mes de Muharram, el cual es el primer 

mes del calendario islámico basado en la emigración, 

es el mejor ayuno después del ayuno en Ramadán, ya 

que es el principio del año y comenzarla ayunando -lo 

cual es luz- es de las mejores obras, es recomendable 

que el musulmán sea constante en ello y no lo deje sino 

por alguna excusa, su dicho "el mes de Alah" es por la 

gran importancia y preferencia sobre el resto de los 

meses, la oración de la noche es la mejor oración 

voluntaria después de las obligatorias, ya que el temor 

en ellas es mayor, une el corazón y el estar a solas con 

el Señor, Alah dice en el Corán: (Por cierto que si te 

levantas a orar avanzada la noche encontrarás mayor 

quietud y podrás concentrarte mejor) (el arropado 6) ya 

que la noche es un momento de tranquilidad y 

descanso, si se utiliza en la adoración sería más 

efectiva para el alma y menos dificultosa para el 

cuerpo, y por ende el sacrificio ante Alah sería más y 

mayor 
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 املراجع:املصادر و

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

 .م 2003 - ـه 1423م، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، البسا اهلل عبد تأيلف املرام، بلوغ رشح األحاكم
   (11261) الرقم املوحد:
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 ريمرواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلا راوي احلديث:

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

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

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

 .استحباب داعء الصائم بهذا ادلاعء ملن أفطر عنده .2

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

 .املالئكة  تستغفر ألهل اإليمان لفعلهم الصالح من العمل .4

 املراجع:املصادر و

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

دمشق، الطبعة األوىل، -رسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد امل-4بريوت. -العريب

أفطر عندكم الصائمون وَأَكَل َطَعاَمُكُم 
بَراُر، َوَصلَّْت َعلَْيُكُم الَمالَئَِكةُ 

َ
  األ

En vuestro hogar han interrumpido el 
ayuno los ayunantes y han comido vuestro 

alimento los virtuosos, y sobre vosotros 
rezan los ángeles. 

 :احلديث .1675
صىل اهلل عليه -: أن انليبَّ -ريض اهلل عنه-عن أنس 

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

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

َ
 «.األ

** 

1675. EL HADIZ: 

De Anas, que Al-lah esté complacido con él, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, vino a 

la casa de Saad Ibn Ubada, que Al-lah esté complacido 

con él, y éste le trajo pan y aceite. El Mensajero de Al-

lah lo comió y, al finalizar, dijo: “En vuestro hogar han 

interrumpido el ayuno los ayunantes y han comido 

vuestro alimento los virtuosos, y sobre vosotros rezan 

los ángeles”. 

 إسناده صحيح  :درجة احلديث
** 

Su cadena de transmisión es 

auténtica. 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

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

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

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

** 

De Anas que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, vino a la casa de Saad Ibn Ubada, señor de los 

Jazray. “Y éste le trajo pan y aceite”, de ello se entiende 

que le trajo lo más fácil de preparar sin por ello restar 

valor a su generosidad y hospitalidad. “El Mensajero de 

Al-lah lo comió”. y, al finalizar, dijo: “En vuestro hogar 

han interrumpido el ayuno los ayunantes”, esto es, Al-

lah os recompensará de igual modo que quien alimente 

al ayunante. El sentido de esta frase es el de la súplica 

por su huésped. Después dijo “y han comido vuestro 

alimento los virtuosos”, es decir, los que acatan el 

mandato de Al-lah. “Y sobre vosotros rezan los 

ángeles”, esto es, ruegan por vosotros el perdón de Al-

lah. Véase: “Dalil al-Falihin ( ”7/75-76.)  
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ه. 1418بريوت، الطبعة األوىل، -سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم-5ه. 1428
املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، نرش -7د القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الكتب العربية. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزي-6

 حتقيق ادلاريم، عبدالرمحن بن عبداهلل لإلمام ؛-ادلاريم سنن: بـ املعروف–مسند ادلاريم -8بريوت، مصور عن الطبعة امليمنية. -املكتب اإلساليم
مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب -9ه. 1421ياض، األوىل، الر-املغين دار سليم، حسني

بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة-10ه. 1399بريوت، الطبعة اثلانية، -اإلساليم
 .ه1407الرابعة عرش، 

   (10110) الرقم املوحد:
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

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

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

 بعض
 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, entró en casa con un rostro reluciente 

de alegría. Y me dijo: “Si supieras que 
Muyazaz miró las huellas de la pisada de 
Zayd Ibn Harizah y las de su hijo Usama 

Ibn Zayd, y dijo: ‘Estos píes y aquellos 
tienen un mismo origen.”’ 

 :احلديث .1676
صىل -: إن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

ُق أساِريُر  -اهلل عليه وسلم دخل يلعَّ مرسورا ترَبُ
زا ً نظر آنفا إىل زيد بن وجهه. فقال: ألم تََرْي أن جُمَزِّ 

حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه األقدام 
 «.اكن جمزز قائفا»ويف لفظ: «.  ملن بعض

** 

1676. EL HADIZ: 

De Aicha, que Al-lah esté complacido con ella, que dijo: 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, entró 

en casa con un rostro reluciente de alegría. Y me dijo: 

“Si supieras que Muyazaz miró las huellas de la pisada 

de Zayd Ibn Harizah y las de su hijo Usama Ibn Zayd, 

y dijo: ‘Estos píes y aquellos tienen un mismo origen’”. 

En otro relato: “Muyazaz, mientras seguía las huellas 

de una persona.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

َ
من أ

، ويتلكمون يف صحة نسبة أسامة إىل أبيه، بما -لونيهما
عليهما  يؤذى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. فمرَّ 

َيا َرأسيْهما يف  ز املدليج( القائف، وهما قد َغطَّ )جمزِّ
، وبدت أرجلهما. فقال إن بعض -أي رداء-قطيفة 

هذه األقدام ملَْن بعض، ملا رأى بينهن من الشبه. واكن 
الكم هذا القائف ىلع سمع من انليب صىل اهلل عليه 
وسلم، فرُسَّ بذلك رسورا كثريا، حىت دخل ىلع اعئشة 

سارير وجهه ترَْبق، فرحا واستبشارا لالطمئنان إىل وأ
صحة نسبة أسامة إىل أبيه، ودِلْحض الكم اذلين 

 يطلقون ألسنتهم يف أعراض انلاس بغري علم.

** 

Zayd Ibn Harizah tenía la tez muy blanca y su hijo 

Usama sin embargo era moreno. La gente, dada la 

diferencia de color de ambos, solían hablar a sus 

espaldas poniendo en duda que Usama sea hijo 

legítimo de su padre Zayd, lo cual molestaba mucho al 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Un día 

pasó por su lado Muyazaz Al-Mudalayi, experto en 

seguir y reconocer las personas por las huellas de su 

pisada. Ellos dos tenían la cabeza cubierta con una 

túnica y sólo se veían sus pes. Muyazaz dijo, al ver sus 

pisadas: “Estos píes y aquellos tienen un mismo 

origen” ya que vio la gran similitud que había entre 

ellos. Las palabras de este experto en huellas llegar al 

oído del Mensajero de Al-lah, que se encontraba cerca, 

produciendo una alegría inmensa en él. Cuando entró 

donde estaba Aicha, las facciones de su cara 

resplandecían aún de alegría por la tranquilidad que 

siente al saber que Usama es hijo legítimo de su padre 

Zayd, al tiempo que esto acallaría las habladurías de 

aquella gente que no siente ningún reparo en difamar 

a los demás a sus espaldas. 
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 .ألم تري : ألم تعليم •

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

 .آنفا : قريبا •

 .األقدام، واكنت القيافة من علوم العرب قائفا : القائف: هو اذلي يعرف الشبه بني انلاس ويمزي أثر •

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

 .هذه القصة، وال يرَُسُّ إال حبق

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

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

 .الفرح واتلبشري باألخبار السارة، وإشاعتها .4

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

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

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

 .قبول شهادة من شهد دون أن يستشهد عند عدم اتلهمة .8

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

 املراجع:املصادر و

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

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

   (5916) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 فأتبعه بَصه : أي الحقه  ببَصه يلنظر مراده . •

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

 . تنبيه ىلع عظم فضل صالة اجلماعة .2

 .خلروج من املسجد بعد األذان إال لعذر، كمرض وحدث أو خرج حلاجة وسريجع قريبًاحتريم ا .3

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

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

Se transmitió de Abu Ash Shaazá que 
dijo:“Estábamos sentados con Abu 

Hurayra,que Al-lah esté complacido de 
él,en la mezquita y el almuédano llamó a la 
salat.Entonces,un hombre se levantó y se 

puso a andar.Abu Hurayra lo siguió con la 
vista hasta que salió de la mezquita y 

entonces dijo:"Este 
hombre,verdaderamente,ha desobedecido 

a Abu Al Qasim,que la misericordia y la 
protección de Al-lah sean con él”.Lo narró 

Muslim. 

 :احلديث .1677
ريض -عن أيب الشعثاء، قال: كنا ُقُعوًدا مع أيب هريرة 

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

َ
املسجد يميش، فأ

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

** 

1677. EL HADIZ: 

Se transmitió de Abu Ash Shaazá que dijo:“Estábamos 

sentados con Abu Hurayra,que Al-lah esté complacido 

de él,en la mezquita y el almuédano llamó a la 

salat.Entonces,un hombre se levantó y se puso a 

andar.Abu Huraira lo siguió con la vista hasta que salió 

de la mezquita y entonces dijo:"Este 

hombre,verdaderamente,ha desobedecido a Abu Al 

Qasim,que la misericordia y la protección de Al-lah 

sean con él.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

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

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

** 

Abu Shazaá menciona que estaban sentados con Abu 

Hurayra en la mezquita,y el almuédano llamo a la 

salat.Entonces,un hombre después del adhan(llamada 

a la salat)se puso a andar.Abu Hurayra permaneció 

mirándolo para ver que hacía.Cuando vio que el 

hombre salió de la mezquita dijo que con esa acción 

había desobedecido al Profeta,que la misericordia y la 

proteccción de Al-lah sean con él. 
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 املراجع:املصادر و

ني، نرش: مؤسسة الرسالة، ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحل1430كنوز رياض الصاحلني, بإرشاف محد العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. رشح رياض الصاحلني، البن 1987 - ـه1407الطبعة: الرابعة عرش، 

ار ابن اجلوزي. تطريز رياض ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: د1426عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
م. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار 2002 -ه. 1423الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، 

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

 .رواه ابن خزيمة راوي احلديث:

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

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

 املراجع:املصادر و

صطىف األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم، بريوت. إرواء الغليل يف ختريج صحيح ابن خزيمة، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة، املحقق: حممد م
م. نيل األوطار، 1985ه، 1405أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 

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

   (10940) الرقم املوحد:

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

 ذلك.
 

Ibn Omar ponía sus manos antes que sus 
rodillas y dijo: el mensajero de Alah -la paz 

y las bendiciones sean con él- lo hacía así 

 :احلديث .1678
اكن ابن عمر يَضع يديه قبل ُرْكَبتَِيه، وقال: اكن رسول 

 .يَفعل ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

** 

1678. EL HADIZ: 

Ibn Omar solía poner sus manos antes que sus rodillas 

y dijo: el mensajero de Alah -la paz y las bendiciones 

sean con él- lo hacía así 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

يف أنَّ املصيل حني يهوي  -ريض اهلل عنه-حجر 
للسجود فإنه يضع ركبتيه قبل يديه. واملسألة 
اجتهادية واألمر فيها واسع؛ وذلا خري بعض الفقهاء 
املصيل بني األمرين، إما لضعف األحاديث من 
 اجلانبني وإما تلعارضها وعدم رجحان بعضهما ىلع

بعض يف نظره؛ ونتيجة هذا: السعة واتلخيري بني 
 اهليئتني.

** 

El hadiz muestra que el orante pone sus manos antes 

que sus rodillas cuando desciende a la postración, sin 

embargo esto contradice el hadiz de Wail Ibn Hayar -

Alah se complazca de él- en el que dice que el orante 

cuando se postra debe poner primero sus rodillas ante 

que sus manos, es un tema sujeto al estudio y el tema 

es amplio, por eso algunos sabios de la jurisprudencia 

dejan la elección al orante, ya sea porque los hadices 

de ambas partes son débiles o porque se contradicen 

y no hay una opinión que sobresalga sobre otra, por lo 

que el resultado es: se puede elegir entre ambas 

formas 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-مالك بن احلويرث  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ة إىل الرابعة يف الرباعية، وتسىم ِجلسة االسرتاحة.ِوتْر من صاَلتِِه : يه عند انلهوض إىل القيام إىل اثلانية، وعند انلهوض من اثلاثل •

 :فوائد احلديث
توي جالًسا، استحباب هذه اجِللسة، وهو أنَّ املصيل إذا قام يف وتر من صالته؛ بأن يقوم من الركعة األوىل، أو يقوم من الركعة اثلاثلة، فإنَّه يس .1

 .كعة الرابعةفيما بني السجدة األخرية والقيام، ثم ينهض ألداء الركعة اثلانية، أو الر

 .هذه اجللسة يسميها العلماء "جلسة االسرتاحة"، واالسرتاحة: طلب الراحة؛ فكأنَّ املصيل حصل هل إعياء، فيجلس لزيول عنه .2

 .ويه جلسة خفيفة لطيفة عند من يرى استحبابها، قال انلووي: جلسة االسرتاحة جلسة لطيفة؛ حبيث تسكن حركتها سكونًا بينًا .3

 املراجع:املصادر و

م. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن  2003 - ـه 1423ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  توِضيُح األحاَكمِ 
م، البن ه(.  بلوغ املرام من أدلة األحاك1422، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )1نارص انلارص، ط

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام،  2014 - ـه 1435حجر،  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
اللجنة ادلائمة، اللجنة ادلائمة  ه. فتاوى1427الطبعة األوىل  -للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم

 .مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -للبحوث العلمية واإلفتاء
   (10931) الرقم املوحد:

ذا َكن يف وتر ,إ -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, cuando rezaba, al concluir las 

postraciones impares se sentaba 
ligeramente antes de ponerse de nuevo de 

pie. 

 :احلديث .1679
: أنه رأى -ريض اهلل عنه-عن مالك بن احلويرث 

يصيل, فإذا اكن يف ِوتٍْر  -صىل اهلل عليه وسلم- انليب
 من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعداً.

** 

1679. EL HADIZ: 

De Malik Ibn Alhuwairiz, Al-lah esté complacido con él, 

“que vio al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, rezando y que al concluir las postraciones impares 

se sentaba ligeramente antes de ponerse de nuevo de 

pie.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

إذا قام  من الركعة  -عليه السالم-اكن من هديه 
األوىل  إىل اثلانية ومن اثلاثلة إىل الرابعة لم يقم حىت 

ة ثم قام، وتسىم هذه يستقر جالساً جلسة خفيف
عليه -اجللسة جبلسة االسرتاحة، وقد رواها عنه 

 مجع من الصحابة. -السالم

** 

Que parte de las enseñanzas del Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz, es que cuando rezaba y al 

concluir las postraciones impares -después de la 

primera y de la tercera- se sentaba ligeramente antes 

de ponerse de nuevo de pie. Esta sentada se le 

denomina la sentada del descanso y ha sido 

transmitida de él por muchos de sus compañeros. 
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احتجم فصىل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, “se trató con ventosas y cortes 
para que salga la sangre (hiyama) y no 
realizó la ablución de nuevo, sino que 

solamente se lavó las partes en las que se le 
practicó el tratamiento. 

 :احلديث .1680
صىل اهلل عليه -: أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

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

** 

1680. EL HADIZ: 

De Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, que: 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, “se 

trató con ventosas y cortes para que salga la sangre 

(hiyama) y no realizó la ablución de nuevo, sino que 

solamente se lavó las partes en las que se le practicó 

el tratamiento.” 

  :درجة احلديث

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

ادلارقطين صححه، وليس 
قال عقبة يف السنن:  كذلك بل

صالح بن مقاتل ليس بالقوي 
 وذكره انلووي يف فصل الضعيف

** 

 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

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

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

ومع ذلك لم يأت حديث حيتج به فيه   -اهلل عنهم 
األمر بالوضوء من احلجامة. فدل ذلك ىلع أن األصل: 
بقاء الطهارة، وال يرتفع هذا األصل إال بديلل رشيع 

دن من غري السبيلني يدل ىلع أن خروج ادلم من ابل
ناقض للوضوء. ويلحق باحلجامة:  لك ما خيرج من 

بغري احلجامة كسحب  -من غري السبيلني  -ابَلدن 
ادلم باإلبر أو خروجه بسبب عملية جراحية أو 
إخراجه للتنقية، ثم إاعدته كأصحاب الفشل اللكوي 
ِه " يعين: أن  وغري ذلك. " ولم يَزِْد عن َغْسِل حَمَامِجِ

** 

Este hadiz menciona que la hiyama (tratamiento con 

ventosas y cortes para que salga la sangre acumulada) 

no rompe el estado de pureza que otorga la ablución, 

ya salga poca o mucha sangre de los cortes. Apoya 

este hadiz, a pesar de ser débil, el hecho de que ha 

quedado probado que el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, ha recomendado a su pueblo que 

practique la hiyama en muchos hadices, como está 

recogido en As-sahihain (Bujari y Muslim), así como ha 

quedado probado que muchos de sus compañeros, Al-

lah esté complacido con ellos, han practicado este 

tratamiento. A pesar de ello, no hay constancia de otros 

hadices que puedan probar la obligación de realizar la 

ablución después de la hiyama. Esto por lo tanto apoya 

la hipótesis de que a pesar de la hiyama, la persona 

sigue en estado de pureza si había hecho la ablución 

antes. La única prueba que se podría tener en contra 

de esta hipótesis es que existe una norma de la ley 

islámica que indica que la secreción de sangre por uno 

de los dos orificios de orina y/o evacuación rompe la 

pureza de la ablución. En este sentido, el tratamiento 
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 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

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

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

 :فوائد احلديث
 .ها كسحب ادلم، وادلم اخلارج بسبب اجلراحة أو غسيل الىلكأن احلجامة ال تنُقض الوضوء، ويلحق بها غري .1

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

 ." ا ِعبَاد اهللإباحة احلجامة، إال أن تتعني عالجا، فيستحب اتلداوي بها ؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم  :" تداوو .3

 املراجع:املصادر و

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

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

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

   (8403) الرقم املوحد:

اكتىف بعد احِلَجامة  -صىل اهلل عليه وسلم  -يب انل
بغسل موضع احلجامة إلزالة ما بيق من آثار ادلم. 
واحلاصل: أن يقال: اخلارج من ابلدن من غري 
السبيلني ال ينقض الوضوء، سواء اكن دما أو غريه 
وسواء اكن كثريا أو قليال وسواء اكن عن طريق 

و بغري قصد، احلجامة أو بغريها وسواء خرج بقصد أ
 عمال بالرباءة األصلية.

de la hiyama se suma a todas las formas de secreción 

de sangre, en las que no entran los dos orificios de 

evacuación. Por ejemplo si se extrae sangre por medio 

de una jeringuilla o si se practica una operación 

quirúrgica, o se somete a un tratamiento de diálisis 

para limpiar la sangre en el caso de disfunción renal, 

etc. “Y no realizó la ablución de nuevo, sino que 

solamente se lavó las partes en las que se le practicó 

el tratamiento”. Esto significa que el Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, después de tratarse con 

hiyama, se conformó con lavar las partes de las que 

había salido sangre. En conclusión, se podría decir que 

la sangre que sale del cuerpo, a excepción de los 

genitales, no rompe la pureza de la ablución, ya sea 

sangre u otra sustancia, en mucha o poca cantidad, 

sea a través de la hiyama u otros tratamientos, haya 

salido voluntaria o involuntariamente, ya que se aplica 

el principio de pureza inicial. Véase “Tawdih al-ahkam” 

(1/316), “Tashil al-ilmam” (1/204), “Fatih di Al-Yalal wa 

Al-Ikram” (1/276) y “Minhat Al-Alám ( ”1/345.)  
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود واللفظ هل وأمحد. راوي احلديث:

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

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

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

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, designó a Ibn Umm Maktum para 

dirigir a la gente en la oración durante su 
ausencia y él (Ibn Umm Maktum) era 

invidente. 

 :احلديث .1681
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أنس 

مِّ َمْكُتوٍم يَُؤم انلاس وهو  -وسلم
ُ
اْستَْخلََف ابن أ

 أْعىَم.

** 

1681. EL HADIZ: 

De Anas, Al-lah esté complacido con él, que: “el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, designó 

a Ibn Umm Maktum para dirigir a la gente en la oración 

durante su ausencia y él (Ibn Umm Maktum) era 

invidente.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

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

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

اء والعلماء،  من املهاجرين األولني، وهو من الُقرَّ
إلمامة بهذه الفضائل وغريها، ووالية انليب فاستحق ا

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

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

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

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

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

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

designó a Ibn Umm Maktum, Al-lah esté complacido 

con él, para dirigir a la gente en la oración durante su 

ausencia por viaje. Eligió a Ibn Umm Maktum en vez 

de otra persona por su antigüedad en el Islam, puesto 

que fue de los primeros musulmanes que emigraron 

con el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. 

Además, es uno de los recitadores del Corán y un 

ulema, por lo que se merecía dirigir la oración por estas 

y otras virtudes. La designación que hizo el Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, a Ibn Umm Maktum 

no se limitaba solamente a dirigir la oración, sino que 

abarcaba todos los asuntos. Por ejemplo podía emitir 

un fetua (dictamen jurídico), impartir justicia entre la 

gente y dirigir todos los asuntos de los habitantes de 

Media en ausencia del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz. Esto viene reafirmado por lo que 

narró Attabarani, de Attá, de Ibn Abbas, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, designó 

a Ibn Umm Maktum para dirigir la oración y para otros 

asuntos de Medina. Al-Albani le otorgó el rango de 

hadiz hassan (bueno) en su obra “Irwa’ al-ghalil”. En 

otro relato de Abu Daud, que el Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, designó a Ibn Umm Maktum dos 

veces como su sustituto en Medina. 
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 :فوائد احلديث
نة؛ ألنه نائب يقوم مقام اإلمام الراتب .1  .جواز استخالف األعىم يف إمامة انلاس، ولو لم يكن أقرأ انلاس وأعلمهم بالسُّ

مِّ مكتوم  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه ثقة انليب  .2
ُ
عترب من َمنَاقِِبه الِكبَار، فيه ثقة مؤيدة بالعصمة وهذه اثلِّقة ت -ريض اهلل عنه-بعبد اهلل ابن أ

هادة انلبوية ىلع صالحه  .انلَّبوية، فتكون اكلشَّ

 .صحة والية األعىم ىلع القضاء والُفتْيَا وغري ذلك .3

 املراجع:املصادر و

اف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرش
م. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، 2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

ون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن املكتبة العَصية، صيدا، بريوت. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبد
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 2003ه، 1423بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

م. فتح 2006ه، 1427، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان
الطبعة: ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، 

 .ه1427األوىل 
   (11308) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-املغرية بن شعبة   اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 بِنَاِصيَِتِه : انلَّاصية الشعر اذلي يكون يف مقدم الرأس. •
 .الِعَمامة : ثوٌب يُلَف وُيَدار ىلع الرَّأس •

 .اجلدلاخلُف : ما يلبس يف الرجلني، ويكون من  •

 :فوائد احلديث
 .اجلمع بني املسح ىلع انلَّاصية وىلع العمامة .1

 جواز املسح ىلع اخلفني وحنوهما، إذا لبسهما بعد كمال طهارة .2

 املراجع:املصادر و

 رشح السالم سبل. بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،  تأيلف املرام، بلوغ

م منحة العالم يف رشح  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
 ـه تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  1431 ـهـ  1427غ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، بلو

 .م 2006 ـه 1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
   (8382) الرقم املوحد:

توضأ، فمسح  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  اصيته، وَع العمامة واخلفنيبن

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, 
realizaba la ablución y pasaba las manos 

húmedas por su frente, sobre el turbante y 
sus dos calcetines de cuero (juf). 

 :احلديث .1682
صىل -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن املغرية بن شعبة 

وضأ، فمسح بَِناِصيَِتِه، وىلع الِعَمامة ت -اهلل عليه وسلم
ني.  واخلُفَّ

** 

1682. EL HADIZ: 

De Al-Mughira Ibn Shu'ba, Al-lah esté complacido con 

él, que: “El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, 

realizaba la ablución y pasaba las manos húmedas por 

su frente, sobre el turbante y sus dos calcetines de 

cuero (juf).” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب املغرية بن شعبة 
م شعر  -اهلل عليه وسلم مسح ىلع ناصيته ويه: مقدَّ

الرأس، ثم أكمل املسح ىلع العمامة، ولم يقتَص ىلع 
 بعض الرأس، بل كمل املسح ىلع العمامة، املسح ىلع

أيضا املسح ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-ومن هديه 
 اخلفني، كما يف هذا احلديث وغريه.

** 

Al-Mughira Ibn Shu'ba, Al-lah esté complacido con él, 

informa que el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, 

realizaba la ablución y pasaba las manos húmedas por 

su frente y el mechón frontal de su pelo. Después 

prosiguió sobre el turbante. No se conformó con 

pasarse las manos por una parte de la cabeza, sino 

que se las pasó también por el turbante. Después hizo 

lo mismo sobre sus dos calcetines de cuero (juf), como 

recoge éste y otros hadices. Véase “Subul as-salam” 

(1/72, 81) y “Tashil al-ilmam ( ”1/13 5.)  
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 -صىل اهلل عليه وسلم-ىت فتحها انليب كم ال تزال اعمرة باملزارع والساكن، واكنت مسكنا لليهود، ح160خيرب : بالد شمايل املدينة تبعد عنها  •

 اعم سبع، فأقرهم ىلع فالحتها كما يف هذا احلديث حىت أجالهم عمر يف خالفته.
 .بشطر ما خيرج منها : الشطر، يطلق ىلع معان، منها انلصف، وهو املراد هنا •

 .من ثمر : اعم ثلمر انلخل والكرم وغريهما •

 .أو زرع : أو هنا للتنويع، أو بمعىن الواو كما يف الرواية األخرى •

 :فوائد احلديث
 جواز املزارعة واملساقاة، جبزء مشاع مما خيرج من الزرع اثلمر، واملزارعة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يزرعها هل، مقابل نصف احلصاد .1

مع رجل يسقيها هل، مقابل نصف احلصاد أو ربعه أو النسبة اليت  أو ربعه أو النسبة اليت يتفقان عليها، واملساقاة أن يتعاقد صاحب األرض
 .يتفقان عليها

 .ظاهر احلديث، أنه ال يشرتط أن يكون ابلذر من رب األرض .2

 .أنه إذا ُعِلَم نصيب العامل، أغىن عن ذكر نصيب صاحب األرض أو الشجر، ألنه بينهما .3

اعمل أهل  -ليه وسلمصىل اهلل ع-أن انليب 
  خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, acordó que los habitantes de Jaibar 

recibieran la mitad de la cosecha de dátiles 
u otros frutos de la cosecha. 

 :احلديث .1683
-يب أن انل -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر 
اعمل أهل خيرب بَِشْطِر ما  -صىل اهلل عليه وسلم

 خيرج منها من َثَمٍر أو زرع.

** 

1683. EL HADIZ: 

De Abdallah Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con 

él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, acordó que los habitantes de Jaibar recibieran la 

mitad de la cosecha de dátiles u otros frutos de la 

cosecha. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

بدلة خيرب بدلة زراعية، اكن يسكنها طائفة من ايلهود. 
يف السنة  -صىل اهلل عليه وسلم-فلما فتحها انليب 

ومزارعها بني السابعة من اهلجرة، وقسم أراضيها 
الغانمني، واكنوا مشتغلني عن احلراثة والزراعة 
باجلهاد يف سبيل اهلل وادلعوة إىل اهلل تعاىل، واكن يهود 
"خيرب" أبَص منهم بأمور الفالحة أيضاً، لطول 

صىل اهلل -معاناتهم وخربتهم فيها، هلذا أقر انليب 
أهلها السابقني ىلع زراعة األرض وسيْق  -عليه وسلم

ر، ويكون هلم انلصف، مما خيرج من ثمرها الشج
وزرعها، مقابل عملهم، وللمسلمني انلصف اآلخر، 

 لكونهم أصحاب األصل.

** 

Jaibar es una localidad agraria habitada por una 

facción de judíos. Tras su conquista por los 

musulmanes liderados por el Mensajero de Al-lah en el 

séptimo año de la hégira, el Mensajero estableció el 

reparto de sus tierras y sus fincas cultivadas entre los 

que lograron conquistarla. No obstante, estos no 

podían ocuparse del cultivo ya que estaban haciendo 

la yihad en el sendero de Al-lah Todopoderoso y 

llamando a Su guía. Los judíos de Jaibar, sin embargo, 

tenían mucha más práctica que ellos en asuntos de 

cultivo, da su dilatada experiencia en este ámbito. Por 

ello, El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

acordó que los habitantes originarios de Jaibar 

recibieran la mitad del fruto de la cosecha a cambio de 

su trabajo y que la otra mitad sea para los musulmanes, 

dado que son los propietarios de la tierra. 
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 .ن يساقيه ىلع الشجر، جبزء معلوم وزراعة األرض جبزء معلومجواز اجلمع بني املساقاة واملزارعة يف بستان واحد، بأ .4

 .جواز معاملة الكفار بالفالحة، واتلجارة، واملقاوالت ىلع ابلناء والصنائع، وحنو ذلك من أنواع املعامالت .5

 املراجع:املصادر و

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

م، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاك1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري 
 .ه1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-حالق 

   (6023) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابن حبان راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-وائل بن ُحْجر  اتلخريج:
 .صحيح ابن حبان مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فرج بني أصابعه : باعد بني أصابع يديه، حني قبضه بهما ىلع ركبتيه. •

 :فوائد احلديث
كوع .1 كبتني، أثناء الرُّ احتني من الرُّ  .استحباب تمكني الرَّ

كوع عند الَقبض  .2 كبتنياستحباب تَفريج أصابع ايلدين يف الرُّ  .ىلع الرُّ

جود .3  .َضمُّ أصابع ايلَدين أثناء السُّ

 املراجع:املصادر و

 اثلانية،: الطبعة بريوت –صحيح ابن حبان، تأيلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، البُسيت، حتقيق: شعيب األرناؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة 
انلارش: املكتب اإلساليم. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف:  األبلاين، ادلين نارص حممد: تأيلف وزيادته، الصغري اجلامع صحيح. 1993 - 1414

اهلل بن  حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة،  عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة
 .م 2006 _ ـه 1427املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

   (10928) الرقم املوحد:

َكن إذا ركع  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه

El Profeta -la paz y las bendiciones sean con 
él- cuando se prosternaba (ruku) separaba 

sus dedos y cuando se postraba los unía 

 :احلديث .1684
صىل -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن وائل بن حجر 

َج أصابَِعه وإذا َسجد  -اهلل عليه وسلم اكن إذا ركع فَرَّ
 .َضمَّ أَصابِعه

** 

1684. EL HADIZ: 

Narró Wail Ibn Huyar -Alah se complazca de él-: "El 

Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- cuando 

se prosternaba (ruku) separaba sus dedos y cuando se 

postraba los unía" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

َج أصابَِعه وإذا َسجد  معىن احلديث:" اكن إذا ركع فَرَّ
 -ىل اهلل عليه وسلمص-َضمَّ أَصابِعه " أي: أن انليب 

ج  يه ويفرِّ كوع يقبض ىلع ُركبتيه بَِكفَّ اكن يف الرَّ
كوع، وأثبت  بني أصابعه؛ ألن ذلك أمَكن من الرُّ
حلصول تَسوية ظهره برأسه. وأما يف السجود فيضع 
يه ىلع األرض، ويضمَّ أصابعه فيلصق بعضها  كفَّ
ببعض؛ يلحصل بذلك كمال استقبال الِقبْلَة بها، وهو 

جود.أعْ   َون ىلع حتملها أثناء السُّ

** 

Significado del hadiz: "Cuando se prosternaba (ruku) 

separaba sus dedos y cuando se postraba los unía" es 

decir: el Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- 

mientras hacía la prosternación (ruku) apoyaba sus 

manos en las rodillas y separaba los dedos, ya que eso 

facilita la posición y es más útil para mantener la 

espalda y la cabeza rectas al mismo nivel, mientras que 

en la postración ponía sus manos en la tierra y unía sus 

dedos dejándolos pegados, para así posicionarse a la 

quiblah de una manera correcta, aparte de que facilita 

permanecer en postración. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن خزيمة. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 صحيح ابن خزيمة. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ء، وهو أشهرها. وعند الفقهاء: القنوت: ادلاعء يف القنوت : يف اللغة يطلق ىلع عدة معاٍن منها: دوام الطاعة، وطول القيام، والسكوت، وادلاع •

 الصالة قائماً، بعد الرفع من الركوع يف الركعة األخرية، وهذا معىن )قنت( هنا.
 :فوائد احلديث

 .القنوت هنا: هو ادلاعء بعد الركوع من الركعة األخرية يف الصلوات اخلمس، والوتر .1

 .مرشوعية القنوت يف انلوازل .2

ا ادلاعء يف الصلوات هو ما اكن متعلقا بعموم املسلمني، اكعتداء الكفار ىلع املسلمني، وادلاعء لألرسى وحال املقصود بانلوازل اليت يرشع فيه .3
 .املجااعت، وانتشار األوبئة وغريها

 .استحبابه أمجع العلماء ىلع أنَّ فعل قنوت انلوازل أو تركه ال يبطل الصالة، وإنَّما اخلالف يف استحباب تركه، أو اتلفصيل يف ذلك والصواب .4

 املراجع:املصادر و

م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

َكن ال يقنت  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  إال إذا داع لقوم، أو داع َع قوم

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, solamente hacía la súplica del 

qunút cuando suplicaba por unas gentes o 
los maldecía. 

 :احلديث .1685
صىل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

: اكن ال يقنت إال إذا داع لقوم، أو -اهلل عليه وسلم
 داع ىلع قوم.

** 

1685. EL HADIZ: 

De Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, “que 

el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

solamente hacía la súplica del qunút cuando suplicaba 

por unas gentes o los maldecía.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف املواطن اليت اكن يقنت فيها 
ويه إما حال ادلاعء  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

لقوم، أو حال ادلاعء ىلع قوم، وبهذا يتبني مرشوعية 
القنوت يف انلوازل، ولم يرد يف الصالة املكتوبة قنوت 
غريه، وهو خمصوص بأيام الوقائع وانلوازل؛ ألنَّ انليب 

اكن ال يقنت إالَّ إذا داع لقوم  -يه وسلمصىل اهلل عل-
مسلمني، أو داع ىلع الاكفرين، وهذا القنوت ال 
خيتص بصالة دون صالة، بل ينبيغ اإلتيان به يف 

 مجيع الصلوات.

** 

Este noble hadiz explica cuáles son los momentos en 

los que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, solía realizar la súplica del qunút: bien cuando 

suplicaba por unas gentes o bien cuando los maldecía. 

Con esto se observa la legitimidad de realizar la súplica 

del qunút cuando se atraviesen adversidades. No hay 

constancia de que se pueda hacer otro tipo de qunút 

en la oración obligatoria excepto el que se hace en 

estos casos. Además, está reservado para los días de 

la calamidad o adversidad, puesto que el Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solamente hacía la 

súplica del qunút cuando suplicaba por unas gentes 

musulmanas o maldecía a unas gentes infieles. Esta 

súplica del qunút no está sujeta a una oración en 

concreto, sino que debe realizarse en todas las 

oraciones. 
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ه. صحيح ابن خزيمة، املحقق: د. 1415ه. سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، 1428 1الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
 .وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويشبريوت. فتاوى اللجنة ادلائمة، مجع  -حممد مصطىف األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم 

   (10934) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-حفصة  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 سنية راتبة الفجر. .1

َكن يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, solía rezar dos postraciones 

(rakaas) ligeras después de rayar el alba. 

 :احلديث .1686
صىل اهلل -أن انليب » -يض اهلل عنهار-عن حفصة 
اكن يُصيل ركعتني َخفيفتني بعد ما  -عليه وسلم
 ، ويف رواية: قبل أن تُقام الصالة.«يَطلع الفجر

** 

1686. EL HADIZ: 

De Hafsa, Al-lah esté complacido con ella, “que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía 

rezar dos postraciones (rakaas) ligeras después de 

rayar el alba”. En otro relato, que lo hacía antes de la 

oración obligatoria. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث عن  -ريض اهلل عنها-خترب حفصة 
 ركعتني، وأنه اكن يُصيل -صىل اهلل عليه وسلم-حاهل 

ويه راتبة الفجر، وال يَزيد عليهما؛ ملا رواه مسلم 
أنها قالت: )إذا  -ريض اهلل عنها-من حديث حفصة 

طلع الفجر، ال يصيل إال ركعتني َخفيفتني(. وقوهلا يف 
هذا احلديث "َخفيفتني" تعين: خيفف يف القيام 

ِة ختفيفه  جود، ومن ِشدَّ كوع والسُّ صىل اهلل -والرُّ
كما يف  -ريض اهلل عنها-تقول اعئشة  -معليه وسل

ابلخاري: "هل قرأ بأم الكتاب؟" ويف رواية يف املوطأ: 
يلُخفف  -صىل اهلل عليه وسلم-"إن اكن رسول اهلل 

ركعيت الفجر، حىت إين ألقول: أقرأ بأم القرآن أم ال؟" 
 -صىل اهلل عليه وسلم-وليس معىن هذا أنه اكن 

كوع يرُسع فيهما حبيث خيل بأراكن ها، من القيام والرُّ
جود، واملعىن الصحيح: أنه  صىل اهلل عليه -والسُّ

اكن خيففهما مقارنة ببقية اتلطواعت، اليت  -وسلم
ُعهد عنه اإلطالة فيها. "بعد ما يَطلع الفجر" تعين: 
إذا طلع الفجر بَادر بهاتني الركعتني"قبل أن تُقام 

وقت الصالة" وهذا يعين أن وقت ركعيت الَفجر من 
بح.  طلوع الفجر إىل صالة الصُّ

** 

Hafsa, Al-lah esté complacido con ella, nos informa en 

este hadiz de los actos del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, diciendo que solía rezar dos 

postraciones (rakaas) ligeras después de rayar el alba, 

que son la oración voluntaria del rezo obligatorio del 

alba (fayr), y no rezaba más que esas dos, en virtud de 

lo que relató Muslim en el hadiz de Hafsa, Al-lah esté 

complacido con ella, que dijo: “Cuando raya el alba, 

solamente rezaba dos postraciones (rakaas) ligeras”. 

Con “ligeras” se refiere a que acora el tiempo que está 

de pie y el tiempo que se prosterna. Dada la ligereza 

con la que realizaba esta oración voluntaria, Aicha, Al-

lah esté complacido con ella, se pregunta si “¿acaso 

ha llegado a recitar la primera azora del Corán, la de la 

apertura (Al-Fatiha)?” En otro relato recopilado en Al-

Muwata del Imam Malik se dice que “el Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía hacer las dos 

postraciones del alba tan ligeras que llegaba a dudar si 

ha leído la primera azora del Corán (Al-Fatiha) o no”. 

Esto no quiere decir que el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, solía hacerlas de modo que llega 

a realizar mal sus partes, sino que solía hacerlas más 

rápido que el resto de oraciones voluntarias, que por 

costumbre solía alargarlas. “Después de rayar el alba” 

quiere decir que cuando aparecen los primeros rayos 

del día, él comenzaba con esta oración, lo que a su vez 

quiere decir que el tiempo estipulado para esta oración 

voluntaria va desde que raye el alba hasta el momento 

de realizar la oración obligatoria (fayr). 
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 .أن وقت راتبة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الصالة املفروضة .2

 .استحباب اتلَّخفيف يف راتبة الَفجر، لكن حبيث ال خُيل بأراكنها .3

اتبة تصىل يف ابليت، وذلك هو األفضل واأل .4  .حسنأن الرَّ

 املراجع:املصادر و

ه. فتح ابلاري رشح 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
ه. 1379، بريوت -صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة 

ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ 1332املنتىق: رشح موطأ مالك، تأيلف: سليمان بن خلف بن سعد القرطيب، انلارش: مطبعة السعادة، الطبعة: األوىل، 
 .م 2003 - ـه 1423املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

   (11248) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ميمونة . : يه ميمونة بنت احلارث اهلاليلة، تزوجها انليب صىّل اهلل عليه وسلّم سنة سبع ملا اعتمر عمرة القضية. •
 . بفضل . : بايق املاء اذلي اغتلست منه ميمونة •

 :فوائد احلديث
 . سجواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة، ولو اكنت املرأة جنباً، وبالعك .1

 . أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء، ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريته .2

 املراجع:املصادر و

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -
– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مؤسسة الرسالة   -ناملرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزا

 م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة
   (8359) الرقم املوحد:

َكن يغتسل  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
  -ريض اهلل عنها-بفضل ميمونة 

El profeta –la paz y las bendiciones sean 
con él- se bañaba con el agua que sobraba 

cuando se bañaba Maimuna –Alah se 
complazca de ella -.  

 :احلديث .1687
أن انليب  - عنهماريض اهلل-عن عبد اهلل بن عباس 

-اكن يغتسل بفضل ميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-
 .-ريض اهلل عنها

** 

1687. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Abbas –Alah se complazca de 

ambos- que el profeta –la paz y las bendiciones sean 

con él- se bañaba con el agua que sobraba cuando se 

bañaba Maimuna –Alah se complazca de ella -.  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يغتسل باملاء املتبيق  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
 من اغتسال زوجته ميمونة .

** 

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- solía 

bañarse con el agua que sobraba cuando se bañaba 

su esposa Maimuna. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  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 ا •

ُ
ألوىل واثلانية، وكذا األخريني مثىن األخرى، واملراد الركعة اثلاثلة والرابعة من صالة الظهر يف األويلني : بيائني تثنية األ

 .والعَص

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 •
 .الكم اذلي قبلها عن اذلي بعدها وانفصاهل، أي: أنها عالمة ىلع أن الالكم هل ابتداء وانتهاءألنها عالمة النقطاع ال

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

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

 الكتاب ويسمعنا اآلية الركعتني األخريني بأم
 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, solía recitar en las dos primeras 

postraciones de la oración del Dhuhr la 
primera azora del Corán (Al-Fatiha) y una 

azora diferente. En las dos últimas 
postraciones, solía recitar solamente la 
primera azora del Corán (Al-Fatiha) y lo 

hacía de un modo que podíamos escuchar 
su recitación de las aleyas. 

 :احلديث .1688
صىل اهلل -أن انليب »: -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة 

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

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

 «.الصبح

** 

1688. EL HADIZ: 

De Abu Qatada, Al-lah esté complacido con él, “que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía 

recitar en las dos primeras postraciones de la oración 

del Dhuhr la primera azora del Corán (Al-Fatiha) y una 

azora diferente. En las dos últimas postraciones, solía 

recitar solamente la primera azora del Corán (Al-

Fatiha) y lo hacía de un modo que podíamos escuchar 

su recitación de las aleyas. Además, solía prolongar la 

primera postración más que el resto y hacía más corta 

la segunda postración. Esto mismo lo hacía en la 

oración del Asr (media tarde) y en la del alba (Subh). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

 قلياًل للتعليم.

** 

Este hadiz aclara que en las oraciones silenciosas 

como es la del Dhuhr (mediodía) o Asr (media tarde) 

se debe recitar en las dos primeras postraciones la 

primera azora del Corán (Al-Fatiha) y una azora 

diferente. En las dos últimas postraciones, se debe 

recitar solamente Al-Fatiha. A pesar de que sean 

oraciones totalmente silenciosas, no hay mal en que se 

recite en ellas en voz alta si se hace con el propósito 

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

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

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

 .الظهر والعَص رسيةاستحباب كون قراءة  .5

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

خريني من صالة العَص والظهر والعشاء، وثاثلة املغرباستحباب االقتصار ىلع الفاحتة  .7
ُ
 .يف الركعتني األ

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

 املراجع:املصادر و

دلة األحاكم، البن م.  بلوغ املرام من أ 2003 - ـه 1423توِضيُح األحاَكم ِمن بُلوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، 
م.  صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن  2014 - ـه1435حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

م, تأيلف: مسلم بن حجاج ه.  صحيح مسل1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1نارص انلارص، ط
 1اجلوزي، طانليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب.  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن 

 .ه1428،
   (10916) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ر : تُوقَد وحُتىم •  .تَُسجَّ

 :فوائد احلديث
 .جواز اتلَّنَفل بالصالة يوم اجلمعة زوال الشمس .1

 .أن يوم اجلُمعة هل َمزيَّة عن سائر األيام .2

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.  مشاكة املصابيح، سنن أيب داود، تأ يلف: سليمان بن األشعث السِّ
غ م. سبل السالم رشح بلو1985تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

رام، املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. منحة العالم يف رشح بلوغ امل
لوغ املرام، تأيلف: ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من ب1431 ـهـ  1427تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل ، 

م. رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد،  2006 _ ـه 1427صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
 .ه(1428 - 1422، دار ابن اجلوزي، )1نسخة اإللكرتونية. الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني، ط

   (10606) الرقم املوحد:

كره الصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 
إن جهنم نصف انلهار إال يوم اجلمعة، وقال: 

 تسجر إال يوم اجلمعة
 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, detestaba rezar 

(voluntariamente) al mediodía excepto el 
día del viernes, y dijo al respecto: 

"Ciertamente el Infierno exhala su fuego a 
esa hora excepto el día del viernes." 

 :احلديث .1689
، عن انليب صىل اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة 

عليه وسلم، أنه َكره الصالة نِصف انلَّهار إال يوم 
ر إال يوم اجلُمعة»اجلُمعة، وقال:   «.إن َجهنَّم تَُسجَّ

** 

1689. EL HADIZ: 

De Abu Qatada, que el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, detestaba rezar (voluntariamente) 

al mediodía excepto el día del viernes, y dijo al 

respecto: "Ciertamente el Infierno exhala su fuego a 

esa hora excepto el día del viernes." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن يتطوع اإلنسان  -صىل اهلل عليه وسلم-حرم انليب 
ة عند زوال الشمس إال يوم اجلُمعة، وبني بالصال

وال،  الِعلَّة اليت من أْجِلها نيُه عن الصالة عند الزَّ
ويه: أن جهنَّم توقد وحتىم يف ذلك الوقت، إال يوم 
اجلمعة، ولو لم تصح العلة فقد صحت األحاديث 
جبواز اتلنفل يوم اجلمعة حىت يدخل اخلطيب 

يراد بها كراهة للجامع. والكراهة تأيت يف انلصوص و
بعد ذكر املحرمات: }لُكُّ  -تعاىل-اتلحريم، كقوهل 

 .[38َذلَِك اَكَن َسيِّئُُه ِعنَْد َربَِّك َمْكُروًها{ ]اإلرساء: 

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

prohibió el rezo voluntario al mediodía excepto el día 

del viernes, e indicó el motivo por el que se prohibió el 

rezo a esa hora: el Infierno exhala lenguas de fuego a 

esa hora excepto el día del viernes. 
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 متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

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

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

 :فوائد احلديث
 .حتريم نكاح املتعة وبطالنه .1

 .ن مباحا يف أول اإلسالم للَضورة فقط، ثم جاء اتلأكيد واتلأبيد تلحريمه ولو عند الَضورةاملتعة يف انلاكح اك .2

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

 .الل باإلمجاعانليه عن أكل حلوم احلمر األهلية فيه رجس، خبالف احلمر الوحشية، فيه ح .4

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417وىل، األ الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

 األهلية
 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, prohibió el matrimonio por 

tiempo determinado (mut’ah) el día de la 
batalla de Jaibar y también prohibió la 

carne de asnos domesticados. 

 :احلديث .1690
-أن انليب » -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب 
نىه عن نكاح املتعة يوم  -صىل اهلل عليه وسلم

 «.خيرب، وعن حلوم احلُُمِر األهلية

** 

1690. EL HADIZ: 

De Ali Ibn Abu Talib, que Al-lah esté complacido con él 

que “el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

prohibió el matrimonio por tiempo determinado 

(mut’ah) el día de la batalla de Jaibar y también 

prohibió la carne de asnos domesticados.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

، واأللفة، قصد الرشع  من انلاكح االجتماع و ادلوام
وبناء األرسة، وتكوينها، وحرم بعض الصور اليت 
ختالف مقصود الرشع من انلاكح ، وهلذا  حرم انليب 
صىل اهلل عليه وسلم زمن خيرب نكاح )املتعة(، وهو 
أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل، بعد أن اكن مباحا يف 
أول اإلسالم دلايع الَضورة، وكذلك نىه عن أكل 

كة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون احلمر اململو
 إيلها ضد الوحشية.

** 

El sentido legal del matrimonio es la unión duradera, 

crear un vínculo afectivo y formar una familia. El mismo 

tiempo la ley islámica prohíbe algunas formas que 

contradicen el sentido legal del matrimonio. Es por ello 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

prohibió el matrimonio por tiempo determinado 

(mut’ah) el día de la batalla de Jaibar, a pesar de que 

era lícito al comienzo del Islam por pura necesidad. 

También prohibió la carne de asno domesticado, para 

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

   (5922) الرقم املوحد:
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 .الرواية األوىل متفق عليها. الرواية اثلانية: "ال جيهرون" رواها  أمحد، والنسايئ، وابن خزيمة راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 .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 •

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

وأبا بكر  -يه وسلمصىل اهلل عل-أن انليب 
وعمر َكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب 

 العاملني
 

El profeta -la paz y las bendiciones sean con 
él- Abu Bakr y Omar empezaban la oración 

recitando Alhamdulillahi Rabbil Alamin 

 :احلديث .1691
صىل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنه-عن أنس 

عمر اكنوا يفتتحون الصالة وأبا بكر و -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 ا نليف يف البن خزيمة: اكنوا يرُسُّ
 .رواية مسلم خالفا ملن أعلها

** 

1691. EL HADIZ: 

Anas narró que el Profeta -la paz y las bendiciones 

sean con él- Abu Bakr y Omar empezaban la oración 

recitando Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en la narración 

de Muslim se agrega: (Ellos no recitaban Bismillah Ar 

Rahman Ar Rahim ni al principio ni al final de la 

recitación). En la narración de Ahmad, An Nasai e Ibn 

Juzaima: (No acostumbraban a recitar Bismillah Ar 

Rahman Ar Rahim en voz alta) en otra versión de Ibn 

Juzaima: (Ellos recitaban en voz baja, en esto se basan 

quienes hacen la prohibición en la narración de Muslim, 

contrario a quienes dicen que hay que decirla en voz 

alta. 

 صحيح بكل رواياته  :درجة احلديث
** 

Verídico en todas sus narraciones 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

يقرؤون البسملة جهًرا يف أول الفاحتة حال الصالة، 
وهذا يؤكد أن البسملة ليست من الفاحتة. قالت 
اللجنة ادلائمة لإلفتاء: والصحيح أن البسملة ليست 

الفاحتة وال غريها، بل يه آية مستقلة من  من
القرآن، وبضع آية يف سورة انلمل يف قوهل تعاىل: }إِنَُّه 
ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{، ويستحب  ِمْن ُسلَيَْماَن َوإِنَُّه ِمْسِب اّللَّ
أن تقرأ يف بداية لك سورة، ماعدا براءة، والسنة أن 

 .تقرأ قبل الفاحتة يف الصالة رساً 

** 

El noble hadiz explica que el profeta -la paz y las 

bendiciones sean con él- y sus dos compañeros -Alah 

se complazca de ambos- no recitaban en voz alta el 

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim al principio de la sura 

al fatiha mientras rezaban, esto es una confirmación de 

que el Bismillah Ar Rahman Ar Rahim no es parte de 

Al Fatiha. El comité de sabios permanentes para 

veredictos dijo: El Bismillah Ar Rahman Ar Rahim no es 

parte de la sura Al Fatiha ni de cualquier otra sura, 

excepto que es una aya independiente del Corán, y es 

una aya de la sura de la hormiga, Alah dice en el Corán: 

(Es de Salomón, y en su encabezamiento dice: En el 

nombre de Alah, Clemente, Misericordioso), es 

recomendable recitarla al principio de todas las suras, 

menos la sura del arrepentimiento, la sunnah es 

recitarla antes de Al Fatiha durante la oración pero en 

voz baja. 
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ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي{ : املراد اسم السورة، اليت اكنت تسىم عندهم بهذه اجلملة، ويه الفاحتة، وادلال ِمْن "ب • احلمد" مضمومة ىلع سبيل بـ }احْلَْمُد ّلِلَّ
 .احلاكية

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

 :فوائد احلديث
ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي{ -اهلل عليه وسلمصىل -صفة قراءة انليب  .1  .وخلفائه الراشدين، أنَّهم اكنوا يستفتحون قراءة الصالة بـ }احْلَْمُد ّلِلَّ

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

 .نَّما تستحب كإحدى فواصل السورأنَّ البسملة ليست من الفاحتة، فال تتعنيَّ قراءتها معها، وإ .3

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم: تشتمل ىلع اسم اجلاللة العظيم، وصفات الرمحة واخلري والربكة، فيه ألفاٌظ جليلٌة يستحب اإل .4 تيان بها يف أول لك عمل ِمْسِب اّللَّ
ا وأذىذي بال: من أكٍل ورشٍب، ومجاٍع، وُغسٍل، ووضوٍء، ودخوِل مسجٍد، ومْنٍل، ومحَّامٍ   .، فيه إما أن حَتِْمَل بركة وخرًيا، وإما أن تدفع رشًّ

 املراجع:املصادر و

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

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة  -ه. 1423العريب، بريوت، الطبعة: 
بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد  -م. 2003ه، 1423اخلاِمَسة، 

ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل  -م. 2014ه، 1435السعودية، الطبعة: األوىل 
نبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن ح -ه. 1432

صحيح ابن خزيمة، حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري، املكتب  -م. 2001ه، 1421بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب،  املجتىب من السنن )السنن -اإلساليم، بريوت. 

اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين األبلاين،  -م. 1986ه، 1406الطبعة: اثلانية 
 .م2003ه، 1424ع، جدة، الطبعة: األوىل انلارش: دار باوزير للنرش واتلوزي

   (10911) الرقم املوحد:
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 أمحدرواه ابن خزيمة  راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنه  _عبد اهلل بن زيد   اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ُهما َوَمدَّ يََدُه بهما •

َ
ِ اإِلنساِن الُمْعتَِدل إذا َمأل

 الُمّد : ِمْلُء َكيفَّ
 .يَْدلُُك : إمرار ايلد الَغاِسلة ىلع العضو املغسول مع املاء •

راع من اإلنسان: يه من طرف املرفق إىل الَكفِّ  •  .ِذَراَعه : اذلِّ

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

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

ا الغسل: ف .3 هو إجراء املاء ىلع بهذه الكيفية للَغْسل، ُيْعَرُف الفرق بني املسح وبني الَغْسل؛ فإنَّ املسح: بَلُّ ايلد باملاء، ومسح املاكن بها، وأمَّ
 .املحل، ولو أدىن جريان

 .استحباب َدلْك أعضاء الوضوء؛ ألنَّ ذلك من اإلْسبَاغ املستحب .4

 .ونقلهم وضبطهم ملا اكن يفعله انليب صىل اهلل عليه وسلم _صىل اهلل عليه وسلم  _ىلع تتبع هديه  _ريض اهلل عنهم  _حرص الصحابة  .5

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

Se le trajo al Profeta -la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él- dos 
tercios de un mud (0.2 litros de agua 

aproximadamente para realizar la 
ablución) y se frotó repetidamente los 

brazos (con las manos húmeda). 

 :احلديث .1692
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن زيد 

يِتَ بُِثلََُثْ ُمدٍّ فجعل يَْدلُُك 
ُ
انليب صىل اهلل عليه وسلم أ

 «.ِذَراَعه

** 

1692. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Zaid -Al-lah esté complacido con él-

: “Se le trajo al Profeta -la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él- dos tercios de un mud (0.2 litros de 

agua aproximadamente para realizar la ablución) y que 

(con la mano húmeda) se frotó repetidamente los 

brazos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ريض اهلل  _يف هذا احلديث خيربنا عبد اهلل بن زيد 
ية املاء اليت يتوضأ بها انليب  _عنه  صىل اهلل  _عن َكمِّ

، إال أنه  _عليه وسلم  وهو أنه اكن يتوضأ بِثُلََُثْ ُمدٍّ
اف، وأنه  صىل اهلل عليه  _يؤدي الَغرض من غري إرْسَ

جعل يَْدلُك ِذَراعه؛ وذلك ألجل إيصال املاء  _وسلم 
 إىل مجيع العضو املغسول.

** 

En este hadiz, Abdullah Ibn Zaid -Al-lah esté 

complacido con él- nos informa de la cantidad de agua 

que el Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él- empleaba para realizar la ablución menor, esto 

es, dos tercios de un mud (0.2 litros de agua 

aproximadamente). Y expone que esta cantidad le 

alcanzaba para cumplir con la ablución menor sin que 

se desperdicie agua. Además, nos dice que el 

Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él- al lavar los brazos, los frotaba para que 

así el agua alcanzase a cubrirlos completamente. 
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 املراجع:املصادر و

 ـهصحيح  1421انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل،  مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه،
توضيح األحاكم   _بريوت  _ابن خزيمة، تأيلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ، املحقق: د. حممد مصطىف األعظيم، انلارش: املكتب اإلساليم 

م  2003 - ـه 1423انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، 
باوزير اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين، األشقودري األبلاين،  انلارش: دار 

 م 2003 - ـه 1424للنرش واتلوزيع،  الطبعة: األوىل، 
   (8380) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنها  _اعئشة  اتلخريج:

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

El profeta –la paz y las bendiciones sean 
con él- besaba algunas de sus mujeres, 

después salía a la mezquita y no repetía el 
wudu. 

 :احلديث .1693
 أن»مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن عروة، عن اعئشة 

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

 فََضِحكت.

** 

1693. EL HADIZ: 

Narró Uruah que Aisha –Alah se complazca de ella- 

dijo: “El mensajero de Alah –la paz y las bendiciones 

sean con él besaba algunas de sus mujeres, después 

iba a rezar y no repetía el wudu” dijo: ¿A quién besaba 

era a ti? Entonces se rio. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنه يف هذا احلديث،  _ريض اهلل عنها  _خترب اعئشة 
َقبََّل إحدى زوجاته، ثم  _صىل اهلل عليه وسلم _

ريض عنه  _ذهب إىل الصالة ولم يتوضأ. ثم إن عروة 
 _ريض اهلل عنها  _وهو الراوي عن اعئشة  _اهلل 

ن هلذا األمر وعلم بأن الزوجة املبهمة يف احلديث  َتَفطَّ
فلما أخربها بذلك   _ريض اهلل عنها  _يه اعئشة 
إقرارا منها ىلع فهمه.  "  _هلل عنها ريض ا _َضِحَكت 

ولم يتوضأ " وهذا هو األصل : أن مسَّ الرجل زوجته 
أو تقبيلها ال ينقض الوضوء مطلقا، سواء اكن بشهوة 
أو بغري شهوة؛ ألن األصل سالمة الوضوء وسالمة 
الطهارة، فال جيوز القول بأنها منتقضة بيشء إال 

حجة قائمة حبجة قائمة ال معارض هلا، وليس هنا 
تدل ىلع نقض الوضوء بلمس املرأة مطلًقا واألصل 
بقاء الطهارة. أما قوهل تعاىل: ) أو المستم النساء ( . 
فالصواب يف تفسريها : أن املراد به اجلماع وهكذا 
القراءة األخرى " أو ملستم النساء " فاملراد بها اجلماع، 
كما قال ابن عباس ومجاعة من أهل العلم. وألن 

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

(  17/219بسبب اإلنزال. جمموع فتاوى الشيخ ابن باز)
 (255،  1/253فتح ذي اجلالل واإلكرام) 

** 

Aisha –Alah se complazca de ella- informó en ese 

hadiz que el mensajero de Alah –la paz y las 

bendiciones sean con él- besaba a alguna de sus 

esposas y después se iba a la mezquita y no repetía el 

wudu, luego Uruah –Alah se complazca de él, el que 

narro el hadiz de Aisha- investigo sobre el tema y supo 

que la esposa referida en el hadiz era Aisha, cuando 

se lo dijo ella se rio, confirmando su suposición, “No 

repetía el wudu” este es el principio basico, si un 

hombre toca o besa a su esposa no se anula el wudu 

bajo ningún termino, así sea con deseo o sin él, la base 

es la preservación del wudu y la pureza, no es 

permitido decir que el wudu se anula sino es con algo 

comprobado, y el (beso) no es algo con lo que se anule 

el wudu, así como tocar a la mujer, el versículo del 

Corán que dice: (O si han tenido contacto con mujeres) 

la interpretación correcta es que se refiere a las 

relaciones sexuales, como lo dijo Ibn Abbas y un grupo 

de sabios, ya que lo común es que el hombre bese a 

su esposa con deseo por lo que este hadiz demuestra 

que hacerlo no anula el wudu excepto si hay salida de 

líquido pre seminal entonces si se anula el wudu. 

Majmu Fatawah del Shaikh Ibn Baz (17/219) Fath Dhul 

Yalali Wal Ikram  (1/253 ,255)  
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 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

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

 اإلفشاء املنيه عنه

 فِْطنَة عروة بن الزبري رمحه اهلل .3

 املراجع:املصادر و

 ـهسنن  1421األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل،  مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    سنن الرت مذي، تأيلف: أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 ـه   السنن الكربى،  1395ريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغ
 ـهسنن ابن ماجة، تأيلف: حممد بن  1421تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

ؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق يزيد القزويين، حتقيق: حممد ف
م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن 1985: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد  2003 - ـه 1423لح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، صا
م إرساء بنت عرفة. جمموع فتاوى ومقاالت،

ُ
تأيلف: عبد  بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .العزيز بن عبد اهلل بن باز، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر
   (8395) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

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

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

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

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

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

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

 سجد فيها -اهلل عليه وسلم
 

Que Abu Huraira, Al-lah esté complacido 
con él, les leyó la sura de “cuando el cielo se 
resquebraje” [Corán, 84] y se postró en ella 

haciendo una ‘sayda’, cuando hubo 
terminado, les dijo que el Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, solía hacer 
una ‘sayda’ cuando la recitaba. 

 :احلديث .1694
قرأ هلم:  -ريض اهلل عنه-رة عن أيب رافع أن أبا هري

ْت » فسجد فيها، فلما انََصََف « إذا السماء انَْشقَّ
سجد  -صىل اهلل عليه وسلم-أخربهم أن رسول اهلل 

 فيها.

** 

1694. EL HADIZ: 

De Abu Rafi’ que Abu Huraira, Al-lah esté complacido 

con él, les leyó la sura de “cuando el cielo se 

resquebraje” [Corán, 84] y se postró en ella haciendo 

una ‘sayda’, cuando hubo terminado, les dijo que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía 

hacer una ‘sayda’ cuando la recitaba. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنه  قرأ سورة  -ريض اهلل عنه-ذكر  أبو هريرة 
االنشقاق، فسجد فيها عند قوهل تعاىل: )وإذا ُقِرىَء 
عليهم القرآن ال يسجدون(. "فقيل هل يف ذلك" أي: 

السجود فيها،  -ريض اهلل عنه-فأنَْكر عليه أبو رافع 
، -ريض اهلل عنه-كما يف رواية أخرى عن أيب رافع 

ر عليه ملا قال: "فقلت ما هذه السجدة؟" وإنما أنك
أنّه لم يسجد يف  -صىل اهلل عليه وسلم-روي عنه 

ريض -املفصل منذ حتوهل إىل املدينة. فقال أبو هريرة 
 -صىل اهلل عليه وسلم-: "لو لم أر انليب -اهلل عنه

صىل -يسجد لم أسجد" أي وإنما سجدت اقتداًء به 
 .-اهلل عليه وسلم

** 

Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, dijo que 

leyó la sura de “cuando el cielo se resquebraje” [Corán, 

84] y se postró en ella haciendo una ‘sayda’ después 

de recitar la aleya “y ¿[que] cuando oyen recitar el 

Corán, no caen postrados?” [Corán, 84: 21]. Este 

hecho se lo reprochó Abu Rafi’, Al-lah esté complacido 

con él, como viene citado en otro relato en el que Abu 

Rafi’ dice: “¿Qué postración es esa?” Se lo reprochó 

por lo que fue narrado del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, que no había hecho las 

postraciones de la recitación del Corán desde que se 

trasladó de Medina. Abu Huraira, Al-lah esté 

complacido con él, dijo: “Si no hubiera visto al 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, hacer 

esta ‘sayda’, no la habría hecho”, esto es, lo hizo 

siguiendo los pasos del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz. 
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: "اجعلوها يف سجودكم"، وال بأس -صىل اهلل عليه وسلم-يقال يف سجود اتلالوة ما يقال يف سجود الصالة: "سبحان ريب األىلع"؛ لعموم قوهل  .6
 .ألدعية، السيما املأثورةمن زيادة بعض ا

 املراجع:املصادر و

 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
لشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن ا رشحه املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. ه1423 اخلامسة ط مكة، األسدي، مكتبة البسام،

م. فتاوى اللجنة ادلائمة، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد 2006 - ـه1427،   1بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 
 .الرزاق ادلويش

   (11237) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم وَرقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

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

 .مجعت : حفظت القرآن •

 :فوائد احلديث
مِّ ورقة  .1

ُ
 .-ريض اهلل عنها-فضيلة أ

 .ة اجلماعة للنساءاستحباب صال .2

 املراجع:املصادر و

ه. 1421ىل مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: أمحد حممد شاكر، انلارش: دار احلديث، القاهرة، الطبعة: األو
ت. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العَصية، صيدا، بريو

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ 1985ه، 1405منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 
م.  سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، 2003ه، 1423املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

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

 قد أمرها أن تؤم أهل دارها -عليه وسلم
 

Que A Umm Waraqa Bint Abdullah Ibn Al-
Hariz Al-Ansari, Al-lah esté complacido con 
ella, que había memorizado todo el Corán, 
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, le ordenó dirigir la oración de los 
miembros de su familia. 

 :احلديث .1695
مِّ وَرقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية، 

ُ
عن أ

صىل اهلل عليه -واكنت قد مَجعت القرآن، واكن انليب 
َمَرَها أن تَُؤمَّ أهل دارِها، واكن هلا ُمؤَذٌِّن،  -وسلم

َ
قد أ

 واكنت تَُؤمُّ أهل دارها.

** 

1695. EL HADIZ: 

De Umm Waraqa Bint Abdullah Ibn Al-Hariz Al-Ansari, 

Al-lah esté complacido con ella, “que había 

memorizado todo el Corán; que el Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz, le ordenó dirigir la oración de 

los miembros de su familia; y que tenía un almuédano 

que llamaba a la oración y ella solía dirigir la oración de 

los miembros de su familia.” 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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

ريض اهلل -ه عن ظهر قَلب مَجعت القرآن أي: حفظت
َمَرَها  -صىل اهلل عليه وسلم-، واكن انليب -عنها

َ
قد أ

أن تكون إمامة ألهل بيتها يف الصلوات اخلمس، 
فاكن هلا ُمؤَذٌِّن يؤذن هلا الصلوات اخلَمس، واكنت تَُؤمُّ 
أهل دارِها من النِّساء لرواية ادلارقطين: )وتؤم 

 .يدة بالنِّساء فقطنَِساءها(، فدل ىلع أن إمامتها مق

** 

Que Umm Waraqa Al-Ansariya, Al-lah esté complacido 

con ella, “había memorizado todo el Corán”; y “que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le 

ordenó dirigir la oración de los miembros de su familia”, 

esto es, que hiciese de imam para ellos en las cinco 

oraciones. Además, “tenía un almuédano” que llamaba 

a las cinco oraciones del día; y “que solía dirigir la 

oración de los miembros de su familia”. Según 

Adaraqtani, “dirigía la oración de las mujeres de su 

familia”, lo que indica que su papel de imam en el rezo 

está ligado a que en la oración participen solamente 

mujeres. 
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مؤسسة دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. القاموس املحيط، جمد ادلين حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف 
 .م2005ه،  1426وزيع، بريوت، بلنان، الطبعة: اثلامنة، الرسالة، بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتل

   (11307) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

255 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 رىم امرأته : بالزنا •
 .وانتىف من ودلها : احلمل اذلي لم تضعه ذلك الوقت •

أن رجال رىم امرأته، وانتىف من وَلها يف زمن 
فأمرهما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

فتالعنا، كما  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
قال اهلل تعاىل، ثم قىض بالوَل للمرأة، وفرق بني 

 املتالعنني

 

Que un hombre, en la época del Mensajero 
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, acusó a 
su mujer de fornicación y negó ser el padre 
del hijo al que ella había dado a luz. Luego 
de ordenarles el Mensajero de Al-lah que 

hagan el juramento, lo hicieron y se 
maldijeron el uno al otro como ha dicho Al-
lah Todopoderoso. El Mensajero de Al-lah 
hizo justicia entre ellos y atribuyó la tutela 

del hijo a la madre y los separó 
definitivamente. 

 :احلديث .1696
: أن رجال -ريض اهلل عنها-عن عبد اهلل بن عمر 

زمن رسول  اتهم امرأته بالزنا، ونىف كون ودلها منه يف
صىل -فأمرهما رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

فتالعنا، كما قال اهلل تعاىل، ثم قىض  -اهلل عليه وسلم
 بالودل للمرأة، وفرق بني املتالعنني

** 

1696. EL HADIZ: 

De Abdallah Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con 

ambos, que el Mensajero de Al-lah dijo: “Que un 

hombre, en la época del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, acusó a su mujer de fornicación y 

negó ser el padre del hijo al que ella había dado a luz. 

Luego de ordenarles el Mensajero de Al-lah que hagan 

el juramento, lo hicieron y se maldijeron el uno al otro 

como ha dicho Al-lah Todopoderoso. El Mensajero de 

Al-lah hizo justicia entre ellos y atribuyó la tutela del hijo 

a la madre y los separó definitivamente”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يروي عبد اهلل بن عمر ريََض اهلل  يف هذا احلديث
عنهما: أن رجال قذف زوجته بالزنا، وانتىف من 
ودلها، وبرئ منه فكذبته يف دعواه ولم تُِقرَّ ىلع 
نفسها. فتالعنا، بأن شهد الزوج باهلل تعاىل أربع 
مرات أنه صادق يف قذفها، ولعن نفسه يف اخلامسة. 

، ودعت ثم شهدت الزوجة باهلل أربع مرات أنه اكذب
ىلع نفسها بالغضب يف اخلامسة. فلما تمَّ اللعان 
بينهما، فرق بينهما انليب صىل اهلل عليه وسلم فرقة 
دائمة، وجعل الودل تابعا للمرأة، منتسبا إيلها، منقطعا 

 عن الرجل، غري منسوب إيله.

** 

En este hadiz no narra Abdallah Ibn Umar, que Al-lah 

esté complacido con ambos: Que un hombre, en la 

época del Mensajero de Al-lah, acusó a su mujer de 

fornicación y negó ser el padre del hijo al que ella había 

dado a luz, pero ella lo acusó de mentir y no aceptó sus 

acusaciones. Hicieron el juramento y se maldijeron el 

uno al otro como ha dicho Al-lah Todopoderoso, es 

decir, el esposo y la esposa atestiguaron cada uno 

cuatro veces ante Al-lah que dicen la verdad y en la 

quinta que Al-lah les maldiga si están mintiendo. Luego 

de hacerlo, el Mensajero de Al-lah los separó 

definitivamente y atribuyó la tutela del hijo a la madre, 

heredando el apellido de ella, y sin tener ningún lazo 

de parentesco con el padre. 
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 ."قوهل: "واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقنيكما قال اهلل تعاىل : يف كتابه: "واذلين يرمون أزواجهم" إىل  •

 .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

 بني املتالعنني، فال حتل هل بعد تمام اللعان حبال من األحوالالفرقة املؤبدة ادلائمة  .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
 .النسب، واالختالط باملحارم، وغري ذلك، وهو أجنيب عنهمكذبته. ئلال يلحقه نسبه، فيفِض إىل أمور منكرة، حيث يستحل من اإلرث وحلوق 

األحسن يف راعية النساء اتلوسط، فال يكرث الرجل من الوساوس اليت لم تنب ىلع قرائن، وال حيجبها عما هو متعارف ومألوف بني انلاس  .4
 .هو اتلفريطاملحافظني مادام لم ير ريبة، وال يرتكها مهملة، تذهب حني شاءت، وتكلم من شاءت، فهذا 

 .أنه ال يشرتط يف نيف احلمل تَصيح 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

 كون أبلغأن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يل .7

 . أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن املالعن للمرأة واذلي رميت به .8

 .أنه ليس ىلع اإلمام أن ُيْعِلَم الَمْقُذوف بما وقع من قَاِذفِهِ  .9

 أو أن احلامل تالعن قبل الوضع؛ ألن اللعان رُشِع دلفع حد القذف عن الرجل، ودفع حد الرجم عن املرأة، فال فرق بني أن تكون حامال .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  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -ه. 1422

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

 مم 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي 
   (6024) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه.-س بن مالك أن اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وجعل عتقها صداقها : جعل مهرها العتق واحلرية، ولم يستمتع بها ىلع أنها أمة. •

 :فوائد احلديث
 .جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقاً هلا، و تكون زوجته .1

 .اإلنكاح، وال الزتويج أنه ال يشرتط ذللك إذنها وال شهود، وال ويل، كما ال يشرتط اتلقيد بلفظ .2

 فيه ديلل ىلع جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية .3

 استحباب عتق األمة وتزوجها ، وقد رصح بذلك حديث: " من أعتق جاريته ثم تزوجها اكن هل أجران"رواه أبوداود وصححه األبلاين .4

 .رأفته وشفقتهيف مثل هذه القصة يف زواج انليب صىل اهلل عليه وسلم، ما يدل ىلع كمال  .5

 ."لم جيعل الرشع حدا ألكرث الصداق وال ألقله، إال أنه يستحب ختفيفه لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "أعظم النساء بركة، أيرسهن مؤنة .6

 املراجع:املصادر و

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

أعتق  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  صفية، وجعل عتقها صداقها

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
el dé paz, liberó a Safía e hizo de su libertad 

su dote. 

 :احلديث .1697
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-ن أنس بن مالك ع

أعتق صفية، وجعل ِعتَْقَها  -صىل اهلل عليه وسلم
 َصَداَقَها.

** 

1697. EL HADIZ: 

De Anas Ibn Malik, que Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y el dé paz, 

liberó a Safía e hizo de su libertad su dote. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 -وهو أحد زعماء بىن انلضري-اكنت صفية بنت ُحيي 
زوجة كنانة بن أيب احلقيق، فقتل يوم خيرب، وفتح 
انليب صىل اهلل عليه وسلم خيرب، وصار النساء 
والصبيان أرقاء للمسلمني، ومنهم صفية، ووقعت يف 

، -ريض اهلل عنه-يب ِدْحيَة بن خليفة اللكيب نص
فعوضه عنها غريها واصطفاها نلفسه، جرباً خلاطرها، 
ورمحة بها لعزها اذلاهب. ومن كرمه إنه لم يكتف 
باتلمتع بها أمة ذيللة، بل رفع شأنها، بإنقاذها من ُذل 
، وجعلها إحدى أمهات املؤمنني، ألنه أعتقها،  الرقِّ

 ا صداقها.وتزوجها، وجعل عتقه

** 

Safía Bint Huyay era la hija de uno de los líderes de 

Banu Nadir y esposa de Kanana Ibn Abu Al-Hakik, el 

cual murió en la batalla de Jaibar. El Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y el dé paz, conquistó esta localidad 

por la fuerza, así que sus mujeres y sus niños pasaron 

a ser esclavos de los musulmanes debido a que 

cayeron bajo su mando como rehenes. En el reparto 

del botín de guerra, Safía le tocó a Dihya Ibn Jalifa Al-

Kalabi, pero el Mensajero se la intercambio por otra 

persona y la eligió para sí cumpliendo así su voluntad 

y dado su pasado glorioso. Pero la generosidad del 

Mensajero de Al-lah le llevó a no aceptarla como 

esclava, sino que prefirió otorgarle un rango superior, 

evitando con ello su deshonra, al hacerla una de las 

Madres de los creyentes. Esto es: la liberó e hizo de su 

libertad su dote. 
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حتقيق -د اهلل البسامعب-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6022) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 عرايا؛ ألن العرية يه انلخلة فحذف املضاف وأقيم املضاف إيله مقامه.بيع العرايا : بيع ثمر ال •
 أوسق : مجع وسق ، وهو ستون صااع •

 .عنه اهلل ريض –أو دون ِخسة أوسق : هذ الشك من أحد رواة احلديث: داود بن احلصني راوي احلديث عن أيب سفيان عن أيب هريرة  •

 :فوائد احلديث
 .طبالرخصة يف بيع العرايا للحاجة إىل اتلفكه بالر .1

 .أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، ألن الرخصة ال يتجاوز بها قدر احلاجة .2

 .لكغ 130,5لكغ، فاملجموع  2,17صاع، والصاع  300صااًع، فهذه  60مقدار ما جتوز فيه الرخصة ، وهو ما لم يتجاوز ِخسة أوسق، والوسق  .3

 املراجع:املصادر و

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

رخص يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  بيع العرايا، يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, autorizó la venta del fruto (dátiles 
o uvas) aún sin cosechar por su semejante 
ya seco en una cantidad de 653 kg o menos. 

 :احلديث .1698
صىل -أن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يا، يف ِخسة رخص يف بيع العرا -اهلل عليه وسلم
 «.أوَْسُقٍ أو دون ِخسة أوسق

** 

1698. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, 

que: “Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, autorizó la venta del fruto (dátiles o uvas) aún sin 

cosechar por su semejante ya seco en una cantidad de 

653 kg o menos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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 يُق دَّ
خبمسة أوسق، ألنه ملا اكنت مسألة "العرايا" مباحة 
للحاجة من أصل حمرم، اقتَص ىلع القدر املحتاج 
إيله اغبلاً، فرخص فيما قدره ِخسة أوسق فقط أو ما 
دون ذلك، ألنه يف هذا القدر حتصل الكفاية للتفكه 

صىل -بالرطب، واألصل املحرم هو ربا الفضل، قال 
ملا سئل عن بيع الرطب باتلمر:  -وسلم اهلل عليه

)أينقص الرطب إذا جف( قالوا: نعم. قال: )فال إًذا( 
 حديث صحيح رواه اخلمسة.

** 

Dado que la venta del fruto (dátiles o uvas) aún sin 

cosechar por su semejante ya seco (araya) estaba 

prohibida y se autorizó solo en casos de necesidad, se 

limitó la cantidad vendida por norma general a la 

cantidad necesitada. Así, el Mensajero de Al-lah 

autorizó la cantidad equivalente a unos 653 kg o 

menos, ya que con ella se cubre la necesidad de 

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

   (6042) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 العرية : العرية مبادلة اتلمر بالرطب يف أقل من ِخسة أوسق. •
 .أن يبيعها : أن يشرتيها إذا تَضر بمداخلة املوهوب هل •

 .خبرصها : بقدر ما فيها إذا صار تمًرا بتم •

رخص  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  لصاحب العرية: أن يبيعها برصها

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, le autorizó al propietario de la 

cosecha anual de la palmera datilera 
venderla por su estimación equivalente. 

 :احلديث .1699
-أن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت 

رخص لصاحب الَعِريَِّة: أن  -صىل اهلل عليه وسلم
خبرصها تمرا، يأكلونها »وملسلم: «.  يبيعها خِبَرِْصَها

 «.ُرَطبَاً 

** 

1699. EL HADIZ: 

De Zayd Ibn Zabit, que Al-lah esté complacido con él, 

que: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

le autorizó al propietario de la cosecha anual de la 

palmera datilera venderla por su estimación 

equivalente”. Según Muslim: “por su estimación en 

dátiles secos, que se coman frescos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

بيع الرطب ىلع رؤوس انلخيل بتمر حمرم، ويسىم 
املزابنة، ملا فيه من اجلهل بتساوي انلوعني الربويني، 

نه العرايا، ويه مبادلة بيع الرطب ولكن استثين م
ىلع رؤوس انلخيل بتمر برشوط معينة، منها أن 
يكون يف أقل من ِخسة أوسق، فقد اكنت انلقود 
اكدلنانري وادلراهم قليلة يف الزمن األول، فيأيت زمن 
الرطب واتلفكه به، يف املدينة وانلاس حمتاجون إيله، 

فرخص وليس عند بعضهم ما يشرتى به من انلقود، 
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.

** 

Ya hemos visto anteriormente que la venta de los 

dátiles que están aún en la palmera por otros dátiles 

similares se considera ilícita, porque se trataría de un 

tipo de compraventa prohibido llamado “muzabana” 

(vender los dátiles aún sin cosechar por otros ya 

cosechados), ya que implica ignorancia y usura por las 

dos partes. La peor forma de este tipo de compraventa 

es cuando se venden los dátiles frescos que aún están 

en la palmera sin cosechar por otros dátiles ya secos, 

ya que supone una desigualdad por ambas partes: 1. 

Por ser una venta estimada a ojo; 2. Porque unos 

dátiles están frescos y otros están secos. Este tipo de 

compraventa se considera un tipo de usura por el 

incremento injustificado en el intercambio del mismo 

artículo (ribaa al-fadl). Los precios eran muy bajos en 

los primeros tiempos del Islam. Los dátiles se traían 

frescos a la Medina para que fueran tomados como 

fruta, y la gente los necesitaba, pero no tenían dinero 

para comprarlo, así que el Mensajero de Al-lah les 

autorizó la compra de dátiles frescos para que los 

tomen como fruto a cambio de dátiles secos, velando 

siempre por la equidad entre las dos cantidades 

contabilizándolas como dátiles ya secos. 
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 :فوائد احلديث
 ." بتمر مثله، ألنه بيع املزابنة املنيه عنه، ومأخذه يف هذا احلديث لفظ " رخصحتريم بيع اتلمر ىلع انلخل  .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

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

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-م للشيخ إسماعيل األنصاريبرشح عمدة األحاك
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6043) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 -عنه ريض اهلل -أبو مسعود األنصاري اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ثمن : ما يبذل يف مقابل احلصول ىلع اليشء •
 .مهر ابليغ : الزانية، وابلغاء : الطلب، وكرثة استعماهل يف الفساد. ومهرها، ما تعطاه ىلع الزنا، سىم مهرا، من باب اتلوسع •

اري : وأصله من احلالوة، شبه باليشء احللو، من حيث إنه يؤخذ حلوان الاكهن : احلُلوان بضم احلاء، مصدر "حلوته" إذا أعطيته. قال يف فتح ابل •
 .ن وادلجالنيسهال بال مشقة. وأما الاكهن: فهو اذلي يديع علم األشياء املغيبة املستقبلة. ويف معناه " العراف" و " املنجم " وحنوهما من املشعوذي

 :فوائد احلديث
 .، ولكب الزرع واملاشية وغريه، وإنما جيوز اقتناؤه فقط بهذه األشياء اثلالثةانليه عن بيع اللكب، وحتريم ثمنه، وال فرق بني الُمعلَّم وغريه .1

نىه عن  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
  يغ، وحلوان الاكهنثمن اللكب، ومهر ابل

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, prohibió la venta de perros, la 

compensación por la fornicación y la 
retribución a los adivinos. 

 :احلديث .1700
صىل -أن رسول اهلل » -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود 
يغ، نىه عن ثمن اللكب، وَمْهِر ابل -اهلل عليه وسلم
 «.وُحلَْواِن الاَكِهِن 

** 

1700. EL HADIZ: 

De Abu Masud, que Al-lah esté complacido con él, que 

“el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

prohibió la venta de perros, la compensación por la 

fornicación y la retribución a los adivinos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

لطلب الرزق طرق كريمة رشيفة طيبة، جعلها اهلل 
عوضا عن الطرق اخلبيثة ادلنيئة. فلما اكن يف الطرق 
األوىل كفاية عن اثلانية، وملا اكنت مفاسد اثلانية 
م الرشع  عظيمة ال يقابلها ما فيها من منفعة، َحرَّ

ة اليت من مجلتها، هذه املعامالت الطرق اخلبيث
وكذلك  -2بيع اللكب: فإنه خبيث رجس.  -1اثلالث. 

ما تأخذه الزانية مقابل فجورها، اذلي به فساد ادلين 
ومثله ما يأخذه أهل ادلجل واتلضليل،  -3وادلنيا. 

ممن يدعون معرفة الغيب واتلَصف يف الاكئنات، 
واهلم، ليسلبوا أم -بباطلهم -وخييلون ىلع انلاس

فيأكلوها بابلاطل. لك هذه طرق خبيثة حمرمة، ال 
جيوز فعلها، وال تسليم العوض فيها، وقد أبدهلا اّلَل 

 بطرق مباحة رشيفة.

** 

El ser humano puede buscar sus medios de vida de 

muchas y variadas formas dignas y que no causan 

daño alguno, las cuales han sido establecidas por el 

Todopoderoso para evitar las formas dañinas y ruines. 

De esto modo, las formas dignas son suficientes para 

evitar las malas, especialmente por el daño y perjuicio 

que suponen las últimas. De hecho su mal no 

compensa el beneficio que se pueda obtener a cambio 

de realizarlas. Por ello se consideran ilícitas por la Ley 

Islámica. En este hadiz se citan tres tipos de un modo 

aglutinador: 1. La venta de perros, puesto que es un 

animal impuro. 2. la compensación que obtiene la 

fornicadora por vender su cuerpo, ya que ese acto está 

cargado de corrupción y pecado en la fe y en la vida 

mundana. 3. La retribución que obtienen los adivinos y 

pitonisas por atribuirse conocer el más allá, y, por lo 

tanto, por tratar de influir en el destino de la gente. Todo 

ello con la intención de venderles ilusiones y 

arrebatarles su dinero de forma ilícita. Todas estas 

formas dañinas son ilícitas, y, por ello, no se deben 

hacer ni buscar una compensación a cambio. Al-lah 

Todopoderoso no ha ofrecido modos alternativos a 

ellas más dignos y lícitos. 
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 .حتريم ابلغاء وحتريم ما يؤخذ عليه، سواء اكن من ُحَرٍة أو أمة ، فهو خبيث من عمل خبيث يف مجيع طرقه .2

 . هذه األعمال الشيطانيةحتريم الكهانة وحنوها من العرافة، واتلنجيم، ورضب احلىص، وحتضري اجلن، وحتريم أخذ يشء ىلع .3

 .من هذه املنهيات وغريها، يُعلم أنَّ الرشيعة تنىه عن لك ما فيه مَضة وما يرتتب عليه من ماكسب .4

أن القيمة اللكب غري متقوم ، يعين: لو أتلف شخٌص لكب الصيد أو احلرث أو املاشية فال قيمة هل رشاع ، ألنه لو اكن هل قيمة جلاز هل اثلمن ، إذ  .5
ن العني املتلفة ، واثلمن عوض عن العني الفائتة عن صاحبها ، وهذا هو القول الراجح ، ولكن من أتلف لكب غريه لغري عذر فيستحق عوض ع
 .اتلعزير

 .حفظ العرض أوىل من حفظ املال ، فال جيوز اختاذ الزنا وابلغاء مهنة للتكسب وأخذ املال .6

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
فتح ذي  -. ه1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

 - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
عبد اهلل -متيسري العالم رشح عمدة األحاك -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-البسام
   (6036) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه ابلخاري راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 .رامبلوغ امل مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يده يف خارصته : يعين: واضًعا يده ىلع خارصته، اْو يديه ىلع خارصتيه، واخلارصة من اإلنسان يه ما بني الَورِك، وأسفل األضالع، وهما •

 .خارصتان

 :فوائد احلديث
 .صيلِّ واضًعا يده ىلع خارصته، ويه ما بني رأس الَورِك، وأسفل األضالعانليه أن يصيل امل .1

 .احلكمة يف انليّه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنَّهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصالة .2

ون شعبًا، وال جنًسا أفضل منهم، فهم وقيل: احلكمة أنَّه فعل املتكربين، وال منافاة؛ فإنَّ من طبيعة ايلهود الكرب، واحتقار انلاس، وال ير .3
 .يقولون: إنَّهم شعب اهلل املختار

ِّاًل بعيًدا عن صفات املتكربين وسيماهم-تعاىل-املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛ ألنَّ املصيل واقف بني يدي اهلل  .4  .، متذل

 .امللة، أو اكن يفِض إىل املعصية؛ فإنَّ من تشبه بقوم، فهو منهمالواجُب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خُيرج من  .5

َص 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

م. منحة العالم يف 2003ه، 1423املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، توضيح األحاكم رشح بلوغ 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1432ه، 1428رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 .ه1422مد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل حتقيق: حم
   (10875) الرقم املوحد:

أن اعئشة َكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته، 
  وتقول: إن ايلهود تفعله

Aisha detestaba que pusieran las manos en 
la cintura y decía: es una practica de los 

judíos 

 :احلديث .1701
أنها اكنت تكره أن  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

تِِه، وتقول: إن ايلهود تفعله  .جيعل يده يف َخارِصَ

** 

1701. EL HADIZ: 

Aisha -Alah se complazca de ella- detestaba que 

pusieran las manos en la cintura y decía: es una 

practica de los judíos 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

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.

** 

Este noble hadiz informa que Aisha -Alah se 

complazca de ella- detestaba que el orante pusiera sus 

manos en la cintura mientras rezaba, explicó que la 

razon es que es una practica de los judíos 
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أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن ال يمس القرآن 

 إال طاهر
 

Que en el libro que le escribió el Mensajero 
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, a Amru 

Ibn Hazm decía: “Que nadie excepto la 
persona purificada debe tocar el Corán.” 

 :احلديث .1702
عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم، أن يف الكتاب 
اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لَعْمرو بن 

 «.اهرأن ال َيَمسَّ القرآن إال َط »َحْزم: 

** 

1702. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Abu Bakr Ibn Hazm que dijo que en el 

libro que le escribió el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, a Amru Ibn Hazm decía: “Que 

nadie excepto la persona purificada debe tocar el 

Corán.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 _معىن احلديث: " يف الكتاب اذلي َكتَبَه رسول اهلل 
لعمرو بن َحْزم " أي أن انليب  _صىل اهلل عليه وسلم 

كتب كتابا لعمرو بن َحْزم  _صىل اهلل عليه وسلم  _
ال  عندما اكن قاضيا ىلع جنران، كتب هل كتابا ُمَطوَّ

م الرشيعة، اكلفرائض والصدقات فيه كثري من أحاك
ة بالقبول.  "  مُّ

ُ
وادليات..، وهو كتاب مشهور تلقته األ

أن ال َيَمسَّ القرآن إال َطاهر" املراد باملس هنا: أن 
يُبارشه بيده من غري حائل،  وبناء عليه: فإن تناوهل 
من وراء حائل ُمنفصل عنه كما لو محله يف ِكيس أو 

ُعود وحنوه لم يدخل يف انليه شنطة أو قَلَّب صفحاته بِ 
. واملراد بالقرآن هنا: ما ُكتب فيه  لعدم حصول الَمسُّ
القرآن، اكأللواح واألوراق واجللود، وغري ذلك . 
وليس املراد به الالكم؛ الن الالكم ال ُيَمس بل يُْسَمع. 
و " إال َطاهر  هذا اللفظ مشرَتَك بني أربعة أمور: 

َما األول: املراد بالطاهر امل سلم؛ كما قال تعاىل: }إِنَّ
ُكوَن جَنٌَس{ اثلاين: املراد به الطاهُر من  الُْمرْشِ

ة: "إنَّها  -صىل اهلل عليه وسلم-انلجاسة؛ كقوهل  يف اهلرَّ
اهُر من اجلنابة.  ليست بنجس". اثلالث: املراد به الطَّ
اهر املتوضُئ  لك هذه املعاين  الرابع: أنَّ املراد بالطَّ

ع حمَْتِملَة يف املراد من هذا احلديث، للطهارة يف  الرشَّ
ح ألحدها ىلع اآلخر، فاألوىل مَحْلَُها  وليس دلينا مرجِّ
ىلع أدىن حماملها، وهو الُمْحِدث حدثًا أصغر؛ فإنه 
ن، وهو موافق ملا ذهب إيله اجلمهور، ومنهم  الُمتَيَقَّ

 األئمة األربعة وأتباعهم. وهو االحتياط واألوىل

** 

El significado de este hadiz: “Que en el libro que le 

escribió el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, a Amru Ibn Hazm”, esto quiere decir que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le 

escribió a Amru Ibn Hazm un libro cuando este último 

era juez en Nayrán. Era un libro extenso que abarcaba 

todo tipo de normas de la ley islámica, así como los 

preceptos del Islam, el azaque, las dotes, etc. Fue un 

libro famoso que la comunidad islámica acogió con 

gran aceptación. “Que nadie excepto la persona 

purificada debe tocar el Corán”: lo que aquí se quiere 

con esta frase es tocarlo sin protección que lo cubra y, 

por ende, el que lo tome estando en su protección, en 

una bolsa, u hojeó sus páginas con un palito o similar 

no entraría en este prohibición ya que no se produce el 

tacto. Con Corán se refiere aquí a lo que recoge las 

palabras del Libro Sagrado, ya sean tablillas, hojas o 

pergaminos de cuero, etc. No se refiere a las palabras, 

ya que estas nos e tocan si no que se oyen. “Excepto 

la persona purificada”: en esta frase se dan cuatro 

cuestiones. Primero: el purificado/a es el musulmán/a, 

como dice Al-lah, Ensalzado sea, “Aquellos que 

atribuyen divinidad a otros junto con Al-lah no son sino 

impureza” [Corán, 9:28]. Segundo: se refiere con la 

persona purificada a aquellos que carezcan de 

impureza, como cuando el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, se refiere a la gata y dice “no es 

impura”. Tercero: se refiere con la persona purificada a 

la persona que no tenga impureza como semen o 

líquido de eyaculación. Cuarto: se refiere con la 

persona purificada a la persona que haya realizado la 

ablución. Todos estos significados de la purificación 

son los que comprende este hadiz. No hay prueba de 

que un significado de estos sea más válido que los 
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 اريمرواه مالك وادل راوي احلديث:

 عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ا نلجاسِتِه، وإ .1 ا جبانب صور، أو يف احلديث تعظيُم القرآن، وأنَّه جيُب احرتامه، فال جيوُز َمسُّ املصحف بنجاسة، وال جُيَعل يف ماكٍن ال يليق؛ إمَّ مَّ

ا يعرِّض كتاب تعلق آياته جبانب صور،  أو ُيتىَْل يف ماكِن هلٍو أو عند األاغين، أو عند أحٍد يرشب ادلخان، أو يف ماكن لَغٍط وأصواٍت، وحنو ذلك ممَّ
 اهلل تعاىل لإلهانة.

 .وجوب الوضوء عند إرادة َمسِّ املصحف .2

ه حلاجة ظاهر عموم احلديث شامل للصغري املمزي، والراجح خالف ذلك لوجود املشقة يف إلزامهم بال .3 بيح هلم َمسُّ
ُ
وضوء، وألنهم غري ُملَكَّفني، فأ

 .اتلعليم

 املراجع:املصادر و

سنن  - ـه 1425املوطأ، تأيلف: مالك بن أنس األصبيح، حتقيق: حممد مصطىف األعظيم ، انلارش: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ، الطبعة: األوىل، 
ق: حسني سليم أسد ادلاراين انلارش: دار املغين للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، ادلاريم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم، حتقي

م  صحيح اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ  2000 - ـه 1412
م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  2006 _ه  1427 الفوزان، الطبعة: األوىل، املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل

م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد  2003 - ـه 1423الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفة، )طبن صالح بن حممد العث

ُ
 .ه(1427(، املكتبة اإلسالمية، مَص، )1يمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (8401) الرقم املوحد:

demás. Lo más prioritario es tomarlos todos en 

consideración. La persona que transmite el hadiz era 

más joven y tiene total convicción de lo que dice, 

además de que en esto coincide todo el consenso de 

ulemas, incluidos los cuatro ulemas (de las cuatro 

escuelas jurídicas más importantes) y sus seguidores. 

Es prevención y por lo tanto es más seguro. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ه املاء، ومجعه أقداح.قََدَح : إناء يرشب ب •
 .انكرس : انشق •

 .ِسلِْسلًَة : أي: ِسلاك من الفضة، أو قِطعة منها تصل بني طريف الشق •

عب : الصدع والشق •  .الشَّ

 :فوائد احلديث
 .جواز إصالح اإلناء املنكرس بسلسلة من الفضة عند احلاجة إىل ذلك .1

مصلحتها ظاهرة، والغالب كون اإلناء صغريا، فال حيتاج إىل املحرم كون اإلناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة فال بأس بذلك؛ ألن  .2
 .يشء كثري من الفضة

 .احلديث ديلل ىلع أن ذلك خمتص بالفضة؛ لورود انلص به، أما اذلهب فال جيوز استعماهل يف مثل ذلك؛ ألنه أىلغ ثمنًا وأشد حتريًما .3

 املراجع:املصادر و

عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن 
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: 2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، م. فتح ذي اجلالل واإلكرام 2003ه، 1423اخلاِمَسة 
ه. صحيح 1432ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1427املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

خاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابل
 .ه1422ابلايق(، الطبعة: األوىل 

   (8368) الرقم املوحد:

انكْس،  -صىل اهلل عليه وسلم-أن قدح انليب 
  فاُتذ ماكن الشعب سلسلة من فضة

Que el recipiente del Mensajero de Al-lah, 
Él le bendiga y le dé paz, se rompió, y que él 
cosió la parte rota con una cadena de plata. 

 :احلديث .1703
-أن َقَدَح انليب  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ْعِب  -صىل اهلل عليه وسلم ََذ ماكن الشَّ ، فاختَّ انَْكرَسَ
 ِسلِْسلًَة من فِضة.

** 

1703. EL HADIZ: 

De Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, “que 

el recipiente del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, se rompió, y que él cosió la parte rota con una 

cadena de plata.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

إناء يرشب فيه املاء،  -صىل اهلل عليه وسم-اكن للنيب 
قطعة من  -صىل اهلل عليه وسلم-فانشق؛ فاختذ انليب 

 فضة، ووصل بها بني طريف الشق.

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

poseía un recipiente que empleaba para beber agua, 

pero se rompió. Para arreglarlo, cosió la parte rota con 

una cadena de plata. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو عبد اهلل عثمان بن أيب العاص بن برش اثلقيف  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أنت إمامهم : أي: جعلتك إماماً هلم. •
 .ىت ال َيَملَّ القومواقتد بأضعفهم : راِع حال الضعيف منهم يف ختفيف الصالة مع اإلتمام؛ ح •

 .أجراً : أجرة دنيوية؛ ألن اذلي ال يأخذ ىلع األذان أجرة؛ أقرب إىل اإلخالص، واحلرِص ىلع إبراء اذلمة •

 :فوائد احلديث
جواز سؤال اإلمامة، وأما اإلمارة والوالية فاألصل املنع وانليه عن ذلك، لكن إن اكن ذلك لقصد صالح؛ وهو مصلحة املسلمني وتوجيههم  .1

هذا بمذموم بل هو حممود؛ ملا فيه من اخلري واملصلحة، وهذا مرشوط بكون اإلنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة ىلع القيام  وتعليمهم، وليس
 .باملهمة اليت أنيطت به

ال بطول أنه يستحب لإلمام مرااعة أحوال الضعفاء وكبار السن من املأمومني، فال يشق عليهم بطول الصالة يف القيام والركوع والسجود، و .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

أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واُتذ مؤذنا ال 
  يأخذ َع أذانه أجرًا

Tú eres su imam, pero debes seguir al más 
débil entre ellos y fijar un Muadhdhin 
(muecín) que no cobre por realizar la 

llamada de la oración. 

 :احلديث .1704
قال: يا  -ريض اهلل عنه-عن عثمان بن أيب العاص 

أنت إمامهم، »رسول اهلل، اجعلين إمام قويم. قال: 
ْذ ُمؤَذِّناً ال يأخذ ىلع أذانه  ِ َواْقتَِد بأضعفهم، َواختَّ

 «.أجرا

** 

1704. EL HADIZ: 

Dijo 'Uzman Ibn Abû Al-‘Aas, que Al-lah esté 

complacido de él, dijo: ‘¡Oh Mensajero de Al-lah! 

hazme imam de mi pueblo (en las oraciones). Le dijo: 

“Tú eres su imam, pero debes seguir al más débil entre 

ellos y fijar un Muadhin (muecín) que no cobre por 

realizar la llamada de la oración.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني نلا هذا احلديث أنه جيوز ملن رأى يف نفسه 
األهلية لإلمامة أن يطلبها من ويل األمر، وهذا ليس 

ب اإلمارة؛ ألن طلب اإلمارة منيه عنه، من طل
ولكن عليه مرااعة املأمومني خلفه من الضعفاء 
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.

** 

En este hadiz se da muestra de que está permitido que 

la persona solicite a los depositarios de autoridad 

convertirse en iman, si se ve a sí misma en condiciones 

de realizarlo; cosa que no se debe compara con la 

solicitud del emirato o la jurisdicción de quien la pide, 

ya que esa solicitud está prohibida. Ahora bien, la 

persona al convertirse en imam ha de tener en cuenta 

a los creyentes más débiles y más vulnerables, y que 

no ser estricto con ellos. Y es preferible que al- 

Muadhin (muecín) sea voluntario, para que su acción 

sea cercana a la piedad; pero en caso de no 

encontrarse uno de forma voluntaria, no pasa nada si 

el imam le paga un sueldo de Bait al-mal (Casa de 

riqueza/Hacienda). 
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ن كذلك يكون أكمل يف راعية الوقت حلرصه ىلع األذان وإبراء ذمته، ملا تفضيل من يتوىل األذان ِحْسبًَة وال يأخذ ىلع أذانه أجراً؛ ألن من اك .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

ب اإلساليم، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغر
ادلين عبد عبداهلل الشيباين، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب. سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي 

ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية  احلميد. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل 1985ه، 1405

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة 2006 ه،1427السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
 .ه1432ه، 1428م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 2003ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

   (10626) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

رضوان اهلل، ووسط الوقت رْحة اهلل،  أول الوقت
  وآخر الوقت عفو اهلل

Realizar la oración con puntualidad 
complace a Al-lah; realizarla en la mitad de 
su tiempo establecido es la misericordia de 

Al-lah; y realizarla al final de su tiempo 
establecido es el perdón de Al-lah. 

 :احلديث .1705
قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب حَمُْذورة 

أوُل الوقت رِْضَوان اهلل، »: -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.ووَسط الوقت رمحة اهلل، وآخر الوقت َعْفو اهلل

** 

1705. EL HADIZ: 

De Abu Mahdhura, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

dijo: ‘Realizar la oración con puntualidad complace a 

Al-lah; realizarla en la mitad de su tiempo establecido 

es la misericordia de Al-lah; y realizarla al final de su 

tiempo establecido es el perdón de Al-lah.”’ 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أداء الصالة يف أول وقتها رضا اهلل اذلي ال يُعادهل 
يشء، ويستتبع ما ال يكاد خيطر ىلع بال أحد، قال 

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه(، وملا قال اهلل  -تعاىل: )ريَِضَ اّللَّ
ألهل اجلنة: يا أهل اجلنة؟ فيقولون:  -تبارك وتعاىل

يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: بليك ربنا وسعديك، ف
وما نلا ال نَرىض وقد أعطيتنا ما لم تعط أحًدا من 
عطيكم أفضل من ذلك، قالوا: 

ُ
َخلقك، فيقول: أنا أ

، وأيُّ يشء أفضل من ذلك؟ فيقول: أِحل  يا ربِّ
-عليكم رِْضَواين، فال أْسَخط عليكم َبْعَده أبًدا، 

عيم. ، فرضا اهلل تعاىل أفضل أنواع انلَّ -متفق عليه
وأداء الصالة يف ما بني أول الوقت وآخره رمحة اهلل 
وتفضله وإحسانه ىلع عبده، فيه دون مرتبة الرضا.  
وأداؤها يف آخر وقت الصالة َعْفو اهلل وال يكون إال 
من تقصري، واتلقصري هنا: بالنِّسبة لَسبق من أدى 
الصالة يف أول وقتها. قال اإلمام الشافيع: رضوان اهلل 

يلنا من َعفوه، فالعفو يشبه أن يكون أحب إ
للمقَصين. وحمل استحباب املبادرة بالصالة يف أول 
وقتها، هذا من حيث األصل وإال فقد يكون 
تأخريها عن أول وقتها أفضل، كصالة الظهر إذا 
نة تأخريها إىل وقت اإلبَِراد،  ، فإن السُّ اْشتَدَّ احلرُّ

نة تأخريها عن أول  وكذلك وقت العشاء، فإن السُّ
صىل اهلل -وقتها، وقد ثبتت بذلك سنة املصطىف 

. واحلديث ضعيف ويغين عنه حديث: -عليه وسلم

** 

Realizar la oración con puntualidad complace a Al-lah, 

una complacencia que no tiene parangón y que supera 

todo lo que el ser humano pudiera imaginar. Al-lah, 

Ensalzado sea, dijo en su Libro: “Al-lah está 

complacido con ellos y ellos están complacidos con Él”. 

Y cuando Al-lah, Alabado y Ensalzado sea, llame a las 

gentes del Paraíso y les diga: “¡Gentes del Jardín”, y 

ellos respondan: “Aquí estamos, nuestro Señor, en 

respuesta a tu llamado, felices de adorarte”. Él les 

preguntará: “¿Estáis complacidos?” Ellos dirán: “¿Y 

por qué no íbamos a estar complacidos, si nos has 

dado lo que no le has otorgado a ninguna de tus 

criaturas?” Él les dirá: “Os daré algo mejor que eso”. 

Ellos dirán: “Oh Señor, ¿qué hay mejor que eso?” Él 

dirá: “Se os ha otorgado Mi Complacencia, así que no 

me enojaré de vosotros nunca más” [Transmitido por 

Bujari y Muslim]. Por lo tanto, la Complacencia de Al-

lah es el mejor de los dones. Realizarla en la mitad de 

su tiempo establecido es la misericordia de Al-lah, su 

gracias y su bondad con su siervo. Está un grado por 

debajo de Su Complacencia. Y realizarla al final de su 

tiempo establecido es el perdón de Al-lah, y el perdón 

es siempre por negligencia o dejadez en comparación 

con quien la haya realizado puntualmente. El Imam 

Achafi’i dijo: “La Complacencia de Al-lah es más 

apreciada para nosotros que su Perdón, puesto que el 

perdón es propio de los negligentes”. Por regla general, 

se valora positivamente realizar la oración con 

puntualidad, sin embargo hay casos en los que se 

valora mejor retrasarla, como por ejemplo cuando la 

oración del mediodía (Dhuhr) coincide con el tiempo de 

más calor. En este caso, forma parte de la tradición 

profética (sunna) que se retrase hasta que refresque. 
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 رواه ادلارقطين. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
اء: رضاء اهلل، عكس سخطهرضوان اهلل : بكرس ا •  .لرَّ

له وإحسانه ىلع عبده، فيه دون مرتبة الرضا •  .رمحة اهلل : تفضُّ

 .عفو اهلل : جتاوزه ومساحمته •

 :فوائد احلديث
، أما أداؤها -تعاىل-، فإن لم يكن ذلك فَلتؤد يف وسطه؛ نلَيل رمحة اهلل -تعاىل-استحباب أداء الصالة املفروضة يف أول وقتها؛ طلبا لرِضوان اهلل  .1

اعة، فمن أخرها إىل آخر وقتها، فإن اهلل تعاىل يَعفو عنه، ويساحمه ىلع تَكاسله وعدم ُمباديف   .رتهآخر الوقت، ففيه تَكاسل وتَثاقل عن الطَّ

 .أن أفضل املراتب اثلالث: رِضوان اهلل، ثم رمحة اهلل، ثم َعفو اهلل، والعفو ال يكون إال بعد يشء من اتلَّقصري .2

[، وقال تعاىل: ) خذوا ما 12فضيلة النشاط يف العبادة، واملبادرة إيلها، واإلتيان إيلها برغبة؛ قال تعاىل: ) يا حيىي خذ الكتاب بقوة ( ]مريم:  .3
قليال (، ]النساء :  [، وذم املنافقني بقوهل: ) وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون انلاس وال يذكرون اهلل إال171آتيناكم 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
ضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: بلنان. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش. تو

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح  2003 - ـه 1423عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفةبلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتق

ُ
 .يق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

   (10611) الرقم املوحد:

أي العمل أفضل؟ قال: )الصالة ىلع وقتها(. متفق 
 .عليه

Esto mismo ocurre en el caso de la oración de la noche 

(Ichaa), la tradición profética (sunna) indica que se 

debe realizar más tarde que su hora estipulada. De ello 

hay pruebas en la tradición de nuestro Mensajero, Al-

lah le bendiga y le dé paz. Este hadiz es débil y 

prevalece sobre él el hadiz de: “¿Cuál de las obras es 

mejor?” Dijo: “Realizar la oración con puntualidad” 

[Transmitido por Bujari y Muslim]. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليه.متفق ع راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 َكِنيَسة : الَكِنيَسة: ُمتََعبد ايلَّهود وانلَّصارى. •

 :فوائد احلديث
ك، وابُلعد عن التَّشبُّه بَِعبدة األوثانحتريم بناء املساجد ىلع الُقبور، أو َدفن املوىت يف املساج .1 ا ذَلريعة الرشِّ  .د؛ َسدَّ

أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو 
الرجل الصالح، بنوا َع قربه مسجدا، وصوروا 
 فيه تلك الصور، أوئلك َشار اخللق عند اهلل

 

Aquellos cuando muere un hombre 
piadoso, construyen un lugar de adoración 
sobre su tumba y lo decoran con pinturas. 

El Día del Juicio ellos serán las peores 
criaturas ante Al-lah. 

 :احلديث .1706
، أن أمَّ َسلََمة، َذَكَرت -ريض اهلل عنها -عن اعئشة 

َكِنيسة رأْتَها  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 
 
َ
ت فيها بأرض احلَبََشِة يُقال هلا َماِرَية، فَذَكرت هل ما رأ

ور، فقال رسول اهلل  : -صىل اهلل عليه وسلم-من الصُّ
أوئِلِك قوم إذا مات فيهم الَعبد الصالح، أو الرُّجل »

ُروا فيه تلك  الح، َبنُوا ىلع قَربه مسجدا، وَصوَّ الصَّ
ار اخلَلْق عند اهلل ور، أوئِلِك رِشَ  «.الصِّ

** 

1706. EL HADIZ: 

De ‘Aisha, que Al-lah esté complacido de ella, dijo: 

Umm Salma (que Al-lah esté complacido de ella) le 

mencionó al Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, sobre una iglesia 

que había visto en Habasha (Etiopía) en la cual había 

imágenes. El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, le dijo: “Aquellos 

cuando muere un hombre piadoso, construyen un lugar 

de adoración sobre su tumba y lo decoran con pinturas. 

El Día del Juicio ellos serán las peores criaturas ante 

Al-lah.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ريض اهلل -أن أمَّ َسلََمة  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
ملا اكنت بأرض احلَبَشة رأت َكِنيسة فيها صور،  -عنها

ت  فيها من  -صىل اهلل عليه وسلم-فََذكرت هل 
َ
ما رأ

حسن الزخرفة واتلصاوير؛ تعجبًا من ذلك، ومن 
صىل -ه ىلع اتلوحيد؛ رفع انليب أجل عظم هذا وخطر

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 
ىلع قربه مسجًدا يصلون فيه، وصوُروا تلك الصور، 

؛ ألن -تعاىل- وبنيَّ أن فاعل ذلك رش اخللق عند اهلل
 .-تعاىل-فعله يؤدي إىل الرشك باهلل 

** 

Narra ‘Aisha, que Al-lah esté complacido de ella, que 

Umm Salma, que Al-lah esté complacido de ella, 

cuando estuvo en la tierra de Habasha (Etiopía) vio una 

Iglesia, y le contó al Mensajero de Al-lah, que la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, lo que ahí había 

visto de decoraciones, imágenes…., que le habían 

sorprendido. Pero debido a la peligrosidad que 

suponen esas prácticas sobre la Unicidad de Al-lah, el 

Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, prohibió a su Ummah a que hiciera esas 

prácticas. Y dijo: “Esos que me mencionas, si muere 

en ellos un hombre piadoso, construyen alrededor de 

su tumba una mezquita donde rezan en ella, e hicieron 

aquellas imágenes”. Y les mostró que quienes hacían 

aquello eran las peores creaturas ante Al-lah, el 

Altísimo, ya que era una acción que conduce a la 

idolatría a Al-lah, Glorificado sea. 
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ور يف املسجد هو عمل ايلَّهود وانلَّصارى، وأنَّ من فعل هذا، فقد َشاَبَههم واستحق الع .2 ذاب اذلي أنَّ بناء املساجد ىلع الُقبور، ونَصب الصُّ
 .يستحقونه

ك، سواء اك .3  .نت الُقبور يف الَمسجد أو َخارجهأن الصالة عند الُقبور َذِريعة للرشِّ

ور إذا اكنت ذَلَوات األرواح .4  .حتريم اختاذ الصُّ

ر فيه اتلصاوير، فهو من رَشِّ َخلِْق اهلل تعاىل .5  .أن َمن بىَن مسجدا ىلع قَرب وَصوَّ

ك .6 ت مجيع الوسائل اليت قد تُؤدي إىل الرشِّ يعة جلَنَاب اتلوحيد محاية اكملة؛ حبيث َسدَّ  .مِحاية الرشَّ

نىه عن ذلك ولَعن فاعله، وانلَّيه يقتِض فساد الَمنيِْه  -صىل اهلل عليه وسلم -عدم صحة الصالة يف املساجد الَمبْنِية ىلع القبور؛ ألن انليب  .7
 .عنه

ته؛ وجه ذلك: أنه  -صىل اهلل عليه وسلم-ِحرص انليب  .8 مَّ
ُ
ر -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع ِهداية أ ته من َصِنيع ايلَّهود  وهو ىلع فِراش الُموت حُيذِّ أمَّ

 .وانلَّصارى مع أنبيائهم وصاحليهم

 املراجع:املصادر و

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
ريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القش1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ 2002ه، 1422ه. مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 1423بريوت، الطبعة: 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 2003ه، 1423سدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األ

م. فتح ذي 2006ه، 1427صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
ملرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: اجلالل واإلكرام رشح بلوغ ا

ه. تنبيه األفهام رشح عمدة 1432ه، 1428ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1427األوىل 
م. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد 2005ه، 1426د بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل األحاكم، حمم

م.  اجلديد يف رشح 2006ه، 1426الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة: العارشة 
مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية  -دارسة وحتقيق: حممد بن أمحد سيد أمحد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -كتاب اتلوحيد

: الطبعة -دار العاصمة الرياض -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -م.  امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد2003ه/1424الطبعة: اخلامسة،  -السعودية
 .م2001 -ه1422األوىل 

   (10887) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

275 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه -أبو سعيد اخلدري اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 برين : من تمر املدينة اجليد، وهو معروف بها إىل اآلن، برسه أصفر، فيه طول. •
 رديء : غري جيد •

وَّهْ  •
َ
 . : لكمة يؤىت بها للتوجع، أو اتلفجع، وهذا اتلأوه أبلغ يف الزجر دلالتله ىلع اتلألم من هذا الفعلأ

 عني الربا : حقيقة الربا املحرم •

أوه، أوه، عني الربا، عني الربا، ال تفعل، ولكن 
إذا أردت أن تشَتي فبع اتلمر ببيع آخر، ثم اشَت 

 به
 

Ay, ay, eso es usura, es usura, así que no lo 
hagas. Si quisieras comprarlo, vende tus 

dátiles de otra forma y con lo que obtengas 
cómpralo. 

 :احلديث .1707
: جاء بالل -ريض اهلل عنه -عن أيب سعيد اخلدري

، فقال  -صىل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل  بتمر بَْريِنٍّ
« من أين لك هذا؟»: -صىل اهلل عليه وسلم-هل انليب 

قال بالل: اكن عندنا تمر رديء، فبعُت منه صاعني 
. فقال -صىل اهلل عليه وسلم-بصاع يلطعم انليب 

وَّْه، »عند ذلك:  -صىل اهلل عليه وسلم-يب انل
َ
وَّْه، أ

َ
أ

َعنْيُ الربا، عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن 
 «.تشرتي فَِبِع اتلمَر ببيع آخر، ثم اشرت به

** 

1707. EL HADIZ: 

De Abu Said Al-Judari, que Al-lah esté complacido con 

él, que dijo [Transmitido del Mensajero]: “Vino Bilal a 

ver al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, y 

le trajo una variedad de dátil de gran calidad llamado 

‘barní’. El Mensajero de Al-lah le preguntó: “¿De dónde 

lo has traído?”. Bilal respondió: teníamos dátiles de 

baja calidad, así que vendí dos sacos (sa’a) de él por 

un saco de este dátil barní para traérselo al Mensajero 

de Al-lah. En ese momento el Mensajero dijo: “Ay, ay, 

eso es usura, es usura, así que no lo hagas. Si 

quisieras comprarlo, vende tus dátiles de otra forma y 

con lo que obtengas cómpralo.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

جاء بالل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم بتمر برين 
جيد، فتعجب انليب صىل اهلل عليه وسلم من جودته 
وقال: من أين هذا؟ قال بالل: اكن عندنا تمر، فبعت 

اجليد، يلكون  الصاعني من الردي بصاع من هذا
مطعم انليب صىل اهلل عليه وسلم منه. فعظم ذلك ىلع 
انليب صىل اهلل عليه وسلم وتأوه، 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 تمرا جيدا. 

ه طريق مباحة تعملها، الجتناب الوقوع يف فهذ
 املحرم .

** 

Vino Bilal a ver al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz, y le trajo una variedad de dátil de gran 

calidad llamado ‘barní’. El Mensajero de Al-lah se 

sorprendió por su calidad y le preguntó a Bilal: “¿De 

dónde lo has traído?”. Bilal respondió: teníamos dátiles 

de baja calidad, así que vendí dos sacos (sa’a) de él 

por un saco de este dátil barní para traérselo al 

Mensajero de Al-lah y que lo pruebe. En ese momento 

el Mensajero sintió repugnancia, ya que el pecado para 

él es el mayor mal. Y le dijo: Lo que has hecho es la 

usura prohibida, así que no lo hagas más. Si quisieras 

obtener una compensación por una mercancía de baja 

calidad, véndela y, con los dírhams que obtengas a 

cambio, compra lo que puedas de ese dátil de buena 

calidad. De este modo, estaría cumpliendo con lo lícito 

y evitando caer en el pecado. Véase “Taysir al-alam 

sharh umdat al-ahkam” (p. 568). 
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 فبع اتلمر : الردئ •

 "ببيع آخر : بمبيع آخر لقوهل: " ثم اشرت به •

 .ثم اشرت به : تمًرا جيًدا •

 :فوائد احلديث
 .عن مسألة حمرمة، ونىه عنها املستفيت، أن يفتح أمامه أبواب الطرق املباحة، اليت تغنيه عنها فيه بيان يشء من أدب املفيت. وهو أنه إذا سئل .1

 . أنه ال اعتبار باتلفاضل يف الصفات يف جتويز الزيادة .2

 .اهتمام اإلمام بأمر ادلين وتعليمه ملن ال يعلمه وإرشاده إىل اتلوصل إىل املباحات .3

 يم حىت يعلمهيف احلديث قيام عذر َمن ال يعلم اتلحر .4

 .حتريم ربا الفضل يف اتلمر، بأن يباع بعضه ببعض، وأحدهما أكرث من األخر .5

ه، استدل باحلديث ىلع جواز اتلورق ويه نوع من أنواع ابليوع، ويه أن يشرتي اإلنسان غرضا بثمن مؤجل ال يلنتفع به بل يلبيعه وينتفع بثمن .6
 .ثم يبيعها يف السوق بنقد بال تأجيل، فينتفع بانلقد، ويدفع ادلين يف املستقبلمثاهل: أن يشرتي سيارة باألجل من أخيه، ويقبضها 

 . عظم املعصية، كيف بلغت من نفس انليب صىل اهلل عليه وسلم .7

]  لم يذكر يف احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمره برد ابليع. والسكوت عن الرد، ال يدل ىلع عدمه. وقد ورد يف بعض الطرق أنه قال: .8
ُه[ وقد قال تعاىل: }فإْن تُبتم فَلَُكم ُرؤوس أْمَوِالُكم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظلَُمون {  هذا الربا فُردَّ

أْخَرَج ِلِعبَاِدهِ  جواز الرتفه يف املأكل واملرشب، ما لم يصل إىل حد اتلبذير، والرسف املنيه عنه، فقد قال تعاىل: }قُْل َمْن َحرَم ِزينََة اهلل اليت .9
نيا{وَ  يَن آَمنُوا يف احلَيَاِة ادلُّ ِ ْزِق؟ قُْل يه لذِلَّ  . الَطيباِت ِمَن الرِّ

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبح احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6033) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

277 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
يَْت رسيًة؛ ألنَّها ترَْسِي يف ُخْفية، ويه ما بني ِخسة أْنُفس إ • يًَّة : القطعُة من اجليش، ُسمِّ  ىل ثالثمائة.الرَسِ
 .الَعَصائِب : يه العمائم سميت بذلك؛ ألن الرأس يعصب بها، فلك ما َعَصبْت به رأسك من عمامة أو منديل أو حنو ذلك فهو عصابة •

 .التََّساِخني : اخِلَفاف، ويقال: أصل ذلك لك ما يُسخن به القدم من خف وجورب وحنوهما •

 :فوائد احلديث
 .جواز املسح ىلع العمامة، واخلفاف يف السفر، ويقاس عليه احلَض؛ ألن الرخصة اعمة .1

ت العمامة ىلع  .2 ظاهر احلديث جواز املسح ىلع العمامة ولو لم تكن حمنكة أي ملوية ىلع احلنك أو هلا ذؤابة إلطالق انلصوص، فمىت ُشدَّ
 .الرأس جاز املسح عليها

يكون يف هذا ابلعث إلقاء بانلفس إىل اتلهلكة، مثل أن يرسل رسية إىل جيش تبلغ آالفا ، فهنا ال  مرشوعية بعث الرسايا، لكن برشط أال .3
 .[29جيوز ؛ لقوهل تعاىل:  ) وال تلقوا بأنفسكم إىل اتلهلكة (]النساء : 

 .يرُس الرشيعة اإلسالمية .4

َسية،  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
صىل - رسول اهلل فأصابهم الربد فلما قدموا َع

أمرهم أن يمسحوا َع  -اهلل عليه وسلم
 العصائب والتساخني

 

El Mensajero de Alah -la paz y las 
bendiciones sean con él- envió una 

expedición y fueron afectados por el frio, 
cuando regresaron ante el Mensajero de 

Alah -la paz y las bendiciones sean con él- 
este les ordeno que pasaran sus manos 
húmedas sobre sus turbantes y guantes 

 :احلديث .1708
-بعث رسول اهلل »، قال: -ريض اهلل عنه-عن ثوبان 

يًَّة، فأصابهم الرَبْد فلما  -صىل اهلل عليه وسلم رَسِ
أَمَرُهم  -صىل اهلل عليه وسلم-قَِدموا ىلع رسول اهلل 

 .«َصائِب والتََّساِخنيأن َيْمَسحوا ىلع الْعَ 

** 

1708. EL HADIZ: 

Narró Zauban -Alah se complazca de él-: "El Mensajero 

de Alah -la paz y las bendiciones sean con él- envió 

una expedición y fueron afectados por el frio, cuando 

regresaron ante el Mensajero de Alah -la paz y las 

bendiciones sean con él- este les ordeno que pasaran 

sus manos húmedas sobre sus turbantes y guantes" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب ثوبان 
بعث مجاعة من أصحابه ملالقاة الكفار، ويف  -وسلم

أثناء سريهم َشقَّ عليهم خلع العمائم واخلفاف بسبب 
صىل اهلل -برودة اجلو، فلما قدموا املدينة أخربوا انليب 

بذلك، فأباح هلم املسح ىلع العمائم وىلع  -عليه وسلم
اخلفاف، سواء اكنت من اجللود أو من الصوف أو من 
اخِلرق، تسهيال وتيسريا ىلع امللكفني، فاكن ذلك سنة 

 َضا وسفرا لعذر ولغري عذر.ثابتة ح

** 

Zauban -Alah se complazca de él- informó que el 

Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- envió a 

un grupo de sus compañeros para que se encontraran 

y enfrentaran con los incrédulos, durante la expedición 

se les hizo incomodo tener que quitarse los turbantes 

a causa del clima frio, cuando llegaron a Medinah le 

informaron al Profeta -la paz y las bendiciones sean 

con él- sobre eso, él les permitió que pasaran sus 

manos húmedas sobre los turbantes y guantes, ya 

sean de cuero, tela, algodón o lana, como una forma 

de facilitar los asuntos esto es una sunnah reconocida 

para quien está de viaje o residente, con algún motivo 

valido o no. 
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 .جواز تأخري ابليان إىل وقت احلاجة .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    مسند اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث  السِّ
األم، لألبلاين،  -ه.  صحيح أيب داود 1421تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن  2002 - ـه1423للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، نرش: مؤسسة غراس 
مد م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حم 2003 - ـه 1423صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 

م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح بلوغ 
ُ
املرام، بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه 1431 ـهـ  1427تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل ، 
   (8391) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 خبمس وعرشين جزءا : اجلزء: ادلرجة, أي حيصل هل من صالة اجلماعة مثل أجر املنفرد ِخسا وعرشين مرة. •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة صالة اجلماعة، والفرق بينها وبني صالة املنفرد .1

 .ست رشطا لصحتهاصحة صالة املنفرد، وأن صالة اجلماعة لي .2

 .مرشوعية صالة اجلماعة، ودلت أدلة أخرى ىلع وجوبها .3

 .فيه فضيلة صالة الَفجر؛ الختصاص اجتماع املالئكة بها .4

 . إثبات وجود املالئكة .5

يع صالة أحدكم وحده، تفضل صالة اجلم
بمس وعرشين جزءا، وجتتمع مالئكة الليل 

 ومالئكة انلهار يف صالة الفجر
 

La oración en congregación es mejor que la 
oración individual en veinticinco grados, 

los Ángeles de la noche y del día se unen en 
el rezo del Fayr 

 :احلديث .1709
قال: سمعت رسول  -نهريض اهلل ع-عن أيب هريرة 

تفضل صالة »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اجلميع صالة أحدكم وحده، خبمس وعرشين 
جزءا، وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف 

ثم يقول أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم: « صالة الفجر
 .[78﴿إن قرآن الفجر اكن مشهودا﴾ ]اإلرساء: 

** 

1709. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira -Alah se complazca de él-: escuché 

al Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean 

con él- decir: "La oración en congregación es mejor que 

la oración individual en veinticinco grados, los Ángeles 

de la noche y del día se unen en el rezo del Fayr" 

después dijo Abu Huraira: si lo desean lean: (la oración 

del alba, y prolonga la recitación en ella, pues ésta es 

atestiguada [por los Ángeles de la noche y el día].) 

(17:78) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

الرَُّجل يف مجاعة تفضل عن بني احلديث أن صالة 
صالته وحده، خِبمس وعرشين صالة يصليها وحده, 
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
مالئكة انلَّهار, وسميت قرآنا، ملرشوعية إطالة و

القرآن فيها أطول من غريها، ولفضل القراءة فيها 
حيث شهدها اهلل تعاىل ومالئكة الليل ومالئكة 

 وانلَّهار.

** 

Este hadiz explica que la oración de un hombre en 

comunidad es mejor que si rezara individualmente 

veinticinco veces, después mencionó que los Ángeles 

de la noche y del día se reúnen en la oración del Fayr, 

Abu Huraira afirmó su dicho diciendo: si lo desean lean: 

(la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, 

pues ésta es atestiguada [por los Ángeles de la noche 

y el día].) (17:78) es decir: la oración del Fayr es 

presenciada por los Ángeles de la noche y los Ángeles 

del día, es llamado "recitación" ya que se legisla que la 

recitación se alargue más que el resto de las oraciones, 

también se distingue ya que Alah ha hecho que sean 

presenciada por los Ángeles de la noche y del día. 
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 املراجع:املصادر و

صحيح مسلم ،   ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 الكم تفسري يف الرمحن الكريم تيسري.  بريوت –تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

ه.  سبل السالم 1420بعة: األوىل الط الرسالة، مؤسسة: انلارش اللوحيق، معال بن الرمحن عبد: حتقيق سعدي، آل نارص بن الرمحن عبد: تأيلف املنان،
ن بلوغ رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.  توضيح األحاكم مِ 

م.  تسهيل اإلملام  2003 - ـه 1423طبعة: اخلاِمَسة، املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة ال
 .م 2006 _ ـه 1427بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

   (11286) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنهما -رافع بن خديج اتلخريج:
 اكم.عمدة األح 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 •

 ث : اخلبيث هو الرديء من لك يشء، وقد يرد اخلبيث بمعىن احلرامخبي •

 :فوائد احلديث
 .حتريم ثمن اللكب لإلخبار عنه باخلبث ، وهو مقتٍض للتحريم إال بديلل خارج .1

 .حتريم مهر ابليغ، لوصفه باخلبث .2

أعطى احلجام أجره" ، ولو اكن خبث كسب احلجام، ولكن دل ادليلل هنا ىلع عدم اتلحريم ، وهو حديث : " أن انليب صىل اهلل عليه وسلم  .3
 .حراما لم يعطه

 املراجع:املصادر و

اإلملام برشح  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
حتقيق حممد -عبد اهلل البسام-م رشح عمدة األحاكمتيسري العال-ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -صبيح حسن حالق
   (6037) الرقم املوحد:

ثمن اللكب خبيث، ومهر ابليغ خبيث، وكسب 
  احلجام خبيث

El precio del perro es impuro, como 
también lo son la compensación por la 

fornicación y la retribución a quien trata 
con ventosas. 

 :احلديث .1710
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما -عن رافع بن خديج

ثمن اللكب خبيث. »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.ومهر ابليغ خبيث، وكسب احلجام خبيث

** 

1710. EL HADIZ: 

De Rafi Ibn Jadiy, que Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

dijo: “El precio del perro es impuro, como también lo 

son la compensación por la fornicación y la retribución 

a quien trata con ventosas.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني نلا انليب صىل اهلل عليه وسلم املاكسب اخلبيثة 
وادلنيئة نلتجنبها، إىل املاكسب الطيبة الرشيفة، 
ومنها ثمن اللكب، وأجرة الزانية ىلع زناها، وكسب 

 احلجام.

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos 

dejó claras cuáles son las retribuciones impuras y 

dañinas para que las evitemos, al tiempo que 

buscamos obtener nuestros medios de vida de forma 

digna y lícita. De entre estos modos ilícitos están: “El 

precio del perro, la compensación que obtiene la 

fornicador de la persona con la que ha fornicado, y la 

retribución a quien trata con ventosas.” 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

ثالثة  -صىل اهلل عليه وسلم-جعل رسول اهلل 
  أيام ويلايلهن للمسافر، ويوما ويللة للمقيم.

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, fijó para el viajero el periodo de tres 

días y tres noches en los que puede pasarse 
las manos húmedas sobre los calcetines de 
cuero al hacer la ablución y el periodo de 

un día y una noche para la persona 
residente (que no está de viaje). 

 :احلديث .1711
ال: أتيُت اعئشة أسأهلا عن عن رشيح بن هانئ، ق

ني، فقالت: َعلَيَْك بِابِْن أيِب طالب،  املسح ىلع اخلُفَّ
صىل اهلل عليه -فََسلُْه فإِنَّه اكن يَُساِفُر مع رسول اهلل 

صىل اهلل -َجَعَل رسول اهلل »فسأنلاه فقال:  -وسلم
يَّاٍم َويَلَايِلَُهنَّ للمسافر، ويوما  -عليه وسلم

َ
ثاََلثََة أ

 «.للُمقيم ويللة

** 

1711. EL HADIZ: 

De Charih Ibn Hani’, que dijo: “Acudí a Aicha para 

preguntarle por si estaba permitido pasar las manos 

húmedas por encima de los calcetines de cuero (Juff) 

a la hora de realizar la ablución. Me dijo: ‘Acude a Ali 

Ibn Abu Talib, puesto que viajaba con el Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz”. Acudí, pues, a él y le 

pregunté. Dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz, fijó para el viajero el periodo de tres días y 

tres noches en los que puede pasarse las manos 

húmedas sobre los calcetines de cuero al hacer la 

ablución y el periodo de un día y una noche para la 

persona residente (que no está de viaje).” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

رشيح بن هانئ من مجلة أصحاب يلع ريض اهلل عنه، 
اء إىل يلع ٍّ مستفتًيا عن اتلوقيت يف املسح ىلع ج

اخلفني، واكن هذا االستفسار بعدما أحاتله أمنا 
؛ لكونه اخلبري يف سنة  اعئشة ريض اهلل عنها ىلع يلعٍّ
املسح، فقال: )سأنلاه عن املسح( أي: عن مدته، 
واملسح إصابة ايلد املبتلة بالعضو، واخلف نعل من 

ورب لفافة الرجل من أي جدل يغطي الكعبني، واجل
يشء اكن من الشعر، أو الصوف، خثيناً أو رقيقاً إىل ما 
فوق الكعب يتخذ للربد.  فأجابهم يلع بن أيب طالب 
ريض اهلل عنه: )ثالثة أيام ويلَايلهن للمسافر، ويوما 
ويللة للمقيم( ففيه ديلل ملا ذهب إيله مجهور العلماء 

ر، ويوم ويللة من توقيت املسح بثالثة أيام للمساف
للمقيم، وإنما زاد يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق 

 بالرخصة من املقيم ملشقة السفر.

** 

Charih Ibn Hani’, Al-la esté complacido con él, es una 

de los compañeros del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz. Charih, una vez que lo derivó 

nuestra madre Aicha, Al-lah esté complacido con ella, 

acudió a Alí para preguntarle por la práctica de pasarse 

las manos húmedas por encima de los calcetines de 

cuero (Juff) a la hora de realizar la ablución, dado que 

Alí era el experto en esa Sunna de pasarse las manos 

húmedas durante la ablución. “Le pregunté”, esto es, 

por la duración del efecto de haberse pasado las 

manos húmedas por los calcetines de cuero (juff) que 

llegan hasta el tobillo. Este caso comprende otros tipos 

de calcetines ya sean de lana, algodón, gruesos o finos 

que alcanzan la altura del tobillo y se visten para 

proteger del frío. Alí Ibn Abu Talib, Al-lah esté 

complacido con él, le contestó: “el periodo es de tres 

días y tres noches para el viajero y un día y una noche 

para la persona residente (que no está de viaje)”. Estas 

palabras prueban el consenso de la mayoría de los 

ulemas: tres días y tres noches para el viajero y un día 

y una noche para la persona residente. Se ha 

aumentado el periodo del viajero dado que necesita 

más este permiso que la persona residente. 
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 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  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 -ءىلع الراجح من قويل العلما-مدة مسح املقيم: يوم ويللة، ويكون  .2

 .مثل اخلفني يف املدة: العمامة، وُِخُُر النِّساء، عند من يقول جبواز املسح عليها؛ ففيها خالف، والراجح: جواز ذلك .3

بني املسافر واملقيم، فجعل  -هنا-فرق  -صىل اهلل عليه وسلم-إثبات حكمة الرشع وتْنيل األمور منازهلا، واعتبار األحوال؛ فإن انليب  .4
 .م عليمللمسافر مدة أطول من مدة املقيم، مرااعة حبال املسافر ومشقته، واحتياجه إىل زيادة املدة، خبالف املقيم املستقر املرتاح، واهلل حكي

 .بيان يرس الرشيعة وسماحتها، ومرااعتها ألحوال انلاس يف قوتهم وضعفهم وحاجتهم .5

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح  1423مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  صحيح مسلم،
 .م2003ه، 1423األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

   (10406) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 فصالهما يف وقت واحد.مجع بني املغرب والعشاء : ضم إحداهما إىل األخرى،  •
 .مَجْع : يه "ُمْزَدِلفة" سميت مجعاً؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحر •

صالة انلافلة، كما جاء يف بعض األحاديث تسمية صالة الضىح بـ" ُسبْحة الضىح"؛ الشتمال الصالة ىلع  -هنا-لم يَُسبِّْح بينهما : يراد بالتسبيح  •
 .عضالتسبيح من تسمية اللك باسم ابل

 .إقامة : إقامة الصالة، ويه إعالم بالقيام إىل الصالة، بألفاظ معلومة مأثورة ىلع صفة خمصوصة •

 .إثر : عقب أو بعد •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية مجع اتلأخري بني املغرب والعشاء يف "مزدلفة" يف يللتها .1

 .أن يقام للك صالة من املغرب والعشاء، إقامة واحدة .2

"مجع بينهما بأذان وإقامتني" ومن  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه  -ريض اهلل عنه-لم يذكر يف هذا احلديث، األذان هلما، وقد صح من حديث جابر  .3
 .حفظ حجة ىلع من لم حيفظ

هذه املناسك، ليس هلا  أنه ال يرشع اتلنفل بني املجموعتني وال بعدهما، فهو من باب اتليسري واتلخفيف، واالستعداد للمناسك بنشاط؛ ألن .4
 .وقت ترشع فيه إال هذا، فينبيغ اتلفرغ هلا، واالعتناء بها قبل فواتها

 .يرس الرشيعة وسهوتلها، رمحًة من الشارع، اذلي علم قدرة انلاس وطاقتهم وما يالئمها .5

 .مناسكهماتلخفيف واتليسري ىلع احلاج؛ فهم يف مشقة من اتلنقل، والقيام ب -واهلل أعلم-احلكمة يف هذا  .6

بني املغرب  -صىل اهلل عليه وسلم-يب مجع انل
والعشاء بِـَجْمع، لُك واحدة منهما إقامة، ولم 

 يَُسبِّْح بينهما، وال َع إثِْر واحدة منهما.
 

El profeta -la paz y las bendiciones sean con 
él- unió entre el Magrib y el Isha haciendo 

un iqama para cada rezo, no hizo rezos 
voluntarios entre ellos y no rezó después de 

ellos. 

 :احلديث .1712
مَجَع »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

بني املغرب والعشاء  -صىل اهلل عليه وسلم-انليبُّ 
بِـَجْمع، ِللُكِّ واحدة منهما إقامة، ولم يَُسبِّْح بينهما، 

 «.وال ىلع إثِْر واحدٍة ِمنُْهَما

** 

1712. EL HADIZ: 

Narró Abdullah Ibn Omar -Alah se complazca de 

ambos-: El profeta -la paz y las bendiciones sean con 

él- unió entre el Magrib y el Isha haciendo un iqama 

para cada rezo, no hizo rezos voluntarios entre ellos y 

no rezó después de ellos. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل -ملا غربت الشمس مٍن يوم َعَرفة انَصف انليب 
منها إىل "مزدلفة"، فصىلَّ بها املغرب  -اهلل عليه وسلم

والعشاء، مجع تأخري، بإقامة للك صالة، ولم يَُصلِّ 
نافلة بينهما؛ حتقيقاً ملعىن اجلمع، وال بعدهما؛ يلأخذ 

 استعداداً ملا بعدها من مناسك. حظه من الراحة،

** 

Cuando se puso el sol el día de Arafat, partió el profeta 

-la paz y las bendiciones sean con él- desde allí a 

Muzdalifa, rezó alli el Magrib y el Isha, uniéndolos y 

rezándolos en el horario del Isha, con un iqama para 

cada rezo, no hizo oraciones voluntarias entre ellos, 

aplicando el verdadero significado de unir los rezos, 

tampoco rezó después de ellos para tomar tiempo para 

el descanso y preparación para los siguientes rituales. 
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 املراجع:املصادر و

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
لطبعة: األوىل م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، ا2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 2005ه، 1426
عبد ابلايق، دار إحياء  ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

ه. املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة 1427ه. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة: 1423الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
( 38 -24السالسل، الكويت. األجزاء ) ( الطبعة اثلانية، دار23 -1ه(. األجزاء )1427 -1404األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة: )من 

 .( الطبعة اثلانية، طبع الوزارة45 - 39الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة، مَص.  األجزاء )
   (7187) الرقم املوحد:
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  حديث جابر يف صفة حجة الوداع

De Yaafar Ibn Muhammad, de su padre, 
que dijo: entramos donde se encontraba 

Yabir Ibn Abdullah. Él preguntó por todos 
hasta que llegó a mí. Le respondí: yo soy 

Muhammad Ibn Ali Ibn Husein. Él posó su 
mano sobre mi cabeza, desabrochó el botón 
superior de mi abrigo y luego el inferior, y 
colocó su mano en medio de mi pecho. Yo 

era por entonces aún un adolescente púber. 
Él dijo: “bienvenido seas, oh hijo de mi 

hermano, pregunta lo que quieras”. Así que 
le pregunté. Él era invidente y se 

encontraba en el tiempo de rezo. Se puso de 
pie. Portaba una tela con la que se cubría, 

pero de lo pequeña que era, cada vez que se 
la colocaba sobre los hombros, sus 

extremos cedían. Su túnica, sin embargo, se 
hallaba colgada en la percha. Rezamos 

detrás de él. Después le dije: hábleme de la 
peregrinación del Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él. Y él 

respondió: marcó con la mano el número 
nueve y dijo “en verdad, el Profeta, la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, 
estuvo nueve años sin peregrinar. Al 

décimo año, mandó a pregonar entre las 
gentes que el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, 

peregrinaría. A Medina acudió una gran 
muchedumbre de personas. Todos ellos 

suplicando poder rezar detrás del Profeta, 
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 

él, obrar tal y como él obraría, así que 
partimos todos con él hasta que 

alcanzamos Dhu Al-Hulayfah. Allí Asmaa 
bint Umais dio a luz a Muhammad Ibn Abu 

Bakr, así que mandó preguntarle al 
Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él: “¿qué hago?”. Él le dijo: 
“Lávate, y envuelve tus parte con un paño y 
continua tu peregrinación”. El Profeta, la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
rezó en la mezquita y, al terminar, montó 

sobre su dromedaria marcada con un corte 
en la oreja y ésta se erigió en pie. Miré 
alrededor y, hasta donde me alcanzó la 

vista, solamente se podía ver una 
muchedumbre interminable que le 

acompañaba. Gente montada y a pie, a su 
derecha y a su izquierda, delante de él y 

detrás. El Profeta, la paz y las bendiciones 
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de Al-lah sean con él, se hallaba entre 
nosotros, descendiendo sobre él la 

Revelación, y solo él conoce su 
interpretación. Todo cuanto él hacía, lo 

hacíamos nosotros por igual. Empezó él a 
recitar en voz alta esta súplica: "Aquí estoy, 
Al-lah mío, aquí estoy, aquí estoy. No tienes 

asociados a Ti. Aquí estoy. Ciertamente la 
Alabanza y la merced te pertenecen. No hay 

asociados a Ti". Y detrás de él empezó la 
gente a repetir la misma súplica en voz alta. 

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, no les dijo nada por hacerlo 
y se limitó a seguir recitando esta súplica.  
Dijo Yabir, que Al-lah esté complacido con 

él: no deseamos más que hacer el Hayy 
(peregrinación mayor), pero 

desconocíamos la Umrah (peregrinación 
menor). Hasta que llegamos con él a la Casa 
(Kaaba). Tocó su esquina y dio tres vueltas 

a la misma a paso ligero y cuatro 
caminando, y se dirigió al mausoleo de 
Ibrahim, la paz de Al-lah sea sobre él, y 

recitó: “Tomad, pues como lugar de oración 
el lugar en el que Ibrahim se situaba” 
[Corán, 2: 125]. Después dejó que el 

mausoleo se interpusiese entre él y la Casa. 
Mi padre decía, y estoy seguro de que lo 

transmitía del Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él: el 

Profeta, en las dos postraciones que rezó, 
leyó las suras de “Di: Él es el Único Al-lah” 

(Corán, 112: 1) y “Di ¡Oh vosotros que 
negáis la verdad!” (Corán, 109: 1). Después 

volvió a la esquina y la tomó, y salió de la 
puerta hacia el monte de Safaa y, cuando ya 
estaba cerca de él, recitó: “he aquí, que As-
Safa y Al-Marwa están entre los símbolos 
establecidos por Al-lah” (Corán, 2: 158). 

Dijo: “Comienzo con lo que ha comenzado 
Al-lah” y empezaba a subir Safaa hasta que 
vio la Casa. Entonces se dirigió a la quibla, 
y dijo: "No hay dios excepto Al-lah, único, 
sin asociado, suyo es el reino y suya es la 

alabanza y es sobre toda cosa Poderoso. No 
hay dios excepto Él, cumplió su promesa, le 
dio la victoria a su siervo y Él solo derrotó a 

las facciones”. Después hizo una súplica. 
Dijo: “El Profeta repetía ésta tres veces”. 
Descendió hacia Marwa, cuando sus pies 

descendían por el cauce del río, se 
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apresuraba y, cuando comenzaban a subir, 
caminaba. Así hasta llegar a Marwa. En 
Marwa hizo exactamente lo mismo que 

había hecho en Safaa. Cuando hubo 
alcanzado la última vuelta de su recorrido 
en Marwa, dijo: “Si hubiera sabido lo que 

ahora sé, no habría portado el animal para 
el sacrificio y con ello se habría quedado en 
una Umrah. Si hay alguien de ustedes que 

no haya portado un animal para el 
sacrificio, que rompa la prohibición 

impuesta por la peregrinación y que haga 
de ella una Umrah”. Se levantó Suraqa Ibn 
Malik Ibn Yaacham y dijo: “Oh, Profeta de 

Al-lah, ¿solamente para este año o para 
siempre?”. El Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, 

entrecruzó sus dedos y dijo: “La Umrah ha 
entrado en el Hayy dos veces. No, 

ciertamente es para siempre, siempre”. Alí 
volvió de Yemen con los animales del 

sacrificio que le traía al Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, y 

encontró que a Fátima, que Al-lah esté 
complacido con ella, había culminado la 
peregrinación, vestía ropa de color y se 

había pintado los ojos con kohol. Él se lo 
recriminó y ella le respondió: “mi padre me 
lo ha ordenado”. Dijo: Alí decía en Irak “fui 
a ver el Profeta, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, después de haber 
recriminado a Fátima lo que había hecho, y 

para preguntarle al Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, acerca de 
lo que ella dijo sobre él. Le informé de que 

he recriminado a Fátima lo que había 
hecho”. Él me dijo: “ella dice la verdad, dice 

la verdad. ¿Qué dije yo cuando decreté el 
Hayy?” Dijo que Alí respondió: “Oh Al-lah, 

te pido seguir el camino de lo que ha 
iniciado tu Profeta”. Dijo: “Si hubiera 

tenido animal para el sacrificio, no habría 
culminado su peregrinación”. Dijo: El total 

de animales para el sacrificio que había 
traído Alí de Yemen y lo que le llevó al 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, era cien cabezas. Dijo después: 

toda la gente culminó la peregrinación 
antes y con ello acortaron el tiempo 

estimado, excepto el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, y quien 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

289 
 

poseía consigo animales para tal fin. 
Cuando llegó el día de calmar la sed 

(tarwiyah), se dirigieron a Mina y 
prosiguieron con la peregrinación mayor 

(Hayy). El Profeta, la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él, subió y rezó allí las 
oraciones del duhur, el asr, el magrib, el 

ichaa y el fayr. Descansó un poco hasta que 
salió el sol y ordenó que se instalara una 
cúpula de tela en Nimarah. El Profeta, la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
siguió su camino mientras que Quraich 

creían que aún estaba parado en Al-
Machaar Al-Haram, como precisamente 

hacían los quraichíes en la época 
preislámica del desconocimiento 

(Yahiliya). Así, el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, siguió 

hasta Arafa. Encontró que se había 
instalado la cúpula en Nimarah, así que 
alojó bajo ella hasta que se puso el sol. 

Ordenó a su dromedaria que se arrodillara 
y lo hizo. Se subió y descendió con ella 

hacia el cauce del río. Allí predicó entre las 
gentes. Dijo: “Vuestra sangre y vuestros 

bienes son haram (sacros) para vosotros, 
como es este día sacro, de este mes sacro, 

en este lugar. Todas las tradiciones del 
periodo preislámico de la Yahiliya de bajo 
de mis pies quedan saldadas, como debajo 
de mis pies queda saldada la sangre de la 

Yahiliya. La primera sangre que se 
desperdició fue la de Ibn Rabiaa Ibn Al-

Hariz. Lo amamantaba una mujer de Bani 
Saad, pero lo mató Hudail. También la 

usura de la Yahiliya aquí queda saldada, y 
lo primero que aquí dejo es nuestra usura, 

la usura de Abbas Ibn Al-Mutalib. Aquí 
queda toda saldada. Temed a Al-lah en 

vuestras mujeres, puesto que las habéis 
tomado con la protección de Al-lah. Os es 
lícito tomarlas en matrimonio gracias a la 
palabra de Al-lah, al igual que ellas están 

obligadas a no permitir que entre en 
vuestro hogar ninguna persona que no 

soportáis. Si lo hicieran, golpeadles 
duramente. Vosotros estáis obligados a 

retribuirlas y a cubrir sus necesidades de 
vestido dentro de los límites conocidos. Os 
he dejado un legado que, si os aferráis a él, 
no os extraviareis: es el Libro de Al-lah. Si 
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se os pregunta por mí, ¿qué diréis?”. 
Respondieron: “atestiguamos que nos has 

hecho llegar el mensaje, has cumplido y nos 
has aconsejado”. Él dijo, elevando su dedo 

índice hacia el cielo y dirigiéndolo a los 
presentes, “Oh Al-lah, atestigua, Oh Al-lah, 

atestigua” (lo dijo tres veces). Después 
llamó a la oración, se dispuso a ella y rezó 
la oración del duhur, después de ella, se 

dispuso para la oración del asr y la rezó. No 
realizó ningún otro rezo entre las dos 

oraciones. El Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, se montó 

después hasta llegar a la parada de Arafa. 
Sentó su dromedaria sobre las rocas, tomó 
la cuerda de los caminantes con la mano y 

se dirigió a la quibla. Permaneció de pie 
hasta que se puso el sol. La luz del acoso se 
había disipado un poco y el círculo solar se 
había puesto por completo. Montó Osama 

detrás de él y se apresuró, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, sobre su 

dromedaria, a la que llevaba los estribos 
tan estirados que pareciera que su cabeza 

tocaba la parte trasera de su montura. Con 
su mano derecha señalaba y al tiempo que 

decía: “Oh gente, tranquilidad, 
tranquilidad”. Cada vez que alcanzaba un 

montículo, le soltaba un poco más los 
estribos para que pudiera subir y así hasta 

que llegó a Muzdalafa. Allí rezó las 
oraciones del magrib y el ichaa, con una 
única llamada a la oración pero con dos 

disposiciones al rezo, una para cada 
oración. Entre estas dos oraciones no hizo 

ninguna proclama de alabanza (tasbih). 
Una vez hubo terminado, el Profeta, la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, se 

recostó hasta que rayó el alba. Rezó la 
oración del fayr cuando se hizo el alba, 

después de una llamada a la oración y una 
disposición a ella. Al terminar, montó su 
dromedaria hasta llegar al Machaar al-

haram. Se dirigió a la quibla, suplicó a Al-
lah, lo ensalzó y pronunció el himno de 

alabanza y unicidad de Al-lah. Permaneció 
de pie hasta que la claridad se hizo plena. 
Se apresuró antes de que saliera el sol y 

detrás de él llevaba Al-Fadil Ibn Abbas, que 
era un hombre de frondosa melena, de tez 
blanca y hermoso. En su camino, la paz y 
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las bendiciones de Al-lah sean con él, se 
cruzaron unas mujeres montadas sobre 

dromedarios y cabalgando apresuradas. Al-
Fadil se quedó mirándolas, pero el Profeta, 
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, puso su mano sobre la cara Al-Fadil, así 
que éste giró la cara hacia el otro lado para 

seguir mirando. El Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, movió su 

mano para volver a ponerla en la cara Al-
Fadil y de este modo impedir que siga 
mirando. Así estuvo hasta que llegó a 

entrar en el cauce del río Muhassar, donde 
se apresuró un poco y emprendió el camino 

intermedio, el que sale al monolito 
(Yamrah) mayor, y de ahí hasta llegar al 
monolito que hay cerca del árbol. Lanzó 
siete piedrecitas y con cada lanzamiento 
decía “Al-lah es el más grande”. Cogía la 

piedrecita con dos dedos y la lanzaba como 
si quisiera darle a un blanco. Las lanzó 

desde el cauce del río y luego se marchó al 
lugar de sacrificio. Allí sacrificó sesenta y 
tres dromedarios con su mano, luego le 

pasó el testigo a Alí para que sacrificara los 
restantes. Así lo incluyó en su ofrenda de 
sacrificio (hadi). Después ordenó escoger 

de cada dromedario sacrificado una parte y 
se pusieron en una olla. Se cocinó la carne. 

Comieron después la carne y bebieron el 
caldo. Luego el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, montó en 
su dromedaria y se dirigió a la Casa (kaaba) 

y allí en Meca rezó la oración del duhur. 
Encontró los hijos de Abd-Almuttalib 

sacando agua del pozo de Zamzam y les 
dijo: “hijos de Abd-Almuttalib, tirad de la 

polea para sacar el agua, que yo os ayudaría 
a sacarla si no fuese porque, al hacerlo, 

toda la gente competiría con vosotros en 
sacarla”. Le ofrecieron un cubo y bebió de 

él. 

 :احلديث .1713
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 
فْنع زري األىلع، ثم نزع زري األسفل، ثم وضع كفه 

** 

1713. EL HADIZ: 

De Yaafar Ibn Muhammad, de su padre, que dijo: 

entramos donde se encontraba Yabir Ibn Abdullah. Él 

preguntó por todos hasta que llegó a mí. Le respondí: 

yo soy Muhammad Ibn Ali Ibn Husein. Él posó su mano 

sobre mi cabeza, desabrochó el botón superior de mi 

abrigo y luego el inferior, y colocó su mano en medio 
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ومئذ غالم شاب، فقال: مرحبا بك، يا بني ثديي وأنا ي
ابن أيخ، َسْل عما ِشئَْت، فسأتله، وهو أعىم، وحَض 
وقت الصالة، فقام يف نََساَجة ُملتحفا بها، لكما 
وضعها ىلع منَْكِبِه رََجَع َطَرفَاَها إيله من صغرها، 
ورداؤه إىل جنبه، ىلع الِمْشَجِب، فصىل بنا، فقلت: 

صىل اهلل عليه وسلم، أخربين عن حجة رسول اهلل 
فقال: بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم مكث تسع سنني لم حيج، ثم أذََّن يف 
انلاس يف العارشة، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
حاج، فقدم املدينة برش كثري، لكهم يلتمس أن يأَتمَّ 

مله، برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ويعمل مثل ع
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، واستَثِْفِري بثوب وأحريم»
صىل اهلل عليه وسلم يف املسجد، ثم ركب الَقْصَواَء، 

ىلع ابَليَْداِء، نظرت إىل َمدِّ حىت إذا استوت به ناقته 
بَصي 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، »يشء عملنا به، فأهل باتلوحيد 
بليك ال رشيك لك بليك، إن احلمد وانلعمة لك، 

وأهل انلاس بهذا اذلي يهلون « وامللك ال رشيك لك
به، فلم يرد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عليهم 
شيئا منه، ولزم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
تلبيته، قال جابر ريض اهلل عنه: لسنا ننوي إال احلج، 

أتينا ابليت معه، استلم  لسنا نعرف العمرة، حىت إذا
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، فاكن أيب يقول 
قل هو  : اكن يقرأ يف الركعتني-صىل اهلل عليه وسلم 

اهلل أحد وقل يا أيها الاكفرون، ثم رجع إىل الركن 
فاستلمه، ثم خرج من ابلاب إىل الصفا، فلما دنا من 

de mi pecho. Yo era por entonces aún un adolescente 

púber. Él dijo: “bienvenido seas, oh hijo de mi hermano, 

pregunta lo que quieras”. Así que le pregunté. Él era 

invidente y se encontraba en el tiempo de rezo. Se 

puso de pie. Portaba una tela con la que se cubría, pero 

de lo pequeña que era, cada vez que se la colocaba 

sobre los hombros, sus extremos cedían. Su túnica, sin 

embargo, se hallaba colgada en la percha. Rezamos 

detrás de él. Después le dije: hábleme de la 

peregrinación del Profeta, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él. Y él respondió: marcó con la mano 

el número nueve y dijo “en verdad, el Profeta, la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, estuvo nueve 

años sin peregrinar. Al décimo año, mandó a pregonar 

entre las gentes que el Profeta, la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él, peregrinaría. A Medina acudió 

una gran muchedumbre de personas. Todos ellos 

suplicando poder rezar detrás del Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, obrar tal y como él 

obraría, así que partimos todos con él hasta que 

alcanzamos Dhu Al-Hulayfah. Allí Asmaa bint Umais 

dio a luz a Muhammad Ibn Abu Bakr, así que mandó 

preguntarle al Profeta, la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él: “¿qué hago?”. Él le dijo: “Lávate, y 

envuelve tus parte con un paño y continua tu 

peregrinación”. El Profeta, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, rezó en la mezquita y, al terminar, 

montó sobre su dromedaria marcada con un corte en 

la oreja y ésta se erigió en pie. Miré alrededor y, hasta 

donde me alcanzó la vista, solamente se podía ver una 

muchedumbre interminable que le acompañaba. Gente 

montada y a pie, a su derecha y a su izquierda, delante 

de él y detrás. El Profeta, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, se hallaba entre nosotros, 

descendiendo sobre él la Revelación, y solo él conoce 

su interpretación. Todo cuanto él hacía, lo hacíamos 

nosotros por igual. Empezó él a recitar en voz alta esta 

súplica: "Aquí estoy, Al-lah mío, aquí estoy, aquí estoy. 

No tienes asociados a Ti. Aquí estoy. Ciertamente la 

Alabanza y la merced te pertenecen. No hay asociados 

a Ti". Y detrás de él empezó la gente a repetir la misma 

súplica en voz alta. El Profeta, la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él, no les dijo nada por hacerlo y se 

limitó a seguir recitando esta súplica.  Dijo Yabir, que 

Al-lah esté complacido con él: no deseamos más que 

hacer el Hayy (peregrinación mayor), pero 

desconocíamos la Umrah (peregrinación menor). 

Hasta que llegamos con él a la Casa (Kaaba). Tocó su 

esquina y dio tres vueltas a la misma a paso ligero y 

cuatro caminando, y se dirigió al mausoleo de Ibrahim, 
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الصفا قرأ: ﴿إن الصفا واملروة من شعائر اهلل﴾ 
فبدأ بالصفا، فريق « أبدأ بما بدأ اهلل به[ »158]ابلقرة: 

عليه، حىت رأى ابليت فاستقبل القبلة، فوحد اهلل 
ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هل »قال: وكربه، و

امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير، ال هلإ إال اهلل 
وحده، أجنز وعده، ونَص عبده، وهزم األحزاب 

ثم داع بني ذلك، قال: مثل هذا ثالث مرات، « وحده
ثم نزل إىل املروة، حىت إذا انصبت قدماه يف بطن 

، حىت أىت املروة، الوادي سىع، حىت إذا صعدتا مىش
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 

َ
استدبرت لم أ

، «منكم ليس معه هدي فليحل، ويلجعلها عمرة
فقام رساقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول اهلل، 
ألعامنا هذا أم ألبد؟ فشبك رسول اهلل صىل اهلل عليه 

دخلت »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، 

فقالت: إن أيب أمرين  واكتحلت، فأنكر ذلك عليها،
بهذا، قال: فاكن يلع يقول، بالعراق: فذهبت إىل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حُمَرِّشاً ىلع فاطمة 
لذلي صنعت، مستفتيا لرسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم فيما ذكرت عنه، فأخربته أين أنكرت ذلك 

صدقت صدقت، ماذا قلت حني »عليها، فقال: 
قلت: امهلل، إين أهل بما أهل به قال « فرضت احلج؟
قال: فاكن « فإن ميع اهلدي فال حتل»رسولك، قال: 

مجاعة اهلدي اذلي قدم به يلع من ايلمن واذلي أىت 
به انليب صىل اهلل عليه وسلم مائة، قال: فحل انلاس 
لكهم وقَصوا، إال انليب صىل اهلل عليه وسلم ومن 

هوا إىل مىن، اكن معه هدي، فلما اكن يوم الرتوية توج
فأهلوا باحلج، وركب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 
فصىل بها الظهر والعَص واملغرب والعشاء والفجر، 
ثم مكث قليال حىت طلعت الشمس، وأمر بُِقبٍَّة من 
َشَعٍر تَُْضَُب هل بِنَمِرَة، فسار رسول اهلل صىل اهلل عليه 

la paz de Al-lah sea sobre él, y recitó: “Tomad, pues 

como lugar de oración el lugar en el que Ibrahim se 

situaba” [Corán, 2: 125]. Después dejó que el 

mausoleo se interpusiese entre él y la Casa. Mi padre 

decía, y estoy seguro de que lo transmitía del Profeta, 

la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: el 

Profeta, en las dos postraciones que rezó, leyó las 

suras de “Di: Él es el Único Al-lah” (Corán, 112: 1) y “Di 

¡Oh vosotros que negáis la verdad!” (Corán, 109: 1). 

Después volvió a la esquina y la tomó, y salió de la 

puerta hacia el monte de Safaa y, cuando ya estaba 

cerca de él, recitó: “he aquí, que As-Safa y Al-Marwa 

están entre los símbolos establecidos por Al-lah” 

(Corán, 2: 158). Dijo: “Comienzo con lo que ha 

comenzado Al-lah” y empezaba a subir Safaa hasta 

que vio la Casa. Entonces se dirigió a la quibla, y dijo: 

"No hay dios excepto Al-lah, único, sin asociado, suyo 

es el reino y suya es la alabanza y es sobre toda cosa 

Poderoso. No hay dios excepto Él, cumplió su 

promesa, le dio la victoria a su siervo y Él solo derrotó 

a las facciones”. Después hizo una súplica. Dijo: “El 

Profeta repetía ésta tres veces”. Descendió hacia 

Marwa, cuando sus pies descendían por el cauce del 

río, se apresuraba y, cuando comenzaban a subir, 

caminaba. Así hasta llegar a Marwa. En Marwa hizo 

exactamente lo mismo que había hecho en Safaa. 

Cuando hubo alcanzado la última vuelta de su 

recorrido en Marwa, dijo: “Si hubiera sabido lo que 

ahora sé, no habría portado el animal para el sacrificio 

y con ello se habría quedado en una Umrah. Si hay 

alguien de ustedes que no haya portado un animal para 

el sacrificio, que rompa la prohibición impuesta por la 

peregrinación y que haga de ella una Umrah”. Se 

levantó Suraqa Ibn Malik Ibn Yaacham y dijo: “Oh, 

Profeta de Al-lah, ¿solamente para este año o para 

siempre?”. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él, entrecruzó sus dedos y dijo: “La Umrah 

ha entrado en el Hayy dos veces. No, ciertamente es 

para siempre, siempre”. Alí volvió de Yemen con los 

animales del sacrificio que le traía al Profeta, la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, y encontró que 

a Fátima, que Al-lah esté complacido con ella, había 

culminado la peregrinación, vestía ropa de color y se 

había pintado los ojos con kohol. Él se lo recriminó y 

ella le respondió: “mi padre me lo ha ordenado”. Dijo: 

Alí decía en Irak “fui a ver el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, después de haber 

recriminado a Fátima lo que había hecho, y para 

preguntarle al Profeta, la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él, acerca de lo que ella dijo sobre él. Le 
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وسلم وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر 
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: 
شهركم هذا، يف عليكم، كحرمة يومكم هذا يف 

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 

فاتقوا اهلل يف النساء، املطلب، فإنه موضوع لكه، 
فإنكم أخذتموهن بأمان اهلل، واستحللتم فروجهن 
بكلمة اهلل، ولكم عليهن أن ال يُوطِئ ُفرَُشُكم 
أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضبا 
ٍح، وهلن عليكم رزقهن وكسوتهن  غري ُمرَبِّ
باملعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 

هلل، وأنتم تسألون عين، فما أنتم اعتصمتم به، كتاب ا
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديَت « قائلون؟

ونصحت،َ فقال: بإصبعه السبابة، يرفعها إىل السماء 
ثالث « امهلل، اشهد، امهلل، اشهد»وَينُْكتُها إىل انلاس 

مرات، ثم أذن، ثم أقام فصىل الظهر، ثم أقام فصىل 
رسول اهلل العَص، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب 

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 
ْفَرة قليال، حىت اغب الُقرص،  الشمس، وذهبت الصُّ
وأرَْدَف أسامة خلفه، ودفع رسول اهلل صىل اهلل عليه 

َماَم حىت إن رأسها وسلم وقد َشنَ  َق للقصواء الزِّ
أيها انلاس، »يلصيب َمْورَِك رَْحِلِه، ويقول بيده ايلمىن 

لكما أىت حبال من احلبال أرىخ «. السكينة السكينة
هلا قليال، حىت تصعد، حىت أىت املزدلفة، فصىل بها 
املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني، ولم يسبح 

ول اهلل صىل اهلل عليه بينهما شيئا، ثم اضطجع رس

informé de que he recriminado a Fátima lo que había 

hecho”. Él me dijo: “ella dice la verdad, dice la verdad. 

¿Qué dije yo cuando decreté el Hayy?” Dijo que Alí 

respondió: “Oh Al-lah, te pido seguir el camino de lo 

que ha iniciado tu Profeta”. Dijo: “Si hubiera tenido 

animal para el sacrificio, no habría culminado su 

peregrinación”. Dijo: El total de animales para el 

sacrificio que había traído Alí de Yemen y lo que le llevó 

al Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 

él, era cien cabezas. Dijo después: toda la gente 

culminó la peregrinación antes y con ello acortaron el 

tiempo estimado, excepto el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, y quien poseía 

consigo animales para tal fin. Cuando llegó el día de 

calmar la sed (tarwiyah), se dirigieron a Mina y 

prosiguieron con la peregrinación mayor (Hayy). El 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

subió y rezó allí las oraciones del duhur, el asr, el 

magrib, el ichaa y el fayr. Descansó un poco hasta que 

salió el sol y ordenó que se instalara una cúpula de tela 

en Nimarah. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él, siguió su camino mientras que Quraich 

creían que aún estaba parado en Al-Machaar Al-

Haram, como precisamente hacían los quraichíes en la 

época preislámica del desconocimiento (Yahiliya). Así, 

el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 

él, siguió hasta Arafa. Encontró que se había instalado 

la cúpula en Nimarah, así que alojó bajo ella hasta que 

se puso el sol. Ordenó a su dromedaria que se 

arrodillara y lo hizo. Se subió y descendió con ella hacia 

el cauce del río. Allí predicó entre las gentes. Dijo: 

“Vuestra sangre y vuestros bienes son haram (sacros) 

para vosotros, como es este día sacro, de este mes 

sacro, en este lugar. Todas las tradiciones del periodo 

preislámico de la Yahiliya de bajo de mis pies quedan 

saldadas, como debajo de mis pies queda saldada la 

sangre de la Yahiliya. La primera sangre que se 

desperdició fue la de Ibn Rabiaa Ibn Al-Hariz. Lo 

amamantaba una mujer de Bani Saad, pero lo mató 

Hudail. También la usura de la Yahiliya aquí queda 

saldada, y lo primero que aquí dejo es nuestra usura, 

la usura de Abbas Ibn Al-Mutalib. Aquí queda toda 

saldada. Temed a Al-lah en vuestras mujeres, puesto 

que las habéis tomado con la protección de Al-lah. Os 

es lícito tomarlas en matrimonio gracias a la palabra de 

Al-lah, al igual que ellas están obligadas a no permitir 

que entre en vuestro hogar ninguna persona que no 

soportáis. Si lo hicieran, golpeadles duramente. 

Vosotros estáis obligados a retribuirlas y a cubrir sus 

necesidades de vestido dentro de los límites 
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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 
تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، واكن رجال 

شعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول اهلل صىل حسن ال
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 

وجهه  يده من الشق اآلخر ىلع وجه الفضل، يَصف
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 انَصف 

ثم أعطى عليا،  إىل املنحر، فنحر ثالثا وستني بيده،
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: 
ب، فلوال أن يغلبكم انلاس ىلع عبد املطل

 فناولوه دلوا فرشب منه.« سقايتكم لَْنَْعْت ُمعكم

conocidos. Os he dejado un legado que, si os aferráis 

a él, no os extraviareis: es el Libro de Al-lah. Si se os 

pregunta por mí, ¿qué diréis?”. Respondieron: 

“atestiguamos que nos has hecho llegar el mensaje, 

has cumplido y nos has aconsejado”. Él dijo, elevando 

su dedo índice hacia el cielo y dirigiéndolo a los 

presentes, “Oh Al-lah, atestigua, Oh Al-lah, atestigua” 

(lo dijo tres veces). Después llamó a la oración, se 

dispuso a ella y rezó la oración del duhur, después de 

ella, se dispuso para la oración del asr y la rezó. No 

realizó ningún otro rezo entre las dos oraciones. El 

Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 

se montó después hasta llegar a la parada de Arafa. 

Sentó su dromedaria sobre las rocas, tomó la cuerda 

de los caminantes con la mano y se dirigió a la quibla. 

Permaneció de pie hasta que se puso el sol. La luz del 

acoso se había disipado un poco y el círculo solar se 

había puesto por completo. Montó Osama detrás de él 

y se apresuró, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, sobre su dromedaria, a la que llevaba los 

estribos tan estirados que pareciera que su cabeza 

tocaba la parte trasera de su montura. Con su mano 

derecha señalaba y al tiempo que decía: “Oh gente, 

tranquilidad, tranquilidad”. Cada vez que alcanzaba un 

montículo, le soltaba un poco más los estribos para que 

pudiera subir y así hasta que llegó a Muzdalafa. Allí 

rezó las oraciones del magrib y el ichaa, con una única 

llamada a la oración pero con dos disposiciones al 

rezo, una para cada oración. Entre estas dos oraciones 

no hizo ninguna proclama de alabanza (tasbih). Una 

vez hubo terminado, el Profeta, la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él, se recostó hasta que rayó el alba. 

Rezó la oración del fayr cuando se hizo el alba, 

después de una llamada a la oración y una disposición 

a ella. Al terminar, montó su dromedaria hasta llegar al 

Machaar al-haram. Se dirigió a la quibla, suplicó a Al-

lah, lo ensalzó y pronunció el himno de alabanza y 

unicidad de Al-lah. Permaneció de pie hasta que la 

claridad se hizo plena. Se apresuró antes de que 

saliera el sol y detrás de él llevaba Al-Fadil Ibn Abbas, 

que era un hombre de frondosa melena, de tez blanca 

y hermoso. En su camino, la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, se cruzaron unas mujeres montadas 

sobre dromedarios y cabalgando apresuradas. Al-Fadil 

se quedó mirándolas, pero el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, puso su mano sobre 

la cara Al-Fadil, así que éste giró la cara hacia el otro 

lado para seguir mirando. El Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, movió su mano para 

volver a ponerla en la cara Al-Fadil y de este modo 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

296 
 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

impedir que siga mirando. Así estuvo hasta que llegó a 

entrar en el cauce del río Muhassar, donde se apresuró 

un poco y emprendió el camino intermedio, el que sale 

al monolito (Yamrah) mayor, y de ahí hasta llegar al 

monolito que hay cerca del árbol. Lanzó siete 

piedrecitas y con cada lanzamiento decía “Al-lah es el 

más grande”. Cogía la piedrecita con dos dedos y la 

lanzaba como si quisiera darle a un blanco. Las lanzó 

desde el cauce del río y luego se marchó al lugar de 

sacrificio. Allí sacrificó sesenta y tres dromedarios con 

su mano, luego le pasó el testigo a Alí para que 

sacrificara los restantes. Así lo incluyó en su ofrenda 

de sacrificio (hadi). Después ordenó escoger de cada 

dromedario sacrificado una parte y se pusieron en una 

olla. Se cocinó la carne. Comieron después la carne y 

bebieron el caldo. Luego el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, montó en su 

dromedaria y se dirigió a la Casa (kaaba) y allí en Meca 

rezó la oración del duhur. Encontró los hijos de Abd-

Almuttalib sacando agua del pozo de Zamzam y les 

dijo: “hijos de Abd-Almuttalib, tirad de la polea para 

sacar el agua, que yo os ayudaría a sacarla si no fuese 

porque, al hacerlo, toda la gente competiría con 

vosotros en sacarla”. Le ofrecieron un cubo y bebió de 

él. De los hadices verídicos de Muslim. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف كيفية حج انليب صىل اهلل 
عليه وسلم، وأن حجته اكنت يف السنة العارشة 
للهجرة، وأنه اكن قارناً احلج والعمرة وساق معه 

من اهلدي، ولم حيرم بمثل ما أحرم به إال قلة 
الصحابة ممن ساقوا اهلدي، منهم يلع بن أيب طالب 
ريض اهلل عنه، قال اإلمام انلووي يف رشحه ىلع 
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 

وقد تكلَّم انلاس  داود كرواية مسلم، قال القايض:
ىلع ما فيه من الفقه وأكرثوا، وصنَّف فيه ابن املنذر 
ج من الفقه مائة ونيًفا وِخسني  جزًءا كبرًيا، وخرَّ
نواًع، ولو تقىص لزيد ىلع هذا القدر قريب منه" ا ـه

 ومعىن مفرداته ومجله قد سبقت.

** 
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 رواه مسلم راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
منها، فقتل شهيًدا بغزوة مؤتة فزتوَّجها أبو بكر الصديق، فودلت هل  أسماء بنت ُعميس : اخلثعمية اكنت حتت جعفر بن أيب طالب، وأوالده •

ًدا يف امليقات، وبعد وفاة أيب بكر تزوجها يلع بن أيب طالب   .-ريض اهلل عنهم أمجعني-حممَّ
وقدامها، يلمنع اخلارج، ويف استثفري : استثفار املرأة أن تشد ىلع وسطها شيئًا ثم تأخذ خرقة عريضة، جتعلها يف حمل ادلم، وتشدها من ورائها  •

 .معناها احلفائظ النسائية املوجودة اآلن

، ويه اليت ُسِبقت، فشقَّ ذلك ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-، ويه اليت هاجر عليها انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم-القصواء : اسم نلاقة للنيب  •
 .الصحابة

 .ابليداء : يه الفالة، مجعها بِيْد •

فع صوته باتللبية، اليت تشتمل ىلع توحيد اهلل تعاىل بألوهيته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته، فلك أنواع اتلوحيد اثلالثة تشتمل أهلَّ باتلوحيد : ر •
 ."عليها اتللبية، وفيه تعريض ملا اكن يفعله أهل اجلاهلية من قوهلم: "إالَّ رشيًكا هو لَك تملكه، وما ملك

 .مه، فمعىن بلَّيك: إجابة لك بعد إجابة، وإقامة ىلع طاعتك دائمة، واملراد باتلثنية اتلأكيد واتلكثريبَلَّيَْك : أصله ألبَّ باملاكن إذا لز •

 .الركن : هو الركن الرشيق من الكعبة املرشفة، اذلي فيه احلجر األسود، واذلي يمسح منه احلجر األسود •

مل هو اإلرساع يف امليش واهلرولة، وذلك يف اثلالثة األ • َول من طواف القدومفرمل : الرَّ
ُ
 .شواط األ

 .املرشفة مقام إبراهيم : هو احلََجر اذلي اكن يقوم عليه إبراهيم أثناء بنائه ابليت هو وإسماعيل، وهو اآلن يف حاشية املطاف، جتاه باب الكعبة •

ن الشعائر املقدسة، قال تعاىل: }إِنَّ الصفا : مجع صفاة، وهو احلجر الضخم الصدل األملس، وهكذا هذا املشعر، وهو أصل جبل أيب قيس، وهو م •
{ ]ابلقرة:  ِ َفا َوالَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اّللَّ  ]158الصَّ

َفا  املروة : مجعها مرو يه احلجارة ابليض الرقاق الرباقة يف الشمس، وهكذا صفة املروة اليِت يه أحد املشاعر املقدسة، قال تعاىل: }إِنَّ  • الصَّ
{ ]ابلقرة: َوالَْمْرَوَة ِمْن َشعَ  ِ  .]158ائِِر اّللَّ

 .شعائر اهلل : الشعائر مجع شعرية ويه أعالم اإلسالم، والشعائر هنا يه أعالم احلج، يلقوم احلاج بتعظيمها، والطواف بهما •

هلل نلبيه، حني هزم أجنز : جنز الوعد جنًزا تعجل، ويتعدى باهلمزة وباحلرف، فيقال: أجنزته وجنزت به إذا عجلته، وقد حتقق هذا الوعد بنَص ا •
 .األحزاب وحده

ل، و"وعد" يستعمل يف اخلري والرش، فيقال: وعده خرًيا وباخلري، ورًشا وبالرش، و املراد هنا األول •  .وعده : أمَّ

ًدا  •  .ح ابلالدىلع أعدائه، حىت صارت هل الغلبة عليهم، وفت -صىل اهلل عليه وسلم-نَص عبده : أاعنه وقواه، واملعىن: نَص اهلل نبيه حممَّ

 .هَزم : هزمه كرسه وفلَّه، فاالسم اهلزيمة، واجلمع هزمات •

ىل: األحزاب : األحزاب: هم تلك القبائل اذلين حتزبوا، وجتمعوا وحارصوا املدينة، فهزمهم اهلل تعاىل وحده من غري قتال اآلدميني، قال تعا •
رَْسلْنَا َعلَيِْهْم ِرحيًا وَُجنُوًدا لَْم تََروَْها{ ]ا

َ
ُ الُْمْؤِمِننَي الِْقتَ 9ألحزاب: }فَأ ا َوَكىَف اّللَّ يَن َكَفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم َينَالُوا َخرْيً ِ ُ اذلَّ اَل َواَكَن [، وقال تعاىل: }َورَدَّ اّللَّ

ُ قَِويًّا َعِزيًزا )  .({ ]األحزاب[25اّللَّ

 .طن الوادي : ما خيف منه، واخنفض •

يد، وقت شعرية السيع يف بطن الوادي، واآلن ماكن العْدو هو ما بني الَعلََمنْيِ األخَضين، الذلين هما عالمة سىع : املراد بالسيع هنا الَعدو الشد •
 .ىلع ضفيت الوادي

 .اءيوم الرتوية : هو ايلوم اثلّامن من ذي احلجة، سيم بذلك، ألنَّهم اكنوا يرتوون فيه املاء يلوم عرفة، ذلك أنَّه لم يكن فيه حينذاك م •

 .سار فيه، وأجازه باأللف قطعه ومعناه هنا: جاوز املزدلفة، ولم يقف بها بل توجه إىل عرفات فأجاز : •

 عرفة : يه مْشعر حالل، فيه خارج حدود احلرم ألنَّها واقعة يف احلل  ويه املاكن اذلي جيتمع فيه احلجاج يوم اتلاسع •

 .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 مَضوبة يف األرض •  .رُضِ

ين هما منتىه حد احلرم من اجلهة الرشقية، فهما حماذيان ألنصاب احلرم، فنمرة تكون ىلع يمني اخلارج من املأزمني نَِمَرة : اسم جبلني صغري •
 .واألنصاب عن يساره، ووادي عرنة يفصل بني نمرة وبني عرفات

 . غريببطن الوادي : أي وادي عرنة اذلي فيه مقدمة مسجد نمرة، ووادي عرنة ليس من موقف عرفات بل هو حدها ال •
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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 

 .واقف ىلع الصخرات وبني يديهحبْل املشاة : وهو الطريق اذلي يسلكه املشاة، ويكون هذا احلبل أمام ال •

 .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،  •
 .ص، فأزال ذلك االحتمال، بقوهل حىت اغب القرصفإنَّ هذه تطلق جماًزا ىلع مغيب معظم القر

 .دفع : يقال دفع السيل من اجلبل إذا انصب منه، وادلفع هنا املراد به: اإلفاضة من عرفة إىل مزدلفة •

 .شنَق : ضمَّ وضيَّق •

َمام : هو اخليط اذلي يشد إىل احللقة اليت يف أنف ابلعري، يلقاد به، ويمنع به •  .الزِّ

 ."الرْحل، جيعل عليه الراكب رجله، وتسميها العامة "مريكة مورِك : املوضع من •

 .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 •

 .لطيف من الرمل الضخمَحباًْل : وهو اتلل ال •

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 انلحراملزدلفة : مأخوذ من االزدالف، وهو اتلقرب، فاحلاج يتقرَّب بها من عرفة إىِل مىن، وتسىم مَجْ  •

 .لم يسبح بينهما : أي لم يصلِّ نافلة بني صاليت املغرب والعشاء •

 .املشعر احلرام : هو جبل صغري يف املزدلفة، يسىمَّ قَُزح ، وقد أزيل وجعل ماكنه املسجد الكبري املوجود اآلن يف مزدلفة •

 .يف أسفر يعود إىل الفجر املذكورأسفر جًدا : أي إسفاًرا بالًغا، والضمري  •

ه بسيل حُمرَسِّ : هو واٍد يقع بني مزدلفة ومىن، وليس من واحد منهما، وإنما هو برزخ حاجز بينهما، ورافده جبل ثبري األثربة، ومنتهاه ملتقا •
 .مزدلفة، ثم يتَّجهان حىت جيتمعا بوادي عرنة املتجه غرًبا إىل ابلحر األمحر يف جنوب جده

 .أي حث دابته، واستخرج جريها حرَّك : •

 .الطريق الوسطى : يه الطريق القاصدة إىل اجلمرات •

 اجلمرة : مجعها مِجار، واجِلَمار عند العرب احلجارة الصغار، وبه سميت مجار مىن •

ة بني سبابتيه ويريم بها، حىص احلذف : قدر احلصاة مثل حبة ابلاقالء، أو الفول. واخلذف: هو الريم باحلىص باألصابع، وذلك بأن جيعل احلصا •
 .قال ابن األثري: ويستعمل يف الريم والَضب

 .حَنر : انلحر هو الطعن بالسكني، أو احلربة يف الوهدة، اليت بني أصل العنق والصدر، وانلحر لإلبل خاصة •

كثري، واملعىن هنا: دفع من مىن إىل الكعبة فأفاض إىل ابليت : اإلفاضة يف األصل الصب، فاملراد بهما ادلفع بكرثة، تشبيًها هلا بفيض املاء ال •
 .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

ثلاين فإذا حاذى الَعلَم األخَض هرول حىت العلم اثلاين ألنَّ ما بينهما اكن هو بطن الوادي، واهلرولة خاصة للرجال، وبعد جماوزة الَعلَم ا -23 .3
 .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 قَصَّ من شعره وحلَّ

الة الظهر، والعَص، واملغرب، والعشاء، وفجر يوم اتلاسع استحباب اتلوجه إىل مىن للحج يوم الرتوية، وهو اثلامن من ذي احلجة، وص -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
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رة يف عرفة، ويه ليست بعرفة وإنما "نمرة" شعب بني قوهل: "ثم أىت عرفة، فوجد القبة قد رُضبت هل بنمرة" هذا الالكم يشعر بأنَّ نم -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

 .لظهر والعَص فيها مجًعا، وهذا اجلمع متَّفق ىلع مرشوعيتهاستحباب ابلقاء بنمرة إىل ما بعد الزوال، وصالة ا -28 .9

 .استحباب اخلطبة لإلمام؛ يلعلم انلاس صفة الوقوف، ويذكرهم بِعظم هذا ايلوم، وحيثهم ىلع االجتهاد فيه بادلاعء واذلكر -29 .10

ستحب مجع اتلقديم هنا يلتسع وقت الوقوف، بعد الزوال يذهب إىل مسجد نمرة، فيصيل بها مع اإلمام الظهر والعَص مجًعا وقًَصا، وا -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

 .فة يكون بعد الغروب، وقبل الصالةادلفع من عرفة إىل مزدل -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 ولغري  .هم 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

يف ادلاعء، فإنَّه موقف عظيم، تسكب فيه العربات، وتُقال ويلكرث من االستغفار واتلَضع، واخلشوع، وإظهار الضعف، واالفتقار، وُيلحَّ  -36 .17
 .اكفيه العرثات، وهو أعظم جمامع ادلنيا. فإنَّ تلك أسباب نصبها اهلل مقتضية حلصول اخلري، ونزول الرمحة، فإن لم يقدر ىلع ابلاكء فليتب

 .استحباب مجع صاليت املغرب والعشاء بمزدلفة تأخرًيا -37 .18

 .بمزدلفة حىت طلوع الفجر، والصالة، وابلقاء إىل قرب طلوع الشمساستحباب ابلقاء  -38 .19

 ابلداءة بريم مجرة العقبة يوم انلحر، ويكون ذلك بعد طلوع الشمس، وال يريم غريها هذا ايلوم -39 .20

 .أن يكون احلىص بقدر ابلاقالء أو الفول -40 .21

 .وجوب انلحر ىلع اآلفايق: القارن واملتمتع -41 .22

... 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 ركب -42 .23
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

 .لعلماءجاز، بال نزاع بني ا

 ...جواز السجع إذا اكن غري متلكف: نَص عبده هزم األحزاب وحده  -43 .24

 .أنَّ احلُليفة يه ميقات أهل املدينة، ومن أىت عليها من غري أهلها -1 .25

 .استحباب اغتسال احلائض وانلفساء لإلحرام، فغريهما يكون أوىل بذلك -2 .26

 .، ويقوم مقامها احلفائظ املستعملة اآلناستحباب استثفار احلائض وانلفساء يف حالة اإلحرام -3 .27

 .صحة إحرام احلائض وانلفساء، فإذا طرأ احليض وانلفاس بعد اإلحرام، فجواز املِض فيه من باب أوىل -4 .28

إذا اكن اإلحرام وقت فريضة أو بعد نافلة هلا سبب، كسنة الوضوء، استحب أن يكون اإلحرام بعد تلك الصالة، وإن لم يكن يشء من  -5 .29
 .ك، فال يصيل ألجل اإلحرام صالة خاصة؛ ألنَّه ال ديلل عليه، والعبادات توقيفية، وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو أوىلذل

م أنَّ انلَّيبَّ  -6 .30 هلَّ باإلحرام باملسجد بعد انَصافه من الصالة،  -صىل اهلل عليه وسلم-اإلهالل باتللبية حينما يستقل املحرم مركوبه، وتقدَّ
َ
أ

ث بما سمع ورأى  .ولعلَّ جابًرا من اذلين لم يسمعوا إهالهل إالَّ بعد استوائه ىلع ناقته فحدَّ

ماهلا عليه، ففيها أنواع اتلوحيد اثلالثة، فتوحيد اإلهلية يف "بليك ال رشيك لك بليك" فهو االستقامة ىلع تسمية اتللبية توحيًدا الشت -7 .31
ات صفاته عبوديته وحده، وتوحيد الربوبية يف إثبات "أنَّ انلعمة لك وامللك ال رشيك لك" وتوحيد األسماء والصفات يف إثبات "احلمد" املتضمن إثب

 .تعاىل الاكملة

 .باتلوحيد خمالفة تللبية املرشكني الرشكية -صىل اهلل عليه وسلم-ارة إىل إهالهل اإلش -8 .32

 .الطواف -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ حتيَّة املسجد ابلدء بالطواف يف ابليت، فأول يشء بدأ به  -9 .33

 .رشط الطواف ابلدء من الركن اذلي فيه احلجر األسود -10 .34

ول، وامليش يف األربعة ابلاقية، والرمل خاص يف طواف القدوم استحباب الرمل يف األشواط اثلالث -11 .35
ُ
 .األ
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{ ]ابل -12 .36 ] 125قرة: استحباب صالة ركعيت الطواف خلف مقام إبراهيم، وقد تال عليه الصالة والسالم قوهل تعاىل: }ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصىلًّ
 .ام إبراهيم يف هذا احلجر املعروففيكون فعله تفسرًيا للصالة املذكورة يف اآلية، وتعيني مق

 .استحباب استالم احلجر بعد صالة ركعيت الطواف وقبل السيع، وليس بواجب بإمجاع العلماء -13 .37

لك طواف بعده سيع، يسن أن يعود الُمحرم إىِل احلجر فليستلمه قبل السيع إن أمكن، خبالف ما إذا لم يكن بعده سيع، فال يستلم  -14 .38
 .بعد الركعتني

يع يكون بعد طواف النسك وال يتقدمه،  وإن سىع قبل أن يطوف لم جيزئه السيع -15 .39  .أنَّ السَّ

 .استحباب املواالة بني الطواف والسيع -16 .40

َفا َوالَْمْروَ  -17 .41 ِمْن َشَعائِِر  ةَ ابلداءة بالسيع من الصفا، فلو بدأ باملروة لم يعتد بالشوط األول، وابلدء بالصفا هو تفسري لقوهل تعاىل: }إِنَّ الصَّ
{ ]ابلقرة:  ِ م اهلل ذكره158اّللَّ  .[، فقد بدأ بما قدَّ

استحباب ريق الصفا واستقبال القبلة حينما يطلع عليه، وهو سنة، فيوحد اهلل، ويكربه، وحيمده بما ورد، ولو ترك صعوده فال يشء  -18 .42
 .عليه

حجة الوداع اليت جتلت فيها قوة اإلسالم بعد ضعفه، وظهور ادلين بعد خفائه،  اذلكر املرشوع ىلع الصفا واملروة مناسب للمقام؛ ألنَّه يف -19 .43
املرشكني وحدهم،  واجلهر بعبادة اهلل تعاىل بعد إرسارها يف مكة، والقيام بركنية احلج ذلك العام خالًصا هلل تعاىل، بعد أن اكن احلج ال يؤدى إالَّ من

 .فمن يقول يستشعر ويتذكر هذ املعاين

 .كر املرشوع يكرره ىلع الصفا ثالث مرات يتخللهن ادلاعء؛ ألنَّ هذا املشعر العظيم من مواطن اإلجابةاذل -20 .44

 املراجع:املصادر و

توضيح األحاكم  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب -
فتح ذي  - -ه. 1423 بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع

 -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
   (10622) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

ةحديث ُسبيع   ة األسلمية يف الِعدَّ

Me vestí al caer la tarde y fui a ver al 
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz. Le pregunté mi duda y él me dictaminó 
que yo ya podía contraer matrimonio 

después de dar a luz, y me pidió que me 
casara si me apetece. 

 :احلديث .1714
أنها اكنت  -ريض اهلل عنها-ألسلمية عن سبيعة ا

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 
ل هلا: ما يل أراك متجملة؟ لعلك ترجني انلاكح؟ فقا

واهلل ما أنت بناكح حىت يمر عليك أربعة أشهر 
وعرش.  قالت سبيعة: فلما قال يل ذلك: مجعت يلع 

صىل اهلل عليه -ثيايب حني أمسيت، فأتيت رسول 
فسأتله عن ذلك؟ فأفتاين بأين قد حللت حني  -وسلم

وقال ابن «.  يلوضعت محيل، وأمرين بالزتويج إن بدا 
وإن -شهاب: وال أرى بأسا أن تزتوج حني وضعت 

 ، غري أنه اليقربها زوجها حىت تطهر.-اكنت يف دمها

** 

1714. EL HADIZ: 

De Sabiaa Al-Aslamiya, que Al-lah esté complacido 

con ella, que estaba casada con Saad Ibn Jawla, el 

cual pertenecía a Banu Amir Ibn Luay y había 

participado en la batalla de Badr, pero murió en la 

Peregrinación de la Despedida estando su mujer 

embarazada. Ella esperó el tiempo necesario hasta dar 

a luz, y cuando ya se recuperó del parto, se acicaló 

para que la vieren los pretendientes. Abu As-sanabil 

Ibn Baakak, un hombre del clan de Banu Abd Adar, 

entró donde se encontraba y le dijo: ¿por qué te has 

acicalado? ¿No estarás desenado casarte? Por Al-lah 

que no puedes contraer matrimonio hasta que no 

pasen cuatro meses y diez. Sabiaa dijo entonces: 

cuando me dijo eso, me vestí al caer la tarde y fui a ver 

al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Le 

pregunté mi duda y él me dictaminó que yo ya podía 

contraer matrimonio después de dar a luz, y me pidió 

que me casara si me apetece. Y dijo Ibn Chihab: no 

veo mal en que la mujer se case después del parto -

aunque estuviese sangrando durante el puerperio- a 

condición de que su marido no mantenga relaciones 

con ella hasta que no esté pura. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

تويف سعد بن خولة عن زوجته سبيعة األسلمية ويه 
حامل، فلم تمكث طويال حىت وضعت محلها. فلما 
َطُهَرت من نَِفاسها جتملَّت، واكنت اعملة أنها بوضع 
محلها قد خرجت من عدتها وحلَّت لألزواج. فدخل 
عليها أبو السنابل، ويه متجملة، فعرف أنها متهيئة 

اب، فأنكر عليها بناء ىلع اعتقاده أنه لم تنته  للُخطَّ
عدتها، وأقسم أنه ال حيل هلا انلاكح حىت يمر عليها 
أربعة أشهر وعرش، أخذا من قوهل تعاىل: )واذِلين 
بْصَن بِأنُفِسهن  ُيتََوفْون منكم ويذرون أْزواجاً يرَتَ
أربعة أشُهر وعرشاً( واكنت غري متيقنة من صحة ما 

َد احلكم بالقسم. عندها من العلم، وادلاخل  أكَّ

** 

Saad Ibn Jawla murió estando su mujer Sabiaa Al-

Aslamiya embarazada. No pasó mucho tiempo antes 

de que ella diera a luz. Cuando ella se recuperó del 

puerperio y volvió a estar pura (ella sabía que al dar a 

luz concluía el periodo en el que no podía contraer 

matrimonio), se acicaló. Abu As-sanabil entró donde se 

encontraba y la encontró arreglada y acicalada, así que 

está deseando casarse. No obstante, él le juró por Al-

lah –dejándose llevar por su conjetura- que ella no 

podía contraer matrimonio hasta que no pasen cuatro 

meses y diez, tomando como referencia el texto 

coránico: “Y si alguno de vosotros muere y deja 

esposas, estas deberán permanecer, sin casarse, un 

período de cuatro meses y diez días” [Corán, 2:234]. 

Así que Sabiaa entró en duda acerca de lo que sabía 

hasta entonces al respecto de este tema, máxime 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 ُسبَيعة : بضم السني، وفتح ابلاء املوحدة، ويه صحابية جليلة •
 .سعد بن خولة : صحايب بدري من بين اعمر بن لؤي، كما يف املنت •

 .فلم تنشب : بفتح الشني، أي لم تمكث طويال •

 .ديد الالم، معناه، ارتفع نفاسها وطهرت من دمهاَتَعلَّت ِمن نَِفاسها : بفتح العني وتش •

 جتملت : تزينت •

 .أبو السنابل بن بعكك : صحايب مشهور بكنيته قيل اسمه :عمرو، وقيل :حبة بابلاء، وقيل : حنة بانلون •

 وأمرين : أذن يل •

 :فوائد احلديث
 .وجوب العدة ىلع املتوىف. عنها زوجها .1

 .أن عدة احلامل، تنتيه بوضع محلها .2

 .وضع )ودل( وفيه خلق إنسانيدخل يف احلمل ما  .3

 .أربعة أشهر وعرش للحرة وشهران وِخسة 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

 خيطبهاجواز جتمل املرأة بعد انقضاء عدتها ملن  .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

 املراجع:املصادر و

وط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤ
 ـه( تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه 1408بريوت، مؤسسة قرطبة، مدينة األندلس، )  -(، دار اثلقافة العربية، دمشق 2األرناؤوط، )ط

 ـه(  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -(، مكتبة الصحابة، األمارات 10وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط
، دار 1ه( اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، )1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط

محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه(  1381الفكر، دمشق، )
 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376

   (6046) الرقم املوحد:

فأتت انليب صىل اهلل عليه وسلم، فسأتله عن ذلك، 
فأفتاها حبلها لألزواج حني وضعت احلمل، فإن 
أحبت الزواج، فلها ذلك، عمال بقوهل تعاىل: )َوأوالُت 
األمحال أجلُُهن أن يَضْعَن مَحْلَُهن(. فاملتوىف عنها 

كن زوجها ويه حامل تنتيه عدتها بالوالدة، فإلم ت
 حاماًل فعدتها أربعة أشهر وعرشة أيام.

cuando Abu As-sanabil lo juró por Al-lah. Por ello 

decidió recurrir al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz. Fue a verlo para hacerle la consulta y el 

Mensajero de Al-lah le dictaminó que ya podía contraer 

matrimonio después de dar a luz, y que podía casarse 

si le apetece. Y en ese caso, Mensajero de Al-lah aplicó 

las palabras del Todopoderoso cuando dice: “y para las 

que estén embarazadas, el fin de su período de espera 

llegará cuando den a luz” [Corán, 65:4]. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي وأمحدرواه أبو داود والرتمذ راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 خري : أحسن، وأفضل، وأنفع •
 الصحابة : مجع صاحب، أو بمعىن: ُصْحبَة •

 الرسايا : مجع رسية، ويه القطعة من اجليش •

 من قلة : أي: بسبب قلة عددهم •

 :فوائد احلديث
 أن يف اجلماعة تعاونا ىلع اخلري .1

 أن اهلزيمة قد تكون لقلة ادلين، أو اإلعجاب بالكرثة وعدم اتلولك ىلع اهلل، وحنو ذلك .2

 املراجع:املصادر و

بهجة  -ه . 1428دمشق، الطبعة األوىل، -ض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريريا -
طىف نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مص -ه 1418الطبعة األوىل -انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي

خري الصحابة أربعة، وخري الْسايا أربعمائة، 
وخري اجليوش أربعة آالف، ولن يغلب اثنا 

 عرش ألفا من قلة
 

Los mejores compañeros son cuatro,la 
mejor "saraya"(grupo de soldados)es el de 
cuatrocientos,los mejores ejércitos son los 

de cuatro mil y no se vence a doce mil 

 :احلديث .1715
خري »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن ابن عباس 

ْرَبُعِمائة، وخري 
َ
ايَا أ َ الصحابة أربعة، وخري الرسَّ

اجليوش أربعة آالف، ولن ُيْغلََب اثنا عرش ألفا ِمْن 
 «قِلَّةٍ 

** 

1715. EL HADIZ: 

De Ibn 'Abbas,que Allah esté complacido con 

él,marfu'an:"Los mejores compañeros son cuatro,la 

mejor "saraya"(grupo de soldados)es el de 

cuatrocientos,los mejores ejércitos son los de cuatro 

mil y no se vence a doce mil". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ْحبة أربعة، وأن أفضل رسية  املعىن: هو أن أحسن الصُّ
نة من أربعمائة، وأن أنفع اجلنود اذلين  يه الـُمكوَّ
بلغوا أربعة آالف، وأن اجليش إذا بلغ عدده اثنا 
عرش ألف جندي، واملراد فصاعدا، فإنه ال ُيْهزم، 

ال ُيْهزم بسبب قلة عدده، وإنما قد يهزم وإذا ُهِزم فإنه 
ألسباب أخرى: مثل قلة ادلين، أو اإلعجاب بالكرثة، 
أو الوقوع يف املعايص، أو عدم اإلخالص هلل تعاىل، 

 وحنو ذلك

** 

El significado es que la mejor compañía es cuatro 

personas,que la mejor"saraya"(grupo de soldados)es 

la compuesta por cuatrocientos,y que los mejores 

soldados son los que su cantidad es cuatro mil.Y que 

el ejército,si alcanza la cantidad de doce mil soldados,y 

lo que se quiere decir es éstos o más,no es posible que 

sea vencido.Y si es vencido no es a causa de que sean 

poca cantidad de soldados,si no que las causas son 

otras,como por ejemplo,la falta de su compromiso 

religioso,que estén asombrados y confiados ellos 

mismos por su gran número,que caen en faltas o la 

carencia de sinceridad en cuanto a Allah,el Altísimo y 

similar. 
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سنن أيب داود، أليب داود السجستاين، حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد،  -ه. 1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -اخِلن وغريه، مؤسسة الرسالة
 .املكتبة العَصية

   (5956) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 دخل يلع : يف حجرِت •
 انظرن : تأملن •

 -صىل اهلل عليه وسلم-دخل يلع رسول اهلل 
وعندي رجل، فقال: يا اعئشة، من هذا؟ قلت: 

ضاعة. فقال: يا اعئشة: انظرن من أيخ من الر
 إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من املجاعة

 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, entró donde yo me encontraba y vio 
que había un hombre conmigo en casa. 

Dijo: Oh Aicha, ¿quién es este? Le dije: mi 
hermano de leche. El dijo: Oh Aicha, vigilad 

quién son vuestros hermanos, puesto que 
el amamantamiento es cuando se pasa 

hambre. 

 :احلديث .1716
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 

وانكن؟ فإنما الرضاعة من اعئشة: انظرن من إخ
 «.املجاعة

** 

1716. EL HADIZ: 

De Aicha, que Al-lah esté complacido con ella, que dijo: 

“El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, entró 

donde yo me encontraba y vio que había un hombre 

conmigo en casa. Dijo: Oh Aicha, ¿quién es este? Le 

dije: mi hermano de leche. Él dijo: Oh Aicha, vigilad 

quién son vuestros hermanos, puesto que el 

amamantamiento es cuando se pasa hambre.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

دخل انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اعئشة، فوجد 
فتغري  -وهو ال يعلم عنه -ا من الرضاعةعندها أخاه

وجهه صىل اهلل عليه وسلم، كراهًة تللك احلال، 
ًة ىلع حمارمه. فعلمت السبَب اذلي غريَّ وجهه،  وَغرْيَ
فأخربته: أنه أخوها من الرضاعة. فقال: يا اعئشة 
انظْرن وتثبنَت يف الرضاعة، فإن منها ما ال يسبب 

عليها اللحم  املحرمية، فال بد من رضاعة ينبت
وتشتد بها العظام، وذلك أن تكون من املجاعة، 
حني يكون الطفل حمتاجا إىل اللنب، فال يتقوت 
بغريه، فيكون حينئذ اكجلزء من املرضعة، فيصري 
كأحد أوالدها، ّفتثبت املحرمية، واملحرمية أن 
يكون حمرًما للمرضعة واعئلتها، فال حتتجب عنه، 

يف السفر، وهذا يشمل وخيلو بها، ويكون حمرمها 
املرضعة وزوجها صاحب اللنب، وأوالدهما وإخوانهما 

 وآباءهما وأمهاتهما.

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, entró 

donde se encontraba Aicha y vio que estaba con ella 

su hermano de leche, el cual no conocía de antes, así 

que la expresión del rostro del Mensajero de Al-lah 

cambió en señal de enojo por esa situación y de celo 

por sus esposas. Ella supo la causa de ese cambio de 

expresión en su rostro, así que le dijo que era su 

hermano de leche. Él dijo: Oh Aicha, vigilad y 

aseguraos de quién son vuestros hermanos de leche, 

ya que hay casos en los que no se establecen lazos de 

sangre que impidan el matrimonio: es necesario que el 

amamantamiento sea prolongado de modo que haga 

aumentar el peso de quien se amamante y fortalecer 

sus huesos. Esto es, en los casos de hambre, cuando 

el bebé está necesitado de leche y no tiene otro modo 

de alimentarse. A partir de ese momento se convierte 

en parte de la mujer que lo amamantó, se convierte en 

un hijo más para ella. Es entonces cuando se crea el 

vínculo de sangre que impide el matrimonio. 
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 .من إخوانكن : من الرضاع، وذلك بانلظر يف الرضاع هل هو رضاع صحيح برشطه أم ال، ولكمة "من" استفهامية مفعول به •

 .فإنما الرضاعة : اليت تثبت بها احلرمة وحتل بها اخللوة •

 .ث يكون الرضيع طفال يسد اللنب جوعته، ألن معدته ضعيفة يكفيها اللنب وينبت بذلك حلمهمن املجاعة : حبي •

 :فوائد احلديث
 .غرية الرجل ىلع أهله وحمارمه، من خمالطة األجانب .1

 .إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه، فعليه اتلثبت قبل اإلنكار .2

 .قت الرضاع املحرماتلثبت من صحة الرضاع املحرم وضبطه.فهناك رضاع ال حيرم، كأن ال يصادف و .3

 .أنه البد أن يكون الرضاع يف وقت احلاجة إىل تغذيته، فإن الرضاعة من املجاعة .4

احلكمة يف كون الرضاع املحرم هو ما اكن من املجاعة أنه حني يتغذى بلبنها حمتاجا إيله، يشب عليه حلمه، وتقوى عظامه، فيكون اكجلزء  .5
 .بضعة منها منها، فيصري كودل هلا تغذى يف بطنها، وصار

 .أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته واالحتياط يف ذلك وانلظر فيه .6

ُم  ألنها ال تغين من جوٍع، وأوىل ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الرشيعة وهو ِخس رضعات .7  أن الرضعة الواحد ال حُترِّ

 املراجع:املصادر و

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

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -ادةمطبعة السع-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6027) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين  اتلخريج:

 وسلم عليه اهلل صىل انليب َع -:يعِن–دخلت 
 َع وحليته وجهه من يسيل واملاء يتوضأ، وهو

 يفصل بني املضمضة واالستنشاق فرأيته صدره،
 

Entré, esto es, donde se encontraba el 
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, y 

lo encontré realizando la ablución. El agua 
aún goteaba del rostro y de la barba sobre 

su pecho. Vi como separaba entre 
enjuagarse la boca e inhalar agua por la 

nariz. 

 :احلديث .1717
-عن عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين 

صىل -ىلَعَ انلَّيِب  -َيْعىِن:-قال: َدَخلُْت  -ريض اهلل عنه
 َوالَْماُء يَِسيُل ِمْن وَْجِهِه  -اهلل عليه وسلم

ُ
أ وَُهَو َيتَوَضَّ

ْيتُُه َيْفِصُل بنَْيَ الَْمْضَمَض 
َ
ِة َوحِلْيَِتِه ىلَعَ َصْدرِهِ َفَرأ

 َواالِْسِتنَْشاِق.

** 

1717. EL HADIZ: 

De Amru Ibn Kaab o de Kaab Ibn Amru Al-Hamadani, 

que Al-lah esté complacido con él, que dijo: “Entré, esto 

es, donde se encontraba el Mensajero, Al-lah le 

bendiga y le dé paz, y lo encontré realizando la 

ablución. El agua aún goteaba del rostro y de la barba 

sobre su pecho. Vi como separaba entre enjuagarse la 

boca e inhalar agua por la nariz.” 

 إسناده ضعيف  :درجة احلديث
** 

Su cadena de transmisión es débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

، عن جده قال: عن طلحة بن مَصف، عن أبيه
 وهو وسلم عليه اهلل صىل انليب ىلع -:يعين–دخلت 
 يفصل فرأيته وحليته، وجهه من يقطر، واملاء يتوضأ،

 غرفة يأخذ: أي واالستنشاق، املضمضة بني
 ثالث اكن فإذا لالستنشاق، وغرفة للمضمضة،

 وثالث للمضمضة ثالث ستاً  فيكون غرفات،
فصل بني ال يرى ملن حجة واحلديث لالستنشاق،

املضمضة واالستنشاق؛ لكن احلديث ضعيف ال 
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 -جديد لألنف، فاثلابت عنه  ماء
 .اجلمع بني املضمضة واالستنشاق -وسلم

** 

De Talhata Ibn Masraf, de su padre y este de su abuelo 

que dijo: “Entré, esto es, donde se encontraba el 

Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, y lo encontré 

realizando la ablución. El agua aún goteaba del rostro 

y de la barba sobre su pecho. Vi como separaba entre 

enjuagarse la boca e inhalar agua por la nariz”, esto es, 

tomaba agua con la mano para enjuagarse la boca 

haciéndolo tres veces seguidas y luego pasaba a 

inhalar y expulsar agua con la nariz, también tres 

veces. Por lo tanto tomaba el agua con su mano 

derecha seis veces en total. Este hadiz es una prueba 

para los defensores de separar el enjuague bucal de la 

inhalación y exhalación de agua por la nariz. No 

obstante, este hadiz posee una cadena de transmisión 

débil, de modo que no se puede emplear como prueba 

concluyente. Lo que sí está probado es que el 

Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, no separa 

entre el enjuague bucal y la inhalación y exhalación de 

agua por la nariz. Con la misma agua que tomaba con 

la palma de la mano se llenaba la boca para el 

enjuague con la mitad e inhalaba la mitad sobrante por 

la nariz. Esto se debe a que tanto boca como nariz se 

encuentra en la misma parte del cuerpo, esto es, la 

cara, por lo que no es necesario tomar agua de nuevo 

para la nariz. Así pues, lo que sí está probado es que 

realizaba el enjuague y la inhalación a la vez. 
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 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يفصل : الفصل: هو اتلفريق بني شيئني •

 .املضمضة : إدارة املاء يف الفم ثم جمُّه •

 .خل األنفاالستنشاق : جذب املاء بنفس إىل دا •

 :فوائد احلديث
 .جواز الفصل بني املضمضة واالستنشاق؛ يلكون أبلغ يف اإلسباغ واإلنقاء .1

 املراجع:املصادر و

توضيح -2ه. 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ صالح الفوزان، إعتناء عبدالسالم السليمان، الطبعة األوىل، -1
سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن -3ه. 1423مكة املكرمة، الطبعة اخلامسة، -بة األسدياألحاكم من بلوغ املرام؛ تأيلف عبداهلل البسام، مكت

ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين -4ه. 1418بريوت، الطبعة األوىل، -األشعث السجستاين، تعليق عزت ادلاعس وغريه، دار ابن حزم
عون املعبود رشح سنن أيب داود؛ للعالمة حممد شمس احلق العظيم آبادي، حتقيق عبدالرمحن -5ه. 1423الكويت، الطبعة األوىل، -األبلاين، غراس

فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ حممد بن صالح -6ه. 1388املدينة املنورة، الطبعة اثلانية، -حممد عثمان، املكتبة السلفية
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام؛ تأيلف -7ه. 1427القاهرة، الطبعة األوىل، -رمضان وغريه، املكتبة اإلسالميةالعثيمني، حتقيق صبيح بن حممد 
 .ه1427ادلمام، الطبعة األوىل، -عبداهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي

   (8385) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه-هو أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 : نزع اذلكر من الفرج إذا قارب اإلنزال، يلْنل خارجه .العزل  •
 .لَِم يفعل ذلك أحدكم؟ : استفهام بمعىن اإلنكار •

ْوىل ترك ذلك •
َ
 .ولم يقل فال يفعل ذلك : مراده أنه لم يَصح هلم بانليه وإنما أشار إىل أن األ

 .خملوقة : مقدرة اخللق أو معلومة اخللق عند اهلل •

 .وجودخالقها : مربزها إىل ال •

 :فوائد احلديث
 .إنكار العزل بقصد اتلحرز عن خلق الودل، ألن فيه اعتمادا ىلع األسباب وحدها .1

ألسباب، أنه ما من نفس خملوقة إال وقد قدر اهلل وجودها، ففيه اإليمان بالَقَدر، وأن ما شاء اهلل اكن، وما لم يشأ لم يكن. وليس فيه تعطيل ل .2
أثريها، أو فإنه قدر األشياء وقدر هلا أسبابها، فال بد من عمل األسباب، واهلل يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد. فتعطيل األسباب، وعدم اإليمان بت

 -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر العزل لرسول اهلل 
 فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست

 نفس خملوقة إال اهلل خالقها
 

Se le mencionó el coito interruptus al 
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, y dijo: “¿Acaso no lo ha hecho alguno 
de vosotros?” Pero no dijo: “Que nadie de 

vosotros haga eso”. Puesto que toda 
criatura creada, Al-lah es su creador. 

 :احلديث .1718
ُذِكَر َالعزل »: -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

فقال: ولم يفعل  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 
ولم يقل: فال يفعل ذلك -ذلك أحدكم؟ 

؛ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل -أحدكم؟
 «.خالقها

** 

1718. EL HADIZ: 

De Abu Said Al-Judari, que Al-lah esté complacido con 

él [transmitido del Mensajero de Al-lah]: “Se le 

mencionó el coito interruptus al Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, y dijo: ‘¿Acaso no lo ha hecho 

alguno de vosotros?’ Pero no dijo: ‘Que nadie de 

vosotros haga eso’. Puesto que toda criatura creada, 

Al-lah es su creador.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ذكر العزل عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنه 
يفعله بعض الرجال يف نسائهم وإمائهم. فاستفهم 
منهم انليب صىل اهلل عليه وسلم عن السبب ابلاعث 

كار. ثم أخربهم صىل اهلل عليه ىلع ذلك بصيغة اإلن
وسلم عن قصدهم من هذا العمل باجلواب املقنع 
املانع عن فعلهم. وذلك بأن اهلل تعاىل قد قدر املقادير، 
فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب اهلل خلقها 
وقدر وجودها، ألنه مقدر األسباب واملسببات. فإذا 

ال  أراد خلق انلطفة من ماء الرجل، رسى من حيث
 يشعر، إىل قراره املكني.

** 

Se le mencionó el coito interruptus al Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, porque algunos hombres 

lo practicaban con sus mujeres y con sus esclavas. El 

Mensajero de Al-lah les preguntó por ello con una 

pregunta retórica. Después les respondió de forma 

convincente a su pregunta acerca de esta práctica, 

diciendo que Al-lah Todopoderoso ha predispuesto el 

destino futuro, y que esta práctica que realizan no 

impedirá que se cree una nueva criatura si Al-lah ha 

predispuesto su creación y ha dictado su existencia, 

pues solo Él es el que establece todas las causas y los 

causantes. De este modo, si quisiera crear un embrión 

del semen de un hombre, hará realidad su decisión de 

un modo que el propio hombre no podrá apreciar. 
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أهل  االعتماد عليها وحدها، الكهما مذهب مذموم. واملذهب احلق املختار الوسط، هو اإليمان بقضاء اهلل وقدره، وأن لألسباب تأثريا وهو مذهب
 .السنة، وبه جتتمع األدلة العقلية وانلقلية. وهلل احلمد

 .إحلاق الودل وإن وقع العزل - .3

 لودلكراهة العزل إذا اكن خشية  حصول ا .4

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

   (6041) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-وائل بن ُحْجر  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
كبتني. .1  أن الَهوي للسجود يكون ىلع الرُّ
كبتني عند القيام .2  .رفع ايلَدين قبل الرُّ

 املراجع:املصادر و

محد األنصاري أبو محاد، انلارش: مكتبة مكة اثلقافية، اإلرشاف ىلع مذاهب العلماء، تأيلف: أبو بكر حممد بن إبراهيم انليسابوري، حتقيق: صغري أ
م. معالم السنن، تأيلف: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: املطبعة  2004 - ـه1425اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل،  -رأس اخليمة 

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة ه. سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األ1351العلمية، الطبعة: األوىل  شعث السِّ
، العَصية، صيدا.  سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب

شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  ه.     السنن الكربى، تأيلف: أمحد بن1395الطبعة: اثلانية، 
ه. مشاكة 1430ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 1421

م. سبل السالم 1985، اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل

إذا سجد  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب 
وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل 

 ركبتيه
 

Vi que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga 
y le dé paz, al bajar para postrarse sobre el 

suelo (suyud), apoyaba las rodillas antes 
que las manos; y levantaba las manos antes 

que las rodillas al levantarse. 

 :احلديث .1719
رأيت انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن وائل بن ُحْجر 

إذا َسجد وضع ُرَكبَتَيِْه قبل  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.يَديه، وإذا َنَهض رفع يََديِْه قبل ُرْكبَتَيْهِ 

** 

1719. EL HADIZ: 

De Wail Ibn Huyr, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “Vi que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, al bajar para postrarse sobre el suelo (suyud), 

apoyaba las rodillas antes que las manos; y levantaba 

las manos antes que las rodillas al levantarse.” 

 فضعي  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

-أنه رأى انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب وائل بن ُحْجر 
اكن إذا َهوى للسجود، فإنه  -صىل اهلل عليه وسلم

يُقدم ركبتيه أوال ثم يَضع يَديه ىلع األرض، وإذا قام 
إىل اثلانية أو إىل اثلاثلة أو إىل الرابعة رفع يَديه قبل 

َهض ُركبتيه من األرض، وهو معىن رواية: )إذا نَ 
َنَهض ىلع ُرْكبَتَيه واعتمد ىلع فَِخذه( ال يعتمد ىلع 
األرض.   وإىل هذا احلديث ذهب أكرث العلماء، 
م املصيلِّ ُركبتيه قبل يَديه عند  نة أن يُقدِّ فقالوا: السُّ
جود، ورغم ضعف احلديث إال أنه  الَهوي إىل السُّ

وغريه من  -ريض اهلل عنه-متأيد بفعل عمر 
 .الصحابة

** 

Wail Ibn Huyr, Al-lah esté complacido con él, informa 

de que vio como el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga 

y le dé paz, al bajar para postrarse sobre el suelo 

(suyud), apoyaba las rodillas primero y luego las 

manos; y levantaba las manos del suelo antes que las 

rodillas al levantarse en la segunda postración, tercera 

o cuarta. Este el sentido expresado en otro relato: “y al 

levantarse se apoyaba sobre las rodillas y se 

impulsaba con los muslos”, sin apoyarse en el suelo 

con las manos. Al respecto de este hadiz, la mayoría 

de los ulemas dice que la tradición profética es que el 

musulmán, durante el rezo, debe bajar primero las 

rodillas cuando vaya a hacer la postración (suyud) 

antes que las manos. A pesar de que se trata de un 

hadiz débil, sin embargo lo apoya lo que hacía Umar, 

Al-lah esté complacido con él, y otros compañeros del 

Mensajero de Al-lah. 
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بلوغ  رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن
 .م 2003 - ـه1423هلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، املرام، تأيلف: عبد ا

   (10939) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة األنصاري  اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
•  

ُ
من اهلجرة(،  8، ووادل أمامة هو أبو العاص بن الربيع، وزينب توفيت سنة )-صىل اهلل عليه وسلم-مامة : يه: بنت زينب بنت رسول اهلل أ

 وابنتها أمامة تزوجت بعيل بن أيب طالب، وقتل عنها، ثّم تزوجت بعده املغرية ابن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب.
 :فوائد احلديث

قدوة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-وسلم، وحسن خلقه، ورمحته بالكبري والصغري، فصلوات اهلل وسالمه عليه، فهو تواضع انليب صىل اهلل عليه  .1
 .حسن اخللق، ويف الرأفة، والرمحة، واحلنان، وال سيَّما ىلع الصغار والضعفاء، كما أنَّ يف احلديث بيان سماحة ويرس الرشيعة

 .فاًل، من اإلمام واملأموم واملنفرد، ولو بال رضورة إيلهاجواز مثل هذه احلركة يف الصالة فرًضا أو ن .2

اء، جواز مالمسة ومحل من خُتىش جناسته، تغليبًا لألصل، وهو الطهارة ىلع غلبة الظن، فايلقني ال يزول بالشك، فايلقني هو أصل طهارة األشي .3
 .سنني والشك هو مظنة جناسة ثياب األطفال وأبدانهم، وأمامة وقت محله هلا بنت ثالث

 .جواز دخول األطفال املساجد إذا لم حيصل منهم أذية للمصلني، وإشغال هلم عن صالتهم، وُحِفظوا من توسيخ املسجد وتنجيسه .4

رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس 
وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت 

انليب صىل اهلل عليه وسلم َع اعتقه، فإذا ركع 
 فع من السجود أاعدهاوضعها، وإذا ر

 

Vi al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 
dé paz, dirigiendo la oración en grupo al 

tiempo que portaba sobre sus hombros a su 
nieta, Umama Bint Abu Al-As, que es la hija 

de Zainab, hija a su vez del Mensajero de 
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Cuando se 

prostraba, la dejaba en el suelo y, cuando se 
ponía de pie, la volvía a subir a sus 

hombros. 

 :احلديث .1720
رأيُت »، قال: -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة األنصاري 

َماَمة بِنْت 
ُ
انليبَّ صىل اهلل عليه وسلم يَُؤمُّ انلاس و أ

يِب الَعاِص ويه ابنُة زينب بنِت 
َ
 انليب صىل اهلل عليه أ

وسلم ىلع اعتِِقه، فإذا رَكع وَضعها، وإذا رفَع ِمن 
ُجود أاَعَدها  «.السُّ

** 

1720. EL HADIZ: 

De Abu Qatada Al-Ansari, Al-lah esté complacido con 

él, que dijo: “Vi al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz, dirigiendo la oración en grupo al tiempo que 

portaba sobre sus hombros a su nieta, Umama Bint 

Abu Al-As, que es la hija de Zainab, hija a su vez del 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Cuando 

se prostraba, la dejaba en el suelo y, cuando se ponía 

de pie, la volvía a subir a sus hombros ”.  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف أن انليب صىل اهلل عليه وسلم 
اكن يصيل بانلاس وهو حامل أمامة بنت العاص بنت 
ابنته زينب ريض اهلل عنها حىت إنه حال ركوعه 

محلها وهكذا، ويدل ذلك  وسجوده يضعها فإذا قام
 ىلع أنه ال حرج يف محل األطفال حال الصالة.

** 

Este noble hadiz nos aclara que el Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, mientras dirigía la oración 

en grupo, portaba sobre sus hombros a su nieta, 

Umama Bint Abu Al-As, la hija de Zainab, hija a su vez 

del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. 

Cuando se prostraba, la dejaba en el suelo y, cuando 

se ponía de pie, la volvía a subir a sus hombros. Esto 

indica que no hay mal en portar los niños mientras se 

realiza la oración. 
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ترك مستحبات الصالة عند احلاجة إىل تركها، فاحلامل هلذه الطفلة لن يتمكن من وضع ايلدين مقبوضتني ىلع الصدر، وال يتمكن من وضع  .5
 .ركبتني يف الركوع، وغري ذلك من فضائل الصالةالراحتني ىلع ال

 .يف احلديث ديلل ىلع يرس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها، حيث إن العمل القليل ال يبطل الصالة، وكذا الكثري املتفرق .6

 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم  املحقق: 1422، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل
 عبداهلل العسقالين، حجر بن يلع بن أمحد للحافظ املرام بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -حممد فؤاد عبد ابلايق 

، 1ام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط املر بلوغ رشح يف العالم منحة. ه1423 اخلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة ، البسام الرمحن عبد بن
ح بن ه، دار ابن اجلوزي، الرياض. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صال1427

 .م2006ه/1427،     1فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 
   (10656) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح 
َع الصالة، يح َع الفالح، لوى عنقه يمينا 

 وشماال، ولم يستدر.
 

Vi a Bilal salir hacia Al-Abtah para llamar a 
la oración. Cuando alcanzó la parte del 

‘¡Vengan a la oración! ¡Vengan al éxito!’, 
comenzó a girar la cabeza hacia la 

izquierda y hacia la derecha, pero no se dio 
la vuelta. 

 :احلديث .1721
قال: رأيت بالاًل  -ريض اهلل عنه-عن أيب جحيفة 

يؤذِّن ويدور ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه يف 
ذنيه، ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ُقبٍَّة هل 

ُ
أ

َدمٍ -محراء 
َ
راه قال: من أ

ُ
بني يديه  فخرج بالل -أ

ِة فركزها بِابَلْطَحاِء ،  فصىل إيلها رسول اهلل »بِالَعَْنَ
صىل اهلل عليه وسلم، يمر بني يديه اللكب واحلمار، 

، كأين أنظر إىل بَِريِق ساقيه.. ويف «وعليه ُحلٌَّة محراء
رواية: رأيت بالاًل خرج إىل األبطح فأذَّن فلما بلغ 

عنقه يمينا يح ىلع الصالة، يح ىلع الفالح، لوى 
 وشماال، ولم يستِدر.

** 

1721. EL HADIZ: 

De Abu Yuhaifa, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “Vi a Bilal llamando a la oración moviendo su 

rostro hacia aquí y allá (de derecha a izquierda) y con 

los dedos en las orejas. El Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, se encontraba bajo un tienda 

rojiza. Creo que dijo: “era de piel”. Luego, Bilal salió con 

una lanza en la mano y la clavó en la arena (para que 

proteja la oración que no pueda ser interrumpida por 

los que pasan por delante). “Hacia esa lanza dirigió el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, la 

oración. Delante de él pasaban perros, burros, 

mientras él llevaba puesto una tela rojiza”. Es como si 

estuviera viendo ahora el brillo de sus pantorrillas. En 

otro relato: “Vi a Bilal salir hacia Al-Abtah para llamar a 

la oración. Cuando alcanzó la parte del ‘¡Vengan a la 

oración! ¡Vengan al éxito!’, comenzó a girar la cabeza 

hacia la izquierda y hacia la derecha, pero no se dio la 

vuelta.” 

 صحيح دون قوهل: )ولم يستدر(  :درجة احلديث
** 

 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

نازاًل يف األبطح يف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
صىل اهلل -أىلع مكة، فخرج بالل بفضل وَُضوِء انليب 

، وجَعَل انلاس يتربكون به، َوأذَّن بالل. -عليه وسلم
قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فم بالل، وهو يلتفت 

ميناً وشماال عند قوهل "يح ىلع الفالح"؛ ليسمع ي
انلاس، حيث إن الصيغتني حث ىلع امليجء إىل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة. ثم ُرِكزت لرسول اهلل 
رمح قصرية؛ تلكون سرتة هل يف صالته، فصىل الظهر 
ركعتني. ثم لم يزل يصىل الرباعية ركعتني حىت رجع 

 إىل املدينة، لكونه مسافراً.

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, había 

acampado en Al-Abtah, un lugar en la parte alta de 

Meca. Entonces salió Bilal con el sobrante de agua de 

la ablución menor que realizó el Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz, y la gente comenzó a usar el 

agua como baraca y bendición. Después, Bilal realizó 

el llamado de la oración (adán). Abu Yuhaifa dijo al 

respecto: “Observé su boca cuando giraba su cabeza 

de un lado al otro, diciendo: “¡Vengan a la oración! 

¡Vengan al éxito!” Giraba la cabeza para que la gente 

lo escuche. Esas dos frases son una exhortación a 

realizar la oración. Luego, alguien incrustó una lanza 

en el suelo como una protección para que nadie se 

cruce por delante, y realizó la oración del Dhuhr (el 

mediodía), de dos postraciones (rakaas), en lugar de 

cuatro como es habitual. De esa manera siguió 

acortando las oraciones de cuatro rakaas a dos hasta 

que regresó a Medina, puesto que se encontraba de 

viaje. 
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 و داود الرتمذي أمحد.رواه أب راوي احلديث:

وايئ  اتلخريج:  -ريض اهلل عنه-أبو ُجحيفة وَْهُب بن عبد اهلل السُّ
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 نازل يف األبطح بمكة. -صىّل اهلل عليه وسلّم-رأيت بالاًل يؤذن : اكن ذلك يف حجة الوداع، وانليب  •
 .ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا : أي: أتابع ببَصي فمه يميناً وشمااًل؛ ألنه اكن يتتبع بفيه انلاحيتني •

ْنُملَةُ  •
َ
 .وإصبعاه يف أذنيه : مثىن إصبع، واملراد هنا: األ

 .بها: لم يدر جبملة بدنه، فاالستدارة ختتلف عن االتلفاتولم يستدر : يقال: دار اليشء يدور دوراً ودوراناً: حتول واعد ىلع ما اكن عليه، فاملراد  •

ْي يَِمينًا وَِشَمااًل  •
َ
 هاهنا وهاهنا : )ها هنا وههنا( أ

 . أراه : أي أظنه •

َدم : مجع أديم أي جدل •
َ
 . من أ

 . بالعْنة : عصا أقَص من الرمح هلا سنان وقيل يه احلربة القصرية •

 .فركزها : أي غرزها •

 .ء مكة وهو موضع خارج مكة وهو اذلي يقال هل األبطحبابلطحاء : يعين بطحا •

 . حلة محراء : إزار ورداء •

 :فوائد احلديث
 . مرشوعية االتلفات يف احليعلتني يميناً وشماالً  .1

خالف ظاهر احلديث أنه يلتفت يف لك اجلملة )يح ىلع..( ال يف بعضها، وأما ما يفعله بعض املؤذنني من أنه يقول: )يحَّ ىلع( ثم يلتفت، فهذا  .2
 .السنة

. اثلانية: لالتلفات فائدتان: األوىل: أنه أرفع للصوت وأبلغ يف اإلعالم، ال سيما يف احليعلتني؛ ألنهما خطاب ونداء، وغريهما من األلفاظ ِذْكرٌ  .3
 . أنه عالمة للمؤذن، يلعرف من يراه ىلع ُبْعٍد أو من اكن به صمم أنه يؤذن

 .يف أذنيه( ألنه أمجع للصوت، وألنه عالمة ىلع املؤذن مرشوعية وضع اإلصبعني يف األذنني لقوهل: )وإصبعاه .4

 . مرشوعية األذان، وأنه من شعائر ادلين الظاهرة .5

 . استحباب استقبال القبلة يف األذان .6

 املراجع:املصادر و

خراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإ
محن م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الر2006ه/1427، 1عبد السالم السليمان، ط 

ه، دار ابن 1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 
مام أمحد اإل مسند.  بريوت –اجلوزي، الرياض. سنن الرتمذي أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم 

اعدل مرشد، وآخرون, إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن  -بن حنبل, املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، املحقق: شعيب األرنؤوط 
ِجْستاين، امل 2001 - ـه1421الرتيك, انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، د  -حقق: شَعيب األرنؤوط م. سنن أيب داود, املؤلف: أبو داود سليمان السِّ حمَمَّ

م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين  2009 - ـه 1430اكِمل قره بليل, انلارش: دار الرسالة العاملية, الطبعة: األوىل، 
حممد نارص ادلين، األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس  الرمحن عبد أبو: املؤلف, داود أيب صحيح. ه1405- اثلانية بريوت، –األبلاين،املكتب اإلساليم 

م. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، دار  2002 - ـه 1423للنرش واتلوزيع، الكويت, الطبعة: األوىل، 
عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، بريوت. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق  -الكتب العلمية 

 . ـه( 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -(، مكتبة الصحابة، األمارات 10)ط
   (10618) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
ين ليس بالعقل، بل يثبت بديلل الرشع. •  الرأي : املراد به الَعقل وانلظر، ولكن ادلِّ

 :فوائد احلديث
 .بيان موضع املسح من اخلف وحنوه وأنه أىلع اخلف .1

 .وجوُب كون املسح ىلع أىلع اخلف، أما أسفله فال جيزئ مسحه .2

رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمسح َع 
  ظاهر خفيه

He visto al Mensajero de Alah -la paz y las 
bendiciones sean con él- pasando sus 

manos humedas por la parte superior de 
los calcetines. 

 :احلديث .1722
، قال: لو اكن -ريض اهلل عنه-عن عبد خري، عن يلع 

ادلين بالرأي لاكن أسفل اخلُفِّ أوىل باملسح من 
رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »أعاله، وقد 

 «.يمسح ىلع َظاهر ُخَفيْهِ 

** 

1722. EL HADIZ: 

Narró Abdu Jair que Ali -Alah se complazca de él- dijo: 

Si la religión se basara en la opinión lo más logico sería 

pasar las manos humedas por la parte inferior de los 

calcetines, pero "He visto al Mensajero de Alah -la paz 

y las bendiciones sean con él- pasando sus manos 

humedas por la parte superior de los calcetines" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنه لو اكن ادلين يؤخذ   -ريض اهلل عنه-خيرب يلع 
بالعقل دون انلقل، لاكن أسفل اخلف أوىل باملسح من 
أعاله؛ ألن أسفل اخلف يبارش األرض والقاذورات 

وساخ، فهو أوىل باملسح من ناحية العقل ولكن واأل
الرشع جاء خبالف ذلك، فلزم العمل به وترك الرأي 
املخالف للنصوص، وأنه قد رأى انليب صىل اهلل عليه 

، وما فعله انليب  صىل اهلل -وسلم يمسح أىلع اخلفِّ
موافق للعقل من جهة أخرى؛ ألنه إذا  -عليه وسلم

ب يف محله للنجاسة، مسح أسفل اخلف باملاء تسبِّ 
فجعل املسح أعاله لزييل ما علق به من غبار؛ ألنَّ 
ظاهر اخلف هو اذلي يَُرى، فاكن مسحه أوىل، ولك 
األحاكم الرشعية ال ختالف العقول السليمة، لكنها 
 يف بعض األحيان قد ختىف ىلع بعض أصحاب العقول.

** 

Ali -Alah se complazca de él- informó que si la religión 

se tomará por las opiniones en vez de la revelación al 

momento de pasar las manos húmedas por los 

calcetines debería hacerse por la parte de abajo y no 

por arriba, ya que la parte de abajo es la que está en 

contacto con la tierra, las suciedades e impurezas, es 

la que debería limpiarse siguiendo la lógica, sin 

embargo la legislación vino con lo contrario, por lo que 

es obligatorio seguir la ley y dejar las opiniones que 

vayan en contra de los textos sagrados, él (Ali) vio al 

Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- pasando 

la mano húmeda por encima del calcetín, y los hechos 

del Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- van 

de acuerdo al razonamiento desde otro punto de vista, 

ya que si se pasaran las manos húmedas por la parte 

inferior del calcetín la suciedad se regaría, mientras 

que cuando se pasa la mano humeda se elimina el 

polvo, ya que la parte del calcetín que queda a la vista 

es la parte superior por lo que limpiarlo es más 

primordial, ninguno de los juicios islámicos contradicen 

el sano razonamiento, sin embargo en ocasiones 

algunas personas se confunden. 
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ين مبناه ىلع انلَّْقِل عن اهلل تعاىل، أو عن رسوهل ال  .3 ، وليس الرأي هو -صىل اهلل عليه وسلم-يرشع مسح أسفل اخلف أو جوانبه؛ ألن ادلِّ
 .الُمْحَكَم فيه، فالواجُب االتباُع، ال االبتداع

ْهن هو أنَّ األوىل باملسح هو أسفل اخلف، ال أعاله؛ ألنَّ األسفل هو  .4 ا أصابته انلجاسة، فاكن أوىل اذلي يتبادر لذلِّ اذلي يبارش األرض، وربمَّ
 .باإلزالة، ولكن الواجب تقديُم انلَّقل الصحيِح ىلع الرأي

موافق للعقل من جهة أخرى؛ ألنه إذا مسح أسفل اخلف باملاء تسبِّب يف محله للنجاسة، فجعل املسح  -صىل اهلل عليه وسلم-أن ما فعله انليب  .5
ه من غبار؛ ألنَّ ظاهر اخلف هو اذلي يَُرى، فاكن مسحه أوىل، ولك األحاكم الرشعية ال ختالف العقول السليمة، لكنها يف أعاله لزييل ما علق ب

 .بعض األحيان قد ختىف ىلع بعض أصحاب العقول

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتب ة العَصية، صيدا.    مرقاة املفاتيح رشح سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ه. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، 1422مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن 1985حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،  2006 _ ـه 1427فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح  2003 - ـه 1423انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
نسخة الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، 

 .اإللكرتونية
   (8390) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبو داود الرتمذي أمحد. رواه راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبداهلل بن عمر  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 .-تعاىل-الرتغيب يف صالة أربع ركعات تطواًع قبل صالة العَص، وأنَّ هذه الصالة من أسباب حصول رمحة اهلل  .1
 .ت من الرواتب، وإنما يه من السنن انلوافل، اليت ليس هلا مرتبة الرواتب يف الفضل واملحافظةليس -قبل العَص-هذه الركعات األربع  .2

 املراجع:املصادر و

أبو  سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل
و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة:  عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط

م. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. تسهيل اإلملام بفقه 2001ه، 1421األوىل
فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل  األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن

م. 2003ه، 1423م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 2006ه، 1427
 .ه1432ه، 1428 رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف

   (11252) الرقم املوحد:

  العرص أربعا.رحم اهلل امرأ صىل قبل 
Que Al-lah cubra con su misericordia rece 
cuatro postraciones (rakaas) antes de la 

oración del Asr (media tarde). 

 :احلديث .1723
قال: قال  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر 

رحم اهلل امرأ »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.صىل قبل العَص أربعا

** 

1723. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con 

ambos, que dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga 

y le dé paz, dijo: ‘Que Al-lah cubra con su misericordia 

rece cuatro postraciones (rakaas) antes de la oración 

del Asr (media tarde).”’ 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف فضيلة من يصيل أربع ركعات 
 .قبل العَص؛ تنفاًل، وذلك بأن داع هل بالرمحة

** 

Este noble hadiz muestra cuáles son los beneficios de 

rezar voluntariamente cuatro postraciones (rakaas) 

antes de la oración del Asr (media tarde), en tanto que 

ha pedido que Al-lah cubra con su misericordia a quien 

lo haga. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اتلبتل : أصل اتلبتل القطع واإلبانة، واملراد هنا االنقطاع عن النساء للعبادة. •
 ولو أذن هل : يف ترك انلاكح واتلخيل للعبادة •

يان، واملراد بلالغنا يف اتلبتل حىت يفِض بنا األمر إىل االختصاء وليس املراد حقيقة االختصاء الختصينا : االختصاء قطع اخلصيتني، وهما األنث •
 .لكألنه حرام، وقيل: بل هو ىلع ظاهره واكن ذلك قبل انلىه عن االختصاء ويؤيده استئذان مجاعة من الصحابة انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذ

 :فوائد احلديث
رادة تكثري النسل ليستمر جهاد الكفار، وإال لو أذن يف ذلك ألوشك تواردهم عليه فينقطع النسل انليه عن االختصاء، واحلكمة يف املنع إ .1

 .فيقل املسلمون بانقطاعه ويكرث الكفار، وذلك خالف املقصود من ابلعثة املحمدية

 .انليه عن اخلصاء نيه حتريم يف بين آدم بال خالف .2

 .ب انلاكحانليه عن اتلبتل اذلي هو التشديد ىلع انلفس بتجن .3

َع  -صىل اهلل عليه وسلم-رد رسول اهلل 
  عثمان بن مظعون اتلبتل، ولو أذن َل الختصينا

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, respondió a Uzman Ibn Mad’un: Si se 

permitiera el abandono absoluto de los 
placeres, tendríamos que caparnos. 

 :احلديث .1724
قال: رد  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص 

ىلع عثمان بن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 مظعون اتلَّبَتَُّل، ولو أذن هل الخَتَصيْنَا.

** 

1724. EL HADIZ: 

De Saad Ibn Abu Wakas, que Al-lah esté complacido 

con él, que el El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, respondió a Uzman Ibn Mad’un: Si se 

permitiera el abandono absoluto de los placeres, 

tendríamos que caparnos. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

روى سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه : أن عثمان 
بن مظعون من شدة رغبته يف اإلقبال ىلع العبادة، أراد 
أن يتفرغ هلا ويهجر مالَذ احلياة. فاستأذن انليب صىل 
اهلل عليه وسلم يف أن ينقطع عن النساء ويقبل ىلع 
طاعة اهلل تعاىل فلم يأذن هل، ألن ترك مالّذ احلياة 

طاع للعبادة، من الُغلو يف ادلين والرهبانية واالنق
املذمومة. وإنما ادلين الصحيح هو القيام بما هلل من 
العبادة مع إعطاء انلفس حظها من الطيبات. وذلا 
فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم لو أذن لعثمان، التبعه 

 كثري من الُمجّدين يف العبادة.

** 

De Saad Ibn Abu Wakas, que Al-lah esté complacido 

con él, que Uzman Ibn Mad’un, dado su constante 

práctica de los actos de adoración, quiso consagrarse 

a ella solamente y abandonar los placeres de la vida. 

Así que le pidió permiso al Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, para que le permita abandonar las 

relaciones con las mujeres y consagrarse a la 

adoración de Al-lah Todopoderoso, pero el Mensajero 

no se lo permitió, ya que guardar la castidad por medio 

de abandonar los placeres de la vida y consagrarse 

solamente a la adoración es un abuso de la religión y 

una entrega a la vida monástica, lo que se considera 

inapropiado en el Islam. La buena religión (Din) es 

realizar lo que ordena Al-lah dando al alma lo que le 

corresponde de sus placeres. Por ello, si el Mensajero 

de Al-lah se lo hubiera permitido a Uzman le habrían 

seguido muchos fieles que cumplen su adoración con 

rigor. 
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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

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

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

م اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن  املحقق:  1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376دي )املتوىف: فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلج
 م 1997 - ـه 1417عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

   (6044) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -يض اهلل عنهمار-عبد اهلل بن ُعمر  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 سلم من لك ركعتني.َمثىَْن َمثىَْن : اثنتني اثنتني بأن ي •

وهو َع  -ىل اهلل عليه وسلمص-سأل رجل انليب 
الِْمْنرَبِ: ما ترى يف صالة الليل؟ قال: َمْثىَن َمْثىَن، 
فإذا َخيِشَ أحدكم الصبح صىلَّ واحدة، فأوترت 

 َل ما صىلَّ 

 

Un hombre le preguntó al Mensajero de Al-
lah, Él le bendiga y le dé paz, estando sobre 
el almimbar: “¿En qué consiste la oración 
voluntaria de la noche?” Él le respondió: 

“Consiste en pares de postraciones 
(rakaas), y si uno de vosotros teme que 

llegue el alba que rece una sola postración 
(rakaa) para que el resultado de su rezo sea 

un número impar.” 

 :احلديث .1725
سأل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر 

: ما  -صىل اهلل عليه وسلم-رجل انليب  وهو ىلع الِمنرَْبِ
تََرى يف صالة الليل؟ قال: َمثىَْن َمثىَْن، فإذا َخيِشَ 
، وأنه  ْوتََرت هل ما صىلَّ

َ
أحُدكم الصبَح صىلَّ واحدة فأ

 «.اكن يقول: اجعلوا آِخَر صالتِكم باللَّيل ِوتْراً 

** 

1725. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con 

ambos, que dijo: “Un hombre le preguntó al Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estando sobre el 

almimbar: ‘¿En qué consiste la oración voluntaria de la 

noche?’ Él le respondió: ‘Consiste en pares de 

postraciones (rakaas), y si uno de vosotros teme que 

llegue el alba que rece una sola postración (rakaa) para 

que el resultado de su rezo sea un número impar’. Y 

que solía decir: ‘Haced que el final de vuestra oración 

voluntaria nocturna sea impar.”’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

وهو خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب 
، عن عدد ركعات صالة الليل، وكيفيتها,  ىلع الِْمنرَْبِ

ىلع نفع انلاس،  -صىل اهلل عليه وسلم-فمن حرصه 
ونرش العلم فيهم، أجابه وهو يف ذاك املاكن، فقال: 

ة الليل َمثىَْن َمثىَْن، أي يسلم فيها املصيل من لك صال
ركعتني، فإذا خيش طلوع الصبح، صىل ركعة واحدة 

صىل -فأوترت هل ما صىل قبلها من الليل. ثم أمر انليب 
بأن خيتم العبد صالة الليل بالِوتْر؛  -اهلل عليه وسلم

بأن خيتم املوفَّق  -عليه الصالة والسالم-إشارة منه 
اتلوحيد. وهناك صيغ أخرى لكيفية قيام حياته ب

 الليل والوتر.

** 

Un hombre le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, mientras pronunciaba un sermón 

desde lo alto del almimbar, por la oración voluntaria de 

la noche, cómo se hacen y cuántas son. Dado la 

voluntad del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, de enseñar a los musulmanes y de difundir el 

saber entre ellos, le respondió estando aún en lo alto 

del almimbar. Le dijo: la oración voluntaria nocturna 

consiste en rezos de dos postraciones (rakaas), y si 

uno de vosotros teme que llegue el alba que rece una 

sola postración (rakaa) para que el resultado de su rezo 

sea un número impar. Además, el Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz, ordenó que la oración 

voluntaria nocturna se concluyera con el rezo de una 

sola postración (witr), para que así el fiel concluya su 

vida con el símbolo de la unicidad. Existen, por otro 

lado, varias formas de realizar el rezo voluntario 

nocturno y la oración impar (witr). 
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 .-صىل اهلل عليه وسلم-وهو ىلع ِمنرَْب : ِمنرَْب مسجده  •

 الِمنرَْب : ماكن مرتفع يف املسجد يصعد إيله اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع •

 .ما ترى : ما تقول •

 .يف صالة الليل : يف كيفيتها أو عددها •

 .وترفإذا َخيِشَ أحدكم الصبح : أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن ي •

 .توتر هل ما صىل : جتعله ِوتْراً  •

 .اجعلوا آخر صالتكم بالليل : أي اجعلوا الِوتْر خاتمة هلا •

 .الوتر : الفرد •

 :فوائد احلديث
 .السنة اليت دل عليها احلديث أن تكون صالة الليل، ركعتني ركعتني .1

 .أن الوتر يكون آخر صالة الليل ملن وثق من نفسه بالقيام .2

 .أن وقت الوتر ينتيه بطلوع الفجر .3

 .األفضل أن يكون الوتر بعد صالة شفع, وجيوز االقتصار يف الوتر ىلع ركعة واحدة .4

لم يرتكه يف حَض وال  -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب الوتر، وأنه من أفضل اتلطواعت، لكرثة انلصوص يف األمر به وفضله، وكون انليب  .5
 .سفر

 .أن السنة أن ال تنقص صالة انلافلة عن ركعتني, ويستثىن من ذلك الوتر .6

 .جواز سؤال اخلطيب ىلع الِمنرْب وإجابته .7

 .إجابة السائل ىلع مشهد من انلاس تلعميم الفائدة .8

 املراجع:املصادر و

م . تنبيه األفهام للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، 
ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، 1426مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

مد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، .     صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حم1381دمشق، األوىل 
 حيىي بن ألمحد األحاكم، تأسيس. بريوت –ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422الطبعة: األوىل 

- 1404ية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة من الكويت الفقهية املوسوعة. األوىل الطبعة مَص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم،
 .ه1427

   (7186) الرقم املوحد:
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سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب 
  والورق؟ فقال: ال بأس به

Le pregunté a Rafi Ibn Jadiy por el alquiler 
de la tierra a cambio de oro y plata. Me 

respondió: no hay mal en ello... 

 :احلديث .1726
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن 
كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال: ال بأس به. إنما 

صىل اهلل -اكن انلاس يؤاجرون ىلع عهد رسول اهلل 
ْقبَاِل اجلََداِوِل،  -عليه وسلم

َ
بما ىلع الَماَذيَاناِت، وأ

وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم 
اء إال هذا؛ وذللك زجر عنه، فأما يكن للناس كر

 يشء معلوم مضمون؛ فال بأس.

** 

1726. EL HADIZ: 

Le preguntó a Rafi Ibn Jadiy por el alquiler de la tierra 

a cambio de oro y plata. Me respondió: no hay mal en 

ello. En verdad las gentes en la época del Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solían alquilar a 

cambio de la cosecha de las parte más cercanas al río 

y a los surcos de las acequias, o una parte de la 

cosecha. Unos perdían y otros salían ganando. Las 

gentes no tenían otro modo de alquiler excepto este y 

por ello lo abolió el Mensajero de Al-lah. Sin embargo, 

alquilar a cambio de algo tangible y garantizado no es 

problema. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث أهل املدينة 
ريقة مزارع وبساتني. فاكنوا يؤاجرون األرض بط

جاهلية، فيعطون األرض لزترع، ىلع أن هلم جانباً من 
الزرع، وللمزارع، اجلانب اآلخر، فربما أثمر هذا، 
وتلف ذاك. وقد جيعلون لصاحب األرض، أطايب 
الزرع، اكذلي ينبت ىلع األنهار واجلداول، فيهلك 
هذا، ويسلم ذاك، أو بالعكس. فنهاهم انليب صىل اهلل 

عاملة، ملا فيها من الغرر عليه وسلم عن هذه امل
واجلهالة والظلم، فالبد من العلم بالعوض، كما البد 
من التساوي يف املغنم واملغرم. فإن اكنت جزء منها، 
فيه رشكة مبناها العدل والتساوي يف غنِْمَها 
وُغْرِمَها، وبالنسبة املعلومة اكلربع وانلصف. وإن 
اكنت بعوض، فيه إجارة البد فيها من العلم 

العوض، ويه جائزة سواء أكانت باذلهب والفضة، ب
أم بالطعام مما خيرج من األرض أو من جنسه أو من 
جنس آخر، ألنها إجارة لألرض أو مساقاة أو مزارعة، 
ولعموم احلديث ] فأما يشء معلوم مضمون، فال 

 بأس به[.

** 

Rafi Ibn Jadiy relató que su familia era la que más 

fincas de cultivo y huertos poseía en Medina. 

Alquilaban la tierra del modo que se hacía en la época 

de la Ignorancia (Yahiliya). Así, entregaban sus tierras 

para ser cultivadas con la condición de repartirse la 

parcela cultivada con el agricultor que la había 

cultivado. Pero puede que una parte tuviera frutos y 

otra no. Por norma solían reservarle al dueño de la 

tierra lo mejor de la cosecha, como los frutos que 

crecían sobre el curso del río y las acequias. De modo, 

que unos perdían, otros salían ganando y viceversa. El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le 

prohibió este tipo de transacciones, ya que implica 

engaño, especulación y riesgo. Este tipo de alquileres 

ilícitos, por su ambigüedad y riesgo, se considera un 

tipo de juegos de azar, lo que se considera ilícito y está 

prohibido. El pago del alquiler debe ser conocido por 

las partes, así como debe haber equidad en las 

ganancias y en las pérdidas. Si se trata de la cesión de 

una parte de la tierra, estaríamos ante una sociedad 

que debe basarse en la justicia y la equidad en las 

ganancias y en las deudas. Y, si se trata de un alquiler, 

debería haber una compensación conocida por las 

partes. En este sentido, se permite el alquiler de tierras 

por un pago efectivo en oro o plata, o a cambio de 

comida, como lo que se cosecha o similar, u otro tipo 

de alimento, puesto que se trata del concepto del 

alquiler de la tierra, y por lo que dice este hadiz: “Sin 

embargo, alquilar a cambio de algo tangible y 

garantizado no hay mal en ello.” 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-رافع بن خديج اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الورق : الفضة •
 يؤاجرون : يكرون •

 .يانات : األنهار الكبار. قال اخلطايب: يه من الكم العجم فصارت دخيال يف الكم العرباملاذ •

 أقبال : بفتْح اهلمزة، فقاف فباء. ومعناها أوائل •

 اجلداول : مجع جدول وهو انلهر الصغري" •

 .كراء : إجيار األرض ملن يصلحها بيشء من غلتها •

 :فوائد احلديث
 .جواز إجارة األرض للزراعة .1

 .جرة معلومة، فال تصح باملجهولأنه البد أن تكون األ .2

 .عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهبًا أو فضة .3

انليه عن إدخال رشوط فاسدة فيها اكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع ، فيه مزارعة  .4
 م ألحد اجلانبني،أو إجارة فاسدة، ملا فيها من الغرر واجلهالة والظل

 بهذا يعلم أن مجيع أنواع الغرر واجلهاالت، لكها حمرمة باطلة، وفيها ظلم ألحد الطرفني، والرشع إنما جاء بالعدل والقسط واملساواة بني .5
 .انلاس، إلبعاد العداوة وابلغضاء، وجلب املحبة واملودة

 .من الزرع، وحتريمه إذا اكن مقابل زرع شجر معني أو أرض معينة جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم اكلشطر والربع والسدس مما خيرج .6

 املراجع:املصادر و

اإلملام برشح  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
حتقيق حممد -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري

 .ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -صبيح حسن حالق
   (6039) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عقبة بن اعمر  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يكفيكم اهلل : أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء. •
 .ضعففال يعجز : فال يقعد وال ي •

 .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

 .ألحوالاإلسالم حيث أتباعه وداعته ىلع اإلعداد واالستعداد يف لك ا .3

 املراجع:املصادر و

سسة صحيح مسلم, ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني, مؤ
بإرشاف محد  ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل, دار ابن اجلوزي. كنوز رياض الصاحلني1407الرسالة, الطبعة الرابعة عرش, 

ه . تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي, حتقيق: عبد العزيز آل محد, دار 1430العمار, دار كنوز إشبيليا, الطبعة األوىل, 
 .ه 1426 ـهرشح رياض الصاحلني البن عثيمني , دار مدار الوطن للنرش، الرياض, الطبعة :  1423العاصمة , الطبعة: األوىل، 

   (6385) الرقم املوحد:

ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهلل، فال 
  يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

Se os abrirán las puertas de la Tierra, y Al-
lah os proveerá, así que no escatiméis en 

practicar el tiro con arco. 

 :احلديث .1727
سمعت رسول  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر 

َستُْفتَُح عليكم »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
رَُضوَن، ويكفيكم اهلل، فال يعجز أحدكم أن 

َ
أ

ْسُهِمهِ 
َ
 «.يلَْهُو َبأ

** 

1727. EL HADIZ: 

De Akba Ibn Amir, que Al-lah esté complacido con él, 

que dijo [Transmitido del Mensajero]: “Se os abrirán las 

puertas de la Tierra, y Al-lah os proveerá, así que no 

escatiméis en practicar el tiro con arco.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ديث حث املسلم ىلع تعلم الريم، واتلمرن يف هذا احل
عليه ولو يف غري وقت احلاجة إيله؛ ألن ذلك من 
أسباب حتقيق انلَص من اهلل، وحصول الكفاية 

 والرزق للمسلمني.

** 

En este hadiz se incita al musulmán a aprender el tiro 

con arco y a practicarlo con regularidad aunque no sea 

necesario en un momento determinado, ya que es uno 

de los elementos que facilitan la victoria otorgada por 

Al-lah, así como la subsistencia y los medios de vida 

de los musulmanes. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جبري بن مطعم  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .-عليه السالم-لكَّم اهلل عليه موىس  : هو لك جبل ممتد، واملراد هنا: جبل سيناء، اذلي-بضم الطاء-الطور :  •

 :فوائد احلديث
صىل اهلل -الغالب يف القراءة يف صالة املغرب أنَّها من قصار املفصل، لضيق وقتها، ولكن قد تُصىل بطواهل، فال ختتص بالقصار، فقد قرأ انليب  .1

 .بسورة }الطور{، ويه من طوال املفصل -عليه وسلم

ب بسورة }األعراف{، وقرأ بسورة }الصافات{، وقرأ بسورة }ادلخان، وقرأ بسورة }املرسالت{، وقرأ قرأ يف املغر -صىل اهلل عليه وسلم-ورد أنه  .2
 .بسورة }اتلني{، وقرأ بسورِت }املعوذتني{؛ ولك هذه أحاديث صحيحة

ال العلماء: العربة بأداء سورة }الطور{ اكن اكفًرا، وبلَّغها وهو مسلم، وقد ق -صىل اهلل عليه وسلم-جبري بن مطعم حينما سمع قراءة انليب  .3
لها وهو اكفر أو فاسق، ثم أداها مسلًما أو عداًل   .قُِبلَْت شهادته، والرواية مثل الشهادة-الشهادة ال بتحملها، فمن حتمَّ

 .يف بعض األحيان يطيل صالة املغرب، إال أن الغالب ختفيفها -عليه الصالة والسالم-أنه اكن  .4

يقرأ يف  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
املغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية: أم خلقوا 

من غري َشء أم هم اخلالقون، أم خلقوا 
السموات واألرض بل ال يوقنون، أم عندهم 

خزائن ربك أم هم املسيطرون، قال: َكد قليب أن 
 يطري

 

Oí al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 
dé paz, recitar en la oración del maghrib la 

sura de ‘At-Tur’ [Corán, 52]. Mi corazón 
casi da un vuelco cuando le oí recitar esta 

aleya: ‘¿Han sido creados sin nada o, acaso 
se han creado a sí mismos? ¿Han creado los 

cielos y la tierra? ¡No, sino que no tienen 
certeza de nada! ¿Poseen, acaso, los tesoros 
de su Sustentador? ¿O están ellos al cargo?’ 

[Corán, 52: 35-37]. 

 :احلديث .1728
قال: سمعت  -ريض اهلل عنه-عن جبري بن مطعم 

ور،  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  يقرأ يف املغرب بالطُّ
ن غري يشء أم هم فلما بلغ هذه اآلية: ﴿أم ُخِلُقوا م

اخلالقون، أم َخلَُقوا السموات واألرض بل ال يوقنون، 
أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون﴾. قال: اكد 

 قليب أن يطري.

** 

1728. EL HADIZ: 

De Yubair Ibn Mut’im, Al-lah esté complacido con él, 

que dijo: “Oí al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, recitar en la oración del maghrib la sura de ‘At-

Tur’ [Corán, 52]. Mi corazón casi da un vuelco cuando 

le oí recitar esta aleya: ‘¿Han sido creados sin nada o, 

acaso se han creado a sí mismos? ¿Han creado los 

cielos y la tierra? ¡No, sino que no tienen certeza de 

nada! ¿Poseen, acaso, los tesoros de su Sustentador? 

¿O están ellos al cargo?’ [Corán, 52: 35-37].” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

سمع انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث أن جبرًيا 
املغرب يف يقرأ يف صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-

الركعتني األويلني بسورة الطور، وذلك عندما جاء 
 لفاكك األرسى بعد بدر، ثم أسلم بعد ذلك.

** 

En este hadiz, que Yubair Ibn Mut’im, Al-lah esté 

complacido con él, dice que oyó al Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, recitar en la oración del 

maghrib, en sus dos primeras postraciones, la sura de 

‘At-Tur’ [Corán, 52]. Esto fue cuando vino a negociar el 

rescate de los rehenes apresados en la batalla de Badr. 

Más tarde, abrazó el Islam. 
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 املراجع:املصادر و

ه. 1422، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1 بن نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري
الَمَرام، للبسام، صحيح مسلم, تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب. توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ 

م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض،  2003 - ـه 1423سدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، مكتَبة األ
ن، عناية عبد م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزا 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

 .السالم السليمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل
   (10919) الرقم املوحد:
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عن  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
لقطة اذلهب، أو الورق؟ فقال: اعرف واكءها 

وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تُعَرف 
فاستنفقها، وتلكن وديعة عندك فإن جاء 

 طابلها يوما من اَلهر؛ فأدها إيله

 

Al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, se le preguntó por el oro y la plata que 

se encuentran extraviados. Él dijo: 
reconoce bien la bolsa en la que se 

encuentren y el hilo o cuerda que la cierre. 
Después anúncialo durante un año. Si 

nadie lo reclama, gástalo, y será para tí 
como un depósito por si algún día aparece 
su dueño y lo reclama, pues devuélveselo. 

 :احلديث .1729
سئل »: -ريض اهلل عنه-عن زيد بن خادل اجلهين 

عن لَُقَطة اذلهب،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
ْفَها  أو الَوِرق؟ فقال: اعرف واِكََءَها وِعَفاَصَها، ثم َعرِّ

َسنًَة، فإن لم تُعَرف فاستنفقها، وتلكن وديعة عندك 
فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله.  وسأهل عن 
ضالة اإلبل؟ فقال: ما لك وهلا؟ َدْعَها فإن معها 
ِحَذاََءَها وِسَقاَءَها، تَرُِد املاء وتأكل الشجر، حىت 

ذها؛ فإنما يه جيدها َربَُّها.  وسأهل عن الشاة؟ فقال: خ
 «.لك، أو ألخيك، أو لذلئب

** 

1729. EL HADIZ: 

De Zayd Ibn Jalid Al-Yuhani, que Al-lah esté 

complacido con él, que: “Al Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, se le preguntó por el oro y la plata 

que se encuentran extraviados. Él dijo: reconoce bien 

la bolsa en la que se encuentren y el hilo o cuerda que 

la cierre. Después anúncialo durante un año. Si nadie 

lo reclama, gástalo, y será para tí como un depósito por 

si algún día aparece su dueño y lo reclama, pues 

devuélveselo. También se le preguntó por los camellos 

que se encuentran extraviados. Él dijo: ¿Qué le puedes 

hacer? Déjalo por su cuenta, pues tiene su propio 

calzado y su bebida, puede buscar agua y comer de un 

árbol, hasta que lo encuentre su dueño. Se le preguntó 

también por la cabra extraviada. Él dijo: ponla bajo tu 

custodia, ya que solo puede ser para ti, para tu 

hermano o para el lobo.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

سأل رجل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حكم املال 
بل، الضال عن ربه، من اذلهب، و الفضة، واإل

والغنم. فبني هل صىل اهلل عليه وسلم حكم هذه 
األشياء تلكون مثاال ألشباهها، من األموال الضائعة، 
فتأخذ حكمها. فقال عن اذلهب والفضة: اعرف 
الرباط اذلي شدت به، والواعء اذلي جعلت فيه، 
تلمزيها من بني مالك، وتلخرب بعلمك بها من اداعها. 

ه إياها، وإال تبني لك فإن طابق وصفه صفاتها، أعطي
عدم صحة دعواه . وأمره أن يعرفها سنة اكملة بعد 
اتلقاطه إياها. ويكون اتلعريف يف جمامع انلاس 
اكألسواق ، وأبواب املساجد. واملجمعات العامة، ويف 

بعد تعريفها سنة، وعدم  -ماكن اتلقاطها. ثم أباح هل
 العثور ىلع صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها

** 

Un hombre le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, por el veredicto acerca de los 

bienes que se encuentran extraviados, ya sea oro, 

plata, camellos o cabras. El Mensajero de Al-lah le 

dictó el veredicto referente a recoger alguno de estos 

bienes que se encuentre perdido u otros que se les 

asemejen. Acerca del oro y la plata dijo: reconoce bien 

el hilo o cuerda que cierra la bolsa en la que se 

encuentren para poder distinguir quién es su dueño y 

para que informes a quien reclame su propiedad. Así, 

si esa la descripción de esa persona coincide con sus 

características, entrégaselo, si no, sabrás que no está 

diciendo la verdad. Le ordenó a este hombre 

quepublicara el bien perdido durante un año, a contar 

a partir del momento en que lo haya encontrado. Debe 

pregonarlo en los puntos de encuentro de la gente, 

como en los zocos, en las puertas de las mezquitas, en 

plazas y en lugar donde lo haya encontrado. Luego, le 

permitió, que después de un año pregonándolo y de 
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 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلهين اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ويه املال الضائع من ربِّه يلتقطه غريه. -بضم الالم وفتح القاف ىلع املشهور-لقطة : املشهور فيها فتح القاف، واللَُّقَطة:  •
 الورق : بكرس الراء: الفضة •

 .واكءها : ما تربط به •

 .عفاصها : الواعء اذلي جتعل فيه انلفقة ثم يربط عليها •

عرفها : أذكرها للناس إذا أخذتها يف أبواب املساجد، واألسواق وحنو ذلك بأن تقول: من ضاعت هل نفقة ، أو حنو ذلك وال تذكر شيئا من  •
 .الصفات

 سنة : متوايلة •

 .فاستنفقها : أمر إباحة •

 .لم يتملكها بقيت عنده ىلع حكم األمانة وتلكن وديعة : الواو بمعىن أو أي إذا •

 ادلهر : الزمن •

 عن ضالة اإلبل : عن حكم ضالة اإلبل •

 دعها : اتركها •

 .حذاءها : خفها تقوى به ىلع السري وقطع ابلالد ابلعيدة •

 .وسقاءها : بكرس السني، هو جوفها اذلي محل كثرياً من املاء والطعام •

 ترد املاء : فترشب منه بال تعب •

 .لشجر : بسهولة لطوهلا وطول عنقهاوتأكل ا •

 .ربها : هو صاحبها اذلي ضاعت منه •

 عن الشاة : عن حكم الشاة الضالة •

 .فإنما يه لك : إن أخذتها وعرفتها سنة ، ولم جتد صاحبها •

يف أي يوم من أيام ادلهر، أداها إيله. وأما ضالة اإلبل 
وحنوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه عن اتلقاطها؛ ألنها 
ليست حباجة إىل احلفظ، فلها من طبيعتها حافظ، 
ألن فيها القوة ىلع صيانة نفسها من صغار السباع، 
وهلا من أخفافها ما تقطع به املفاوز، ومن عنقها ما 

شجر واملاء، ومن جوفها ما حتمل به تتناول به ال
الغذاء، فيه حافظة نفسها حىت جيدها ربها اذلي 
سيبحث عنها يف ماكن ضياعها. وأما ضالة الغنم 
وحنوها من صغار احليوان، فأمره أن يأخذها حفظا هلا 
من اهلالك وافرتاس السباع، وبعد أخذها يأيت 
صاحبها فيأخذها، أو يمِض عليها حول اتلعريف 

 ون لواجدها .فتك

que no haya aparecido el dueño, gastarlo. Y si algún 

día aparece su dueño y lo reclama, debe devolvérselo. 

Sin embargo, en lo que respecta a los camellos 

extraviados y todos los animales que se le asemejen, 

aquellos que pueden valerse por sí mismos, prohibió 

tomarlos, ya que no tienen necesidad de ser guardados 

por nadie. Por su propia naturaleza están protegidas 

puesto que tienen la fuerza para defenderse de las 

especies de depredadores más pequeños que ellos. 

Tiene asimismo los pies protegidos, lo que le permite 

recorrer largas distancias, sus cuellos son lo 

suficientemente largos comer de los árboles y beber el 

agua y en sus estómagos pueden almacenar el 

alimento. De este modo están protegidos hasta que 

aparezcan sus dueños, que los buscarán en lugar en 

que se hayan extraviado. No obstante, en el caso de 

las cabras extraviadas y las especies pequeñas que se 

les asemejen, le ordenó guardarlas para protegerlas de 

una muerte segura y de que las devoren los 

depredadores. Luego, vendrá su dueño y se las llevará, 

o pasará un año en el que deben ser pregonados, y 

después serán para quien las haya encontrado. 
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 .أو ألخيك : يف ادلين ، واملراد ملتقط آخر •

 .أو لذلئب : إن تركها ولم يأخذها غريك ألنها ال حتيم نفسها •

 :فوائد احلديث
 .اتلقاط اللقطة إال ملن قدر ىلع تعريفها وأمن نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الرشيعال جيوز  .1

أن يعرف الواجد واكءها وواعءها وجنسها يلمزيها عن ماهل ويلعرف صفاتها فيخترب من ادَع ضياعها منه، فذلك من تمام حفظها وأدائها إىل  .2
 .ربها

س كأبواب املساجد واملحافل واألسواق، ويف ماكن وجدانها، ألنه ماكن حبث صاحبها، ويبلغ اجلهات املسؤولة أن يعرفها سنة يف جمامع انلا .3
 .عنها، كدوائر الرشطة . ويف زمننا يكون نشدانها يف الصحف واإلذااعت واتللفاز، إذا اكنت لقطة خطرية

 .ها عوضها مثلها، إن اكنت مثلية، أو قيمتها إن اكنت متقومةإن لم تعرف يف مدة العام، جاز هل إنفاقها وبىق مستعدا إلعطاء صاحب .4

ها إن مىض عليها احلول ولم تعرف، ملكها ملتقطها ملاًك قهريًّا من غري اختيار اكإلرث وإذا جاء صاحبها بعد احلول فله عوضها، أو يه بعين .5
 .إن اكنت موجودة

وصفها بينة ىلع أنها هل، فال حيتاج إىل شهود وال إىل يمني، ألن وصفها هو  إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها. دفعت إيله. ويكىف .6
وال  بينتها، فبينة لك يشء حبسبه، فإن ابلينة ما أبان احلق وأظهره، ووصفها اكف يف ذلك. وهذه قاعدة اعمة يف لك األحوال، اليت يدعيها أحد

 .يكون هل فيها منازع، فيكتيف بوصفه إياها

وحنوها مما يمتنع بقوته أو بَعْدوه أو بطريانه، فال جيوز اتلقاطها، ألن هلا من طبيعتها وتركيب اهلل إياها، ما حيفظها ويمنعها. أما ضالة اإلبل  .7
 .لكن إن وجدت يف مهلكة رُدْت بقصد اإلنقاذ، ال اتلقاط

وحفظ ثمنها، أو إبقائها مدة اتلعريف. وتركها بدون  أن يعمل فيها األصلح من أكلها مقدرا قيمتها، أو بيعها -بعد أخذها -أما الشاة، فاألحسن .8
 .أخذها، تعريض هلا للهالك. فإن جاء صاحبها، رجع بها أو بقيمتها وإن لم يأت فيه ملن وجدها

 املراجع:املصادر و

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

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

   (6048) الرقم املوحد:
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 -صىل اهلل عليه وسلم-شهدت مع رسول اهلل 
الصالة يوم العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، 
بغري أذان وال إقامة، ثم قام متوكئا َع بالل، 

ه، ووعظ فأمر بتقوى اهلل، وحث َع طاعت
 انلاس وذكرهم

 

Presencié con el Mensajero de Alah -la paz 
y las bendiciones sean con él- la oración del 

día del aid (la festividad) comenzó la 
oración antes del sermón, sin adhan ni 
iqama, luego se levantó apoyandose en 

Bilal, ordenó el temor a Alah e instó a Su 
obediencia, aconsejó a las personas y les 

recordo (sobre Alah) 

 :احلديث .1730
قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

الصالة  -صىل اهلل عليه وسلم-شهدُت مع رسول اهلل 
يوم العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلُطبة، بغري أذان وال 

ئاً ىلع بالل، فأمر  بتقوى اهلل، وحث إقامة، ثم قام ُمتََوكِّ
َرُهم، ثم َمىَض حىت أىت  ىلع طاعته، َوَوَعَظ انلاس وَذكَّ

َرُهن، فقال:  ْقَن، فإن »النساء، فََوَعَظُهن وَذكَّ تََصدَّ
، فقامت امرأة من ِسَطِة النساء «أكرثُكنَّ َحَطُب جهنم

يِْن، فقالت: لم؟ يا رسول اهلل قال:  َسْفَعاُء اخْلَدَّ
نَُّكنَّ تُْكرِثْ »

َ
اَكَة، َوتَْكُفْرَن الَْعِشريَ أل ، قال: «َن الشَّ

، يُلِْقنَي يف ثوب بالل من  فجعلن يتصدقن من ُحِليِِّهنَّ
قِْرَطِتِهنَّ وََخَواتِِمِهنَّ 

َ
 .أ

** 

1730. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté satisfecho de 

ellos dos, que dijo: presencié junto al Mensajero, la paz 

y las bendiciones de Al-lah sean con él, la rezo del aid 

(la festividad), y empezó por el rezo antes de que jutba, 

sin adhan (llamada a la oración) ni iqamah (disposición 

al rezo). Se levantó apoyándose en Bilal. Ordenó tener 

temor en Al-lah e insistió en acatar Su mandato (de Al-

lah). Advirtió a las gentes y les recordó la palabra de 

Al-lah. Siguió hasta que llegaron las mujeres. Les 

recordó a ellas también diciendo: “Dad limosna, ya que 

sois en mayoría leña del Infierno”. Se levantó una mujer 

de entre todas con el rostro desencajado y preguntó: 

¿Por qué, Mensajero de Al-lah?. “Porque os lamentáis 

mucho y hacéis descreer al cónyuge”. Dijo: empezaron 

todas a donar sus joyas depositándolas en la túnica de 

Bilal, desde argollas a anillos y sortijas. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

بأصحابه صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انليب 
العيد بال أذان هلا وال إقامة، فلما فرغ من الصالة 
خطبهم، فأمرهم بتقوى اهلل: بفعل األوامر واجتناب 
انلوايه ولزوم طاعة اهلل يف الرس والعالنية، وأن 

د اهلل ووعيده يلتعظوا بالرهبة والرغبة. يتذكروا وع
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
َ هلن أنهن أكرث  هن بزيادة موعظة َوَبنيَّ رهن، وخصَّ وذكَّ

طريق جناتهن منها الصدقة؛ ألنها أهل انلار، وأن 
تطىفء غضب الرب. فقامت امرأة جالسة يف وَسِطِهن 
وسأتله عن سبب كونهن أكرث أهل انلار يلتداركن 
ذلك برتكه فقال: ألنكن تكرثن الشاكة والالكم 
املكروه، وجتحدن اخلري الكثري إذا قَص عليكن 

** 

El Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- rezó 

con sus compañeros del rezo del Aid (festividad) sin 

adhan ni iqama cuando terminó la oración dio un 

discurso ante las personas y les ordenó el temor a 

Alah, cumpliendo sus órdenes y alejándose de sus 

prohibiciones, les instó a la obediencia a Alah tanto en 

público como en privado, también que recordaran la 

promesa y advertencia de Alah para que Lo adoraran 

con temor y esperanza, como las mujeres estaban en 

un lugar distinto a los hombres no escucharon el 

sermón, el Profeta se preocupaba tanto por el mayor 

como el menor, por lo que como una misericordia con 

las personas se dirigió a las mujeres acompañado por 

Bilal y les dio un sermón, las aconsejó el recuerdo de 

Alah y les comentó que ellas serán la mayoría de las 

habitantes del infierno les dijo que el camino para la 

salvación era dar más caridades ya que aplacan la ira 

de Alah, una mujer que estaba sentada en medio de 

ellas se levantó y le preguntó porque serían ellas la 

mayoría de los habitantes del infierno para así alejarse 
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 .متفق عليه راوي احلديث:

 -اهلل عنهماريض -جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .و غريهماسفعاء اخلد : من أصاب خدها لون خيالف لونه األصيل من سواد أو خَضة أ •

 .من سطة النساء : أي جالسة وسطهن •

 .شهدت : أي حَضت •

 .تكرثن الشاكة : 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 •

 .حليهن : مجع حيل ويه ما يتخذ للزينة من اذلهب والفضة واألحجار الكريمة •

 :فوائد احلديث
 .أن صالة العيد ال يرشع هلا أذان وال إقامة .1

 .األذان واإلقامة ال يرشاعن لغري الصلوات اخلمس املكتوبة، فال يرشاعن نلافلة، وال جنازة، وال عيد، وال استسقاء، وال كسوف .2

 .ث ىلع طاعته واملوعظة واتلذكري يه مقاصد اخلطبة، وقد عدها بعض الفقهاء من أراكن اخلطبة الواجبةواحل -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

 .من املخاطبني وفيه بذل انلصيحة ملن حيتاج إيلهاالعناية بذكر ما تشتد احلاجة إيله  .6

 .حتريم كرثة شاكية الزوج وكفران العشري؛ ألنهما ديلل ىلع كفران انلعمة وألنه جعله سبباً دلخول انلار .7

ن وامتثال أمر ما يدل ىلع رفيع مقامهن يف ادلي -مع ضيق احلال يف ذلك الزمان-يف مبادرة النساء بالصدقة وابلذل ملا لعلهن حيتجن إيله  .8
 .-صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 

 .جواز تصدق املرأة من ماهلا .9

 .سؤال املستفتني للعالم عن العلم للنساء وغريهم .10

 .مرشوعية الصرب، وعدم الشاكية إىل املخلوقني .11

 املراجع:املصادر و

من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن  األحاكم توضيح. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ه، دار ابن 1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 .اجلوزي. إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم، البن دقيق العيد، والطبعة جمهولة
   (10620) الرقم املوحد:

ريض -املحسن مرة واحدة. وملا اكن نساء الصحابة 
سبَّاقات إىل اخلري وإىل االبتعاد عما  -عنهم اهلل

يغضب اهلل، أخذن يتصدقن حبليهن اليت يف أيديهن، 
وآذانهن، من اخلواتم والقروط، يلقني ذلك يف حجر 

 بالل، حمبة يف رضوان اهلل وابتغاء ما عنده.

de eso, él les respondió: ustedes se quejan mucho y se 

exceden en las maldiciones, cuando alguien que les da 

muchas cosas no les da algo se comportan de forma 

ingrata olvidando todo, por ello las mujeres de entre los 

sahabas -Alah se complazca de ellos- se adelantaron 

al bien y se alejaron de lo que causaba la ira de Alah, 

dieron las joyas que tenían en sus manos y oídos, 

anillos, aretes etc., lo pusieron todo en el regazo de 

Bilal buscando con ello la complacencia de Alah y 

anhelando su promesa 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -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 

 الطائفتان ركعة ركعة

 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, hizo salat 
al-jauf (en tiempo de temor o inseguridad) 

algunos de sus días, entonces él rezó con un 
grupo una rak’a (inclinación) y se fueron; e 

intercambiaron con los que estaban 
combatiendo al enemigo, e hicieron con él 

también una rak’a. Por lo que los dos 
grupos rezaron una rak’a. 

 :احلديث .1731
 -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب 

 -صىل اهلل عليه وسلم-َصىلَّ بنا رسوُل اهلل » قال: 
صالة اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، 
وطائفة بِإَِزاِء العدو، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم 

ىلَّ بهم ركعة، وقََضِت ذهبوا، وجاء اآلخرون، فَص 
 «.الطائفتان ركعة ركعة

** 

1731. EL HADIZ: 

De ‘Abdu Al-lah Ibn ‘Umar Ibn Al-Jatab, que Al-lah esté 

complacido de ellos, dijo: ‘El Mensajero de Al-lah, que 

la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, hizo 

salat al-jauf (en tiempo de temor o inseguridad) 

algunos de sus días, entonces él rezó con un grupo una 

rak’a (inclinación) y se fueron; e intercambiaron con los 

que estaban combatiendo al enemigo, e hicieron con él 

también una rak’a. Por lo que los dos grupos rezaron 

una rak’a.’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صالة اخلوف  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انليب 
بأصحابه يف بعض حروبه مع املرشكني حينما اتلىق 
املسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من َشنِّ الغارة 
 عليهم عند اشتغاهلم بالصالة، والعدو يف غري القبلة،

الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-فقسم انليب 
طائفتني، طائفة قامت معه يف الصالة، وطائفة وجاه 
العدو، حيرسون املصلني. فصىل باليت معه ركعة، ثم 
ذهبوا وهم يف صالتهم فوقفوا يف حنر العدو، وجاءت 

-الطائفة اليت لم تصل، فصىل بها ركعة ثم سلم انليب 
ت الطائفة اليت معه . فقام-صىل اهلل عليه وسلم

أخرًيا فقضت الركعة ابلاقية عليها، ثم ذهبوا 
للحراسة، وقضت الطائفة األوىل الركعة اليت عليها 
أيضا، وهذه صفة من الصفات الواردة لصالة اخلوف، 

-ريض اهلل عنهما-والقصد منها كما قال ابن عباس 
: )وانلاس لكهم يف صالة، ولكن حيرس بعضهم 

 اري.بعضا(. رواه ابلخ

** 

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, rezó salt al-jauf (en tiempo de miedo o 

inseguridad) con los sahabas en determinadas batallas 

contra los idolatras, debido a que temían a que los 

enemigos aprovecharan sus ataques mientras ellos 

estén ocupados en al-salat. Entonces, el Profeta, que 

la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dividió 

los sahabas en dos grupos. El primer grupo realizó al-

salat con él; mientras que el segundo grupo combatía 

al enemigo para proteger a sus compañeros que 

estaban rezando. Luego el primer grupo, estando aún 

en su salat, se fue a combatir el enemigo, e 

intercambiaron con el segundo grupo, que oró con el 

Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, una rak’a, y luego hizo al-taslim. Luego el 

segundo grupo completó el rak’a que debía (que hizo 

el primer grupo, estando ellos de vigilancia), y luego se 

marcharon de nuevo a la vigilancia. Y regresó el primer 

grupo para cumplir con la segunda rak’a (que hizo el 

segundo grupo, estando ellos de vigilancia). Esta es 

una forma de otras varias que ha sido confirmada para 

llevar a cabo salat al-jauf, y su propósito es que como 

dice Ibn ‘Abbas, que Al-lah esté complacido de ellos: ‘Y 

toda la gente se hallaba en salat, pero unos vigilan por 

los otros). (Transmitido por Bukhari.) 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-طاب عبد اهلل بن عمر بن اخل اتلخريج:
 عمدة األحاكم. 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  •
 .األخرية صالتها ثم ذهبت حترس، ثم جاءت الطائفة األخرى فأتمت صالتها بالركعة ابلاقية

 :فوائد احلديث
ختفيًفا ىلع األمة ومعونة هلم ىلع جهاد األعداء، وأداًء للصالة يف مجاعة يف وقتها مرشوعية صالة اخلوف عند وجود سببها، حًَضا أو سفًرا،  .1

 .املحدد

 .مرشوعية اإلتيان بها ىلع هذه الكيفية اليت ذكرت يف احلديث .2

 .أن احلركة الكثرية ملصلحة الصالة، أو للَضورة، ال تبطل الصالة .3

 .عة، فقد سمح بأدائها ىلع هذه الصفة حمافظة ىلع ذلكاحلرص الشديد ىلع اإلتيان بالصالة يف وقتها ومع اجلما .4

 .أخذ األهبة، وشدة احلذر من أعداء ادلين، اذلين يبغون الغوائل للمسلمني .5

 .وجوب صالة اجلماعة ىلع الرجال سفًرا وحًَضا يف حال األمن واخلوف .6

 .صالة اجلماعة تدرك بركعة .7

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات 
ل ابلخاري، حتقيق حممد ه. صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعي1426مكتبة الصحابة االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
 .األوىل الطبعة مَص، القاهرة، املنهاج، دار انلجيم، حيىي بن ألمحد- األحاكم تأسيس. بريوت –

   (7188) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عباس  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
كِّد ىلع فعلها. •

ُ
 َعَزائِِم : يه اليت أ

 :فوائد احلديث
جود يف ص .1  .استحباب السُّ

 .أن الَمْسنُونَات قد يكون بعضها آكد من بعض .2

 املراجع:املصادر و

ه. سبل السالم رشح 1422ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل 
غ املرام، بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلو

م. تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423رمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، تأيلف: عبد اهلل بن عبد ال
 .م 2006 _ ـه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

   (11238) الرقم املوحد:

-ص ليس من عزائم السجود، وقد رأيت انليب 
  يسجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم

La postración marcada no la azora ‘Sad’ 
[Corán, 38: 24] no es obligatoria, aunque 

he visto al Mensajero de Al-lah, Él le 
bendiga y le dé paz, realizar una postración 

cuando la recitaba. 

 :احلديث .1732
ص ليس »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

جود، وقد رأيت انليب  صىل اهلل عليه -من َعَزائِِم السُّ
 «.يَسجد فيها -وسلم

** 

1732. EL HADIZ: 

De Ibn Abbas, Al-lah esté complacido con ambos, que 

dijo: “La postración marcada no la azora ‘Sad’ [Corán, 

38: 24] no es obligatoria, aunque he visto al Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, realizar una 

postración cuando la recitaba.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

جود" يعىن  معىن احلديث: "ص " ليس من َعَزائِِم السُّ
يف سورة ص سنة غري واجبة؛ أن سجدة اتلالوة اليت 

مر ىلع تأكيد فعلها، بل الوارد 
َ
ألنه لم يرد فيها أ

 -عليه الصالة والسالم-بصيغة اإلخبار؛ بأنَّ داود 
صىل اهلل -، وَسَجَدها نبيُّنَا -تعاىل-فعلها توبة هلل 

ُ ىلع داوَد  -عليه وسلم ا أْنَعم اّللَّ عليه -شكرا؛ لمَّ
، ويدل هل ما رواه النسايئ، بالُغْفَران -الصالة والسالم

قال: )سجدها داود توبة،  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّه 
 ونْسُجدها شكًرا(.

** 

El significado de este hadiz es que: la postración 

marcada no la azora “Sad” [Corán, 38: 24] no es 

obligatoria cuando se recite esa aleya, puesto que no 

hubo una orden expresa para que se hiciera de forma 

obligatoria. Lo que consta es en forma de noticias 

sobre el hecho de que David, la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean sobre él, la hizo implorando el perdón 

de Al-lah Todopoderoso. Nuestro Mensajero, Al-lah le 

bendiga y le dé paz, la realizó en señal de 

agradecimiento por el perdón que Al-lah le concedió a 

David, la paz y las bendiciones de Al-lah sean sobre él. 

La prueba de ello la encontramos en el relato del Al-

Nisai, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, dijo: “David la hizo implorando el perdón de Al-lah 

y nosotros la hacemos en señal de agradecimiento.” 
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 .رواه ابليهيق الزبار راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل  اتلخريج:
 .السنن الكربى للبيهيق مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وسادة : بكرس الواو ثم سني مهملة مفتوحة، ويه املخدة، ولك ما يوضع حتت الرأس، واجلمع: وسد. •
 .احبهافرىم بها : قذف بها منكًرا ىلع ص •

 .فأومئ : املراد باإليماء هنا: خفض الرأس يف حايل الركوع والسجود •

 :فوائد احلديث
ُ َنْفًسا إِالَّ وُْسَعَها{ -اذلي ال يستطيع القيام-أنَّ للمريض  .1  .أن يصيل قاعًدا، قال تعاىل: }اَل يَُكلُِّف اّللَّ

 .، وألنَّ السجود رشاًع أخفض من الركوعأنَّه يويمء إيماء، وجيعل سجوده أخفض من ركوعه؛ يلمزي بني الركنني يف أفعاهل .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

 .وعية عيادة املريض، وإرشاده إىل ما يصلح دينهمرش .4

 .، وعيادته أصحابه، وتفقده أحواهلم، فيكون يف هذا قدوة للزعماء والرؤساء-صىل اهلل عليه وسلم-كمال ُخلِق رسول اهلل  .5

 .وُحْسن تَصفأنَّ ادلاعية املوفق ال يدع انلصح واإلرشاد يف لك ماكن حيل فيه، ىلع أيَِّة حال يكون فيها، لكن حبكمة،  .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، 
ملنة يف اتلعليق ىلع فقه السنة، ا تمام. ه1423 اخلامسة ط مكة، األسدي، مكتبة البسام، الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. عطا

فأوم إيماء، صل َع األرض إن استطعت، وإال 
  واجعل سجودك أخفض من ركوعك

Reza sobre el suelo si puedes, sino entonces 
hazlo con gestos y has que tu postración sea 

más baja que tu incliniación 

 :احلديث .1733
: أن رسول -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

اعد مريضا، فرآه يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
اَدٍة، فأخذها فََرىَم بها، فأخذ عوًدا يلُصيل ىلع وِسَ 

َصلِّ ىلع األرض إن »عليه، فأخذه َفَرىَم به وقال: 
ْوِمْئ إِيَماًء، واْجَعْل سجودك أخَفَض 

َ
استطعت، َوإاِل فَأ

 .«من رُكوُعك

** 

1733. EL HADIZ: 

Narró Yabir Ibn Abdullah -Alah se complazca de 

ambos- que el Mensajero de Alah -la paz y las 

bendiciones sean con él- visitó a un enfermo y vio que 

rezaba rezando sobre un cojin, así que la tomo y la 

arrojó, tomo una vara para que se apoyase en la 

oración, pero se lo volvió a quitar y lo arrojó, luego le 

dijo: "Reza sobre el suelo si puedes, sino entonces 

hazlo con gestos y has que tu postración sea más baja 

que tu incliniación" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف كيفية صالة املريض اذلي ال 
رض بأن الواجب عليه يستطيع تمكني جبهته من األ

الصالة حسب االستطاعة، واإليماء حال الركوع 
والسجود، وأن يكون سجوده أكرث اخنفاضاً من 

 ركوعه.

** 

Este noble hadiz explica, como debe ser la oración de 

un enfermo que no puede poner su frente en la tierra, 

lo obligatorio es que haga la oración de acuerdo a su 

capacidad, la postración y la inclinación debe hacerla 

con gestos, pero la postración debe ser más baja que 

la inclinación. 
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ه. كشف األستار عن زوائد الزبار ىلع الكتب الستة، نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم، حتقيق: حبيب 1409،  3نارص ادلين األبلاين، دار الراية، ط
 .ه1399، بريوت، 1الرمحن األعظيم، مؤسسة الرسالة ط

   (10952) الرقم املوحد:
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 رواه أبو داود أمحد الرتمذي النسايئ ابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-ابن عمر  اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 صالة الليل : أي عددها. •
 .عتنيمثىن مثىن : يسلم من لك رك •

 :فوائد احلديث
 .أن صالة الليل وانلَّهار مثىَْن مثىَْن، والصحيح الليل فقط .1

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.  مسند  اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ه. مسند اإلمام أمحد، 1421ه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغري

 بن حممد: تأيلف الرتمذي، سنن. ه1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 

 La oración (voluntaria) de la noche y del  ثىنصالة الليل وانلهار مثىن م
día se hace de dos postraciones en dos. 

 :احلديث .1734
صىل اهلل -، عن انليب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر

 «.صالة الليل وانلَّهار مثىَْن مثىَْن »قال:  -عليه وسلم

** 

1734. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con 

ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, dijo: “la oración (voluntaria) de la noche y del 

día se hace de dos postraciones en dos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

الليل وانلَّهار مثىَْن مثىَْن " هذا معىن احلديث: " صالة 
احلديث : أصله يف الصحيحني:  بلفظ: ) صالة الليل 
مثىَْن مثىَْن ( زاد بعض الرواة: )وانلَّهار( ويه زيادة 
ضعيفة، واملعىن: أن من أراد أن يتطوع يف الليل أو 
انلَّهار، فليَُسلِّم من لك ركعتني؛ كما جاء ُمَصحا به 

ملا  -ريض اهلل عنهما-ن عمريف صحيح مسلم عن اب
سئل: "ما مثىَْن مثىَْن؟" قال: "أن تُسلِّم يف لك ركعتني" 
وهذا قول أكرث  العلماء يف صالة الليل أي: ال جيوز 
اتلطوع بأكرث من ركعتني يف صالة الليل، إال ما اكن 
نة بذلك . أما  من صالة الوتر، فله الزيادة ثلبوت السُّ

لزيادة ىلع ركعتني واألفضل صالة انلَّهار فال بأس با
 مثىَْن مثىَْن.

** 

El origen de este hadiz “la oración voluntaria de la 

noche y del día se hace de dos postraciones en dos” lo 

encontramos en las recopilaciones de hadices 

verídicos de Bujari y Muslim expresado así: “la oración 

voluntaria de la noche se hace de dos postraciones en 

dos”. Alguno transmisores le han añadido “y del día”, 

pero es un añadido débil. El significado es que quien 

desee realizar un rezo voluntario de día o de noche 

debe hacerlo de dos postraciones cada vez, realizando 

el saludo final (taslim) entre cada dos. Este mismo 

sentido viene expresado en Musilim, de Abdullah Ibn 

Umar, Al-lah esté complacido con ambos, cuando se le 

preguntó: ¿qué significa “de dos en dos”?. Dijo: 

“realizar el saludo final (taslim) entre cada dos”. Esta 

es la versión más común entre los ulemas con respecto 

al rezo voluntario nocturno, esto es, no está permitido 

hacer más de dos postraciones (rakaas) cada vez en 

el rezo voluntario nocturno, a excepción de la oración 

impar que sería un añadido dado que se trata de una 

sunna profética contrastada. No obstante, en el rezo 

voluntario de día, no hay mal en que sean más de dos 

postraciones cada vez, si bien lo ideal es hacerlo de 

dos postraciones en dos. 
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ه.    السنن الكربى، تأيلف: 1395رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،  :انلارش ، وغريه شاكر أمحد حتقيق الرتمذي، عيىس
ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد 1421أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

ه. الرشح الكبري ىلع منت املقنع، تأيلف: عبد الرمحن بن 1430ه ، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغري
بن صالح حممد بن أمحد بن قدامة املقديس، انلارش: دار الكتاب العريب للنرش واتلوزيع. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل 

: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، الصنعاين، انلارش
ن م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح ب 2003 - ـه 1423انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

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

 .ه1428 - 1422انلارش: دار ابن اجلوزي  الطبعة: األوىل، 
   (11260) الرقم املوحد:
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ذ شيئً  •  ا اكحلجرة ويه الغرفة.احتجر حجرة : بالراء؛ أي: اختَّ
 .خبصفة : أي: من حصري، فيه منسوجة من سعف انلخل •

 .فتتبع إيله رجال : فتطلبه رجال؛ يلقتدوا به يف صالته •

صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة 
  بيته إال الصالة املكتوبةاملرء يف 

Musulmanes, rezad en vuestras casas, 
puesto que la mejor oración es la que el 
musulmán hace en su casa, excepto los 

rezos obligatorios. 

 :احلديث .1735
نَّ انلَّيِبَّ  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت 

َ
َصىلَّ -أ

ََذ ُحْجَرةً  -اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ   يِف الَمْسِجِد ِمْن َحِصرٍي، اختَّ
 ِ ِفيَها يَلَايِلَ  -َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ -فََصىلَّ رَُسوُل اّللَّ

َحىتَّ اْجتََمَع إِيَلِْه نَاٌس، ُثمَّ َفَقُدوا َصْوتَُه يَلْلًَة، َفَظنُّوا 
نَُّه قَْد نَاَم، فََجَعَل َبْعُضُهْم يَتََنْحنَُح؛ يِلَْخُرَج إِيَلْهِ 

َ
ْم، أ

يُْت ِمْن َصِنيِعُكْم، َحىتَّ »َفَقاَل: 
َ
ي َرأ ِ َما َزاَل بُِكُم اذلَّ

ْن يُْكَتَب َعلَيُْكْم، َولَْو ُكِتَب َعلَيُْكْم َما 
َ
َخِشيُت أ

فَْضَل 
َ
َها انلَّاُس يِف ُبيُوتُِكْم، َفإِنَّ أ يُّ

َ
ُقْمتُْم بِِه، َفَصلُّوا أ

 «.اَلَة الَمْكتُوبةَ َصاَلِة الَمْرِء يِف بَيِْتِه ِإالَّ الصَّ 

** 

1735. EL HADIZ: 

De Zaid Ibn Zabit, Al-lah esté complacido con él, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, tomó 

una habitación pequeña hecha de esparto en una de 

las esquinas de la mezquita. En ella rezó durante 

muchas noches, hasta que se la gente le siguió en el 

rezo, pero una noche dejaron de oír su voz, y creyeron 

que se había quedado dormido. Algunos empezaron a 

carraspear para que saliera a verlos. Les dijo: “He visto 

lo que estáis haciendo, pero temo que se os prescriba 

el rezo nocturno. Si se os prescribe, no seréis capaces 

de cumplirlo. Así pues, musulmanes, rezad en vuestras 

casas, puesto que la mejor oración es la que el 

musulmán hace en su casa, excepto los rezos 

obligatorios.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اختذ هل حجرة يف أحد زوايا املسجد من  -وسلم

حصري، والظاهر أنه اكن معتكًفا، واكن يقوم الليل 
ون به إىل أن اكن بعد  فيها فسمعه رجال فجاؤوا يأتمُّ
عدة يلال لم يسمعوا صوته؛ فظنوه نائماً، وقاموا 

-ار بعض األصوات إليقاظه، فخرج إيلهم بإصد
، 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.

** 

Este noble hadiz aclara que el Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, tomó una habitación pequeña 

hecha de esparto en una de las esquinas de la 

mezquita. Aparentemente estaba aislado en su 

recogimiento y en esa habitación solía realizar el rezo 

nocturno, hasta que lo oyeron sus compañeros, que 

vinieron a rezar detrás de él. Así lo hicieron varias 

noches hasta que una noche dejaron de oír su voz, por 

lo que creyeron que se había quedado dormido. 

Algunos empezaron a carraspear para que saliera a 

verlos. Cuando lo hizo, les aclaró que no se había 

quedado dormido, sino que temía que se les prescriba 

el rezo nocturno. Les dijo que si se les prescribe, no 

serán capaces de cumplirlo. Así pues, les informó de 

que la mejor oración voluntaria es la que hacen en sus 

casas. 
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 .املكتوبة : املفروضة، ويه الصلوات اخلمس •

 :فوائد احلديث
 .باملصلني جواز حجز ماكن يف املسجد لالعتاكف، واالختصاص به للعبادة والراحة، إذا اكن هناك حاجة، واكن ال يضيق .1

مجيًعا  جواز اقتداء املأموم باإلمام ولو اكن اإلمام يف حجرة ال يراه املأموم، أو اكن أحدهما يف السطح، واآلخر يف املاكن األسفل، إذا اكنا .2
 .باملسجد

ة االقتداء علم املأموم بانتقال فيه ديلل ىلع أنَّ احلائل بني اإلمام واملأمومني غري مانع من صحة الصالة واالقتداء، وقال انلووي: يشرتط لصح .3
 .اإلمام، سواء صليا يف املسجد، أو يف غريه، أو أحدهما فيه، واآلخر يف غريه باإلمجاع. اه

الَّ من عذر، أنَّ صالة انلافلة بابليت أفضل؛ تلنوير ابليت بالصالة، وابُلعد عن الرياء والسمعة، أما املكتوبة فالواجب اإلتيان بها يف املسجد، إ .4
 .ذا يف حق الرجال امللكفنيه

 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام  -م.  2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة،  -
 -م.  2014ه، 1435عربية السعودية، الطبعة: األوىل من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة ال

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 .ه1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

   (11292) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

صلوا صالة كذا صلوا صالة كذا يف حني كذا، و
يف حني كذا، فإذا حَضت الصالة فليؤذن 

 أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم قرآنا
 

Haced tal salat en tal tiempo y haced tal 
salat en tal tiempo y si llega el tiempo de la 
salat,que uno de vosotros haga la llamada a 

la oración y que haga de imam el que sea 
más conocedor del Qur'an. 

 :احلديث .1736
-عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عمرو بن َسِلمة، قال 

أي -: قال يل أبو قالبة: أال تلقاه فتسأهل؟ -أي أيوب
قال فلقيته فسأتله فقال: كنا  -تسأل عمرو بن سلمة

كبان فنسأهلم: ما  بماء ممر انلاس، واكن يمرُّ بنا الرُّ
يزعم أن  للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون:

اهلل أرسله، أوىح إيله، أو: أوىح اهلل بكذا، فكنُت 
أحفظ ذلك الالكم، وكأنما َيَقرُّ يف صدري، واكنت 
م بإسالمهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه،  العرب تَلَوَّ
فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق، فلما اكنت وقعة 
 أهل الفتح، باَدر لكُّ قوم بإسالمهم، وَبَدر أيب قويم

بإسالمهم، فلما قدم قال: جئتكم واهلل من عند 
َصلُّوا »حقا، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 

صالة كذا يف حني كذا، وَصلُّوا صالة كذا يف حني 
كذا، فإذا حَضت الصالة فليؤذِّن أحدكم، 

فنظروا فلم يكن أحد «. ويلَؤمَّكم أكرثكم قرآنا
موين أكرث قرآنا مين، ملا كنت أتلىق من ال كبان، فقدَّ رُّ

بني أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنني، واكنت يلع 
بُْردة، كنت إذا سجدت َتَقلَّصت عين، فقالت امرأة 
وا عنا اْسَت قارئكم؟ فاشرتوا  من اليح: أال ُتَغطُّ
فقطعوا يل قميصا، فما فرحُت بيشء فريح بذلك 

 القميص.

** 

1736. EL HADIZ: 

De Ayub,de Abu Qilaba de 'Amru Ibn Salimah que 

dijo,es decir,Ayub:"Me dijo Abu Qilaba:"¿Acaso no vas 

a encontrarte con él y así le preguntas?Es 

decir,preguntas a 'Amru Ibn Salimah".Dijo:"Lo 

encontré,le pregunté y me dijo:"Estábamos en un sitio 

por donde pasaban viajeros a los que 

preguntábamos:¿Qué le pasa a la gente?¿Qué le pasa 

a la gente?¿Qué es este hombre?"Y decían:"Afirma 

que Allah lo ha enviado,que recibe revelaciones o que 

Allah le revela tal cosa".Yo memorizaba aquéllo que 

decían y era como si se estableciera en mi corazón.Y 

los árabes decían,dejadle y a su pueblo,pues si les 

vence es que es un verdadero profeta.Así pues, 

cuando sucedió la conquista de Meca,los pueblos se 

apresuraron a entrar al Islam y así también mi padre de 

mi pueblo.Cuando volvió dijo:"Ciertamente vengo de 

donde el Profeta,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,quien dijo:"Haced tal salat en tal 

tiempo y haced tal salat en tal tiempo.Si llega el tiempo 

de la salat,que uno de vosotros haga la llamada a la 

oración y que haga de imam el que más Qur'an 

sepa".Entonces,miraron y no encontraron a nadie que 

supiera más Qur'an que yo,debido a lo que oía de los 

viajeros.Así pues,me eligieron a mí y tenìa yo en aquél 

entonces seis o siete años.Llevaba un vestido que 

cuando hacía la postración se me subía,entonces una 

mujer de por allí dijo:"¿Acaso no cubrís las partes 

traseras de vuestro recitador?".Entonces,compraron 

(una tela) y me hicieron una túnica(qamis) y no nunca 

me puse tan contento como cuando me dieron aquella 

túnica. 

 حيحص  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

قال أيوب السختياين: قال يل أبو قالبة اجلريم: أاَل 
تلىق عمرو بن سلمة فتسأهل عن األحاديث اليت 
عنده. قال: فلقيت عمرو بن سلمة فسأتله، فقال 
عمرو بن سلمة: كنا بموضع نْنل به واكن موضع 
مرور انلاس، واكن يمر بنا الراكب فنسأهلم عن انليب 

** 

Ayub Al Sajtiyani dijo:"Abu Qilaba Al Yirmy me 

dijo:"¿Acaso no vas a encontrarte con 'Amru Ibn 

Salimah y así le preguntas sobre los hadices que 

sabe?".Dijo:Entonces, me encontré con 'Amru Ibn 

Salimah y me dijo."Estábamos en un sitio por donde 

pasaba gente y pasaban viajeros a lo que 

preguntábamos sobre el Profeta,que la misericordia y 

la protección de Allah sean con él,y sobre el estado en 
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 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 عمرو بن َسِلمة 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

 .َيَقرُّ : يستقر •

م : تنتظر •  .تَلَوَّ

 .ظهر : انتَص •

 .باَدر : أرسع •

 .بُْردة : كساء أسود مربع فيه خطوط صفر تلبسه األعراب •

وعن حال العرب معه،  - اهلل عليه وسلمصىل-
فيقولون يزعم أن اهلل أرسله، وأوىح إيله بكذا مما 
سمعوه من القرآن، فكنت أحفظ ذلك القرآن حفًظا 
متقنًا كأنه يُلصق يف صدري، واكنت العرب تنتظر 
وال تسلم حىت تُفتح مكة، فيقولون: اتركوه وقومه 

دق. فلما قريشا فإنه إن انتَص عليهم فهو نيب صا
فُتحت مكة أرسع لك قوم بإسالمهم، وأرسع أيب 

صىل اهلل -فأسلم أول قومه، وذهب إىل رسول اهلل 
فلما جاء من عنده قال: جئتكم واهلل  -عليه وسلم

حقا، وأخربهم  -صىل اهلل عليه وسلم-من عند انليب 
قال هلم: صلوا صالة كذا  -صىل اهلل عليه وسلم-أنه 

ة كذا يف وقت كذا، وإذا يف وقت كذا، وصلوا صال
حَضت الصالة فليؤذن أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم 
حفًظا للقرآن. فنظروا فلم يكن أحد أكرث حفًظا 
للقرآن مين، ملا كنت أتلىق الراكب وأحفظ منهم 
القرآن، فقدموين أصيل بهم واكن عمرى حينئذ ست 
أو سبع سنني، واكن يلعَّ ثوب قصري كنت إذا سجدت 

انكشف عين، فقالت امرأة من قويم: اجنمع يلعَّ و
أال تغطوا عنا عورة قارئكم. فاشرتوا يل قميصا فما 
فرحت بيشء فريح بذلك القميص. وال يستدل بهذا 
احلديث ىلع عدم رشط سرت العورة يف الصالة ألنها 
واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك قبل علمهم 

 باحلكم.

el que se encontraban los árabes con respecto a 

él.Decían que afirmaba que Allah lo había enviado,que 

recibía tal revelación,de lo que habían escuchado del 

Qur'an.Así,memorizaba aquel Qur'an de manera 

profunda,como si se quedara pegado en mi corazón.Y 

los árabes no se estaban haciendo musulmanes si no 

que estaban esperando a la conquista de Meca,y 

decían:"Dejadle y dejad a su pueblo Quraish,pues 

ciertamente que si les vence es que es un verdadero 

profeta".Así pues,cuando Meca fue conquistada,todos 

los pueblos se apresuraron a entrar al Islam también 

mi padre,quien fue el primero de mi pueblo,quien fue a 

donde el Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,y cuando volvió 

dijo:"Ciertamente vengo de donde el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él" y les 

informó de que él,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,dijo:"Haced tal salat en tal tiempo y 

tal salat en tal tiempo.Si llega el tiempo de la salat,que 

uno de vosotros haga la llamada a la oración y que 

haga de imam el que más Qur'an 

sepa".Entonces,miraron y no había nadie que hubiera 

memorizado más Qur'an que yo,debido a lo que oía y 

memorizaba de los viajeros.Entonces,me pusieron 

para que hiciera de imam en la salat y tenía yo seis o 

siete años.Y tenía yo una ropa que era corta de manera 

que cuando hacía la postración se me subía y parte de 

mi cuerpo quedaba expuesta,por lo que una mujer de 

mi pueblo dijo::"¿Acaso no cubrís ante nosotros el aura 

de vuestro recitador?".Así pues,me compraron una 

túnica(qamis) y nunca me puse tan contento como con 

aquella túnica".Y este hadiz no se toma como prueba 

de que no es condición de la salat cubrir el aura pues 

este suceso puede que haya tenido lugar antes de que 

supieran la sentencia legal de este asunto. 
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 .َتَقلَّصت : اجنمعت وانضمت •

 .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

 .اتلميزي يكون بالسادسة أو السابعة حبسب قوة إدراك الصيب أن .5

 املراجع:املصادر و

ه. عمدة القاري رشح 1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 حممد بن صالح بن إسماعيل بن حممد: املؤلف السالم، سبل. بريوت – صحيح ابلخاري، ملحمود بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب

 القتييب بكر أىب بن حممد بن ألمحد ابلخاري، صحيح لرشح الساري إرشاد. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث، دار: انلارش الصنعاين،
 .ه 1323 السابعة،: الطبعة مَص، األمريية، الكربى املطبعة: انلارش املَصي،

   (11296) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

ِل الُمَزيِنِّ  اتلخريج:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بِن ُمَغفَّ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وهذا هو اتلوكيد اللفظي، اذلي هو تكرير لفظ، يراد به تثبيت أمر يف نفس السامع. صلوا قبل املغرب : اجلملة اثلانية مؤكدة للجملة األوىل، •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صالة ركعتني بعد الغروب، وقبل الصالة، ولكنهما ليستا من السنن الرواتب املؤكدة .1

 .م اتلخلف عنهايستحب عدم املداومة عليها؛ خشية أن ُيَظنَّ أنَّها سنة راتبة، فتأخذ حكم الرواتب من الزتامها، وعد .2

بأقسام السنة اثلالثة، فقد أمر بها بقوهل: "َصلُّوا قبل املغرب"، وفَعلَُهما كما يف  -صىل اهلل عليه وسلم-صالة هاتني الركعتني ثبتت عن انليب  .3
 .رواية ابن حبان، ورأى الصحابة يصلونها فأقرَّهم عليها

ستحق املواظبة عليه؛ ئلال يضايه السنن الراتبة، فما قبل العَص، واملغرب، والعشاء، قال شيخ اإلسالم: ما ليس براتب ال يلحق بالراتب، وال ت .4
 .من شاء أن يصيل تطواًع فهو حسن، لكن ال يتَّخذ ذلك سنة راتبة

يف حديث أم : ثبت أنَّه اكن حيافظ يف ايلوم والليلة ىلع أربعني ركعة: سبع عرشة الفرائض، واثنيت عرشة راتبة -رمحه اهلل-قال ابن القيم  .5
 .حبيبة، وإحدى عرش صالة الليل، فاكنت أربعني ركعة

  صلوا قبل املغرب ركعتني

De Abdullah Ibn Mughaffal Al Muzani, Al-
lah esté complacido con ambos, que dijo: 
“El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, dijo: “Rezad antes de la oración del 
Maghrib (puesta de sol) dos postraciones”. 

Luego dijo: “Quien quiera que rece dos 
postraciones antes de la oración del 

Maghrib”. Lo especificó así porque temía 
que la gente las tomase como una Sunnah. 

Esta versión es de “Sunnan Abi Daud”. 
También ha sido registrado por Bujari con 

esta expresión. 

 :احلديث .1737
ِل الُمَزيِنِّ  عن عبد قال:  -ريض اهلل عنهما-اهلل بِن ُمَغفَّ

َصلُّوا قبل »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
َصلُّوا قبل املغرب ركعتني »، ثم قال: «املغرب ركعتني

 ، خشية أن يتخذها انلاس ُسنة.«ملن شاء

** 

1737. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Mughaffal Al Muzani, Al-lah esté 

complacido con ambos, que dijo: “El Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Rezad antes de la 

oración del Maghrib (puesta de sol) dos postraciones”. 

Luego dijo: “Quien quiera que rece dos postraciones 

antes de la oración del Maghrib”. Lo especificó así 

porque temía que la gente las tomase como una 

Sunnah. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف احلديث الرشيف احلث ىلع صالة ركعتني قبل 
 ء.صالة املغرب وذلك بعد أذان املغرب تنفاًل ملن شا

** 

En este honorable hadiz se hace un llamamiento a 

realizar un rezo voluntario de dos postraciones antes 

de la oración del Maghrib, justo después de la llamada 

a esta oración, para todo aquel que quiera. 
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 املراجع:املصادر و

ه. 1422الطبعة: األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة  -صحيح ابلخاري، ألبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص 
ن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع ب

م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 2006 ـه/1427،  1عبد السالم السليمان،ط 
 . ه، دار ابن اجلوزي1427، 1بن صالح الفوزان، ط  ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل1423

   (11253) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-املغرية بن شعبة  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
تني قبل احلديث اذلي معنا يدل ىلع أنَّ من سها عن القعود للتشهد األول فقام، فإن استتم قائًما قبل أن يذكره فإنه ال يعود، لكنَّه يسجد سجد .1

 السالم.
 .أن ينتصب قائًما، فإنه جيب عليه الرجوع، واجللوس، واإلتيان به وأما إن ذكره قبل .2

 املراجع:املصادر و

يق: أمحد سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتق
م أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. مسند اإلما

م. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني 2001ه، 1421اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
م. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن 2000ه، 1412ة العربية السعودية، الطبعة: األوىل سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململك

 .م 2003ه، 1423عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
   (11234) الرقم املوحد:

صىل بنا املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني، 
قلنا: سبحان اهلل، قال: سبحان اهلل ومىض، فلما 

أتم صالته وسلم، سجد سجديت السهو، فلما 
صىل اهلل عليه -انرصف، قال: رأيت رسول اهلل 

 يصنع كما صنعت -وسلم

 

Rezó con nosotros Al Mughira Ibn Shouba y 
finalizó faltando dos rakaas, dijimos: 
Subhanallah y él dijo: Subhanallah y 

continuó cuando completó su rezo e hizo el 
taslim hizo dos postraciones por olvido, 

después dijo: he visto al mensajero de Alah 
–la paz y las bendiciones sean con él- hacer 

lo mismo que he hecho 

 :احلديث .1738
عن زياد بن عالقة قال: َصىلَّ بِنَا املغرية بُن ُشْعبََة 
َفنََهَض يف الركعتني، قلنا: سبحان اهلل، قال: سبحان 
َتمَّ َصاَلتَُه وََسلََّم، َسَجَد َسْجَديَتِ 

َ
ا أ اهلل َوَمىَض، فَلَمَّ

ا انََْصََف،  ْهِو، فَلَمَّ يُْت رسول اهلل »قَاَل: السَّ
َ
صىل -َرأ

 .«يَْصَنُع َكَما َصَنْعُت  -اهلل عليه وسلم

** 

1738. EL HADIZ: 

Narró Ziyad Ibn Alaqa: Rezó con nosotros Al Mughira 

Ibn Shouba y finalizó faltando dos rakaas, dijimos: 

Subhanallah y él dijo: Subhanallah y continuó cuando 

completó su rezo e hizo el taslim hizo dos postraciones 

por olvido, después dijo: he visto al mensajero de Alah 

–la paz y las bendiciones sean con él- hacer lo mismo 

que he hecho 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ريض اهلل -يبني احلديث من فعل املغرية بن شعبة 
أنه سها يف صالته، فلم يتشهد وسبح خلفه  -عنه

انلاس ففطن، ولكنه أكمل صالته، وبعد السالم 
سجد سجدتني للسهو؛ وعزا فعله ذاك لفعل الرسول 

. األصح أن سجود السهو -صىل اهلل عليه وسلم-
حلديث عبد اهلل بن مالك ابن  يكون قبل السالم؛

 حبينة، متفق عليه.

** 

El hadiz aclara lo que hizo Al Mughira Ibn Shouba –

Alah se complazca de él- que olvidó en su oración 

hacer el tashahud (salutación) y las personas detrás de 

él dijeron Subhanallah, el entendió, sin embargo 

completó su oración y después de dar el salam hizo 

dos postraciones de olvido, pretendió hacerlo de 

acuerdo a lo que hizo el mensajero de Alah –la paz y 

las bendiciones sean con él- pero lo más correcto es 

que las postraciones por olvido se hacen antes de dar 

el salam de acuerdo al hadiz de Abdullah Ibn Malik Ibn 

Bahina, transmitido por Bujari y Muslim 
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يف بيته  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل رسول اهلل 
 El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé  وهو َشاٍك 

paz, rezó en casa estando convaleciente. 

 :احلديث .1739
-قالت: صىل رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يف بيته وهو َشاٍك، صىل جالسا،  -صىل اهلل عليه وسلم
وصىل وراءه قوم ِقيَاًما، فأشار إيلهم: أِن اْجِلُسوا، ملا 

يِلُْؤَتمَّ به: فإذا ركع انََْصََف قال: إنما ُجِعَل اإلماُم 
فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع اهلل ملن 
محده فقولوا: ربنا لك احلمد، وإذا صىل جالسا فصلوا 

 «.جلوسا أمجعون

** 

1739. EL HADIZ: 

De Aicha, Al-lah esté complacido con ella, que dijo: “El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, rezó en 

casa estando convaleciente, por lo que rezó sentado, 

mientras que los que rezaban detrás de él iban a rezar 

de pie. Él les señaló que debían rezar sentados igual 

que él. Cuando finalizó el rezo, les dijo: ‘El imam es 

para ser seguido (en las oraciones en congregación), 

cuando se prosterne en postura de genuflexión, 

vosotros os debéis prosternar; cuando levante la 

cabeza, vosotros haced lo mismo; cuando ‘Al-lah 

escucha a quien Lo alaba’ (sami’a Al-lahu li-man 

hamidáh), decid: “Nuestro Señor, para Ti son las 

alabanzas” (Rabaná wa laka al-hamd); y si reza 

sentado, rezad sentados.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث صالة انليب 
جالًسا ملرضه، وفيه بيان صفة اقتداء املأموم باإلمام، 

 -صىل اهلل عليه وسلم-شد انليب ومتابعته هل. فقد أر
املأمومني إىل احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي 
به ويتابع، فال خيتلف عليه بعمل من أعمال الصالة، 
وإنما تراَع َتنَقالته بنظام فإذا كرب لإلحرام، فكربوا 
أنتم كذلك، وإذا َركع فاركعوا بعده، وإذا ذكركم أن 

مع اهلل ملن محده" اهلل جميب ملن محده بقوهل: "س
فامحدوه تعاىل بقولكم: "ربنا لك احلمد"، وإذا سجد 
فتابعوه واسجدوا، وإذا صىل جالساً لعجزه عن القيام؛ 

صلوا جلوساً، ولو كنتم ىلع  -فتحقيقاً للمتابعة-
صىل اهلل -القيام قادرين.  فقد ذكرت اعئشة أن انليب 

اشتىك من املرض فصىل جالساً، واكن  -عليه وسلم
الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه؛ 
فصلوا وراءه قياما فأشار إيلهم: أن اجلسوا. فلما 
انَصف من الصالة أرشدهم إىل أن اإلمام ال خيالف، 
وإنما يوافق؛ تلحقق املتابعة اتلامة واالقتداء الاكمل، 
حبيث يصىل املأموم جالساً مع قدرته ىلع القيام 

وهذا إن ابتدأ بهم الصالة جللوس إمامه العاجز، 

** 

Este hadiz trata del rezo del El Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, sentado debido a que se 

encontraba convaleciente por la enfermedad. 

Asimismo, en el hadiz encontramos la obligación de 

que los fieles que rezan detrás del imam sigan sus 

pasos. En este sentido, El Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, le indicó a los musulmanes que 

rezan detrás de él que la finalidad del imam es para ser 

seguido en el rezo, por lo que no se puede actuar de 

un modo contrario o diferente a lo que el propio imam 

hace. Sus pasos se deben seguir e imitar de forma 

estricta, así cuando pronuncia el takbir (Al-lahu Akbar) 

con el que comienza la oración, los musulmanes que 

rezan detrás de él deben hacer pronunciarlo; cuando 

se prosterne en postura de genuflexión, ellos también 

se deben prosternar; cuando les recuerde que Al-lah 

escucha a quien Lo alaba, diciendo “sami’a Al-lahu li-

man hamidáh”, ellos deben decir: “Nuestro Señor, para 

Ti son las alabanzas” (Rabaná wa laka al-hamd); 

cuando baje con la cabeza hacia el suelo, ellos deben 

hacer lo mismo; y si reza sentado por incapacidad de 

rezar de pie, ellos deben rezar sentados, a pesar de 

que ellos sí puedan realizar el rezo de pie. En este 

hadizi, que Aicha, Al-lah esté complacido con ella, dijo 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

rezó sentado en casa estando convaleciente de la 

enfermedad. Sus compañeros, que rezaban detrás de 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 شاك : بوزن قاض، مريض. •
 .وإذا رفع : من الركوع ومن السجود •

 .سمع اهلل ملن محده : أجاب اهلل ادلاعء ملن محده •

 .ربربنا لك احلمد : ربنا استجب نلا أو ربنا أطعناك، لك احلمد، وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلاعء ومعىن اخل •

 .فصلوا جلوسا : ولو اكنوا قادرين ىلع القيام •

 :فوائد احلديث
 .ما جيوز ىلع البرش من األسقام واألمراض؛ الزدياد قدره رفعة -صىل اهلل عليه وسلم-أنه جيوز ىلع انليب  .1

 .جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه .2

 .جواز اإلشارة يف الصالة للحاجة .3

 .وحتريم املسابقة وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة .4

 .حتريم خمالفة اإلمام وبطالن الصالة بها .5

 .أن األفضل يف املتابعة، أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة. قال الفقهاء: وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال .6

 .أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة؛ االقتداء واملتابعة .7

 .حَتَتُم طاعة القادة ووالة األمر ومرااعة انلظام، وعدم املخالفة واالنشقاق ىلع الرؤساء .8

 ."احلمدأن املأموم يقول: "ربنا لك احلمد" بعدما يقول اإلمام: "سمع اهلل ملن محده"، واملنفرد واإلمام يقول: "سمع اهلل ملن محده، ربنا ولك  .9

ها من أعمال الصالة؛ فقد أسقط القيام عن املأمومني القادرين عليه، مع أنه أحد أراكن الصالة، وجوب متابعة اإلمام، وأنها مقدمة ىلع غري .10
 .لك ذلك؛ ألجل كمال االقتداء

 .صىل خلفه املأمومون جلوساً ولو اكنوا قادرين ىلع القيام؛ حتقيقا للمتابعة واالقتداء -لعجزه عن القيام-أن اإلمام إذا صىل جالسا  .11

جالساً صلوا خلفه جلوًسا، وإن ابتدأ بهم اإلمام 
الراتب الصالة قائماً، ثم اعتل يف أثنائها فجلس أتموا 

صىل -خلفه قياماً وجوباً؛ عمال حبديث صالة انليب 
بأيب بكر وانلاس حني مِرض  -اهلل عليه وسلم

 مَرض املوت.

él, creían que ellos debían rezar de pie puesto que 

pueden hacerlo, así que empezaron el rezo de pie. No 

obstante, él les señaló que debían rezar sentados igual 

que él, y ellos se sentaron. Cuando finalizó el rezo, les 

indicó que el imam no se debe contradecir, sino que se 

deben seguir sus pasos tal cual para lograr la cohesión 

y el completo seguimiento. De este modo, si reza 

sentado por estar incapacitado, los que rezan detrás 

de él deben rezar sentados aunque no estén 

incapacitados para hacerlo de pie. Esto es así si el 

imam comienza desde el inicio la oración sentado, de 

acuerdo con los dos hadices de este capítulo. Si el 

imam comienza la oración de pie y luego le es 

imposible completarla de bien por lo que se ve obligado 

a realizarla sentado, los que le siguen deben hacer 

obligatoriamente lo mismo, en virtud del hadiz del 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, sobre 

Abu Bakr y los musulmanes cuando él padeció la 

enfermedad de la que falleció. 
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 املراجع:املصادر و

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

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط،  -صىل اهلل عليه وسلم-م خري األنام األحاكم من الك
 ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن1408دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1428اجلوزي، الطبعة: األوىل 
فؤاد ه. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 .ه1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
   (6075) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-وائل بن ُحْجٍر  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
مرفواًع: )حتليلها  -ريض اهلل عنه-املستمر مع حديث يلع  -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوعية التَّسليم من الصالة وهو من أراكنها؛ لفعله  .1

 ليم(. رواه أبو داود وغريه.التَّس
 .لم يكن يَداوم عليه، واألغلب عدم قوهلا -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب اإلتيان بزيادة و"براكته"، لكن يف بعض األحيان؛ ألن انليب  .2

 .يستحب أن تكون التَّسليمة األوىل إىل جهة ايلمني واثلانية إىل جهة الّشمال .3

ر ذلك عن فيه أنه ال خيرج من الصالة إال با .4 لتَّسليم، فلو خرج منها بدون تسليم متعمدا بطلت صالته، وإن اكن ناسيا يَعود وجيلس إذا تََذكَّ
هو  .قُرب، ثم يَُسلِّم عن يمينه وعن ِشماهل ثم يسجد للسَّ

 املراجع:املصادر و

ت. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العَصية، صيدا، بريو
م. املجموع رشح املهذب 1985ه، 1405منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 

يح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين )مع تكملة السبيك واملطييع(، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، انلارش: دار الفكر. املنهاج رشح صح
ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، 1392انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 

ن بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث م 2003ه، 1423مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 

، فاكن -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 
يسلم عن يمينه: السالم عليكم ورْحة اهلل 

 وبراكته، وعن شماَل: السالم عليكم ورْحة اهلل
 

Recé con el profeta -la paz y las bendiciones 
sean con él- cuando hacía el taslim a la 

derecha decía: As salam aleikum 
warahmatullah wabarakatuh (La paz, las 
bendiciones y la misericordia de Alah sea 

con ustedes) y a su izquierda: As salam 
aleikum warahmatullah (La paz y la 

misericordia de Alah sean con él) 

 :احلديث .1740
قال: صلَّيت مع  -ريض اهلل عنه-وائل بن ُحْجٍر  عن

، فاكن يُسلِّم عن يَمينه: -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
الم عليكم ورمْحَة اهلل وَبَراَكتُه» ، وعن ِشَماهل: «السَّ
الم عليكم ورمْحَة اهلل»  .«السَّ

** 

1740. EL HADIZ: 

Narró Wail Ibn Huyar -Alah se complazca de él-: recé 

con el profeta -la paz y las bendiciones sean con él- 

cuando hacía el taslim a la derecha decía: As salam 

aleikum warahmatullah wabarakatuh (La paz, las 

bendiciones y la misericordia de Alah sea con ustedes) 

y a su izquierda: As salam aleikum warahmatullah (La 

paz y la misericordia de Alah sean con él) 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

احلديث يدل ىلع أنَّ املصيل ال خيرج من صالته إال 
بتسليمتني عن ايلمني والشمال، فيقول يف األوىل 

، يف اثلانية: «السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته»
، وزيادة )براكته( «م عليكم ورمحة اهللالسال»

تكون أحيانًا؛ لورود أحاديث أخرى ليس فيها هذه 
 الزيادة، والغالب عدم الزيادة ولكنها جائزة.

** 

El hadiz muestra que el orante no termina su oración 

hasta que haga los dos saludos, en la derecha debe 

decir: "As salam aleikum warahmatullah wabarakatuh" 

y en la izquierda debe decir: "As salam aleikum 

warahmatullah" taudih al ahkam tashil al ilmam. 
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م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، 2006ه، 1427عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
م. صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش:  2014ه، 1435دية، الطبعة: األوىل دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعو

 .م2002ه، 1423مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل 
   (10945) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه النسايئ. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 استحباب اجلهر بالبسملة يف أول القراءة يف الصالة أحيانًا. .1

صليت وراء أيب هريرة فقرأ: بسم اهلل الرْحن 
الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ، غري 

عليهم وال الضالني، فقال: آمني، فقال  املغضوب
 انلاس: آمني، ويقول لكما سجد: اهلل أكرب.

 

Recé detrás de Abu Huraira y recitó 
Bismillahir-Rahmânir-Rahim, enseguida 

recitó Umm-ul-Qur'an (Al-Fátiha o la sura 
de la apertura) y cuando alcanzó “ghairi 

almaqdubi alaihim wa lad-dalín (...ni el de 
los extraviados), dijo ‘amín’, y todos los que 
rezaban detrás de él repitieron ‘amín’. Cada 

vez que se postraba decía ‘Al-lahu Akbar.’ 

 :احلديث .1741
عن ُنَعيم الُمْجِمر قال: َصلَّيت وراء أيب هريرة فقرأ: 
 ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾، ثم قرأ بأم القرآن حىت

إذا بلغ ﴿غري املغضوب عليهم وال الضالني﴾ فقال: 
اهلل »فقال انلاس: آمني، ويقول لكما سجد: «. آمني»

اهلل »، وإذا قام من اجللوس يف االثْنَتَني قال: «أكرب
واذلي نفيس بيده، إين »، وإذا سلم قال: «أكرب

ْشبَُهُكم صالة برسول اهلل 
َ
-صىل اهلل عليه وسلم-أل
.» 

** 

1741. EL HADIZ: 

De Nu'eim Al-Muymir, que dijo: “Recé detrás de Abu 

Huraira y recitó Bismillahir-Rahmânir-Rahim, 

enseguida recitó Umm-ul-Qur'an (Al-Fátiha o la sura de 

la apertura) y cuando alcanzó “ghairi almaqdubi alaihim 

wa lad-dalín (...ni el de los extraviados), dijo ‘amín’, y 

todos los que rezaban detrás de él repitieron ‘amín’. 

Cada vez que se postraba decía ‘Al-lahu Akbar’, y 

después al ponerse de pie después de la sentada 

intermedia, también decía ‘Al-lahu Akbar’. Y cuando 

pronunció el Taslim del fin de la oración (As-Salâmu 

'Alaikum wa Rahmatullah), dijo: “Juro por el Único en 

Cuyas manos está mi alma (Al-lah), que mi oración es 

la más parecida a la que realizaba el Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz.” 

 ضعيف اإلسناد  :درجة احلديث
** 

Su cadena de transmisión es 

débil. 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

اكن جيهر  -ريض اهلل عنه-يبني احلديث أن أبا هريرة 
بالبسملة قبل الفاحتة يف الصالة، وأنه اكن يكرب 
حال سجوده والرفع منه؛ واكن يعزو ذلك القتدائه 

. واألحاديث األصح -صىل اهلل عليه وسلم-بانليب 
حيم، واألكرث فيها عدم اجلهر ببسم اهلل الرمحن الر

صىل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-كحديث أنس 
وأبا بكر وعمر وعثمان اكنوا يفتتحون  -عليه وسلم

 القراءة باحلمد هلل رب العاملني.

** 

Este hadiz muestra que Abu Huraira, Al-lah esté 

complacido con él, solía recitar en voz alta Bismillahir-

Rahmânir-Rahim antes de leer la sura de Al-Fátiha 

(Corán, 1), y que cuando se postraba y levantaba la 

cabeza decía siempre ‘Al-lahu Akbar’. Según él, esta 

forma de proceder sigue los pasos del Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. No obstante, los 

hadices más verídicos y más numerosos indican que 

no se debe pronunciar en voz alta ‘Bismillahir-

Rahmânir-Rahim’ antes de recitar la sura. Es el caso 

del hadiz de Anas, Al-lah esté complacido con él, que 

el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, Abu 

Bakr, Umar y Uzmán solían comenzar la recitación en 

voz alta durante su rezo con la primera aleya de Al-

Fátiha (Corán, 1). 
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ا بها صوته .2  .استحباب قول: "آمني" لإلمام، مادًّ

 .ومعناه: "استجب"، ويقال اتلأمني بعد سكتة لطيفة بعد القراءة؛ يِلُعلم أنَّه ليس من القرآن اتلأمني هو من طابع ادلاعء؛ أي: خيتم به ادلاعء، .3

 .مرشوعية تكبري االنتقال من ركن إىل ركن آخر .4

 .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه حرص الصحابة ىلع االقتداء برسول اهلل  .5

 املراجع:املصادر و

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: 
م. صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 1986ه، 1406

م. توضيح 2006ه، 1427السالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبد
 .م2003ه، 1423األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

   (10912) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابليهيق. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-رساقة بن مالك بن جعشم  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 صله املاكن اخلايل، فسيم به املاكن املعد لقضاء احلاجة، خللوه من انلاس، أو خللوة اإلنسان به.اخلالء : أ •
 .يعتمد : أن يتمايل ىلع رجله اليرسى، ويميل ىلع جهتها •

 .ينصب : يرفع، واملراد: أن يرفع رجله ايلمىن حال قضاء احلاجة •

 :فوائد احلديث
 .ىلع الرجل اليرسى أثناء قضاء احلاجةاستحباب نصب الرجل ايلمىن ىلع فرض صحة احلديث، واتلحامل  .1

م الرشيعة املحمدية جاءت بكل ما فيه صالح، ونهت عن لك رضر، وأنها لم ترتك شيئاً من أمور العبادة إال بينته، حىت يف هذه احلال، وجهته .2
 .إىل ما فيه راحتهم وصحتهم

املعدة يف اجلانب األيرس، فإذا اعتمد ىلع رجله اليرسى اكن ذلك  أنه أسهل خلروج اخلارج؛ ألن -واهلل أعلم-قال العلماء: واحلكمة يف ذلك  .3
يلمىن فيه أسهل خلروج اخلارج، هذا من انلاحية الطبية، وأما من انلاحية األدبية فإن اليرسى يه اليت تستعمل إلزالة األذى فيعتمد عليها، وأما ا

 .اجة ترشيفا هلااليت تستعمل لألشياء الطيبة؛ وذللك ال يعتمد عليها حال قضاء احل

 املراجع:املصادر و

الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة 2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

م. السنن الكربى، أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، نرش: دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، 2003ه، 1423اخلاِمَسة 
ه. سلسلة 1432ه، 1428ر ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دا2003ه، 1424الطبعة: اثلاثلة، 

إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-علمنا رسول اهلل 
أحدنا اخلالء أن يعتمد اليْسى، وينصب  دخل

 ايلمىن
 

El Mensajero de Alah -la paz y las 
bendiciones sean con él- nos enseñó sobre 
la posición que debemos adoptar al hacer 

nuestras necesidades, debemos apoyarnos 
sobre el pie izquierdo y mantener erguido 

la pierna derecha. 

 :احلديث .1742
قال: َعلََّمنَا  -ريض اهلل عنه-عن رساقة بن جعشم 

َحُدنَا  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
َ
إذا دخل أ

 اخلالء أن َيْعتَِمد اليرسى، وينِصب ايلمىن.

** 

1742. EL HADIZ: 

Narró Suraqa Ibn Yasham -Alah se complazca de él-: 

El Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean 

con él- nos enseñó sobre la posición que debemos 

adoptar al hacer nuestras necesidades, debemos 

apoyarnos sobre el pie izquierdo y mantener erguido la 

pierna derecha. 

 منكر  :درجة احلديث
** 

Desmentido (munkar). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف احلديث  -صىل اهلل عليه وسلم- يبني نلا انليب
الرشيف أدب من آداب اخلالء أال وهو: أن يعتمد 
اإلنسان حال قضاء احلاجة ىلع رجله اليرسى فيميل 
ناحيتها، ويرفع رجله ايلمىن، لكنه حديث منكر فال 

 يرشع العمل بهذا األدب.

** 

El Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- nos 

explicó en este noble hadiz los modales que debemos 

tener a la hora de realizar nuestras necesidades: hay 

que apoyarse sobre la pierna izquierda, levantando la 

pierna derecha, sin embargo el hadiz es desmentido y 

no se tiene registra que haya que hacer eso. 
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طبعة األوىل، األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، ال
 .م1992ه، 1412

   (10043) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 -صىل اهلل عليه وسلم-علمِن رسول اهلل 
  مات أقوهلن يف الوترلك

Me enseñó el Mensajero de Alah -la paz y 
las bendiciones sean con él- unas palabras 

para decir en el witr, "¡Oh Alah, guíame con 
aquellos que has guiado, perdóname junto 

con los que has perdonado, favoréceme con 
los que has favorecido, bendíceme con todo 
lo que me has dado, protégeme de lo malo 

que has ordenado, Tú ordenas todo y nadie 
ordena sobre Ti, en verdad que aquellos 
que son tus amigos no serán humillados. 

 :احلديث .1743
قال: َعلََّميِن  -ريض اهلل عنهما-عن احلسن بن يلع 

لكمات أقوهلن يف  -سلمصىل اهلل عليه و-رسول اهلل 
امهلل اهدين » -قال اْبُن َجوَّاٍس: يف قنوت الوتر:-الوتر، 

فيمن هديت، واََعِفيِن  ِفيَمْن اَعَفيَْت، َوتََولَّيِن ِفيَمْن 
ْعَطيَْت، َوقيِِن رَشَّ َما قََضيَْت، 

َ
َْت، وبارك يل  ِفيَما أ تََويلَّ

اَل يَِذلُّ َمْن  إِنََّك َتْقِِض َواَل ُيْقىَض َعلَيَْك، وإنه 
«.. َوايَلَْت، َواَل يَِعزُّ َمْن اَعَديَْت، َتبَاَرْكَت َربَّنَا َوَتَعايَلَْت 
 ويف رواية: قال يف آخره: وصىل اهلل ىلع انليب حممد.

** 

1743. EL HADIZ: 

Narró Al Hasan Ibn Ali -Alah se complazca de ambos-: 

Me enseñó el Mensajero de Alah -la paz y las 

bendiciones sean con él- unas palabras para decir en 

el witr, "¡Oh Alah, guíame con aquellos que has guiado, 

perdóname junto con los que has perdonado, 

favoréceme con los que has favorecido, bendíceme 

con todo lo que me has dado, protégeme de lo malo 

que has ordenado, Tú ordenas todo y nadie ordena 

sobre Ti, en verdad que aquellos que son tus amigos 

no serán humillados, ni tus enemigos tendrán gloria, 

Has bendecido Señor nuestro y eres el Altísimo" en 

otra narración: dijo al final: que Alah bendiga al Profeta 

Muhammad. 

 صحيح وزيادة النسايئ ضعيفة  :درجة احلديث
** 

 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

تضمن هذا احلديث الرشيف جلمل نفيسة يقوهلا 
املسلم حني قيامه لصالة الوتر؛ فيف قوهل: )أقوهلن( 

رواية:  أي أدعو بهن. وأما قوهل: )يف قنوت الوتر( ويف
يف الوتر. والقنوت يطلق ىلع معان، واملراد به ههنا 
ادلاعء يف صالة الوتر يف حمل خمصوص من القيام. 
)امهلل اهدين( أي ثبتين ىلع اهلداية، أو زدين من 
أسباب اهلداية. )فيمن هديت( أي يف مجلة من 
هديتهم، أو هديته من األنبياء واألويلاء، كما قال 

رمحتك يف عبادك الصاحلني{، سليمان: }وأدخلين ب
قوهل: )واعفين( أمر من املعافاة اليت يه دفع السوء. 

: )وتولين( أي تول -صىل اهلل عليه وسلم-وأما قوهل 
أمري وأصلحه. )فيمن تويلت( أمورهم وال تكلين 
إىل نفيس. وقال املظهر: أمر خماطب من توىل إذا 

ك( أحب عبداً وقام حبفظه وحفظ أموره. قوهل: )وبار
أي أكرث اخلري. )يل( أي ملنفعيت. )فيما أعطيت( أي 

** 

Este noble hadiz garantiza grandes beneficios para el 

musulmán que lo diga cuando se levante a rezar la 

oración del witr, (unas palabras para decir) es decir: 

para suplicar con ellas, con respecto a su dicho: (en el 

witr) en otra narración: tiene distintos significados, aquí 

se refiere a la súplica que se hace en un momento 

especifico del rezo de la noche, (¡Oh Alah guíame) es 

decir: afírmame en la fe (con aquellos que has guiado) 

es decir: con los que guiaste en general o con la guía 

de los profetas y siervos cercanos, como dijo el profeta 

Sulaiman: (y cuéntame por Tu misericordia entre Tus 

siervos justos) su dicho: (perdóname) significa: 

concédeme un perdón que proteja de todo mal, con 

respecto al dicho del Profeta -la paz y las bendiciones 

sean con él-: (favoréceme) significa: Encárgate de mis 

asuntos y mejóralos, (con aquellos que has favorecido) 

en sus asuntos y no me impongas una carga, dijo Al 

Mudhir: se considera favorecido cuando Ama a un 

siervo, Lo protege y Lo cuida en todo, (bendice en lo 

que me) es decir aumenta su bien y benefíciame con 

él, (has otorgado) tanto en el plazo de vida, como la 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود الرتمذي النسايئ ابن ماجه أمحد سنن ادلرايم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-احلسن بن يلع  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فيمن هديت : من انلبيني، والصديقني، والشهداء، والصاحلني، و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع". •
 .اعفين : احفظين من لك نقص ظاهر، أو باطن يف ادلنيا واآلخرة، واجعلين مندرًجا فيمن اعفيت •

 .تولين : حبفظك عن لك خمالفة، ونظر إىل غريك، واجعلين مندرًجا فيمن تويلت، واملواالة ضد املعاداة •

نِْزل يلَعَّ بركتك العظىم، من الترشيف والكرامة، وزدين من فضلك •
َ
 .بارك يل : أ

 .قين : اجعل يل وقايًة من عندك، تقيين رش ما خلقته ودبرته •

 .ذ ال يعطي تلك األمور املهمة العظام إالَّ من كملت قدرته وقضاؤه، ولم يوجد منها يشء يف غري اهلل تعاىلإنَّك تقِض : تعليل ملا قبله؛ إ •

 .ال يِذل : أي: ال يضعف وال يهون من وايلت، واذلل ضد العز •

 .ال يَِعز : بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي: ال ينتَص من اعديت، فهو ضد اذلل •

 .سانك، وكرث خريكتباركت : تعاظمت وتزايد برك وإح •

فيما أعطيتين من العمر واملال والعلوم واألعمال. 
: )وقين( أي احفظين. -صىل اهلل عليه وسلم-قوهل 

)رش ما قضيت( أي رش ما قضيته أي قدرته يل، أو 
رش قضائك. قيل: سؤال الوقاية وطلب احلفظ عما 

يسوءه، إنما هو باعتبار قضاه اهلل وقدره للعبد مما 
ظاهر األسباب واآلالت اليت يرتبط بها وقوع 
املقضيات، وجيري فيها املحو واإلثبات فيما ال يزال. 
)تقِض( أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت. )وال 
ُيْقىَض عليك( أي: ال يقع حكم أحد عليك، فال 
معقب حلكمك وال جيب عليك يشء إال ما أوجبته 

( أي عليك بمقتىض وعدك .  )إنه( أي الشأن )ال يِذلُّ
ال يصري ذيلاًل. )من وايلت( املواالة ضد املعاداة. 
وهذا يف مقابلة ال يعز من اعديت، كما جاء يف بعض 
الروايات، واملعىن أي ال يذل من وايلت من عبادك 
يف اآلخرة أو مطلقاً وإن ابتيل بما ابتيل به، وسلط 

هر؛ ألن ذلك اغية عليه من أهانه وأذهل باعتبار الظا
الرفعة والعزة عند اهلل وعند أويلائه، وال عربة إال 
بهم. ومن ثم وقع لألنبياء عليهم الصالة والسالم من 
االمتحانات العجيبة ما هو مشهور. وُخِتم احلديث 
بقوهل: )تباركت( أي تكاثر خريك يف ادلارين. )ربَّنا( 
أي يا ربنا. )وتعايلت( أي ارتفع عظمتك وظهر 

هرك وقدرتك ىلع من يف الكونني، وارتفعت عن ق
 مشابهة لك يشء.

riqueza, conocimientos y obras, es decir: concédeme 

lo mejor de las dos vidas, (protégeme) es decir: 

presérvame, (del mal que has decretado) el mal que 

Has designado para mí o el mal que Has decretado, 

esto se considera un medio para las causas externas 

que hacen que se cumpla lo decretado, se pide la 

firmeza y fortaleza en lo que sucederá, (Tú eres quien 

ordena) es decir Tu ordenas y decretas lo que deseas, 

(y nadie ordena sobre Ti) significa: nadie puede 

decretar sobre Ti, nadie escapa de Tu decisión, y nada 

es obligatorio para Ti excepto lo que Te has hecho 

obligatorio a Ti mismo, de acuerdo a Tu promesa, (a 

quien Has agraciado nunca será humillado) es decir 

ninguno de Tus siervos cercanos será humillado a 

diferencia de Tus enemigos, como se muestra en otras 

narraciones, Ninguno de Tus siervos cercanos será 

humillado en la próxima vida, aunque haya sido 

probado de distintas formas, o haya sido humillado o 

despreciado, eso sería en lo aparente, pero la realidad 

es que es un motivo para que sea elevado y honrado 

ante Alah y ante Sus siervos cercanos, esas pruebas 

fueron solo un medio, los Profetas -que la paz sea con 

ellos- sufrieron grandes pruebas como es conocido, el 

hadiz finaliza con el dicho: (Has bendecido) es decir: 

haz aumentado el bien en las dos moradas, (Señor 

nuestro) (Eres el Altísimo) se ha elevado Tu Grandeza, 

y se ha evidenciado Tu Poder y Designio a todos en el 

universo, Estás por encima de cualquier comparación. 
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 .تعايلت : تْنًها عما ال يليق بك •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية القنوت يف صالة الوتر، واستحبابه فيها .1

 .؛ فيكون من أفضل األدعية-صىل اهلل عليه وسلم-استحباب هذا ادلاعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة، واملأثور عن انليب  .2

يف  -صىل اهلل عليه وسلم-( زاد، فقال: "علمين رسول اهلل 188 /3ليس يف احلديث بيان حمل هذا ادلاعء، ولكن احلاكم يف "املستدرك" ) .3
 ."وتري إذا رفعت رأيس، ولم يبق إالَّ السجود

 .استحب اجلمهور رفع ايلدين حال ادلاعء .4

 .ء قنوت الوتر ىلع هذه اللكماتظاهر احلديث ديلل ىلع أنَّه جيوز لإلنسان أن يزيد يف داع .5

 إن زاد اإلمام بعض األدعية املأثورة فحسن، وإن داع بما يناسب بعض األحوال العارضة، اكالستغاثة حال اجلدب، أو ادلاعء بنَصة املسلمني .6
 .عند تسلط األعداء، وحنو ذلك جاز

 املراجع:املصادر و

فكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار ال
: الطبعة مَص –الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 

 - حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية اهلل عبد أبو ماجه البن: ماجه ابن سنن. م1975 - ـه1395 اثلانية،
لة فيصل عيىس ابلايب احلليب. السنن الكربى للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسا

اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن  -اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط  مسند. م 2001 - ـه 1421 األوىل، الطبعة بريوت، –
(، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 1م. صحيح أيب داود لألبلاين، )ط 2001 - ـه 1421عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

ه. منحة العالم يف رشح بلوغ 1423عبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة، ه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، ل1423
 . ه، دار ابن اجلوزي1427، 1املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

   (10936) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه، وهل ألفاظ عديدة راوي احلديث:

 No me tomes por testigo pues, ya que no  فال تُْشهدين إًذا؛ فإين ال أشهد َع جور
atestiguo nada falso. 

 :احلديث .1744
قال: تصدق  -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري

يلع أيب ببعض ماهل، فقالت أيم َعْمَرة بنت َرَواَحة: ال 
. -صىل اهلل عليه وسلم-أرىض حىت تشهد رسول اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-فانطلق أيب إىل رسول اهلل 

 صىل اهلل-ليُْشِهد ىلع صدقيت فقال هل رسول اهلل 
: أفعلت هذا بودلك لكهم؟ قال: ال. قال: -عليه وسلم

اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم، فرجع أيب، فرد تلك »
فال تُْشهدين إًذا؛ فإين ال أشهد »ويف لفظ: «.  الصدقة

 «.فأشهد ىلع هذا غريي»ويف لفظ: «.  ىلع َجْورٍ 

** 

1744. EL HADIZ: 

De Nuaman Ibn Bashir, que Al-lah esté complacido con 

él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, dijo: “Mi padre me donó una parte de sus bienes, 

y mi madre Amrah Bint Rawaha dijo: ‘No estaré 

satisfecha de ello hasta que no tomes al Mensajero de 

Al-lah por testigo’. Mi padre se fue a ver al Mensajero, 

Al-lah le bendiga y le dé paz, para que sea testigo de 

la donación que me hizo mi padre. El Mensajero de Al-

lah le preguntó: ‘¿Has hecho lo mismo con todos tus 

hijos?’ Mi padre respondió: ‘No’. A lo que el Mensajero 

de Al-lah le replicó: ‘Tened temor en Al-lah y sed justos 

entre vuestros hijos’. Así que mi padre volvió y retomó 

la donación que me quería hacer”. En otro relato: “No 

me tomes por testigo pues, ya que no atestiguo nada 

falso.” En otro relato: “Toma a otra persona por testigo.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ذكر انلعمان بن بشري األنصاري: أن أباه خصه 
مه أن توثقها بشهادة 

ُ
بصدقة من بعض ماهل فأرادت أ

انليب صىل اهلل عليه وسلم إذ طلبت من أبيه أن يُشهد 
ا أىت به أبوه إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم عليها. فلم

انليب صىل اهلل عليه وسلم يلتحمل الشهادة، قال هل 
انليب صىل اهلل عليه وسلم : أتصدقت مثل هذه 
الصدقة ىلع ودلك لكهم ؟ قال: ال. وختصيص بعض 
األوالد دون بعض، أو تفضيل بعضهم ىلع بعض عمل 
مناف للتقوى وأنه من اجلور والظلم، ملا فيه من 

ل عليهم ألبيهم  املفاسد، إذ يسبب قطيعة املفضَّ
وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم إلخوانهم 
املفضلني. ملا اكنت هذه بعض مفاسده قال انليب صىل 
اهلل عليه وسلم هل: " اتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم 
ره عن هذا  وال تشهدين ىلع جور وظلم " ووخبه ونفَّ

اكن من بشري  الفعل بقوهل: أشهد ىلع هذا غريي. فما
رىض اّلَل عنه إال أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم يف 

 الوقوف عند حدود اهلل تعاىل.

** 

Nuaman Ibn Bashir Al-Ansari contó que su padre le 

quiso donar una parte de sus bienes, y su madre quise 

que el Mensajero de Al-lah fuese testigo de ello al pedir 

a su padre que tome por testigo al Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz. Cuando su padre fue a ver al 

Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, para que sea 

testigo de la donación, éste le preguntó: “¿Has dado la 

misma donación a todos tus hijos?” Su padre 

respondió: “No”. Preferir unos hijos a otros, o tratarlos 

mejor que otros es contrario al temor de Al-lah, al 

tiempo de que constituye un agravio e injusticia para 

con ellos por toda la corrupción que supone: la 

preferencia de uno de los hijos y su cercanía al padre 

en detrimento de los demás hijos; causa los recelos y 

la envidia hacia los hermanos preferidos. Dados estos 

efectos perjudiciales, el Mensajero de Al-lah le replicó 

al hombre: “Tened temor en Al-lah y sed justos entre 

vuestros hijos. No me pidas atestiguar algo abusivo e 

injusto”. Se lo recriminó y le pidió desistir de ello al 

decirle: “Toma a otra persona por testigo”. De este 

modo Bashir, Al-lah esté complacido con él, retomó 

esa donación y cumplió con ello los límites impuestos 

por Al-lah como era costumbre en los tiempos del 

Mensajero. 
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 -ريض اهلل عنهما-انلعمان بن بشري اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حىت تُْشِهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : حىت ختربه أنك أعطيته ذلك، وغرضها بذلك تثبيت العطية •
 تلك الصدقة" : اليت أعطاها للنعمان •

 :فوائد احلديث
األنثيني، وهذا يف اهلبة وليس يف انلفقة؛ ألن وجوب العدل بني األوالد، وحتريم اتلفضيل أو اتلخصيص، والعدل أن يكون لذلكر مثل حظ  .1

 .انلفقة تقدر باحلاجة

 أن  تفضيل بعض األوالد ىلع بعض من اجلور والظلم وال جتوز فيه الشهادة حتمال وأداء .2

 .وجوب رد الزائد أو إعطاء اآلخرين، حىت يتساووا .3

 .الصوري، ألنه ىلع خالف املقتىض الرشيع أن األحاكم اليت تقع ىلع خالف الرشع تبطل، وال تنفذ، وال يعترب عقدها .4

 استفصال احلاكم واملفيت عما حيتمل االستفصال لقوهل صىل اهلل عليه وسلم:"أفعلت هذا بودلك لكهم .5

 .أن اإلشهاد يف عطية األب البنه الصغري يغين عن القبض .6

نوع حيتاجون إيله من انلفقة يف الصحة واملرض  -هنا نواعن. أوقال شيخ اإلسالم " ابن تيمية ": واحلديث واآلثار تدل ىلع وجوب العدل... ثم  - .7
ونوع تشرتك حاجتهم إيله، من عطية، أو نفقة، أو  -وحنو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى لك واحد ما حيتاج إيله، وال فرق بني حمتاج قليل أو كثري. ب

وهو أن ينفرد أحدهم حباجة غري معتادة، مثل أن يقىض عن أحدهم  تزويج . فهذا ال ريب يف حتريم اتلفاضل فيه. وينشأ من بينهما نوع ثالث،
دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطى عنه املهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، وحنو ذلك، فيف وجوب إعطاء اآلخر مثل ذلك نظر" ا. ـهمن 

 .االختيارات

 املراجع:املصادر و

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

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

   (6035) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 لكبنت محزة : أمامة، وقيل غري ذ •
 .حيرم من الرضاع ما حيرم من  النسب : هذه مجلة  مبينة لسبب عدم احلل •

 .أيخ : محزة عم انليب صىل اهلل عليه وسلم ، أرضعته وإياه ثويبة •

 :فوائد احلديث
 .ما يثبت يف الرضاع من املحرمية، ومنها حتريم انلاكح .1

 .اعأنه يثبت فيه مثل ما يثبت يف النسب. فلك امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضا .2

يف اذلين تنترش فيهم املحرمية من أجل الرضاع، هم املرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم. أما أصوهل، من أب، وأم، وآبائهم، فال يدخلون  .3
املحرمية. وكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخاالت. لك هؤالء غري داخلني يف حكمه. والرضيع يكون كأحد أوالد 

أجداده، وأعمامهما: وعماتهما، وأخواهلما،  -وإن َعلْوا -املرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللنب أباه، وأوالدهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما
 .وخاالتهما وأعمامه، وأخواهل، وإخوانهما وأخواتهما، أعمامه و عماته، وأخواهل، و خاالته

 املراجع:املصادر و

(، مكتبة الصحابة، 10علق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه و
ه(  صحيح 1381، دار الفكر، دمشق، )1 ـه( اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -األمارات 

ه(. صحيح 1422ر طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )، دا1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 .مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

   (6162) الرقم املوحد:

يف بنت  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
ْحزة: ال َتل يل، ُيرم من الرضاع: ما ُيرم من 

 ة أيخ من الرضاعةالنسب، ويه ابن
 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, dijo sobre la hija de Hamza: “No es 

lícita para mí. El lazo contraído a través de 
la leche es como el parentesco de sangre, y 

ella es la hija de mi hermano de leche.” 

 :احلديث .1745
يف بنت محزة:  -عليه وسلم صىل اهلل-قال رسول اهلل 

لُّ يِل حَيُْرُم من الرََّضاِع َما حَيُْرُم من النََّسِب ويه  اَل حَتِ
يِخ من الرَّضاعة

َ
 ابنة أ

** 

1745. EL HADIZ: 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo 

sobre la hija de Hamza: “No es lícita para mí. El lazo 

contraído a través de la leche es como el parentesco 

de sangre, y ella es la hija de mi hermano de leche.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

رَِغَب يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه، من انليب صىل 
اهلل عليه وسلم أن يزتوج بنت عمهما محزة. فأخربه 
صىل اهلل عليه وسلم أنها ال حتل هل، ألنها بنت أخيه 
من الرضاعة. فإنه صىل اهلل عليه وسلم، وعمه محزة 
رضعا من )ثويبة( وىه موالة أليب هلب، فصار أخاه 
من الرضاعة، فيكون عم ابنته، وحيرم بسبب 

 الرضاع، ما حيرم مثله من الوالدة.

** 

Ali Ibn Abu Talib, que Al-lah esté complacido con él, 

quiso que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, se casa con la hija del tío paterno de ellos dos. No 

obstante el Mensajero de Al-lah le informó de que no le 

es lícita, ya que es la hija de su hermano de leche: el 

Mensajero de Al-lah y su tío Hamza fueron 

amamantados por la misma mujer, Zuwaiba, una 

esclava que poseía Abu Lahab. Por lo tanto, Hamza 

pasa a ser su hermano de leche y el lazo contraído a 

través de la leche es igual que el parentesco de sangre. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

قال: أصيل يف مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: 
  أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال: ال

Preguntó: ¿acaso puede rezar en los 
corrales de ovejas? Le respondió: “Sí”. 

Volvió a preguntarle: ¿acaso puede rezar 
donde se guarda a los camellos? Le 

respondió: “No.” 

 :احلديث .1746
أن رجال سأل   -ريض اهلل عنه-عن جابر بن سمرة 

تَوضأ من حلوم 
َ
أ
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أ

 إن ِشئْ »الغنم؟ قال: 
ْ
أ ، وإن ِشئَْت فال تَوَضَّ

ْ
« َت فتوضأ

 من حلوم »قال أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: 
ْ
أ نعم فتوضَّ

َصيل يف َمَرابِِض الَغنم؟ قال: « اإلبِل
ُ
قال: « نعم»قال: أ

صيل يف َمبَارِِك اإلبِل؟ قال: 
ُ
 «.ال»أ

** 

1746. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Samura, Al-lah esté complacido con él, 

que “un hombre le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, ‘¿acaso debo realizar la 

ablución después de comer carne de cordero? Él le 

contestó: ‘Si así lo deseas, haces la ablución, si no, no 

la hagas’. Luego le preguntó: ‘¿acaso debo realizar la 

ablución después de comer carne de camello?’ Le 

respondió: ‘Sí, debes realizar la ablución después de 

comer carne de camello’. Volvió a preguntarle: ¿acaso 

puede rezar en los corrales de ovejas? Le respondió: 

“Sí”. Volvió a preguntarle: ¿acaso puede rezar donde 

se guarda a los camellos? Le respondió: “No.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

معىن احلديث: " أأتَوضأ من حلوم الغنم " هذا استفهام 
من الصحايب عن حلوم الغنم، هل جيب الوضوء من 

؟ " إن  أكلها عند إرادة الصالة أو ما يرشط هل الطهارة
ه انليب   "  َخريَّ

ْ
أ  _ِشئَْت فتوضأ، وإن ِشئَْت فال تَوَضَّ

بني فعل الوضوء وتركه،  _صىل اهلل عليه وسلم 
فالكهما جائز. "قال أتوضأ من حلوم اإلبل" أي: هل 
جيب الوضوء من أكل حلوم اإلبل عند إرادة الصالة 
أو ما يرُشط هل الطهارة ؟ " نعم فتوضأ من حلوم اإلبِل 

أي: جيب عليك الوضوء من حلم اإلبل ولو اكن " 
املأكول يسريا، أما اللنب واملرق فال يلزم الوضوء منه؛ 

لم يأمر الُعَرِنيِّنَي  -صىل اهلل عليه وسلم-ألن انلَّيب 
بها، وتأخرُي  بالوضوء من أبلان اإلبل، وقد أمرهم برُشْ
َصيل يف 

ُ
ابليان عن وقت احلاجة ال جيوز. " قال: أ

ِض الَغنم؟ " أي: هل جتوز الصالة يف األماكن َمَرابِ 
أي: جتوز لك « " نعم»اليت تأوي إيلها الغنم؟ "قال: 

الصالة يف تلك األماكن لعدم اخلشية منها . " قال: 
صيل يف َمبَارِِك اإلبِل؟ " أي : هل جتوز يل الصالة يف 

ُ
أ

األماكن اليت تأوي إيلها اإلبل وتربك فيها؟ " قال: 
ال تصل فيها؛ ألنه ال يؤمن من نفورها، أي : « " ال»

** 

El significado de este hadiz: “¿acaso debo realizar la 

ablución después de comer carne de cordero?”: en 

esta pregunta, el compañero del Mensajero de Al-lah 

quiere saber si debe volver a purificarse o no después 

de comer carne ovina. Él le contestó: “Si así lo deseas, 

haces la ablución, si no, no la hagas”, esto es, le dio a 

elegir porque las dos opciones son válidas. Luego le 

volvió a preguntar: “¿acaso debo realizar la ablución 

después de comer carne de camello?” Le respondió: 

“Sí, debes realizar la ablución después de comer carne 

de camello”. Esto indica que le ha ordenado realizar la 

ablución después de comer carne de dromedario, a 

pesar de que la carne sea tierna. Sin embargo, en lo 

que se refiere a la lecha o al caldo de la carne, no es 

obligatorio realizar la ablución, ya que el Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, no le ordenó a lo 

Uraniyes que hicieran la ablución después de tomar la 

leche de camella, siendo que él les llegó a ordenar 

beberla. Luego, “volvió a preguntarle: ¿acaso puede 

rezar en los corrales de ovejas?” Esto es, se me está 

permitido rezar en los lugares frecuentados por ovejas 

y cabras. Le respondió: “Sí”. Volvió a preguntarle: 

“¿acaso puede rezar donde se guarda a los camellos?” 

Esto es los lugares en los que se asientan y descansan 

los dromedarios. Le respondió: “No”, ya que el 

musulmán que reza está expuesto al peligro de ser 

atacado por los camellos, al contrario de lo que ocurre 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنه  _جابر بن سمرة  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َمَرابِض : يه َمبَاِركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها ىلع األرض لالسرتاحة. •
 .َمبَارِك اإلبل : هو املوضع اذلي ترَْبُك فيه للرشب والراحة •

 :فوائد احلديث
 .ل حلوم الَغنم وال جيبإباحة الوضوء بعد أكْ  .1

 .أن أْكل حلوم اإلبل ناقض للضوء .2

حكم بعدم نقض الوضوء من حلوم الغنم، وأجاز هل الوضوء، وهو  _صىل اهلل عليه وسلم  _إباحة جتديد الوضوء من حلوم الغنم؛ ألن انليب  .3
 .جتديد للوضوء ىلع الوضوء

 .بلإباحته الصالة يف َمرابِض الَغنم ومنعها يف َمبَارِك اإل .4

 . ىلع تعلم العلم _ريض اهلل عنهم  _حرص الصحابة  .5

 : ) إن ِشئْت (_صىل اهلل عليه وسلم  _إثبات املشيئة للعبد؛ لقوهل  .6

 املراجع:املصادر و

 صحيح رشح املنهاج. بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
واألثر، تأيلف:  احلديث غريب يف انلهاية  ـه 1392 اثلانية: الطبعة العريب، الرتاث إحياء دار: انلارش انلووي، رشف بن حيىي ادلين حميي: تأيلف مسلم،

حممود حممد الطنايح  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية 
م توضيح األحاكم ِمن  2006 _ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م فتح ذي  2003 - ـه 1423بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكت

ُ
بة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ريخبنت عرفة. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تا
   (8399) الرقم املوحد:

فيلحق املصيل رضر من صدمة وغريها، وهذا املعىن 
كون وقِلَّة نُفورها،  مأمون من الغنم ملا فيها من السُّ

( فتح ذي اجلالل 1/99وعدم أذاها.   سبل السالم)
( 305،  304( توضيح األحاكم)/1/264واإلكرام)

 (195،  1/192تسهيل اإلملام)

con las ovejas, que son tranquilas y casi nunca 

presentan un peligro. Véase “Subul as-salam” (1/99), 

“Fathu dhi alyalal wa al’ikram” (1/264), “Tawdih al-

ahkam” (304 y 305) y “Tashil al-‘ilmam ( ”1/192-195.)  
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قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
ل، إنما َكن يكفيه أن يتيمم شفاء اليع السؤا

َع جرحه خرقة، ثم يمسح  -أو يعصب-ويعرص 
 عليها، ويغسل سائر جسده

 

“¡ Lo mataron! ¡Que Al-lah los mate! ¿Por 
qué no preguntaron si no sabían? La 

pregunta es la cura de la ignorancia. Era 
suficiente para él realizar la ablución seca, 

vendar su herida, pasar sus manos mojadas 
encima de la herida y luego lavar el resto de 

su cuerpo". 

 :احلديث .1747
قال: خرجنا يف َسَفر  -ريض اهلل عنه-عن جابر 

ُه يف رأسه، ثم احتلم  فأصاب رُجال ِمنَّا َحَجٌر فََشجَّ
فسأل أصحابه فقال: هل جتدون يل رُْخَصة يف اتلَّيمم؟ 

د لك رُْخَصة وأنت َتْقِدُر ىلع املاء فقالوا: ما جَنِ 
ا َقِدْمنَا ىلع انليب  صىل اهلل عليه -فاْغتََسل فمات، فلمَّ

َقتَلُوه َقتَلَُهم اهلل أال َسألُوا »أخرب بذلك فقال:  -وسلم
إذ لم يعلموا فإنَّما ِشَفاء اليِعِّ السؤال، إنما اكن يَكفيه 

م وَيْعَِص  رِحه ِخرقَة، ثم ىلع جُ  -أو َيْعِصب-أن يَتيمَّ
 «.يمسح عليها، وَيغسل سائر جسده

** 

1747. EL HADIZ: 

Yabir, que Al-lah esté complacido con él, narró: 

Partimos de viaje y uno de nosotros se golpeó con una 

roca lastimando su cabeza. Durante la noche tuvo un 

sueño húmedo y preguntó a sus compañeros si le era 

permitido efectuar la ablución seca para purificarse. 

Ellos dijeron: "No creemos que sea correcto usar tierra 

si tienes agua disponible". Luego de esto realizó la 

ablución mayor y falleció al poco tiempo. Al regreso le 

contamos lo sucedido al Mensajero de Al-lah y dijo: 

“¡Lo mataron! ¡Que Al-lah los mate! ¿Por qué no 

preguntaron si no sabían? La pregunta es la cura de la 

ignorancia. Era suficiente para él realizar la ablución 

seca, vendar su herida, pasar sus manos mojadas 

encima de la herida y luego lavar el resto de su cuerpo.” 

 حسن لغريه  :درجة احلديث
** 

Aceptable por otros motivos. 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنهم خرجوا يف سفر،  -ريض اهلل عنه-خيرب جابر 
صيب رَُجل منهم حِبَجر فَُشجَّ رأسه، ثم إنه احتلم 

ُ
فأ

فسأل أصحابه عن إجزاء اتليمم بداًل عن غسل 
د لك رُْخَصة وأنت َتْقِدُر ىلع العضو. "فقالوا: م ا جَنِ

املاء فاْغتََسل فمات" أي أنه ال جيزئ اتليمم يف هذه 
احلال؛ لوجود املاء، وإنما الرُّخصة يف اتليمم لفاقد 
املاء، وأما مع وجوده فال رخصة لك، ثم إنه اغتسل 

.  فلما -ريض اهلل عنه-فتأثر ُجرحه باملاء فمات 
 -صىل اهلل عليه وسلم-يب قدموا املدينة أخربوا انل

بالقصة فأاعبهم بقوهل: "َقتَلُوه َقتَلَُهم اهلل"                  داع 
؛ ألنهم تسببوا يف -صىل اهلل عليه وسلم-عليهم انليب 

قتله بفتواهم اخلاطئة. " أال َسألُوا إذ لم يعلموا " أي: 
اكن الواجب عليهم أن يسألوا وال يترسعوا يف 

من إحلاق الَضر بالغري وهو ما قد  الفتوى؛ ملا فيها
: اجلَهل، واملعىن:  وقع. "فإنَّما ِشَفاء اليِعِّ السؤال" اليِعُّ
لَم لْم يسألوا حني لم يعلموا؛ ألن ِشفاء اجلَهل السؤال، 

** 

Informa Yabir que Al-lah esté complacido con él, que 

partieron de viaje y uno de ellos se golpeó con una roca 

lastimando su cabeza. Durante la noche ese hombre 

tuvo un sueño húmedo y preguntó a sus compañeros 

si le era permitido realizar la ablución seca en vez de 

lavar el órgano herido. Ellos dijeron: “No creemos que 

sea correcto usar tierra si tienes agua disponible. 

Luego de esto realizó la ablución mayor que consiste 

en un baño completo y falleció al poco tiempo”, que Al-

lah este complacido con él. Lo que significa que en ese 

caso no era permitido realizar la ablución seca 

mientras que había agua disponible, y la ablución seca 

se realiza solamente en la ausencia del agua. Sin 

embargo, el hombre al lavarse con agua la herida se 

agravó y falleció. Cuando los compañeros llegaron a 

Medina le contaron al Profeta, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, lo que había 

sucedido y el Profeta dijo: “¡Lo mataron! ¡Que Al-lah los 

mate!”, suplicando contra ellos por lo que habían hecho 

ya que le provocaron la muerte, por un veredicto 

erróneo que dieron sin conocimiento. De ahí el hadiz 

dice: “La pregunta es la cura para la ignorancia”. Es 

decir que su obligación era preguntar y no apresurase 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابر  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ة: يه اجلُ  • جَّ ه : الشَّ ة.َشجَّ  رح يف الرأس والوجه خاصَّ
 .اليِعِّ : اجلَهل •

د، أي: يَشدُّ الِعَصابة ىلع رأسه -أو َيْعِصب-َيْعَِص  • ة. والَعْصب الشَّ ة بعد مرَّ  .: الَعَْص هنا هو لفُّ اثلَّوب مرَّ

 .قتلوه : تسببوا يف قتله •

 :فوائد احلديث
 .فيه خطورة الفتوى بغري علم، حيث اكنت سببا يف قتل نفس مسلمة .1

 .ديلل ىلع مرشوعية املسح ىلع اجلبائر، سواء اكن ذلك يف الوضوء أو الغسليف احلديث  .2

 .الواجب املسح ىلع لكِّ اجلبريٍة، وليس ىلع بعضها؛ اكخلفني .3

لم يعذرهم، بل اَعبهم بالفتوى بغري علم، وأحلق بِهم الوعيد بأن  -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أن صاحب اخلطأ الواضح غري معذور؛ ألن انليب  .4
 .اع عليهم، وجعلهم يف اإلثم قَتلة هلدَ 

 .فيه رفق الرشيعة بامللكفني، وأن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها .5

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    سنن ابن ماجة،  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
د القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، تأيلف: حممد بن يزي

فاء  فإذا اكن اإلنسان جيهل احلكم الرشيع، فإن الشِّ
من هذا اجلَهل أن يسأل، وال يفيت بيشء يؤدي إىل 

-لحق اهلالك بانلاس،  ثم بنَيَّ هلم ابلين الَضر أو ي
احلكم الرشيع يف املسألة  -صىل اهلل عليه وسلم

م وَيْعَِص  أو -بقوهل:  "إنما اكن يَكفيه أن يَتيمَّ
ىلع ُجرِحه ِخرقة، ثم يمسح عليها، وَيغسل  -َيْعِصب

سائر جسده " هذا ما يلزمه، وهو املوافق ألصول 
مع ما يرتتب عليه من  الرشيعة، أما إلزامه باالغتسال

رَضر بدنه أو هالكه  أو تأخري برء، فهذا خمالف 
ألصول الرشيعة.    وبناء عليه: يُرخص لصاحب 
جة أن يَغسل سائر جسده باملاء  اجِلراحة أو الشَّ
ويمسح ىلع الِعَصابة ويكيف، أما بالنسبة للتيمم مع 
وجود اجلبرية، فال يرشع؛ ألن إجياب طهارتني لعضو 

-الف لقواعد الرشيعة.  وحيمل احلديث واحد خم
ىلع أن الِعَصابة زائدة ىلع احلاجة، ويَُشق  -واهلل أعلم

أو يََُض نَزُْعها؛ ذلا رُشع  اتليمم عن الزائد من 
الِعَصابة، أو حيمل ىلع أن أعضاء الوضوء اكنت 
جرحية، فتعذر إيصال املاء إيلها، فعدل إىل اتليمم 

 بدال عن غسل العضو.

en dar una respuesta sin conocer las consecuencias, 

que en este caso fueron fatales, pues falleció el 

hombre. Por tanto, la cura de la ignorancia es preguntar 

especialmente sobre lo que se desconoce su juicio 

legal. La persona no debe dar un veredicto si no está 

segura de que este acorde con los fundamentos de la 

Legislación Islámica, porque puede perjudicar a las 

personas. A continuación, el Profeta, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, aclara cual era el 

veredicto legal al decir: “Era suficiente para él realizar 

la ablución seca, vendar su herida, luego pasar sus 

manos mojadas por encima de la herida y finalmente 

lavar el resto de su cuerpo”. Eso era lo que se debió 

hacer, ya que está acorde a los fundamentos de la 

Legislación Islámica. De lo anterior concluimos que la 

persona que posee una herida o una fractura se le 

concede el permiso de lavar todo su cuerpo con agua, 

exceptuando la parte lastimada, la cual se higieniza 

pasando las manos mojadas sobre el vendaje que la 

cubre. Y en caso de estar enyesado, se debe realizar 

la ablución seca. 
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م م. معالم السنن، تأيلف: محد بن حممد بن إبراهي1985اتلربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
ه. انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري،  1351اخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، الطبعة: األوىل 

املعارصة، تأيلف: د/ أمحد حممود حممد الطنايح. معجم اللغة العربية  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -انلارش: املكتبة العلمية 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 2008 - ـه 1429خمتار عبد احلميد عمر، بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل البسام، انلارش: م. توضيح األحاكم ِمن  2006 _ ـه 1427تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد  2003 - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، 

م إرساء بن
ُ
ت عرفة. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

د إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عب
 .املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية

   (10019) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابلخاري. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ت زيد بن ثاب اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 وانلجم : سورة انلجم. •

 :فوائد احلديث
 .ىلع أنَّ القارئ إذا لم يَسجد، فإنه ال يسجد الُمستمعديلل  .1

عدم  -ريض اهلل عنه-ىلع زيد بن ثابت  -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ سجود اتلِّالوة َمسنون، وليس بواجب؛ إذ لو اكن واجبًا، ألنَْكر انليب  .2
 .ُسجوده

 .إىل قراءته -مصىل اهلل عليه وسل-حيث استمع انليب  -ريض اهلل عنه-فضيلة زيد بن ثابت  .3

 املراجع:املصادر و

ه. توضيح األحاكم 1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
م. تسهيل  2003 - ـه 1423اِمَسة، ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخل

 .م 2006 ـه 1427اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
   (11240) الرقم املوحد:

وانلجم  -سلمصىل اهلل عليه و-قرأت َع انليب 
  فلم يسجد فيها

Recité en presencia del Mensajero de Al-
lah, Él le bendiga y le dé paz, la azora del 

An-Naym (Corán, 53) y él no hizo ninguna 
postración durante mi recitación. 

 :احلديث .1748
قَرأت ىلع »قال:  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت 

وانلَّجم فلم يسجد  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 «.فيها

** 

1748. EL HADIZ: 

De Zaid Ibn Zabit, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “Recité en presencia del Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, la azora del An-Naym (Corán, 

53) y él no hizo ninguna postración durante mi 

recitación.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل -قرأ ىلع انليب  -ريض اهلل عنه-أن زيد بن ثابت 
سورة انلَّجم، فلما َمرَّ بآية السجود  -اهلل عليه وسلم

لم يسجد فيها.  وترك السجود فيها يف هذه احلالة ال 
السبب يف  يدل ىلع تركه مطلقا؛ الحتمال أن يكون

الرتك إذ ذاك بليان اجلواز، وهذا أرجح االحتماالت 
وبه جزم الشافيع؛ ألنه لو اكن واجبا ألمره بالسجود 

 ولو بعد ذلك.

** 

De Zaid Ibn Zabit, Al-lah esté complacido con él, que 

recitó en presencia del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, la azora del An-Naym (Corán, 53) 

y cuando pasó por la aleya marcada con la postración 

(sayda), él no hizo ninguna postración. El que no haya 

realizado ninguna postración en este caso no significa 

que no se deba hacer nunca, sino que está permitido 

no hacerlo por este acto del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz. Esta es la opción más probable y 

así la reafirmó el imam Al-Chafií, puesto que si fuera 

obligatorio hacer la postración, lo habría ordenado, 

incluso después de ese momento. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

بالشفعة يف  -صىل اهلل عليه وسلم-قىض انليب 
لك ما لم يقسم، فإذا وقعت احلدود، ورصفت 

 الطرق، فال شفعة
 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, estableció que se aplique el derecho de 

preferencia en la venta al socio o vecino 
(chuf’aah) en todo lo que no haya sido 

dividido previamente. Sin embargo, si se 
delimitan los linderos y se determinan las 
vías, este derecho de preferencia deja de 

existir. 

 :احلديث .1749
قال: )جعل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ويف لفظ: قىض( انليب 
ْفعة يف لك ما لم يقسم، فإذا وقعت احلدود،  بالشُّ

فَِت الطرق؛ فال شفعة(.  ورُصِّ

** 

1749. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté complacido con 

ambos, [transmitido del Mensajero de Al-lah], que dijo 

según uno de los relatos: “El Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, estableció que se aplique el 

derecho de preferencia en la venta al socio o vecino 

(chuf’aah) en todo lo que no haya sido dividido 

previamente. Sin embargo, si se delimitan los linderos 

y se determinan las vías, este derecho de preferencia 

deja de existir.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

احلق والعدل  هذه الرشيعة احلكيمة جاءت إلحقاق
ودفع الرش والَض، وهلذا فإنه ملا اكنت الرشكة يف 
العقارات يكرث رضرها ويمتد رشرها وتشق القسمة 
فيها، أثبت الشارع احلكيم الشفعة للرشيك. بمعىن 
أنه إذا باع أحد الرشيكني نصيبه من العقار 
املشرتك بينهما، فللرشيك اذلي لم يبع أخذ انلصيب 

نه، دفعاً لَضره بالرشاكة. هذا من املشرتى بمثل ثم
احلق، ثابت للرشيك ما لم يكن العقار املشرتك قد 
قسم وعرفت حدوده ورصفت طرقه. أما بعد معرفة 
احلدود وتمزيها بني انلصيبني، وبعد تَصيف 
شوارعها فال شفعة، لزوال رضر الرشاكة واالختالط 
اذلي ثبت من أجله استحقاق انزتاع املبيع من 

 املشرتي.

** 

Esta sabia ley surgió para garantizar el cumplimiento 

del derecho y la justicia, y para evitar el mal y el 

agravio. Por ello, dado que las sociedades en asuntos 

inmobiliarios causan muchos perjuicios, siembran la 

enemistad entre los socios y hacen difícil la división de 

propiedades, el sabio legislador le otorgó el derecho de 

preferencia en cualquier venta al socio participante de 

esa propiedad. Esto es, si un socio vende su parte de 

la propiedad inmobiliaria cuya propiedad es compartida 

entre los dos, el socio que no vende tiene preferencia 

en la compra de la otra parte por el mismo precio 

establecido, y ello debido al perjuicio que le acarrea ser 

uno de los socios. Este derecho lo puede ejercer el 

socio siempre que la propiedad inmobiliaria no se haya 

dividido previamente, y se hayan delimitado las partes 

que le pertenecen a cada socio, conociéndose sus 

límites y extensión. En este caso, no se reservaría este 

derecho de preferencia en la compra, puesto que ya no 

existiría el riesgo de perjuicio entre las partes de la 

sociedad, un riesgo que sí legitima que al socio se le 

otorgue el derecho preferente en la venta. 
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 :معاين املفردات
 قىض : حكم. •
ْفعة : إذا اكن ابليت أو األرض مملوكة ألكرث من شخص فباع أحد الرشاكء نصيبه لطرف جديد فيحق للرشيك أو الرشاكء أن يدفعوا هلذ • ا بالشُّ

 .ما دفعه ويكون ابليت هلم، فهذا احلق اسمه الشفعة الطرف اجلديد

 .يف لك ما : يف لك مشرتك مشاع قابل للقسمة •

 .وقعت : عينت •

 .احلدود : مجع حد، وهو هنا: ما تتمزي به األمالك بعد القسمة •

 .ورصفت الطرق : بينت مصارف الطرق وشوارعها •

 .فال شفعة : إذ ال حمل هلا بعد تمزي احلقوق •

 :فوائد احلديث
 .صل يف ثبوت الشفعة وهو مستند اإلمجاع عليهاهذا احلديث أ .1

 .تكون الشفعة يف العقار املشرتك، اذلي لم تمزي حدوده، ولم تَصف طرقه، لَضر الرشاكة اليت تلحق الرشيك الشفيع .2

 .بهذا يعلم أنها ال تثبت للجار، لقيام احلدود وتميزيها .3

اذلي تمكن قسمته دون ما ال تمكن قسمته، أخذاً من قوهل: " يف لك ما لم  استدل بعضهم باحلديث: ىلع أن الشفعة ال تكون إال يف العقار .4
 .يقسم " ألن اذلي ال يقبل القسمة، ال حيتاج إىل نفيه

تثبت الشفعة إزالًة لَضر الرشيك، وذلا اختصت بالعقارات لطول مدة الرشاكة فيها. وأما غري العقار، فَضره يسري، يمكن اتلخلص منه  .5
 .املقاسمة اليت ال حتتاج إىل لكفة، أو بابليع وحنو ذلك بوسائل كثرية، من

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
اإلملام برشح عمدة األحاكم، -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -الكتبمسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم 

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

   (6081) الرقم املوحد:



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

372 
 

 

 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -صىل اهلل عليه وسلم-قىض رسول اهلل 
  بالعمرى ملن وهبت َل

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, estableció que se otorgue la donación 

vitalicia (‘umraa) a quien le haya sido 
donada. 

 :احلديث .1750
قىض »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

بالُعْمَرى ملن وهبت  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
عِمر عمرى هل ولعقبه؛ فإنها لذلي »ويف لفظ: «. هل

ُ
من أ

أعطيها، ال ترجع إىل اذلي أعطاها؛ ألنه أعطى عطاء 
إنما العمرى اليت »وقال جابر: «.  وقعت فيه املواريث
، أن يقول: -صىل اهلل عليه وسلم-أجازها رسول اهلل 

ما إذا قال: "يه لك ما عشت"؛ "يه لك ولعقبك"، فأ
أمسكوا »ويف لفظ ملسلم: «. فإنها ترجع إىل صاحبها

عِمر 
ُ
عليكم أموالكم وال تفسدوها، فإنه من أ

عِمرها: حيا، وميتا، ولعقبه
ُ
 «.عمرى فيه لذلي أ

** 

1750. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté complacido con 

ambos, [transmitido del Mensajero de Al-lah] que dijo: 

“El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

estableció que se otorgue la donación vitalicia (‘umraa) 

a quien le haya sido donada”. En otro relato: “A quien 

le haya sido concedida una donación vitalicia, le 

pertenece a él y a sus herederos. Es para quien le haya 

sido concedida. No vuelve a quien la haya concedido, 

ya que ha concedido algo en el que entra el derecho a 

la herencia”. Yabir dijo: “La donación vitalicia (‘umraa) 

que ha permitido el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga 

y le dé paz, es cuando el donante dice: ‘es para ti y 

para quien venga después de ti’. Si dice: ‘es para ti 

mientras vivas’, debe volver a su dueño original”. En un 

relato de Muslim: “Mantened vuestros bienes y no los 

malgastéis, ya que quien concede una regalo vitalicio, 

es para quien haya sido concedido mientras viva y, 

cuando muera, para sus herederos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ومثلها " الرقىب " نواعن من اهلبة، اكنوا  -العمرى :
يتعاطونهما يف اجلاهلية، فاكن الرجل يعطى الرجل 
ادلار أو غريها بقوهل: أعمرتك إياها أو أعطيتكها 

ملوهوب هل، عمرك أو عمري . فاكنوا يرقبون موت ا
لريجعوا يف هبتهم. فأقر الرشع اهلبة، وأبطل الرشط 
املعتاد هلا، وهو الرجوع، ألن العائد يف هبته، اكللكب، 
يقيئ ثم يعود يف قيئه، وذلا قىض انليب صىل اهلل عليه 
وسلم بالعمرى ملن وهبت هل ولعقبه من بعده. ونبههم 
صىل اهلل عليه وسلم إىل حفظ أمواهلم بظنهم عدم 
لزوم هذا الرشط وإباحة الرجوع فيها فقال: " أمسكوا 
عليكم أموالكم وال تفسدوها، فإنه من أعمر 

 عمرى فيه لذلي اعِمَرها، حياً وميتا، ولعقبها " .

** 

La ‘umraa y la ruqbaa son dos tipos de donaciones que 

se concedían en el Periodo de la Ignorancia (Yahiliya): 

un hombre concedía a otro una casa por ejemplo y le 

decía “te la regalo mientras vivas, o mientras yo viva”. 

Por lo tanto, esperaban hasta la muerte de la persona 

a la que se donó para volver a recuperar su regalo. La 

ley entonces acordó que se trataría de una donación 

ya concedida y desestimó la condición impuesta, esto 

es, su reintegro una vez muerta la persona, ya que el 

que vuelve en un regalo ya donado es como el perro 

que vuelve a comer su propio vómito. Por ello, el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dictó 

que la donación vitalicia es propiedad de quien le haya 

sido donada y para sus herederos. Al mismo tiempo, el 

Mensajero de Al-lah llamó a la gente a mantener sus 

bienes ya que la condición de su reintegro no es 

obligatoria. Así, les dijo: “Mantened vuestros bienes y 

no los malgastéis, ya que quien concede una regalo 

vitalicio, es para quien haya sido concedido mientras 

viva y, cuando muera, para sus herederos.” 
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( بلفظ: " أيما رجل أعمر رجال عمرى هل .."  أما قوهل" وقال جابر": فرواه مسلم 1625متفق عليه واللفظ اثلاين:  رواه مسلم ) راوي احلديث:
 (.1625: " أمسكوا عليكم..": رواه مسلم ح)(. ولفظ1625ح)

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

 :معاين املفردات
 قىض : حكم •
 .ياة. ويه : يه تمليك املنافع أو إباحتها مدة العمربالعمرى : بضم العني املهملة، وسكون امليم، وألف مقصورة. مشتقة من العمر، وهو احل •

 .أعمر : بضم أوهل، وكرس امليم. مبىن للمجهول •

 ملن وهب هل : بأنها ملن أعطيها •

 عمرى : كأن يقول: عمرتك هذه ادلار مثال •

 ولعقبه : ألوالده •

 أجازها" : أمضاها •

 :فوائد احلديث
 .صحة هبة " العمرى " وأنها من منح اجلاهلية، اليت أقرها اإلسالم وهذبها ، بمنع الرجوع فيها، ملا يف الرجوع من ادلناءة والبشاعة .1

 .أنها تكون للموهوب هل ولعقبه، سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة .2

 .الفقهاء: ويثبت اخليار يف إمضاء ابليع أورده للمشرتط أن الرشوط الفاسدة غري الزمة يف العقد، ولو ظنها العاقد الزمة نافعة هل. لكن قال .3

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ايق، دار اعلم الكتبابل عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

   (6080) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه. -أسامة بن زيد اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 قلت : وذلك اعم الفتح قبل دخول انليب صىل اهلل عليه وسلم مكة. •
 .عقيل : ابن أيب طالب وعقيل ابن عم انليب صىل اهلل عليه وسلم صحايب اعلم بالنسب •

قلت يا رسول اهلل، أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ 
  قال: وهل ترك نلا عقيل من رباع؟

Dije: Oh, Mensajero de Al-lah, ¿te alojarás 
mañana en tu casa en Meca? Dijo: ¿Acaso 

Ukail nos ha dejado alguna casa? 

 :احلديث .1751
قلتُ يا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أسامة بن زيد

ول اهلل، أتْنل غدا يف دارك بمكة؟ قال: وهل ترك رس
نلا عقيل من ِرَباٍع؟  ثم قال: ال يَرُِث الاكفر املسلم، 

 وال املسلم الاكفر

** 

1751. EL HADIZ: 

De Usama Ibn Zayd, que Al-lah esté complacido con 

él, atribuido al Mensajero de Al-lah: “Dije: Oh, 

Mensajero de Al-lah, ¿te alojarás mañana en tu casa 

en Meca? Dijo: ¿Acaso Ukail nos ha dejado alguna 

casa? Después dijo: el que descree (kafir) no hereda 

del musulmán ni el musulmán hereda del que descree.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه وسلم لفتح مكة سأهل  ملا جاء انليب
أسامة بن زيد : هل سيْنل صبيحة دخوهل فيها داره ؟ 
فقال صىل اهلل عليه وسلم : وهل ترك نلا عقيل بن 
أيب طالب من رباع نسكنها ؟ وذلك أن أبا طالب تويف 
ىلع الرشك، وخلف أربعة أبناء، طابلا، وعقيال، 

وفاته، فلم وجعفر، وعليا. فجعفر وىلع، أسلما قبل 
يرثاه، وطالب وعقيل بقيا ىلع دين قومهما فورثاه، 
ففقد طالب يف غزوة بدر، فرجعت ادلور لكها لعقيل 
ا يني املسلم والاكفر فقال  فباعها. ثم بنيَّ حكماً اعمًّ
:"ال يرث املسلم الاكفر، وال يرث الاكفر املسلم". ألن 

عة اإلرث مبناه ىلع الصلة والقرىب وانلفع، ويه منقط
ما دام ادلين خمتلفاً ألنه الصلة املتينة، والعروة 
الوثىق. فإذا فقدت هذه الصلة، فقد معها لك يشء 
حىت القرابة، وانقطعت عالقة اتلوارث بني الطرفني، 

 ألن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة.

** 

Cuando el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, 

vino para recuperar el control sobre Meca, le preguntó 

Usama Ibn Zayd si la mañana de su entrada en Meca 

se iba a alojar en su casa (del Mensajero). El 

Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, le contestó: 

¿Acaso Ukail Ibn Abu Talib nos ha dejado alguna casa 

para que podamos habitar en ella? Conviene saber que 

Abu Talib murió sin haber abrazado el Islam y dejó 

cuatro hijos: Talib, Ukail, Yaafar y Alí. Los dos últimos, 

Yaafar y Alí, abrazaron el Islam antes de que muriera 

su padre, por lo que no pudieron heredar de él. Talib y 

Ukail siguieron con la religión de su gente y por tanto 

heredaron de su padre. Talib perdió la vida en la batalla 

de Badr, así que todas las casas pasar a ser propiedad 

de Ukail, el cual las vendió. El Mensajero de Al-lah a 

raíz de esto nos aclaró una norma general entre el 

musulmán y el que descree (kafir). Dijo: “el que descree 

no hereda del musulmán ni el musulmán hereda del 

que descree”, ya que la herencia se basa en el 

parentesco familiar y el beneficio mutuo, pero estos 

lazos están rotos siempre que la religión sea diferente. 

La religión es el lazo más fuerte y es el firme asidero. 

Si pierde este lazo, se perderá con él todo, incluido el 

parentesco familiar. Asimismo, se interrumpirá con él 

el vínculo hereditario entre los dos miembros, ya que 

romper el vínculo de la religión acaba con todo vínculo 

de parentesco. 
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 .املشتمل ىلع بيوتاملْنل  -بفتحها وسكون املوحدة-بكرس الراء مجع ربع-ِرَباع :  •

 :فوائد احلديث
يف جواز بيع بيوت مكة، فقد أقر انليب صىل اهلل عليه وسلم العقد ىلع حاهل. وقد يقال : إنه لم يتعرض لعقود املرشكني السابقة، فال يكون  .1

 .احلدث داللة ىلع هذه املسألة

 .أن املسلم ال يرث الاكفر، وال الاكفر يرث املسلم .2

 .ختالف ادلين هو السبب يف َحلِّ العالقات والصالتأن اإلسالم هو أقوى الروابط، وأن ا .3

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -دار اعلم الكتب ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

   (6092) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ادلارقطين وابليهيق. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما -جابر بن عبد اهلل اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أدار املاء : أجرى املاء، وعممه ىلع مجيع املرفقني . •
 . مرفقيه : تثنية مرفق، وهو: موصل اذلراع يف العضد •

 :فوائد احلديث
 احلديث ديلل ىلع وجوب غسل املرفقني يف الوضوء؛ ألن انليب صىّل اهلل عليه وسلّم اكن يدير املاء ىلع مرفقيه .1

 املراجع:املصادر و

ه(. سنن ابليهيق الكربى، أمحد بن احلسني بن يلع  1424مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، )(، 1سنن ادلارقطين، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، )ط
 ، الاكملة املجدلات الصحيحة السلسلة.  عطا القادر عبد حممد: حتقيق ،1994 – 1414مكة املكرمة ،  -بن موىس أبو بكر ابليهيق،مكتبة دار ابلاز 

 للحافظ املرام بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل(. ه1422, )األوىل الطبعة, الرياض –: مكتبة املعارف انلارش.  األبلاين ادلين نارص حممد: املؤلف
 توضيح. م2006/ه1427    ، 1 السليمان،ط السالم عبد: بإخراجه اعتىن ، الفوزان فوزان بن صالح. د الشيخ رشحه العسقالين، حجر بن يلع بن أمحد

 ـهمنحة 1423حافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة لل املرام بلوغ من األحاكم
 .ه، دار ابن اجلوزي .الرياض1427، 1العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

   (8383) الرقم املوحد:

إذا توضأ أدار  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن انليب 
  املاء َع مرفقيه

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, solia pasar agua por sus 

codos mientras realizaba la ablución. 

 :احلديث .1752
قال: اكن  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

إذا توضأ أدار املاء ىلع  -عليه وسلم صىل اهلل-انليب 
 ِمْرَفَقيِْه.

** 

1752. EL HADIZ: 

Yabir Ibn 'Abdu Al-lah, que Al-lah esté complacido con 

él, narró: “El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 

sean con él, solia pasar agua por sus codos mientras 

realizaba la ablución.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث أن من واجبات الوضوء غسل ايلدين 
إىل املرفقني، واتلأكيد ىلع تعميم املرفقني يبني 

 دخوهلما يف غسل ايلدين.

** 

El hadiz esclarece que entre los actos obligatorios de 

la ablución menor, se encuentra el lavar las manos 

incluyendo los codos. El especificar los codos indica 

que efectivamente son parte del lavado de manos, esto 

pese a que el hadiz es débil, ya que todas las pruebas 

indican que su significado es correcto. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

ن يغتسل م -صىل اهلل عليه وسلم-َكن انليب 
أربع: من اجلنابة، ويوم اجلمعة، ومن احلجامة، 

 ومن غسل امليت
 

El profeta -la paz y las bendiciones sean con 
él- hacia la purificación mayor por cuatro 

razones: yanaba (después de tener 
relaciones sexuales), el día viernes, por la 

hiyama (ventosas) y por lavar a un muerto. 

 :احلديث .1753
صىل -قالت: اكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

وسلم يغتسل من أرَبع: من اجلَنَابة، ويوم  -اهلل عليه
 اجلمعة، ومن احِلَجامة، ومن ُغْسل امليِّت.

** 

1753. EL HADIZ: 

Narró Aisha -Alah se complazca de ella- que el profeta 

-la paz y las bendiciones sean con él- hacia la 

purificación mayor por cuatro razones: yanaba 

(después de tener relaciones sexuales), el día viernes, 

por la hiyama (ventosas) y por lavar a un muerto. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 اهلل صىل-أن انليب  -ريض اهلل عنها-خترب اعئشة 
ريض -اكن يغتسل من أرَبع، ثم بدأت  -عليه وسلم

-بتفصيلها فقالت:  "من اجلَنَابة": أي أنه  -اهلل عنها
اكن يغتسل من اجلَنَابة،  -صىل اهلل عليه وسلم

واحلديث ضعيف، لكن الغسل من اجلنابة واجٌب 
نة وإمجاع  العلماء، من  ّدلَّ ىلع ذلك الكتاب والسُّ

)وإن كنتم جنبًا فاطهروا(. "ويوم : -تعاىل-ذلك قوهل 
اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-اجلُمعة" أي أن انليب 

يغتسل لصالة اجلمعة ال لليوم، ووقته من طلوع 
الفجر الصادق إىل اذلهاب إيلها، واألفضل تأخريه إىل 
وقت اخلروج إيلها، واحلديث ضعيف، لكن الغسل 

نة وحيك عليه  من للجمعة مستحب، ّدلَّ ىلع ذلك السُّ
صىل اهلل -اإلمجاع إمجاع  العلماء، ومن ذلك قوهل 

: )غسل اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم( -عليه وسلم
متفق عليه، واملعىن انه متأكد، وليس الوجوب 

ريض اهلل -االصطاليح. "ومن احِلَجامة" تعين بذلك 
اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-، أن انليب -عنها

هذا ال يصح؛ لضعفه، احتجم اغتسل بعد احلجامة، و
صىل اهلل -"أنه  -ريض اهلل عنه-ويف حديث أنس 

-احتجم وصىل ولم يتوضأ". ثم َختَمت  -عليه وسلم
هذه املوجبات بقوهلا: "ومن ُغْسل  -ريض اهلل عنها

ل امليت  وهو من -امليِّت" يعين: أن اإلنسان اذلي ُيَغسِّ
يُصيبه  ال يأمن أن -يبارش َتْقِليبه وََدلَْكُه ولو حبائل

يشء من رشاش اتلَّغسيل، وقد يكون عليه جناسة 

** 

Aisha -Alah se complazca de ella- informó que el 

profeta -la paz y las bendiciones sean con él- realizaba 

la purificación mayor (gusul) por cuatro motivos, 

después los especificó: "por yanaba" es decir el profeta 

-la paz y las bendiciones sean con él- lo hacía después 

de tener relaciones sexuales, el hadiz aunque es débil 

hacer el gusul por yanaba es obligatorio basados en el 

Corán, la Sunna y consenso de sabios, entre ellos lo 

que dice Alah en el Corán: (Si estáis en estado de 

impureza mayor, purificaos) "el día viernes" es decir: el 

profeta -la paz y las bendiciones sean con él- hacía el 

gusul para la oración del yumuah no porque sea día 

viernes, cuyo tiempo es desde que el despuntar del 

alba verdadero hasta que se va a la oración, lo más 

recomendable es retrasarlo hasta el momento de salir 

a ella, aunque el hadiz es débil purificarse el día viernes 

es recomendable, basado en la sunnah y en lo que el 

consenso de sabios ha determinado, entre los hadices 

está el dicho del profeta -la paz y las bendiciones sean 

con él- "el gusul el día viernes es obligatorio para todo 

púber" transmitido por Bujari y Muslim, el significado es 

que es algo muy recomendable pero no obligatorio, "de 

la hiyama (ventosas)" es decir: Aisha -Alah se 

complazca de ella- quiso decir que el profeta -la paz y 

las bendiciones sean con él- cada vez que se realizaba 

la hiyama hacía el gusul, aunque esto no es correcto, 

por la debilidad del hadiz y porque en una transmisión 

de Anas -Alah se complazca de él- : el profeta -la paz 

y las bendiciones sean con él- se hizo la hiyama, rezó 

y no repitió el wudu" luego Aisha -Alah se complazca 

de ella- finalizó estas obligaciones diciendo: "por lavar 

a un muerto" es decir: la persona que lava a un muerto 

-quien le deja caer agua o lo lava aunque sea con sea 

con protección- no está a salvo de que le caigan restos 
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 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .اجلَنَابة : اجِلماع أو إنزال الَمين بشهوة •

 .احِلَجامة : إخراج ادلم من اجلدل بصفة خمصوصة •

 :فوائد احلديث
 .يف احلديث داللة ىلع مرشوعيَّة االغتسال من اجلَنَابة، ويوم اجلمعة، ومن احِلَجامة، ومن ُغْسل امليِّت .1

 املراجع:املصادر و

ان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العَصية، صيدا، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد سنن أيب داود، سليم
لة، بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسا

م. سبل السالم، حممد 1985م. مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 2001ه، 1421ألوىلالطبعة: ا
مكتبة  بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،

 .م. رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية2003ه، 1423األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
   (10038) الرقم املوحد:

فيقع يشء منها ىلع الغاسل، فاغتساهل بعد تغسيله 
للميت فيه ختلص من تلك األشياء اليت قد يتصور 
حصوهلا، واحلديث ضعيف، والغسل من تغسيل 

 .امليت مستحب ال واجب

del agua con que se lavó al muerto, es posible que en 

eso haya alguna impureza que le caiga al que lava, por 

lo que hacer el gusul después de lavar a un muerto se 

hace para eliminar y limpiar esas impurezas, aunque el 

hadiz es débil hacer el gusul para el que lava el puerto 

es recomendable no obligatorio. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

َكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل َع لك 
  أحيانه

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, 
solía recordar a Al-lah en todo momento y 

situación. 

 :احلديث .1754
اكن انليب صىل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

 «.اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع لك أْحيَانِه

** 

1754. EL HADIZ: 

De Aicha, Al-lah esté complacido con ella, que dijo: “El 

Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, solía recordar 

a Al-lah en todo momento y situación.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

معىن احلديث: " اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر 
اهلل" جبميع أنواع اذلكر من التسبيح واتلهليل 

ذلك قراءة القرآن؛ ألن واتلكبري واتلحميد ومن 
ْكر . "ىلع  القرآن من ِذْكر اهلل، بل هو أفضل أنواع اذلِّ

اكن  _صىل اهلل عليه وسلم  _لك أْحيَانِه" أي أن انليب 
يذكر اهلل يف مجيع أوقاته ولو اكن حُمدثا َحَدثا أصغر 
أو أكرب، إال أن العلماء استثنوا من ِذْكر اهلل تعاىل 

بة، فاجلُنُب ليس هل أن يقرأ قراءة القرآن حال اجلنا
القرآن حال اجلََنابة مطلقا، ال َنَظرا وال عن َظهر 

-قال: "اكن انلَّيب  -ريض اهلل عنه-قَلْب؛ حلديث يلع 
ُيْقِرُئَنا القرآن ما لم يَُكن  -صىل اهلل عليه وسلم

ُجنباً" أمحد وأصحاب السنن األربعة.  واختلف 
قان باجلُنب؟ العلماء يف احلائض وانلفساء هل تلح

واألظهر أنه جتوز هلما القراءة عن ظهر قلب؛ ألنهما 
تطول مدتهما، وليس األمر يف أيديهما اكجلنب. 
ويستثىن من جواز قراءة القرآن ىلع أي حال: قراءته 
حال ابلول والغائط واجلماع ويف املواِطن اليت ال تليق 
بَعَظَمته، اكحلمامات ودورات املياه وغري ذلك من 

 اِضع انلجسة.املو

** 

El significado de este hadiz: “El Mensajero, Al-lah le 

bendiga y le dé paz, solía recordar a Al-lah” con todo 

tipo de menciones (dhikr), como “Subhana Al-lah” 

(Gloria a Al-lah), “La ilaha il-la Al-lah” (No hay dios 

excepto Al-lah), “Al-lahu Akabar” (Al-lah es el más 

Grande) y “Alhamdu li Al-lah” (Alabado sea Al-lah). En 

estas formas de mención se incluye la recitación del 

Corán, puesto que lo que recoge el Libro es la Palabra 

de Al-lah. De hecho es la mejor mención. “En todo 

momento y situación”: el Mensajero, Al-lah le bendiga 

y le dé paz, mencionaba Al-lah a todas horas, incluso 

si estaba en estado de impureza menor (realizar sus 

necesidades) o mayor (haber mantenido relaciones 

conyugales), a pesar de que los ulemas han excluido 

la posibilidad de recitar el Corán estando en estado de 

impureza mayor. Así, la persona que esté en este 

estado de impureza no le está permitido de ningún 

modo recitar el Corán, ya sea leyéndolo o de memoria. 

La prueba la hallamos en el hadiz de Alí, Al-lah esté 

complacido con él, que dijo: “El Mensajero, Al-lah le 

bendiga y le dé paz, solía enseñarnos la recitación del 

Corán siempre que no estuviera en estado de 

impureza”. Lo relataron el Imam Ahmad y los imames 

de las de cuatro escuelas jurídicas. Los ulemas, sin 

embargo, discrepan de si a la menstruación y el 

puerperio se le aplicaría esta norma de impureza. Lo 

más indicado es que le está permitido a la mujer en 

cualquiera de esos estados recitar el Corán de 

memoria, ya que se puede prolongar su duración, 

además de que la impureza no depende de ellas 

eliminarla como sí ocurre cuando una persona ha 

mantenido relaciones conyugales o ha hecho sus 

necesidades. En cualquier caso, se exceptúa de la 

recitación del Corán realizarla cuando se esté 

orinando, evacuando o manteniendo relaciones 

conyugales, o en cualquier otra situación inapropiada 

para la sacralidad y grandeza de la Palabra de Al-lah. 

Es el caso de los baños, aseos, u otros lugares 
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 رواه مسلم ابلخاري معلقا للفائدة: اتلعليق حذف اإلسناد راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنها  _اعئشة  اتلخريج:
 صحيح مسلم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 لك أْحيَانِه : مجيع أوقاته. •

 :فوائد احلديث
.ويقرأ القرآن ما ال تشرتط الطهارة من احلدث األصغر واألكرب ذِلْكر اهلل تعاىل، فيجوز للمسلم أن يَُسبِّح اهلل تعاىل وحيمَده وُيَهِللَه ويستغفره.. .1

نة بذلك  .لم يكن جنبا لورود السُّ

 ".حائض وانلفساء قراءة القرآن لكن من غري مسٍّ هل، بل من وراء حائل اكلقفاز وحنوهعموم احلديث يدل ىلع أن لل" .2

 . ذِلْكر اهلل تعاىل _صىل اهلل عليه وسلم  _مداومة انليب  .3

 _ صىل اهلل عليه وسلم _بأحوال انليب  _ريض اهلل عنها  _معرفة اعئشة  .4

 املراجع:املصادر و

 ابلخاري، صحيح. بريوت –مد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حم
 من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل  ـه1422 األوىل،: الطبعة انلجاة طوق دار: انلارش انلارص، زهري حممد: حتقيق ابلخاري، إسماعيل بن حممد: تأيلف
م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  2006 _ه  1427لفوزان، الطبعة: األوىل، ا اهلل عبد بن فوزان بن صالح: تأيلف املرام، بلوغ

م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام،  2003 - ـه 1423الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م إرساء بنت عرفة. جمموع فتاوى  تأيلف: حممد بن صالح بن حممد

ُ
العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ومقاالت، تأيلف: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر
   (8402) الرقم املوحد:

impuros. Véase “Maymu’ alfatawa li Cheij Ibn Baz” 

(10/147), “Tawdih al-ahkam” (1/315) y “Tashil al-

ilmam ( ”1/201.)  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 لرتات ( . 3( مثقااًل من الرب اجليد، وباللرت)480وزنه)الصاع : مكيال معروف، واملراد به الصاع انلبوي، ويبلغ  •
 . ( ملل 750املد : وحدُة كيٍل رشعية، ويه ملء كيف اإلنسان املعتدل إذا مألهما ومد يده بهما، واملد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره )  •

 :فوائد احلديث
 . اء متيرساً يدل ىلع مرشوعية االقتصاد يف ماء الوضوء والغسل، وعدم اإلرساف ولو اكن امل .1

 احلديث ديلل ىلع استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء ومثله الغسل، وأن هذا هو هدي انليب صىّل اهلل عليه وسلّم .2

 . ينبيغ لإلنسان أن يكون مقتصداً يف العبادة، ال يزيد عليها ال كمية وال كيفية .3

 املراجع:املصادر و

ُسبل السالم، للصنعاين، )د.ط (، دار احلديث، )د.ت( تسهيل اإلملام  ه(1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
(، املكتبة 1ه( رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، )ط1427(، )1للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )ط

م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط1427اإلسالمية، مَص، ) ه( منار القاري رشح خمتَص صحيح 1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1ه( منحة العالَّ
 ـه(. صحيح ابلخاري،  1410ابلخاري حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، الطائف ، ط )

ه(. صحيح مسلم، 1422عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )، دار طوق انلجاة )مصورة 1حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )د.ت(

   (8387) الرقم املوحد:

َكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل، أو َكن 
  إىل مخسة أمداد، ويتوضأ باملديغتسل، بالصاع 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, utilizaba de un “sa'” a cinco “muds” de 

agua (2,75 litros aproximadamente) para 
bañarse y un solo mud de agua (0,5 litros 

aproximadamente) para la ablución. 

 :احلديث .1755
اكن انليب صىل اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

اع إىل َِخْسة  عليه وسلم يغسل، أو اكن يْغتَِسل، بالصَّ
 «.أمداد، وَيتَوضأ بالُمدِّ 

** 

1755. EL HADIZ: 

De Anas, Al-lah esté complacido con él, que dijo: “El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, utilizaba 

de un “sa'” a cinco “muds” de agua (2,75 litros 

aproximadamente) para bañarse y un solo mud de 

agua (0,5 litros aproximadamente) para la ablución.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل  -حيدث أنس ريض اهلل عنه فيقول:" اكن انليب 
بالصاع إىل ِخسة أمداد ": يغتسل  -اهلل عليه وسلم 

أي اكن يقتصد يف املاء اذلي يتطهر به، فغابلاً ما اكن 
يقتَص يف غسله ىلع قدر صاع من املاء، وهو أربعة 
أمداد، وربما زاد ىلع ذلك، فاغتسل خبمسة أمداد 
ىلع حسب حاجة جسمه. وقوهل " ويتوضأ باملد " وهو 

 رطل وثلث.

** 

Anas, Al-lah esté complacido con él, no narra que: “El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, utilizaba 

de un “sa'” a cinco “muds” (2,75 litros 

aproximadamente) de agua para bañarse”, es decir, 

que solía ahorrar el agua con la que se purificaba. Casi 

siempre solía bañarse con un solo sa’ (2,75 litros 

aproximadamente), que equivale a cuatro muds, y 

quizás añadía un poco hasta llegar a los cinco muds en 

función de la necesidad de su cuerpo. “Y un solo mud 

de agua para la ablución.” 
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 -صىل اهلل عليه وسلم-َكن أصحاب رسول اهلل 
َع عهده ينتظرون العشاء حىت َُتِْفق رؤوسهم, 

 توضؤونثم يصلون وال ي
 

Los sahabas en el tiempo del profeta –la 
paz y las bendiciones sean con él- 

esperaban la oración del Isha hasta que sus 
cabezas caían (casi se dormían) después 

rezaban y no repetían el wudu. 

 :احلديث .1756
قال: اكن  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ىلع َعهِده  -اهلل عليه وسلمصىل -أصحاب رسول اهلل 
ينتظرون العشاء حىت خَتِْفَق رُُءوُسُهْم, ثم يصلُّون  -

ئُوَن.  وال َيتَوَضَّ

** 

1756. EL HADIZ: 

Narró Anas Ibn Malik –Alah se complazca de él- Los 

sahabas en el tiempo del profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- esperaban la oración del Isha 

hasta que sus cabezas caían (casi se dormían) 

después rezaban y no repetían el wudu. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-اكن الصحابة يف حياة انليب 
 ينتظرون صالة العشاء اآلخرة، وينامون نوًما غري

مستغرق ثم يصلون بال وضوء، ومن فعل فعال ىلع 
 -صىل اهلل عليه وسلم-عهده ولم ُينِْكر عليه الرسول 

فهذا يعترب من اإلقرار، واإلقرار يعترب أحد وجوه 
السنة انلبوية اليت يه عبارة عن قول أو فعل أو 

 -صىل اهلل عليه وسلم-تقرير، فما يفعل ىلع عهده 
ن السنة اتلقريرية؛ ألنه لو اكنت ولم ينكره فإنه ُيَعدُّ م

صالتهم باطلة أو فعلهم هذا غري جائز نلبههم عليه 
، إما لعلمه به، وإما أن يكون -صىل اهلل عليه وسلم-

بواسطة الويح إيله به. هذا خبالف ما يفعل بعد وفاته 
. " خَتِْفَق رُُءوُسُهْم " أي: تَميل -صىل اهلل عليه وسلم-

 رواية : "حىت إين ألسمع من َغلبة انلُّعاس. ويف
ألحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون وال يتوضئون 
"، ويف رواية أخرى : " يضعون جنوبهم " " ثم يصلُّون 
ئُوَن " أي يقومون إىل الصالة من غري أن  وال َيتَوَضَّ
حيدثوا وضوءا؛ ألن نومهم لم يكن مستغرقا، وألنه 

ىلع  -لمصىل اهلل عليه وس-لو اكن ناقضا ملا أقرهم 
ذلك.  وقلنا بذلك مجعا بني األدلة، فقد ثبت أن انلوم 

صىل اهلل -ناقض للوضوء ،اكلغائط وابلول كما يف قوهل 
: ) ولكن من اغئط وبول ونوم (  وأيضا  -عليه وسلم

-كما يف حديث يلع  -صىل اهلل عليه وسلم-قوهل 
ه فمن نام فليتوضأ( -ريض اهلل عنه : )العني واكء السَّ

** 

Los sahabas durante la vida del profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- esperaban el último momento 

para realizar la oración del Isha, se quedaban 

dormitando, un sueño que no era profundo, después 

rezaban y no repetían el wudu, quien hacia algo en la 

época del profeta –la paz y las bendiciones sean con 

él- y él no lo recriminaba entonces se considera como 

las cosas que el profeta aprobó lo cual es parte de la 

sunna profética, ya que la sunna está conformada por 

dichos, hechos y lo aprobado, de modo que lo que se 

hacía en la época del profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- y él no lo reprobaba se consideraba parte 

de la sunna, si su oración no hubiera sido valida o su 

hecho fuera reprobable el profeta –la paz y las 

bendiciones sean con él- se los habría informado, ya 

sea porque él lo supiera o a través de la revelación, 

esto no abarca a lo que se hacía después de la muerte 

del profeta –la paz y las bendiciones sean con él-. “sus 

cabezas caían” es decir estaban abajo por la 

somnolencia, en otra versión dice: “he escuchado en 

algunos de ellos ronquidos, después se levantaban, 

rezaban y no repetían el wudu” en otra versión: “se 

recostaban de lado”. “después rezaban y no repetían 

el wudu” se levantaban a rezar sin renovar el wudu, ya 

que su sueño no era profundo, si dormir levemente 

anulara el wudu el profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- no lo habría aprobado. Hemos dicho esto 

uniendo las pruebas, ya que hay hadices que afirman 

que el dormir anula el wudu, al igual que las 

necesidades fisiológicas como lo mencionó el profeta –

la paz y las bendiciones sean con él- “el dormir y las 

necesidades fisiológicas (anulan el wudu)” también el 

hadiz: “el ojo es la cadena del esfínter anal, quien 
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 رواه أبو داود مسلم راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 عهد فالن، أي: ىلع زمانه. َعهِده : الَعهد: الزمن، يُقال: اكن ذلك ىلع •
 .ينتظرون : يرتقَّبون حضوره ألداء الصالة •

 .خَتِْفَق : أي: تَميل من انلُّعاس •

 :فوائد احلديث
 .ال ينقض الوضوء _غري املستغرق  _انلوم اليسري  .1

ر يف نفس الصحايب الراوي أن انلَّوم ناقض للوضوء، إال هذا الَقْدر اذلي شاهده .2  .انلوم الكثري ناقض للوضوء؛ ملا تقرَّ

 .الطهارة من احلََدث رشط لصحة الصالة؛ ألن نيف الوضوء يف هذه احلالة ديلل ىلع وجوبها فيما لو انتقض وضوؤهم .3

ر العشاء، ويقول: إنه  -صىل اهلل عليه وسلم-قد جاء يف الصحيحني أنه استحباُب تأخري صالة العشاء عن أول وقتها؛ ف .4 اكن يستحب أن يؤخِّ
ُشقَّ ىلع أميت

َ
 .لََوْقتُها، لوال أْن أ

: "العني واكء -ريض اهلل عنه-يث معاوية ويف حد
ه، فإذا نامت العينان استطلق الواكء " فيف هذه  السَّ
األدلة إثبات أن انلوم ناقض للوضوء، ويف حديث 
ابلاب وما جاء معه من روايات فيه داللة ىلع أن 
انلوم ال ينقض الوضوء.  وىلع ذلك: يؤول حديث 

نوب" ىلع أن ابلاب وكذا رواية : "الغطيط ووضع اجلُ 
انلوم لم يكن مستغرقا؛ فقد تسمع ألحدهم غطيطا 
وهو يف مبادئ نومه قبل استغراقه، ووضع اجلَنب ال 
يستلزم منه االستغراق، كما هو ظاهر ، وبهذا جتتمع 
األدلة، وُيعمل بها مجيعا وإذا أمكن اجلمع بني 
األدلة، فهو أوىل من إهدار بعضها. وحاصله: إذا نام 

تغرق يف نومه، حبيث فقد إدراكه اإلنسان واس
باللكية، فهذا يلزمه الوضوء، وإن لم يكن مستغرقا 
فال يلزمه الوضوء، وإن اكن األوىل واألحوط أن 
يتوضأ احتياطا للعبادة. وإن َشك هل اكن نومه 
مستغرقا أم ال ؟ لم ينتقض وضوؤه؛ ألن األصل بقاء 

م الطهارة وال يزول ايلقني بالشك. قال شيخ اإلسال
: " وأما انلوم اذلي يشك فيه: -رمحه اهلل-ابن تيمية 

هل حصل معه ريح أم ال؟ فال ينقض الوضوء؛ ألن 
 الطهارة ثابتة بيقني فال تزول بالشك. "

duerma que haga el wudu” en el hadiz transmitido por 

Muawia –Alah se complazca de él- dice: “El ojo es la 

cadena del esfínter anal, si los ojos duermen la cadena 

se rompe” basado en esto se demuestra que el dormir 

anula el wudu, aparte de eso hay otras versiones que 

demuestran que dormir no anula el wudu, sobre esto 

está la narración que dice: “roncaban y se recostaban 

de lado” lo cual muestra que el sueño liviano, ya que 

escuchaba de alguno de ellos ronquidos mientras 

estaban dormitando, antes de caer en el sueño 

profundo, recostarse de lado no es necesariamente 

quedarse dormido profundamente, como es aparente, 

con esto unimos las pruebas, cuando es posible unir 

las pruebas hay que obrar con todas, eso es más 

primordial que desaprovechar alguna de ellas, en 

resumen, si una persona se duerme profundamente, 

hasta el punto que pierde la consciencia 

completamente en ese caso es obligatorio que repita el 

wudu, pero en cambio si su sueño no es profundo 

entonces no es necesario que repita el wudu, aunque 

lo recomendable es que realice el wudu como una 

medida de seguridad para su adoración, si en cambio 

no sabe si su sueño fue profundo o no, en ese caso su 

wudu no se anula, ya que el principio básico es que la 

pureza permanece, y la duda no anula la certeza, dijo 

el Shaijul islam Ibn Taimia –Alah tenga misericordia de 

él-: “si alguien duda si durmió profundamente o no, o si 

habrá salido algún gas o no, eso no anula el wudu, ya 

que la purificación se tiene certeza que se hizo y las 

dudas no la anulan” Majmu fatawa Shaij Al Islam 

(21/394), Subul As salam (1/88, 89), Fath Dhul Yalali 

wal Ikram (1/238), Taudih al ahkam (282, 283), Tashil 

al ilmam  (1/170,171.)  
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( من 362( ومسلم )647ىلع ابلقاء يف املسجد انتظاًرا للصالة، وفضل انتظارها؛ فقد جاء يف ابلخاري ) -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5
 ."قال: "ال يزال أحدكم يف صالٍة ما دامت الصالة حتبسه -صىل اهلل عليه وسلم-ة؛ أن انليب حديث أيب هرير

 .جواز انلعاس والرقوِد يف املسجد، السيَّما النتظار الصالة .6

 .فيه أن اإلمام أملك بإقامة الصالة .7

 .تسميتها بالَعتََمة فيه أن الصالة اليت تصىل يف هذا الوقت تسىم بصالة العشاء خالفا ملا عليه األعراب من .8

: " كنَّا َنْعِزل ىلع عهد  _ريض اهلل عنه  _حجة، ويؤكد ذلك: حديث أيب سعيد  _صىل اهلل عليه وسلم  _فيه أن فعل الصحابة يف عهد انليب  .9
 ، والقرآن يْنل لو اكن يشء يُنىه عنه نلَهانا عنه القرآن " متفق عليه-صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 املراجع:املصادر و

: تأيلف داود، أيب سنن. بريوت –م ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسل
ِجْستاين، األشعث بن سليمان يلف: تأ داود، أيب سنن وضعيف صحيح.    صيدا العَصية، املكتبة: انلارش احلميد، عبد ادلين حميي حممد: حتقيق السِّ

من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة  -املجاين  -حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية 
م توضيح  2006 _ه  1427باإلسكندرية  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م  2003 - ـه 1423األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
سالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإل

م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل
ُ
 ـهـ  1427 ، وأ

 ارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ـهسبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انل 1431
   (8394) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-ريرة أبو ه اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .عند خاتمة الفاحتة لدلاعء اذلي فيها آمني : اسم فعل للطلب واالتلماس معناه: امهلل استجب، •

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية اتلأمني لإلمام بعد قراءة الفاحتة، وأن َيُمدَّ بها صوته .1

 .استحباب اجلهر بها يف الصالة اجلهرية .2

 املراجع:املصادر و

اَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، بريوت.  توِضيُح األح -سنن أيب داود، لإلمام أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا 
 -م. سلسلة األحاديث الضعيفة، للشيخ األبلاين، دار املعارف، الرياض 2003 - ـه1423للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 

م، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، م. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرا1992 ـه/ 1412اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
ه. سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد 1427الطبعة األوىل  -القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم

 .فيصل عيىس ابلايب احلليب -فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية 
   (10914) الرقم املوحد:

إذا تال:  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
)غري املغضوب عليهم وال الضالني(، قال: آمني، 

 حىت يسمع من يليه من الصف األول
 

Solía el Mensajero de Al-lah, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, 

cuando finalizaba la recitación de Sura Al-
Fatiha, levantar su voz y decir Amín. 

 :احلديث .1757
-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

إذا تال: )غري املغضوب عليهم  -صىل اهلل عليه وسلم
، حىت يسمع من يليه من «آمني»وال الضالني(، قال: 

 الصف األول.

** 

1757. EL HADIZ: 

Narró Abû Huraira, que Al-lah esté complacido de él, 

dijo: ‘Solía el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, cuando finalizaba la 

recitación de Sura Al-Fatiha, levantar su voz y decir 

Amín, para que lo oyen quien estén la primera fila.’ 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

إذا فرغ من  -عليه الصالة والسالم-اكن من هديه 
قراءة الفاحتة أن يؤمن ويرفع بذلك صوته حىت 
يسمعه أصحابه، واتلأمني مستحب، واحلديث 
ضعيف لكن معناه وارد يف األحاديث الصحيحة 

صىل اهلل -أن انليب  - عنهريض اهلل-فعن أيب هريرة 
قال: "إذا أمن اإلمام، فأمنوا، فإنه من  -عليه وسلم

وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر هل ما تقدم من 
صىل -ذنبه" وقال ابن شهاب الزهري: واكن رسول اهلل 

 .يقول: آمني. متفق عليه -اهلل عليه وسلم

** 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, solía decir elevando su voz: “Amin”, 

cuando finalizaba la recitación de Sura de Al-Fatiha, 

para que así fuera oído por sus compañeros. Decir 

Amín es recomendable. Ese hadiz es da´if, no 

obstante, su significado está confirmado en varios 

hadices verídicos. Abû Huraira, que Al-lah esté 

complacido de él, que el Mensajero de Al-lah, que la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Si el 

imam dice: ‘¡Amín!’, decid: ‘¡Amín!’, pues por cierto a 

aquel cuyo Amín coincida con el Amín de los ángeles 

se le perdonarán los pecados pasados”. Y Ibn Shahab 

Al-Azhari: ‘Y el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, decía: “Amín”. Hay 

consenso sobre este hadiz. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-اعئشة  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اضطجع : يقال: ضجعت جنيب وأضجعته، واملعىن وضع جنبه باألرض. •
 .ِشّقه األْيَمن : جنبه، وهو ما حتت إبطه األيمن •

 :فوائد احلديث
 .يدل احلديث ىلع استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن، قبيل صالة الصبح .1

 القلب معلق يف اجلانب األيرس، فإذا نام الرجل ىلع اجلانب األيرس، استثقل نوًما؛ ألنَّه يكون يف من فوائد االضطجاع ىلع الشق األيمن أنَّ  .2
 .دعة واسرتاحة، فيثقل نومه، فإذا نام ىلع شقه األيمن، فإنَّه يقلق وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب

 .يه فال ترشع يف املسجد ملن صىل راتبة الفجر فيهاكن يضطجع يف بيته، وعل -صىّل اهلل عليه وسلّم-ظاهر احلديث أن انليب  .3

 .يف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر، واهلل أعلم .4

 .أن األفضل يف صالة انلافلة كونها يف ابليوت .5

إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر قام، فركع 

ركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر، بعد أن 
يستبني الفجر، ثم اضطجع َع شقه األيمن، 

 حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, cuando el almuédano finalizaba la 

primera llamada a la oración del alba, se 
levantaba y realizaba un rezo voluntario de 

dos postración muy ligeras, antes de 
realizar la oración obligatoria del alba y 
una vez que ya se haya aclarado el alba. 

Luego, permanecía tendido sobre el 
costado derecho hasta que viniera el 
almuédano para comenzar la oración 

obligatoria. 

 :احلديث .1758
اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

إذا َسَكَت املؤذن باألوىل من  -صىل اهلل عليه وسلم-
صالة الفجر قام، فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة 

ِه  الفجر، بعد أن يَْستَبنَي الفجر، ثم اضطجع ىلع ِشقِّ
 «.األيمن، حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

** 

1758. EL HADIZ: 

De Aicha, Al-lah esté complacido con ella, que dijo: “El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, cuando 

el almuédano finalizaba la primera llamada a la oración 

del alba, se levantaba y realizaba un rezo voluntario de 

dos postración muy ligeras, antes de realizar la oración 

obligatoria del alba y una vez que ya se haya aclarado 

el alba. Luego, permanecía tendido sobre el costado 

derecho hasta que viniera el almuédano para 

comenzar la oración obligatoria.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اكن إذا أذن املؤذن لصالة الفجر يقوم فيصيل  -وسلم

ركعتني ثم يضطجع ىلع شقه األيمن حىت يأتيه املؤذن 
 لإلقامة.

** 

Este noble hadiz no aclara que el Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz, cuando el almuédano 

finalizaba la primera llamada a la oración del alba, solía 

levantarse y realizaba un rezo de dos postración y 

luego, permanecía tendido sobre el costado derecho 

hasta que viniera el almuédano para comenzar la 

oración obligatoria. 
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 .استحباب اتلخفيف يف سنة الفجر .6

 .إتيان املؤذن إىل اإلمام الراتب وإعالمه حبضور الصالة .7

 املراجع:املصادر و

ه. 1422عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل صحيح ابلخاري، أليب 
ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

ه، دار ابن اجلوزي. اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح, ابن امللقن الشافيع, ت: دار الفالح للبحث 1427، 1 بن صالح الفوزان، ط تأيلف: عبد اهلل
 يوسف بن حممد, ابلخاري صحيح رشح يف ادلراري الكواكب. م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة, سوريا –العليم وحتقيق الرتاث, دار انلوادر، دمشق 

م. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, 1937 - ـه1356بلنان, طبعة أوىل: -بن سعيد، شمس ادلين الكرماين, دار إحياء الرتاث العريب، بريوت يلع بن
 .م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة, بريوت –أبو نَص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب, حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار, دار العلم للماليني 

   (11257) الرقم املوحد:
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 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه.-عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 : ابن اعزب صحايب مشهور.-الرباء : بتخفيف الراء •
دول وهو غري كذوب : جرى هذا الالكم ىلع اعدتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى، ال ىلع قصد اتلعديل فإن الصحابة لكهم ع •

 .ال حيتاجون إىل تزكية

 لم حين : لم ينث •

 ودا : مجع ساجدسج •

 :فوائد احلديث
 .صفة متابعة الصحابة للرسول يف الصالة، وأنهم ال ينتقلون من القيام إىل السجود حىت يسجد .1

ثرياً، بل أنه ينبيغ أن تكون املتابعة هكذا، فال تتقدم اإلمام، فإنه حمرم يبطل الصالة، وال توافقه، فإنه مكروه ينقص الصالة، وال تتأخر عنه ك .2
 .تليه مبارشة

إذا قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
سمع اهلل ملن ْحده: لم ُين أحد منا ظهره حىت 

ساجدا،  -صىل اهلل عليه وسلم-يقع رسول اهلل 
 ثم نقع سجودا بعده

 

Cuando el Mensajero, Al-lah le bendiga y le 
dé paz, decía: “Al-lah oye a quien Lo alaba” 
(sami’a Al-lahu li man hamidah), ninguno 

de nosotros doblaba la espalda hasta que el 
Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, no 

se hubiera postrado sobre el suelo. Es 
entonces cuando nosotros nos 

postrábamos después de él. 

 :احلديث .1759
ريض اهلل -عن عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري 

اكن »قال:  -وهو غري َكُذوٍب -قال: حدثين الرباء  -عنه
إذا قال: سمع اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ِن أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل  ملن محده: لم حَيٍ
 «.ساجدا، ثم نقع سجودا بعده -صىل اهلل عليه وسلم-

** 

1759. EL HADIZ: 

De Abdallah Ibn Yazid Al-Ajtami Al-Ansari, que Al-lah 

esté complacido con él, que dijo: me contó Al-Bará, el 

cual no miente, dijo: “Cuando el Mensajero, Al-lah le 

bendiga y le dé paz, decía: “Al-lah oye a quien Lo 

alaba” (sami’a Al-lahu li man hamidah), ninguno de 

nosotros doblaba la espalda hasta que el Mensajero, 

Al-lah le bendiga y le dé paz, no se hubiera postrado 

sobre el suelo. Es entonces cuando nosotros nos 

postrábamos después de él.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

لصدوق ريض اهلل عنه أن انليب يذكر هذا الصحايب ا
صىل اهلل عليه وسلم اكن يؤم أصحابه يف الصالة 
فاكنت أفعال املأمومني تأيت بعد أن يتم فعله، حبيث 
اكن صىل اهلل عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع 
وقال: "سمع اهلل ملن محده" رفع أصحابه بعده وإذا 
هبط ساجدا ووصل إىل األرض يقعون ساجدين 

 .بعده

** 

Este honesto compañero del Mensajero, que Al-lah 

esté complacido con él, narra cómo el Mensajero, Al-

lah le bendiga y le dé paz, dirigía la oración en calidad 

de imam de sus compañeros. En ese sentido, los que 

rezaban detrás del Mensajero realizaban los mismos 

movimientos pero después de él, de modo que si él 

levanta la cabeza después de la genuflexión y dice: “Al-

lah oye a quien Lo alaba” (sami’a Al-lahu li man 

hamidah), sus compañeros levantaban sus cabezas 

después de él. Si él se postraba sobre el suelo, ellos 

se postraban después de él y así. 
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 .يف احلديث ديلل ىلع طول الطمأنينة بعد الركوع .3

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -ر اعلم الكتبدا ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

   (6097) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

إذا قعد  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
يدعو، وضع يده ايلمىن َع فخذه ايلمىن، ويده 

اليْسى َع فخذه اليْسى، وأشار بإصبعه 
السبابة، ووضع إبهامه َع إصبعه الوسطى، 

 ويلقم كفه اليْسى ركبته

 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, cuando se sentaba en la oración para 

hacer la súplica, depositaba su mano 
derecha (desde la punta de los dedos hasta 
el codo) sobre su muslo derecho y su mano 

izquierda sobre el muslo izquierdo; 
extendía el dedo índice de la mano derecha 
y cerraba el puño colocando el pulgar sobre 

el dedo medio de la misma mano; y 
extendía la palma izquierda hasta tocar la 

rodilla izquierda. 

 :احلديث .1760
بري  اكن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن الزُّ

إذا قَعد يَْدُعو،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
اليرُْسَى ىلع  وضع يَده ايلُْمىَن ىلع فِخِذه ايلُْمىَن، وَيده

بَّابَة، ووَضع إْبَهاَمه  فِخِذه اليرُْسَى، وأَشار بِإِْصبَِعِه السَّ
ه الْيرُْسَى ُرْكبَتَه  «.ىلع ِإْصبَِعِه الوُْسَطى، وُيلِْقم َكفَّ

** 

1760. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Azubair, Al-lah esté complacido con 

ambos, que dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga 

y le dé paz, cuando se sentaba en la oración para hacer 

la súplica, depositaba su mano derecha (desde la 

punta de los dedos hasta el codo) sobre su muslo 

derecho y su mano izquierda sobre el muslo izquierdo; 

extendía el dedo índice de la mano derecha y cerraba 

el puño colocando el pulgar sobre el dedo medio de la 

misma mano; y extendía la palma izquierda hasta tocar 

la rodilla izquierda.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 عليه صىل اهلل-معىن احلديث: "اكن رسول اهلل 
إذا قَعد يَْدُعو" يعين: جلس للتَّشهد، يؤيده  -وسلم

: )اكن إذا َقَعد -ريض اهلل عنهما-حديث ابن عمر 
للتَّشهد، وضع يَده اليرُْسَى ىلع ُرْكبتَِه اليرُْسَى..(، 
رواه مسلم.  والتَّشهد هو قراءة: "اتلَّحيات هلل 
الم عليك أيها انلَّيب  يبات، السَّ والصلوات والطَّ
الم علينا وىلع عباد اهلل  ورمحة اهلل وبراكته، السَّ
الصاحلني.."، وُسيم ُداعء الشتماهل ىلع ادلاعء؛ فإن 
قوهل: "الَسالم عليك"، "والَسالم علينا" داعء. قوهل: 
"وضع يَده ايلُْمىَن ىلع فَِخِذه ايلُْمىَن، وَيده اليرُْسَى ىلع 

د بَسط يَده فِخِذه اليرُْسَى"، أي: أنه إذا جلس للتَّشه
ايلُمىن ىلع فَِخده ايلُمىن واليرُسى كذلك؛ واحلكمة 
كبة أو الَفِخذ َمنُْعها  يف وضعها عند الُركبة أو ىلع الرُّ
من الَعبث، ووضع ايلَد ىلع الَفِخذ ال خُيالف وضعها 
كبة؛ ألن من الزم وضع ايلَد ىلع الَفخذ أن  ىلع الرُّ

كبة، ويف ر واية وائل ابن تصل أطراف األصابع إىل الرُّ

** 

El significado del hadiz es: “El Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, cuando se sentaba en la oración 

para hacer la súplica”: se refiere a cuando hacía el 

Tachahhud, como afirma el hadiz de Ibn Umar, Al-lah 

esté complacido con ambos: “Cuando se sentaba para 

hacer el Tachahhud, depositaba su mano izquierda 

sobre la rodilla izquierda...”. Lo relató Muslim. El 

Tachahhud de la lectura de “Atahiyatu li Al-lah wa as-

salatu wa at-tayibatu, as-salamu aleika ayuha an-Nabi 

wa rahmatu Al-lahi wa barakatuhu wa as-salamu aleina 

wa ala ibadi Al-lahi as-salihin...”. Se le denomina en 

este hadiz “súplica” (dua) por contener en su mayoría 

una súplica, así cuando dice “as-salamu aleika” y “as-

salamu aleina” se está pronunciando una súplica (la 

paz sea sobre y la paz sea sobre nosotros). Al decir 

“depositaba su mano derecha sobre su muslo derecho 

y su mano izquierda sobre el muslo izquierdo”: esto es, 

al sentarse para pronunciar la súplica depositaba sus 

manos así. La razón por la que se coloca la mano sobre 

el muslo o sobre la rodilla estando en esa postura es 

evitar que la mano se entretenga en otros asuntos. El 

colocarla sobre el muslo no impide que se coloque 

sobre la rodilla, puesto que si se coloca la palma sobre 
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-عند النسايئ وغريه أن انليب  -ريض اهلل عنه-ُحْجر 
ه اليرُسى ىلع فَِخذه -صىل اهلل عليه وسلم : "وضع َكفَّ

وُركبته اليرُسى، وجعل َحدَّ ِمرفقه األيمن ىلع فَِخذه 
: "وجعل َحدَّ ِمرفقه -ريض اهلل عنه-ايلُمىن" وقوهل 

ملصيلِّ حدَّ األيمن ىلع فَِخذه ايلُمىن"، فإذا جعل ا
مرفقه ىلع فخذه فإنه بال شك أن أطراف األصابع 

كبة. قال انلووي  : "قد أمجع -رمحه اهلل-تصل إىل الرُّ
كبة أو ىلع  العلماء ىلع استحباب وضعها عند الرُّ
كبة،  كبة، وبعضهم يقول بعطف أصابعها ىلع الرُّ الرُّ
 وهو معىن قوهل: "ويلقم َكفه اليرُسى ُرْكبَتَه". وقوهل:

"وضع يَده" الُمراد بايَلد هنا: من أطراف األصابع إىل 
املرفقني، وظاهر احلديث: سواء اكن ذلك يف التَّشهد 
بَّابة  بَّابَة" السَّ األول أو اثلاين. قوهل: "وأَشار بِإِْصبَِعِه السَّ
بَّابة؛ ألنَّه  يت بالسَّ يه: األْصِبع اليت تيَل اإلْبَهام، وُسمَّ

بِّ  ، وتسىم أيًضا بالُمَسبِّحة؛ ألنه يُشار بها عند السَّ
وتَْنيهه، وهو:  -تعاىل-يُشري بها إىل توحيد اهلل 

بَّابة عند التَّشهد  التَّسبيح، واإلشارة باإلصبع السَّ
ُسنة، ثبت بذلك األحاديث الصحيحة، والسنة أن 
يشري بها من ِحني قَعوده للتَّشهد إىل أن يَفرغ منه؛ 

صىل -: "اكن رسول اهلل لظاهر حديث ابلاب، فإن قوهل
إذا قَعد يَْدُعو، وضع يَده ايلُْمىَن ىلع  -اهلل عليه وسلم

فِخِذه ايلُْمىَن، وَيده اليرُْسَى ىلع فِخِذه اليرُْسَى، 
بَّابَة..".  ويف مسلم  من  -أيضاً -وأَشار بِإِْصبَِعِه السَّ

: أن -ريض اهلل عنهما-حديث عبد اهلل بن عمر 
اكن إذا قَعد يف  -ليه وسلمصىل اهلل ع-رسول اهلل 

التَّشهد وضع يَده اليرُسى ىلع ُرْكبَِته اليرُْسَى، ووضع 
يَده ايلُمىن ىلع ُركبته ايلُمىن، وَعَقد ثالثة وِخسني 

بَّابة". ومثله: حديث وائل بن ُحْجر  ريض -وأشار بالسَّ
عند أيب داود وفيه :" ثم جلس فافرتش  -اهلل عنه

اليرُسى ىلع فخذه  رِجله اليرُسى، ووضع يَده
اليرسى، وَحدَّ ِمرفقه األيمن ىلع فَخذه ايلَمىن، 
وقَِبض ثنتني وَحلَّق َحلَقة، ورأيته يقول هكذا، وَحلَّق 
بَّابة". قال ابن َحجر  برِْشٌ اإلْبَهام والوُْسَطى وأشار بالسَّ

: "من أول جلوسه للتََّشهد كما دلت عليه -رمحه اهلل-
وايات األخرى"، وبه رمحه -ذا أفىت الشيخ ابن باز الرِّ

el muslo, las puntas de los dedos llegarán a la rodilla. 

En el relato de Wael Ibn Huyr, Al-lah esté complacido 

con él, transmitido por An-Nisai y otros, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, “colocó 

su mano izquierda sobre su muslo y rodilla izquierdos 

y colocó la punta de su codo derecho sobre el muslo 

derecho”. No hay duda en que si “coloca la punta de su 

codo derecho sobre el muslo derecho” las puntas de 

los dedos van a tocar la rodilla. El Imam An-Nawawi, 

Al-lah lo cubra con su misericordia, dijo: “Los ulemas 

coinciden en que es preferible colocar la mano al filo 

de la rodilla o sobre ella; mientras que otros abogan por 

que se toque con la punta de los dedos la rodilla”. Esto 

último es precisamente el significado de “y extendía la 

palma izquierda hasta tocar la rodilla izquierda”. 

Cuando dice “colocaba su mano”, se refiere aquí con 

“mano” a todo lo que va desde la punta de los dedos 

hasta el codo. El sentido más explícito de este hadiz, 

ya sea el primer Tachahhud o el segundo, cuando dice: 

“extendía el dedo índice” es una sunna confirmada en 

los hadices verídicos cuando se esté realizando el 

Tachahhud. La sunna es que se extienda el dedo 

índice desde que se sienta el musulmán para el 

Tachahhud hasta que se termine de él, por el sentido 

expreso indicado en este hadiz, al decir “El Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, cuando se sentaba 

en la oración para hacer la súplica, depositaba su mano 

derecha (desde la punta de los dedos hasta el codo) 

sobre su muslo derecho y su mano izquierda sobre el 

muslo izquierdo; extendía el dedo índice de la mano 

derecha”. Asimismo, en la recopilación de Muslim 

encontramos el hadiz de Abdullah Ibn Umar, Al-lah 

esté complacido con ambos: “que el Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, cuando se sentaba para 

hacer el Tashahhud, apoyaba su mano izquierda sobre 

su rodilla izquierda, y su mano derecha sobre su rodilla 

derecha, cerraba el puño (de la mano derecha) 

dejando extendido el dedo índice solamente”. Como 

este hadiz, tenemos también el de Wael Ibn Huyr, Al-

lah esté complacido con él, transmitido por Abu Daud, 

que dice: “que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz, se sentó sobre su pierna izquierda y colocó 

su mano izquierda sobre su muslo y rodilla izquierdos 

y colocó la punta de su codo derecho sobre el muslo 

derecho, cerró el puño y vi que decía algo, mientras 

tenía el dedo pulgar (de la mano derecha) sobre el 

dedo medio y el índice extendido”. Ibn Hayar, Al-lah lo 

cubra con su misericordia, dijo: “Así hacía desde el 

primer momento en que se sentaba, como lo han 

confirmado otros relatos”. En este sentido, emitió el 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
بَّابة؛ ألنَّ  • بَّابَة : يه األْصِبع اليت تيَل اإلْبَهام، وُسميت بالسَّ .السَّ بِّ  ه يُشار بها عند السَّ

 :فوائد احلديث
 .مرشوعية الُقعود للتَّشهد يف الصالة .1

 .استحباب وضع ايلَدين أثناء التَّشهد ىلع الَفِخَذين .2

صفة ايلدين أثناء التشهد: فاليرسى يبسطها ىلع فخذه اليرسى، وأما ايلد ايلمىن فيقبض اخلنَص وابلنَص، وحيلق الوسط مع اإلبهام، ويدع  .3
 .مستعدةً لإلشارة باتلوحيد والعلو السبابة ىلع وضعها،

 .يف احلديث اإلشارة باإلصبع يف التَّشهد األول واثلاين .4

 .فيه أن اإلَشارة باإلْصِبع من أول التَّشهد إىل آخره .5

كبة اليرُسى يف التَّشهد األول اثلاين .6  .استحباب الَقبض ىلع الرُّ

واللجنة ادلائمة. قوهل: "ووَضع إْبَهاَمه ىلع إِْصبَِعِه  -اهلل
الوُْسَطى" يعين: َحلَّق باإلْبَهام والوْسطى وأشار 
بَابة؛  بَّابة.  قوهل: "وأَشار بِإِْصبَِعِه" يعين: يُشري بالسَّ بالسَّ
وذلك بأن جيعلها قائمة يف مجيع األحوال املتقدمة؛ 

سبحانه -احلكمة يف اإلشارة بها إىل أن الَمعبود و
واحد؛ يلجمع يف توحيده بني القول والفعل  -وتعاىل

واالعتقاد.  ويف حديث ابن عمر مرفواع يف مسند 
اإلمام أمحد: "ليه أشدُّ ىلع الشيطان من احلديد". 
قوهل: "وأَشار بِإِْصبَِعِه" ظاهر احلديث: أنه ال حُيركها؛ 

ه الْيرُْسَى ألن اإلشارة غري  اتلحريك. قوهل: "وُيلِْقم َكفَّ
ه اليرُسى  ُرْكبَتَه" أي: يدخل ُرْكبَته يف راَحة َكفِّ
ويقبض عليها، حىت تَصري ُركبته اكللُّقمة يف يده.  
واحلال اثلانية: أن يبسط يده اليرُسى ىلع ُركبته من 

 -ريض اهلل عنه-غري قَبض كما يف حديث ابن عمر 
اكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-يب يف مسلم: "أن انل

جلس يف الصالة وضع يديه ىلع ُركبتيه... ويده 
اليرُْسى ىلع ُركبته باسطها عليها"، وبناء عليه: 
تكون ُسنة وضع ايلدين عند التشهد وردت ىلع 
نَّة، واألوىل  وجهني، وبأيهما أخذ فقد أصاب السُّ

ع واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ عمال جبمي
 .-صىل اهلل عليه وسلم-ما ثبت عنه 

Cheij Ibn Bazz, Al-lah lo cubra con su misericordia, el 

Comité Permanente, su dictamen jurídico (fatwa). 

Cuando dice en el hadiz: “colocando el pulgar sobre el 

dedo medio de la misma mano”; “y extendía el dedo 

índice”, esto es, apuntaba con él extendiéndolo de 

forma rígida. El motivo es que Al-lah es uno y de este 

modo el siervo une sus dichos con sus gestos cuando 

suplica a su Señor. En el hadiz de Ibn Umar, trasmitido 

del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, y 

citado en Al-Musnad del Imam Ahmad: “Ese gesto es 

más severo con Satán que el propio acero”. Cuando 

dice “extendía el dedo índice” se refiere al significado 

explícito, esto es, que no movía el dedo. “Y extendía la 

palma izquierda hasta tocar la rodilla izquierda”, esto 

es, que el centro de la palma de la mano cubra su 

rodilla y la sujete como se sujeta un bocado en la mano 

al comer. El segundo significado: es que extendía la 

palma izquierda hasta tocar la rodilla izquierda sin 

llegar a tomarla, como viene citado en el hadiz de Ibn 

Umar, Al-lah esté complacido con él, recopilado por 

Muslim: “Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, cuando se sentaba durante la oración, 

depositaba sus manos sobre sus dos rodillas... y su 

mano izquierda extendida sobre la rodilla izquierda”. 

En base a esto, la sunna de cómo se deben colocar las 

manos durante el Tachahhud viene mencionada de 

dos formas, así que el musulmán que siga cualquiera 

de ellas está haciendo lo correcto, a pesar de que lo 

mejor es que el musulmán haga algunas veces una 

forma y otras veces, otra, siguiendo todo lo que se ha 

transmitido del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz. 
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 املراجع:املصادر و

ه. مطالع  1423د فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حمم
اف األنوار ىلع صحاح اآلثار، إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة األوق

م. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء 2012ه،  1433والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، الطبعة: األوىل، 
ه. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: عبد احلميد 1392الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 

م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن 1997ه، 1417ملكرمة، الرياض، الطبعة: األوىل هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز، مكة ا
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن 2002ه، 1422سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 

م. توضيح األحاكم ِمن 2006ه، 1427اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل  فوزان بن عبد اهلل الفوزان،
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ 2003ه، 1423بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

ه. الرشح املمتع ىلع 1427حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل املرام، 
ن باز، مجعها: ه. فتاوى نور ىلع ادلرب، عبد العزيز بن عبد اهلل ب1428، 1422زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

اء، مجع حممد بن سعد الشويعر، قدم هلا: عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ. فتاوى اللجنة ادلائمة، املجموعة اثلانية، مجاعة من العلم
 .وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش، انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع، الرياض

   (10941) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. حديث جابر بن عبداهلل أخرجه ابليهيق. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 اكن : تدل ىلع االستمرار. •
 .اخْلُْطبَة : بضم اخلاء ُخطبة اجلمعة، أي: املوعظة اليت تلىق فيها ىلع املنرب •

 .يفصل بينهما. : يفصل بني اخلطبتني •

 :فوائد احلديث
صالها بال خطبة، ولو اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-أنهما رشطان لصحة صالة اجلمعة، فلم ينقل أنه وجوب اخلطبتني يف اجلمعة قبل الصالة، و .1

 .جائزا لفعله ولو مرة بليان اجلواز

 .مرشوعية قيام اخلطيب يف اخلطبتني .2

 .مرشوعية اجللوس اليسري بني اخلطبتني؛ للفصل بينهما .3

خَيْطُب  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
  خْطَبَتنْيِ وهو قائم، يفصل بينهما ِبلوس

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, daba dos 

jutba (dos sermones) de pie, y se sentaba 
para separar entre ambas. 

 :احلديث .1761
 -ريض اهلل عنهما-هلل بن ُعمر بن اخلطاب عن عبد ا

خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب »قال: 
ريض اهلل  -ويف رواية جلابر « خطبتني يقعد بينهما

خَيُْطُب  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »: -عنه
 «.ُخْطبَتَنْيِ وهو قائم، يفصل بينهما جبلوس

** 

1761. EL HADIZ: 

De ‘Abdu Al-lah Ibn ‘Umar Ibn Al-Jatab, que Al-lah esté 

complacido de ellos, dijo: ‘El Profeta de Al-lah, que la 

paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, daba dos 

jutba (dos sermones), y se sentaba entre ambas”. Y en 

otra versión de Yaber, que Al-lah esté complacido de 

él, dijo: ‘El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, daba dos jutba (dos 

sermones) de pie, y se sentaba para separar entre 

ambas.” 

 اية جابر :صحيحةصحيح رو  :درجة احلديث
** 

 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يوم اجلمعة جممع كبري شامل ألهل ابلدل لكهم، وذلا 
من حكمته خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

انلاس يوم اجلمعة خطبتني، يوجههم فيهما إىل اخلري، 
ويزجرهم عن الرش واكن يأيت باخلطبتني وهو قائم ىلع 

ام املنرب؛ يلكون أبلغ يف تعليمهم ووعظهم، وملا يف القي
من إظهار قوة اإلسالم وأبهته. فإذا فرغ من اخلطبة 
األوىل، جلس جلسة خفيفة؛ ليسرتيح، فيفصل 
األوىل عن اثلانية، ثم يقوم فيخطب اثلانية؛ ئلال 

 يتعب اخلطيب، ويمل السامع.

** 

El día del viernes se conglomeraba la gente para 

realizar la oración, es por ello que el Profeta, que la paz 

y las bendiciones de Al-lah sean con él, por su 

sabiduría daban dos jutba (dos sermones) donde 

guiaba a la gente hacia el bien, y los guidaba para que 

evitasen caer en el mal. Hacía dos jutba de pie en la 

tribuna, para hacer llegar su mensaje de predicación. 

Mientras que hacer el sermón de pie, es para mostrar 

la fuerza y la grandeza del Islam. Cuando concluía su 

primer sermón, se sentaba brevemente, para 

descansar, y para separar del segundo. Luego se 

incorporaba y se ponía de pie, ya que de esta forma 

también no se cansa quien da el sermón, y no se 

aburre quien lo escucha. 
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 املراجع:املصادر و

ن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمح
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

ه. 1435ن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل م. اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم الب2005ه، 1426
- احلريميل املبارك فيصل–ه. خالصة الالكم 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

ه.  صحيح ابلخاري، حممد بن 1427. تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل م 1992 - ـه 1412 اثلانية،: الطبعة
عة: األوىل إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطب

ه. 1423سلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: ه. صحيح م1422
انية املجتىب من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثل

م. 2000ه، 1412م. سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 1986ه، 1406
م. إرواء 2001تهذيب اللغة، حممد بن أمحد األزهري أبو منصور، حتقيق: حممد عوض مرعب، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، 

 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -حممد نارص ادلين األبلاين إرشاف: زهري الشاويش -الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 
 .م1985

   (5399) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 يتحرى : اتلحري القصد واالجتهاد يف الطلب، والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول. •

 :فوائد احلديث
 .استحباب صيام االثنني واخلميس لعظم فضلهما .1

 .يستحب حتري أوقات اإلجابة والقبول، وملؤها بالطاعة والعبادة .2

 املراجع:املصادر و

م.  كنوز رياض الصاحلني, جمموعة من ابلاحثني 1997 - ـه 1418ابن اجلوزي ، سنة النرش:  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار 
ه. سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر 1430برئاسة محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا, السعودية, الطبعة األوىل, 

ه.     سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد 1395ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،  وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب  -القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربية 

م. السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو 2001 - ـه1421ون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، اعدل مرشد، وآخر -األرنؤوط 
 ادلين نارص حممد, السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء. م1986 – ـه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 

 حممد ادلين زين, الصغري اجلامع رشح القدير فيض.  م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة, بريوت –اف: زهري الشاويش, املكتب اإلساليم إرش, األبلاين
: الطبعة, مَص - الكربى اتلجارية املكتبة: انلارش, القاهري املناوي ثم احلدادي العابدين زين بن يلع بن العارفني تاج بن الرؤوف بعبد املدعو

 1356ألوىل، .ا
   (6183) الرقم املوحد:

يتحرى  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
  صوم اإلثنني واخلميس

El Mensajero de Allah,que la misericordia y 
la protección de Allah sean con él,se 

esmeraba en ayunar el lunes y el jueves. 

 :احلديث .1762
-قالت: اكَن رسوُل اهلِل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

َيَتحّرى صوَم اإلثننِي  -صىل اهلل عليه وسلم
 واخلميِس.

** 

1762. EL HADIZ: 

De 'Aisha,que Allah esté complacido con ella,que 

dijo:"El Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,se esmeraba en ayunar 

el lunes y el jueves." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ن رسول ع -ريض اهلل عنها-خترب  أم املؤمنني اعئشة 
أنه اكن جيتهد ويتقصد  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

صوم االثنني واخلميس؛ ألن األعمال تعرض فيهما 
أن  -صىل اهلل عليه وسلم-, فأحبَّ -تعاىل-ىلع اهلل 

يغفر فيهما  -تعاىل-يُعرض عمله وهو صائم, وألنه 
للك مسلم إال املتشاحنني كما ورد يف األحاديث 

 األخرى.

** 

La madre de los creyentes 'Aisha,que Allah esté 

complacido de ella,informa sobre el Mensajero de 

Allah,que la misericordia y la protección de Allah sean 

con él,que se esforzaba y procuraba ayunar el lunes y 

el jueves,porque las acciones en esos días se 

muestran a Allah,el Altísimo.Así pues,le gustaba,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él,que 

se mostraran sus acciones estando en ayuno,y porque 

Allah,el Altísimo,perdona en ellos a todo 

musulmán,excepto a aquéllos que se odian entre 

ellos,como se transmite en otros hadices. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
ىح من فعله  .1  .-صىل اهلل عليه وسلم-فيه إثبات صالة الضُّ
ىح غري مقيدة بعدد .2  .أن صالة الضُّ

 املراجع:املصادر و

 رشح السالم سبل. بريوت –عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد 
: تأيلف الصاحلني، رياض رشح. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث دار: انلارش الصنعاين، صالح بن إسماعيل بن حممد:  تأيلف املرام، بلوغ
ه. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح 1426: الطبعة للنرش، الوطن دار: انلارش العثيمني، صالح بن حممد

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن  2003 - ـه 1423البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
 .م 2006 _ه  1427 فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،

   (11280) الرقم املوحد:

يصيل  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
  الضىح أربعا، ويزيد ما شاء اهلل

Y de 'Aisha,que Allah esté complacido con 
ella,que dijo:"El Mensajero de Allah,que la 
misericordia y la protección de Allah sean 

con él,hacía cuatro raka's en la salat de 
duha,y añadía a éstos unos cuantos más("lo 

que Allah quería).Sahih Muslim. 

 :احلديث .1763
-قالت: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 

يُصيلِّ الُضىح أربعا، وَيِزيد ما  -صىل اهلل عليه وسلم
 شاء اهلل.

** 

1763. EL HADIZ: 

Y de 'Aisha,que Allah esté complacido con ella,que 

dijo:"El Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,hacía cuatro raka's en 

la salat de duha,y añadía a éstos unos cuantos más("lo 

que Allah quería). 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أن  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث ذكرت اعئشة 
ىح أربع  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب  اكن يصيلِّ الضُّ

-ركعات يُسلَّم من لك ركعتني, ثم ذكرت أن انليب 
قد يزيد ىلع أربع ركعات؛ ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم

 حسب ُقدرته ونشاطه.

** 

En este hadiz 'Aisha,que Allah esté complacido con 

ella,menciona que el Profeta,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,hacía la salat del duha 

con cuatro raka's,haciendo el taslim cada dos raka's.A 

continuación mencionó que el Profeta,que la 

misericorida y la protección de Allah sean con 

él,añadía a estos cuatro raka's otros más,dependiendo 

de si sentía con más o menos fuerza y energía. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 مرشوعية سجود اتلالوة. .1
 .أنَّ املستمع يسجد إذا سجد القارئ .2

 .يدل ىلع أنَّ القارىء إمام للمستمعني يف تلك السجدة .3

 .، وعليها اعمة السلف-صىل اهلل عليه وسلم-ال يرشع يف سجود اتلالوة حتريم، وال حتليل، وهذا هو السنة املعروفة عن انليب  .4

أنه رفع يديه، وال يشرتط فيه تسليم، فإنه لم ينقل عن  -صىّل اهلل عليه وسلّم-رشع رفع ايلدين عند سجود اتلالوة، فلم يرد عن الرسول ال ي .5
 .أنه سلم بعد السجود -صىّل اهلل عليه وسلّم-انليب 

 .انليه خمتصة بالصالة، إال وقت انليه املغلظجيوز السجود يف لك وقت حىت أوقات انليه، ألن السجود ليس بصالة، واألحاديث الواردة يف  .6

 .إذا سجد للتالوة قال يف سجوده ما يقوهل يف سجود الصالة، وإن أضاف بعض الوارد فحسن .7

 املراجع:املصادر و

ديث ريج أحاالسنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. إرواء الغليل يف خت
 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام بلوغ من األحاكم توضيح.  1985 – 1405- اثلانية بريوت، –منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم 

ه، دار ابن 1427، 1 ط الفوزان، صالح بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة. ه1423 اخلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة البسام،

يقرأ  -صىل اهلل عليه وسلم-َكن رسول اهلل 
علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كرب، وسجد 

 وسجدنا معه
 

De Ibn 'Umar que dijo:"Estaba el 
Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él 
recitándonos el Qur'an y cuando pasaba 

por(un pasaje donde había)sayda,hacía el 
takbir(decir Allah Akbar)y se postraba y 

nos postrábamos con él".Sunan Abu 
Dawud. 

 :احلديث .1764
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه »عن ابن عمر، قال: 

 ، وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كربَّ
 «وسجد وسجدنا معه

** 

1764. EL HADIZ: 

De Ibn 'Umar que dijo:"Estaba el Mensajero de 

Allah,que la misericordia y la protección de Allah sean 

con él recitándonos el Qur'an y cuando pasaba por(un 

pasaje donde había)sayda,hacía el takbir(decir Allah 

Akbar)y se postraba y nos postrábamos con él." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اكن يقرأ ىلع أصحابه القرآن، ولكما مر بآية  -وسلم

فيها سجدة كرب لسجود اتلالوة وسجد وسجد 
الصحابة من بعده، وهو حديث ضعيف، وبغين عنه 

قرأ سورة انلجم،  -سلمصىل اهلل عليه و-أن انليب 
فسجد بها فما بيق أحد من القوم إال سجد، رواه 

 .-ريض اهلل عنه-ابلخاري عن ابن مسعود 

** 

El noble hadiz explica que el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él,estaba 

leyenddo Qur'an a sus compañeros, y cada vez que 

pasaba por un aya deonde había 

sayda(postración)hacía takbir para hacer la postración 

de la recitación, y se postraba y sus compañeros se 

postraban con él.Y el hadiz es débil,y basta con que el 

Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él recitó la sura de Al Naym 
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،  1ط اجلوزي . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،
 .م2006ه/1427

   (11243) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 جابر بن سمرة ريض اهلل عنه اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 تلكبري، خمتتمة بالتسليم.الصالة : الصالة: اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة با •

 :فوائد احلديث
 .احلديث يدل ىلع أن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم اكن ال يقيم إال بعد أن يراه .1

 املراجع:املصادر و

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي 
ه. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن 1423بد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد ع

األرنؤوط  بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب
 .م2001ه، 1421آخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىلو اعدل مرشد، و

   (10632) الرقم املوحد:

َكن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمهل 
هلل عليه فال يقيم، حىت إذا رأى رسول اهلل صىل ا

 وسلم قد خرج أقام الصالة حني يراه.
 

El almuédano del Mensajero de Al-lah, Él le 
bendiga y le dé paz, esperaba para llamar a 
la disposición para realizar el rezo (iqama) 

hasta que saliera el propio Mensajero de 
Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Una vez 

que haya salido con los fieles. 

 :احلديث .1765
اكن ُمؤَذُِّن »عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه قال: 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم ُيْمِهُل فال يُِقيم، حىتَّ 
إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد خرج أقام 

الة ِحني يََراه  «.الصَّ

** 

1765. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Samurata, Al-lah esté complacido con él, 

que dijo: "el almuédano del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, esperaba para llamar a la 

disposición para realizar el rezo (iqama) hasta que 

saliera el propio Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz. Una vez que haya salido con los fieles.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث أن من هل احلق يف حتديد اإلقامة اإلمام؛ 
ألن املؤذن لم يكن يقيم إال إذا خرج انليب صىل اهلل 

 عليه وسلم.

** 

Este hadiz explica que quien tiene el derecho de 

determinar la llamar a la disposición para la oración 

(iqama) es el imam, puesto que el almuédano solo 

pronunciaba la iqama después de haber salido el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. 
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كنا أكرث األنصار حقال، وكنا نكري األرض، 
َع أن نلا هذه، وهلم هذه، فربما أخرجت هذه، 

ولم ُترج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم 
 ينهنا

 

De entre todos los ansar (seguidores del 
Mensajero de Al-lah en Medina), éramos 
los que más tierras de cultivo poseíamos. 
Solíamos alquilar la tierra, a cambio de 

reservarnos una parte y dejar otra para el 
arrendatario. Sin embargo, a veces una 

parte daba sus frutos y la otra no, así que 
nos prohibió seguir haciéndolo. No 

obstante, alquilar a cambio de plata no nos 
lo prohibió. 

 :احلديث .1766
كنا أكرث »قال:   -ريض اهلل عنه-عن رافع بن خديج 

األنصار حقاًل، وكنا نكري األرض، ىلع أن نلا هذه، 
وهلم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم خترج هذه فنهانا 

 «.فأما بالورق: فلم ينهنا عن ذلك،

** 

1766. EL HADIZ: 

De Rafi’ Ibn Jadiy, que Al-lah esté complacido con él, 

que dijo: “De entre todos los ansar (seguidores del 

Mensajero de Al-lah en Medina), éramos los que más 

tierras de cultivo poseíamos. Solíamos alquilar la tierra, 

a cambio de reservarnos una parte y dejar otra para el 

arrendatario. Sin embargo, a veces una parte daba sus 

frutos y la otra no, así que nos prohibió seguir 

haciéndolo. No obstante, alquilar a cambio de plata no 

nos lo prohibió.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث بيان وتفصيل للمزارعة الصحيحة 
والفاسدة فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث 
أهل املدينة مزارع وبساتني. فاكنوا يزارعون بطريقة 
جاهليًة، فيعطون األرض لزترع، ىلع أن هلم من 

مزارع الزرع ما خيرج يف جانب من األرض، ولل
اجلانب اآلخر، فربما جاء هذا وتلف ذاك. فنهاهم 

عن هذه املعاملة، ملا  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
فيها من الغرر واجلهالة، فالبد من العلم بالعوض، 
كما البد من التساوي يف املغنم واملغرم. فإن اكن 
املقابل جزًءا من اخلارج من األرض فيه مزارعة أو 

لعدل والتساوي يف غنِْمَها وُغْرِمَها، مساقاة، مبناها ا
بأن يكون للك واحد نسبة معلومة من الربع أو 
انلصف وحنو ذلك. وإن اكنت بعوض، فيه إجارة 
البد فيها من العلم بالعوض. وىه جائزة سواء أكانت 
باذلهب والفضة، وهذه إجارة، أم اكنت بما خيرج من 

ء األرض، وهذه مزارعة؛ لعموم احلديث: ]أما يش
 معلوم مضمون، فال بأس به[.

** 

En este hadiz hallamos una aclaración del 

arrendamiento correcto e incorrecto de tierras de 

cultivo. Rafi’ Ibn Jadiy dijo que su familia era la que más 

fincas de cultivo poseía de entre los musulmanes 

habitantes de Medina. Solían alquilar la tierra a la 

manera de la Yahiliya (periodo preislámico de 

ignorancia). Entregaban la tierra para que fuera 

cultivada a cambio de reservarse una parte y dejar otra 

para el arrendatario. Sin embargo, a veces una parte 

daba sus frutos y la otra no, así que el Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, les prohibió esta 

práctica, ya que supone ambigüedad, especulación y 

riesgo. Es una forma de juegos de azar, lo que se 

considera ilícito y está prohibido. La compensación 

debe ser conocida por las partes, así como debe haber 

equidad en las ganancias y en las pérdidas. Si se trata 

de la cesión de una parte de la tierra, estaríamos ante 

una sociedad que debe basarse en la justicia y la 

equidad en las ganancias y en las deudas. Y, si se trata 

de un alquiler, debería haber una compensación 

conocida por las partes. En este sentido, se permite el 

alquiler a cambio de un pago en oro o plata (efectivo), 

o a cambio de comida, como lo que se cosecha o 

similar, u otro tipo de alimento, puesto que se trata del 

concepto del alquiler de la tierra, y por lo que dice este 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 رافع ابن خديج ريض اهلل عنه اتلخريج:
 األحاكم. عمدة مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 حقاًل : زراًع. •
 .نكري : بضم انلون، من كرى، أي نؤجر •

 .هذه : القطعة من األرض •

 .وهلم : املراد للعمال، وإن لم يذكروا قبل ذلك يف احلديث دلاللة السياق •

 .عن ذلك -صىل اهلل عليه وسلم-فنهانا : نهانا انليب  •

 .الورق : بكرس الراء: الفضة •

 :فوائد احلديث
 .جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم، اكنلصف والربع، وقد أمجع عليه العلماء .1

 .املجهولأنه البد أن تكون األجرة معلومة، فال تصح ب .2

 .عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهباً أو فضة أو غريهما، حىت ولو اكن من جنس ما أخرجته األرض، أو مما أخرجته بعينه .3

انلىه عن إدخال رشوط فاسدة فيها : "ذلك اكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع ، فيه  .4
بأجر ارعة أو إجارة فاسدة، ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني، جيب أْن تكون مبنية ىلع العدالة واملواساة. فإما أن تكون مز

 .معلوم لألرض، وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرماً 

باطلة، فيه من القمار وامليرس، وفيهما ظلم أحد الطرفني. والرشع إنما جاء بهذا يعلم أن مجيع أنواَع الغرر واجلهاالت واملغابلات، لكها حمرمة  .5
 .بالعدل والقسط واملساواة بني انلاس، إلبعاد العداوة وابلغضاء، وجلب املحبة واملودة

 املراجع:املصادر و

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

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

   (6083) الرقم املوحد:

hadiz: “Sin embargo, alquilar a cambio de algo tangible 

y garantizado no hay mal en ello.” 
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كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم، وإنا 
ْينا حىت كنا يف آخر الليل، َوَقْعنا َوْقَعة، وال  َْسَ

َ
أ

إال َحرُّ  َوْقَعة أحىل عند املسافر منها، فما أيقظنا
الشمس، واكن أول من استيقظ فالن، ثم فالن، 

 ثم فالن، ثم عمر بن اخلطاب

 

Estábamos de viaje con el Mensajero de Al-
lah, Él le bendiga y le dé paz, y que 

siguieron su viaje de noche hasta que llegó 
la última parte de la noche. Pararon a 

descansar y reposaron muy bien tal y como 
le gustaría a cualquier viajero. De modo, 
que solo los despertó el calor del sol. El 

primero en despertar fue fulano y le siguió 
zutano y a éste otro y luego Umar Ibn Al-

Jattab. 

 :احلديث .1767
قال: كنا  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني 

يْنا يف سفر مع  رْسَ
َ
انليب صىل اهلل عليه وسلم، وإنا أ

حىت كنا يف آخر الليل، َوَقْعنا َوْقَعة، وال َوْقَعة أحىل 
عند املسافر منها، فما أيقظنا إال َحرُّ الشمس، واكن 
أول من استيقظ فالن، ثم فالن، ثم فالن، ثم عمر 
بن اخلطاب،  واكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا نام 

يكون هو يستيقظ، ألنا ال ندري ما  لم يوقظ حىت
حيدث هل يف نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب 
انلاس واكن رجال جليدا، فكربَّ ورفع صوته باتلكبري، 
فما زال يكرب ويرفع صوته باتلكبري حىت استيقظ 
بصوته انليب صىل اهلل عليه وسلم، فلما استيقظ 

 -ال يضري أو-ال ضري »شكوا إيله اذلي أصابهم، قال: 
فارحتل، فسار غري بعيد، ثم نزل فداع «. ارحتلوا

بالوَضوء، فتوضأ، ونُوِدَي بالصالة، فصىلَّ بانلاس، فلما 
انفتل من صالته إذا هو برجل معزتل لم يَُصلِّ مع 

«. ما منعك يا فالن أن تصيل مع القوم؟»القوم، قال: 
عليك بالصعيد، »قال: أصابتين جنابة وال ماء، قال: 

ثم سار انليب صىل اهلل عليه وسلم، «. نه يكفيكفإ
فاشتىك إيله انلاس من العطش، فْنل فداع فالنا، 

فانطلقا، فتلقيا «. اذهبا، فابتغيا املاء»وداع َعِليًّا فقال: 
من ماء ىلع بعري  -أو سطيحتني-امرأة بني مزادتني 

هلا، فقاال هلا: أين املاء؟ قالت: عهدي باملاء أمِس هذه 
، وَنَفُرنا ُخلُوف. قاال هلا: انطليق. إًذا قالت: الساعةَ 

إىل أين؟ قاال: إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 
قالت: اذلي يقال هل: الصابئ؟ قاال: هو اذلي َتْعنني، 
فانطليق، فجاءا بها إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم، 
لوها عن بعريها، وداع  وحدثاه احلديث، قال: فاستَْْنَ

** 

1767. EL HADIZ: 

De Imrán Ibn Al-Hasin, Al-lah esté complacido con 

ambos, que dijo: estábamos de viaje con el Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, y que siguieron su 

viaje de noche hasta que llegó la última parte de la 

noche. Pararon a descansar y reposaron muy bien tal 

y como le gustaría a cualquier viajero. De modo, que 

solo los despertó el calor del sol. El primero en 

despertar fue fulano y le siguió zutano y a éste otro y 

luego Umar Ibn Al-Jattab. Por costumbre, el Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, cuando se acostaba 

nadie lo despertaba, sino que se despertaba solo, dado 

que no sabemos cuánto ha dormido ni qué ha estado 

haciendo mientras dormíamos. Cuando Umar se 

despertó y vio como estaban todos aún dormidos, 

siendo él un hombre muy serio, comenzó a llamar a la 

oración elevando la voz. El tono volumen elevado de 

su voz despertó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz. Cuando se hubo despertado, los demás se 

quejaron ante él por el descuido que les había sucedido 

(fruto del cansancio). Les dijo “no hay mal en ello. 

Montad vuestras monturas”. Él se subió a la suya y 

prosiguieron su viaje. Se fue a una distancia no muy 

lejana y luego pidió agua para hacer la ablución. La 

hizo y se llamó a la oración. Él dirigió la oración 

conjunta. Cuando hubo finalizado el rezo, vislumbró a 

un hombre que rezaba aparte de los demás. Le 

preguntó: “¿Qué te ha impedido rezar con el grupo?”. 

El hombre respondió: “Estoy en estado de impureza 

por la eyaculación y no he encontrado agua para 

purificarme”. Le dijo: “con hacerlo con arena limpia te 

es suficiente para dejar de estar impuro”. Luego 

continuamos el viaje, pero los demás comenzaron a 

quejarse de la sed, así que se bajó de su montura y 

llamó a fulano y a Alí y les dijo: “Id en busca de agua”. 

Ellos partieron en su busca y encontraron una mujer 

montada entre dos odres llenos de agua que llevaba a 

lomos de su dromedario. Le dijeron: “¿dónde está la 

fuente de agua?” Ellas les contestó: “La dejé atrás en 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

غ فيه من أفواه انليب ص ىل اهلل عليه وسلم بإناء، ففرَّ
ْوَكأ أفواههما وأطلق  -أو سطيحتني-املزادتني 

َ
وأ

، ونودي يف انلاس: اسقوا واستقوا، فسىق َمن  الَعَزايِلَ
شاء واستىق َمن شاء، واكن آخر ذاك أن أعطى اذلي 

اذهب فأفرغه »أصابته اجلنابة إناء من ماء، قال: 
ظر إىل ما ُيْفَعل بمائها، وايُم اهلل ويه قائمة تن«. عليك

ة منها 
َ
لقد أقلع عنها، وإنه يلَُخيَّل إيلنا أنها أشد َمأَل

حني ابتدأ فيها، فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم: 
فجمعوا هلا من بني َعْجوة ودقيقة «. امجعوا هلا»

وسويقة حىت مجعوا هلا طعاما، فجعلوها يف ثوب 
ا اثلوب بني يديها، قال ومحلوها ىلع بعريها، ووضعو

تعلمني، ما رزئنا من مائك شيئا، ولكنَّ اهلل هو »هلا: 
فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: «. اذلي أسقانا

ما حبسك يا فالنة؟ قالت: العجب، لقيين رجالن، 
فذهبا يب إىل هذا اذلي يقال هل الصابئ، ففعل كذا 

هذه، وكذا، فواهلل إنه ألسحر انلاس من بني هذه و
وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إىل 

 اهلل لرسول إنه أو -واألرض السماء: تعين–السماء 
 حوهلا من ىلع يَِغريون ذلك بعد املسلمون فاكن حقا،

م يصيبون وال املرشكني، من ْ  منه، يه اذلي الَصِّ
 القوم هؤالء أن أرى ما: لقومها يوما فقالت

 اإلسالم؟ فأطاعوها، يف لكم فهل عمدا، يدعونكم
 فدخلوا يف اإلسالم.

el camino a esta hora del día de ayer. Nuestros 

hombres han partido en busca de agua”. Le dijeron: 

“Venga con nosotros”. Ella preguntó: “¿Adónde?” 

Dijeron: “a ver al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz”. Ella les dijo: “El que califican como ‘el que 

ha renunciado a su religión para abrazar a otra’”. Le 

dijeron: “Es a quien te refieres, así que póngase en 

marcha”. La trajeron al Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, y le contaron lo que había 

sucedido. Él dijo: “bajadlos (los odres) del camello”, y 

pidió un recipiente que llenó del agua de los dos odres. 

Luego amarró las bocas de los odres y liberó sus 

orificios grandes, y se llamó a la gente: bebed y 

guardad agua para beber. Quien quiso bebió y quien 

quiso almacenó agua. Por último, le dio a aquel hombre 

que estaba en estado de impureza un recipiente con 

agua. Le dijo: “ve y échatela por el cuerpo”. La mujer 

seguía ahí montada mirando lo que se estaba haciendo 

con su agua. Juro por Al-lah que de aquellos odres 

salió mucha agua, pero aun así cada vez parecían más 

llenos que antes. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga 

y le dé paz, dijo entonces: “recolectad donaciones para 

esta mujer”. Y le recolectaron dátiles, harina, trigo y 

grano. Lo pusieron todo en un fardo de tela, lo subieron 

encima del camello y se lo dieron a ella. El Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le dijo entonces: 

“Sabes que no hemos disminuido de tu agua ni una 

pizca, sino que ha sido Al-lah quien nos ha dado de 

beber”. Ella volvió con su familia, habiéndose 

ausentado de ellos durante un tiempo”. Le dijeron: 

“¿qué te ha entretenido todo este tiempo?” Les dijo: “El 

milagro. Vinieron a verme dos hombres y me llevaron 

consigo a ver al que llaman ‘el que ha renunciado a su 

religión para abrazar otra’. Hizo así y asá. Juro por Al-

lah que ha hechizado a la gente que hay entre el Cielo 

y la Tierra y que es el verdadero Mensajero de Al-lah. 

A partir de entonces, los musulmanes comenzaron a 

sentir recelo por todos los idólatras que rodeaban a esa 

mujer y no hallaban las gentes a las que ella 

pertenecía. Ella le dijo un día a su gente: no veo que 

esas gentes os invitan por placer, ¿qué os parece si 

abrazamos el Islam? Le hicieron caso y se convirtieron 

en musulmanes. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث الرشيف مجلة من األحاكم 
واملعجزات اليت ظهرت للصحابة رضوان اهلل عليهم؛ 

** 

En este noble hadiz hallamos una serie de normas y 

milagros que ocurrieron ante los compañeros del 

Mensajero de Al-lah, Él este complacido con ellos. Que 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 . -ريض اهلل عنهما-عمران بن حصني بن عبيد اخلزايع  اتلخريج:
 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
نَا يلال • يْنا : رِسْ رْسَ

َ
 أ
 .وقعنا وقعة : نمنا نومة •

 .تلتسعاملزادتني : ويه الراوية والقربة الكبرية اليت يزتوَّدون بها املاء من املوارد، وال تكون إالَّ من جدلين، تزاد جبدٍل ثالث بينهما  •

 .طيحة : يه إداوة تتخذ من جدلين ويه أكرب من القربةالس •

 .وأوكأ : شد وهو فعل ماض من اإليكاء، أي شد الواكء، وهو ما يشد به رأس القربة •

 .وأطلق العزايل : أي فتحها وهو مجع العزالء , وهو فم املزادة األسفل •

 .والفرق بينهما أن السيق لغريه واالستقاء نلفسهاسقوا واستقوا : لك منهما أمر فاألول من السيق واثلاين من االستقاء  •

 .أقلع : بضم اهلمزة من اإلقالع، يقال أقلع عن األمر إذا كف عنه •

 .أشد مألة : معناه أنهم يظنون أن ما بيق فيها من املاء أكرث مما اكن أوال •

 .من بني عجوة : العجوة تمر من أجود اتلمر باملدينة •

 .ما َرَزئنا : ما نقصنا •

ذلك ألنهم اكنوا يف سفر وغلبهم انلعاس وخرج وقت 
صالة الفجر فما اكن من انليب صىل اهلل عليه وسلم 
إال أن أوضح هلم ما جيب عليهم فعله يف مثل هذه 

بادرة لقضاء الصالة . واألمر اآلخر احلال أال وهو امل
أنه اكن من بني الصحابة من أصابته جنابة ولم يكن 
معهم ماء فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم باتليمم 
فظهر أنه يف حال فقد املاء أجزأ اتليمم عن الغسل. 
واألمر اثلالث وهو إحدى معجزات انليب صىل اهلل 

وعدم املاء  عليه وسلم أن انلاس شكو إيله العطش
فأرسل من يبحث عن املاء فلم جيدوا ماء ووجدوا 
امرأة معها ماء يف مزادتني هلا فأخذوها للنيب صىل 
اهلل عليه وسلم فأخذ من مزادتيها ماًء وداع اهلل تعاىل 
حىت فاض املاء وجعل الصحابة يستقون ويسقون 
حىت من أصابته جنابة أخذ من املاء ما يغتسل به ثم 

ة مزادتيها ويه تقول وكأين بها أمأل من أخذت املرأ
ذي قبل كما أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر أن 
جيمع هلا من الطعام ماكفأة هلا، مما اكن سبباً بعد ذلك 

 يف إسالمها وإسالم قومها .

estaban e viaje y les venció el sueño y se les pasó el 

tiempo de la oración del alba. No obstante, el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, les 

aclaró lo que deben hacer en este tipo de casos: tomar 

la iniciativa de realizar la oración. La segunda cuestión 

es que entre los compañeros había uno al que había 

alcanzado la impureza debido a la eyaculación y no 

poseían agua para que se pudiera purificar. El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le 

ordenó hacerlo con arena limpia para dejar de estar 

impuro. Después apareció la norma de que, en caso de 

no disponer de agua, la ablución con arena limpia 

(tayamum) es apta como sustitutivo. La tercera 

cuestión es uno de los milagros del Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz: la gente comenzó a 

quejarse de la sed y la falta de agua, así que envió a 

dos personas a buscar agua. Ellos no encontraron 

agua, sino una mujer que poseía dos odres llenos de 

agua. La llevaron consigo a ver al Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz. Él tomó agua de sus dos 

odres y rogó a Al-lah hasta que brotó el agua y los 

compañeros del Mensajero comenzaron beber y a 

almacenar agua para después. Incluyo los que estaban 

en estado de impureza, se pudieron lavar. Luego la 

mujer llevó de nuevos sus dos odres y juraba que 

parecían estar más llenas que antes. El Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, ordenó que se 

recolectaran donaciones de comida y alimentos para 

esa mujer a modo de compensación, lo que influyó 

posteriormente en que abrazara el Islam, ella y sus 

gentes. 
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 .: مرفوع بفعل مقدر تقديره: حبسين العجب، وهو األمر اذلي يتعجب منه لغرابتهالعجب  •

 .من بني هذه وهذه : تعين من بني السماء واألرض •

 .يغريون : من اإلاغرة باخليل يف احلرب •

 .رصم : هو أبيات من انلاس جمتمعة واجلمع أرصام •

 :فوائد احلديث
 .تعاىل عنه يف إيقاظ انليب صىل اهلل عليه وسلم استحباب سلوك األدب مع األكابر كما يف فعل عمر ريض اهلل -1 .1

 .إظهار اتلأسف لفوات أمر من أمور ادلين -2 .2

 .ال حرج ىلع من تفوته صالة بال تقصري منه لقوهل: ال ضري -3 .3

 .أن من أجنب ولم جيد ماء فإنه يتيم لقوهل عليك بالصعيد -4 .4

 .أن العالم إذا رأى أمرا جممال يسأل فاعله عنه يلوضحه فيوضح العالم هل هو وجه الصواب -5 .5

 .استحباب املالطفة والرفق يف اإلنكار -6 .6

 .اإلنكار ىلع ترك الشخص الصالة حبَضة املصلني بغري عذر  -7 .7

 .أن قضاء الفوائت واجب وال يسقط باتلأخري ويأثم بتأخريه بغري عذر -8 .8

حلت به فتنة يف بدل فليخرج منه ويلهرب من الفتنة بدينه كما فعل الشارع بارحتاهل عن بطن الوادي اذلي تشاءم به ألجل أن من  -9 .9
 .الشيطان

 .استحباب األذان للفائتة -10 .10

 .جواز اجلماعة يف الصالة الفائتة -11 .11

 .جواز استعمال أواين املرشكني ما لم يتيقن فيها جناسة -12 .12

 .الة اجلماعةاتلحريض ىلع ص -13 .13

 .جواز الشكوى من الراعيا إىل اإلمام عند حلول أمر شديد -14 .14

 .مرشوعية قضاء الفائت الواجب وأنه ال يسقط باتلأخري -15 .15

فيه من دالئل انلبوة حيث توضؤوا ورشبوا وسقوا واغتسل اجلند مما سقط من العزايل وبقيت املزادتان مملوءتان بربكته صىل اهلل عليه  -16 .16
 .وسلم

 .طهارة جدل امليتة بادلباغ؛ ألن املزادتني من جلود ذبائح املرشكني، وذباِئهم ميتة -17 .17

جواز أخذ اإلنسان من ماء غريه اذلي حازه إذا دعت احلاجة إىل ذلك، ال سيما إذا اكن األخذ ال يَض صاحبه، فيجوز أن يأخذ ما يدفع  -18 .18
 . صاحبهعطشه ولو بالقوة؛ ألنه يدفع عن نفسه العطش، وال يَض

ر جدلها ادلباغ اذلي أذهب فضالتها -19 .19 مة جنسة، لكن طهَّ  أنَّ املاء اذلي يف جدل امليتة املدبوغ طهور؛ ذلك أنَّ ذبيحة املرشك ميتة حمرَّ
 .انلجسة

 املراجع:املصادر و

انلارش : دار طوق -ارص أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري, حتقيق حممد زهري بن نارص انل -صحيح ابلخاري 
 ـه. توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة 1422الطبعة : األوىل -انلجاة 

ه، دار ابن اجلوزي . صحيح 1427، 1ط   ـه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان،1423األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
عمدة القاري رشح صحيح  /2ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق، دار اعلم الكتب

 بريوت بدون تاريخ-طبعة إحياء الرتاث العريب -ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين احلنيف.
   (8367) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

ْكَوِع  اتلخريج:
َ
 -ريض اهلل عنه-َسلََمُة ْبُن األ

 -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نَصيلِّ مع رسول اهلل 
معَة، ثم َنْنرَصُِف، وليس للحيطان ِظلٌّ 

ْ
اجل

 نستِظّل به
 

Solíamos rezar la oración del viernes en 
compañía del Mensajero de Al-lah, Él le 
bendiga y le dé paz, y luego nos íbamos 

cuando que las paredes dejaban de tener 
sombra en que nos podamos refugiar. 

 :احلديث .1768
ْكَوِع 

َ
واكن من  -ريض اهلل عنه-عن َسلََمَة بِْن األ

-كنا نَُصيلِّ مع رسول اهلل »أصحاب الشجرة قال: 
اجْلُُمَعَة، ثم َننََْصُِف، وليس  -صىل اهلل عليه وسلم

ُع مع »ويف لفظ: «.  للحيطان ِظلٌّ نستِظّل به كنا جُنَمِّ
إذا زالت الشمس،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  رسول

ءَ   «.ثم نرجع َفنَتَتَبَُّع اليَْفْ

** 

1768. EL HADIZ: 

De Salamta Ibn Al-Ku’, Al-lah esté complacido con él, 

que era uno de los miembros del suceso de la sombra 

del árbol, que dijo: “Solíamos rezar la oración del 

viernes en compañía del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, y luego nos íbamos cuando que 

las paredes dejaban de tener sombra en que nos 

podamos refugiar”. En otra versión, que: “Solíamos 

rezar la oración del viernes en compañía del Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, después de que el 

sol haya superado el cénit del mediodía. Después 

volvíamos y seguíamos la sombra.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنهم اكنوا  -ريض اهلل عنه-يذكر سلمة بن األكوع 
اجلمعة،  -صىل اهلل عليه وسلم-ن مع انليب يشهدو

فاكنوا يصلون مبكرين، حبيث إنهم يفرغون من 
اخلطبتني والصالة، ثم ينَصفون إىل منازهلم، وليس 
للحيطان ظل يكيف ألن يستظلوا به. والرواية 

صىل اهلل -اثلانية: أنهم اكنوا يصلون اجلمعة مع انليب 
ن. اتفق إذا زالت الشمس، ثم يرجعو -عليه وسلم

العلماء ىلع أن آخر وقت صالة اجلمعة هو آخر وقت 
صالة الظهر، واألوىل واألفضل الصالة بعد الزوال؛ 

؛ -صىل اهلل عليه وسلم-ألنه الغالب من فعل انليب 
وألنه الوقت املجمع عليه بني العلماء إال أن يكون 
َثمَّ حاجة؛ من حر شديد، وليس عندهم ما يستظلون 

اخلروج جلهاد قبل الزوال، فال بأس به، أو يريدون 
 من صالتها قبل الزوال قريبًا منه.

** 

De Salamta Ibn Al-Ku’, Al-lah esté complacido con él, 

dice que solían rezar la oración del viernes en 

compañía del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, temprano. De modo que acababan los dos 

sermones y el rezo y luego se iban a sus casas, cuando 

las paredes dejaban de tener sombra en que se podían 

refugiar”. En la otra versión, que solían rezar la oración 

del viernes en compañía del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, después de que el sol haya 

superado el cénit del mediodía, y se volvían a sus 

casas. Los ulemas han coincidido en que la última hora 

para rezar la oración del viernes es el último momento 

en que se puede realizar el rezo del dhuhur, y que lo 

mejor y más indicado es rezar el viernes justo después 

del mediodía, puesto que es así como actuó el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, la 

mayoría de las veces y dado que es el tiempo que han 

consensuado los ulemas; a excepción de que exista 

una necesidad determinada que lo impida después del 

mediodía, como el calor extremo sin que los 

musulmanes tengan un lugar sombrío en que 

resguardarse, o que quieran partir a luchar por Al-lah 

antes del mediodía. En estos casos no hay mal en que 

la oración se haga lo más próxima al mediodía. 
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 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 أصحاب الشجرة : الشجرة اليت اكن عندها بيعة الرضوان، ويه سمرة أو سدرة. •
 .َننََْصُِف : نرجع إىل بيوتنا بعد الصالة •

 .للحيطان : اجلدران •

 .ِظلٌّ نستِظّل به : ظل نتيق به الشمس، وإنما ظلها قصري ال ييق من الشمس •

ُع : نصيل اجلمعة، ويه ركعتان تك •  .ون لك يوم مجعة، قبلها خطبةجُنَمِّ

 .زالت الشمس : مالت عن وسط السماء حنو املغرب •

َء : نطلبه نلميش فيه، سيم به؛ لرجوعه بعد ضوء الشمس •  .َفنَتَتَبَُّع اليَْفْ

َء : الظل بعد زوال الشمس، وهو خاص بهذا الوقت، وليس لك ظل فيئا •  .اليَْفْ

 :فوائد احلديث
ا بالظهرمرشوعية اتلبكري يف اجلمعة مطلقاً، سواء أك .1  .انوا يف شتاء، أم صيف ويكون حديث اإلبراد خاصًّ

 .ظاهر احلديث، جواز صالة اجلمعة قبيل الزوال، حيث اكنوا يصلون، ثم ينَصفون، وليس هناك ظل يستظلون به .2

 .اتقاء اإلنسان ما يؤمله وما يؤذيه من حر وبرد، وال يعد ذلك من الرتف املذموم .3

 املراجع:املصادر و

، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم
م. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم:  -صىل اهلل عليه وسلم-اكم من الكم خري األنام م. عمدة األح2005ه، 1426
م. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل 1988ه، 1408عبد القادر األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

ه. 1422حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل ابلخاري اجلعيف، 
ه. فتح ابلاري 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

صحيح ابلخاري، زين ادلين عبد الرمحن بن رجب ابلغدادي، حتقيق: حممود بن شعبان بن عبد املقصود وجمدي بن عبد اخلالق الشافيع  رشح
 .م1996ه، 1417وغريهم، انلارش: مكتبة الغرباء األثرية، املدينة انلبوية، احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني، القاهرة الطبعة: األوىل 

   (5398) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 نبله : يه السهام العربية، ويه مؤنثة، ال مفرد هلا من لفظها. •
 .يَلُبَْص : من اإلبصار، والالم فيه اتلـأكيد •

 .مواقع : مجع موقع، وهو موضع الوقوع •

 :فوائد احلديث
 .احلديث ديلل ىلع استحباب تعجيل صالة املغرب يف أول وقتها، وىلع تقصري القراءة فيها، حبيث ينَصف منها والضوء باقٍ  .1

 .يمتد وقت املغرب إىل مغيب الشفق األمحر .2

 .املراد بالغروب: هو غروب قرص الشمس مجيعه، حبيث ال يرى منه يشء، ونقل اإلمجاع ىلع ذلك .3

 املراجع:املصادر و

م. منحة العالم يف 2003ه، 1423املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة توضيح األحاكم ِمن بلوغ 
ه. صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، 1432ه، 1428رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

ه. صحيح مسلم، 1422مد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل حتقيق: حم
 ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام1423مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 .ه1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني 
   (10599) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -كنا نصيل املغرب مع انليب 
  ، فينرصف أحدنا وإنه يلبرص مواقع نبله-وسلم

Realizábamos la oración del Magreb junto 
al Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, y cuando 
salíamos (de la mezquita) podíamos aún 

ver la huella de las flechas si 
accidentalmente caían. 

 :احلديث .1769
ريض اهلل -عن رافع بن َخديج األنصاري األويس 

صىل اهلل عليه -قال: كنا نصيل املغرب مع انليب  -عنه
 ، فينَصف أحدنا وإنه يَلُبَِْصُ َمَواقَِع َنبِْلِه.-وسلم

** 

1769. EL HADIZ: 

De Rafi’ Ibn Jadiy Al-Ansari Al-Ausi, que Al-lah esté 

complacido de él, dijo: “Realizábamos la oración del 

Magreb junto al Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, y cuando salíamos 

(de la mezquita) podíamos aún ver la huella de las 

flechas si accidentalmente caían.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -يبني احلديث الرشيف أن انليب 
اكن كثريا ما يصيل املغرب يف أول وقتها، فتبني  -وسلم

أنه من السنة، وادليلل ىلع ذلك أنهم ينهون الصالة، 
هامهم اليت وال يزال هناك بقية ضوء يرون به موقع س

 يرمونها.

** 

Este noble hadiz evidencia que el Profeta, que la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, realizaba al-salat 

del Magreb en sus primeras horas, lo que era una 

Sunnah, ya que el hadiz habla de que cuando 

concluían su salat del Magreb aún quedaba suficiente 

luz del día para poder ver las huellas de las flechas que 

habían lanzado. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-طلحة بن عبيد اهلل  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ب، ويه حنو ثلَث اذلراع.مؤخرة الرَّْحل : يه العود اذلي يكون يف آخر الرحل، يستند إيله الراك •
 .الرحل : هو ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب، ويسىم: الُكْور •

 :فوائد احلديث
ار، وعدم مرشوعية السرتة للمصيل؛ ملا تقدم من فوائدها اليت تعود ىلع صيانة الصالة وحفظها، وىلع االبتعاد عما ينقصها، وىلع درء اإلثم عن امل .1

 .التسبب فيما يشق عليه وحيرجه

 .ر مؤخرة الرحل، يف طوهلا وعرضها، إن أمكنأن تكون بقد .2

 .أنَّ مرشوعية السرتة تكون يف احلَض والسفر، ويف الفضاء وابلناء .3

كنا نصيل واَلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك 
فقال: مثل  -صىل اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل 

 مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم، ثم ال
 يَضه ما مر بني يديه

 

De Musa Ibn Talha,de su padre que 
dijo:"Hacíamos la salat y los animales 

pasaban por delante de nosotros,así que 
mencionamos esto al Mensajero de 

Allah,que la misericordia y la protección de 
Allah sean con él y dijo:Igual que la fusta 

que se utiliza(cuando se monta),que la 
ponga delante de sí,y así no le perjudicará 

lo que pase delante de él." 

 :احلديث .1770
قال: كنَّا  -ريض اهلل عنه-عن طلحة بن عبيد اهلل 

نصيلِّ وادلواب تمرُّ بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول اهلل 
الرَّْحِل ِمثُْل ُمؤِْخَرِة »فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-

ه ما مر بني  تكون بني يدي أحدكم، ثم ال يَُضُّ
 «.يديه

** 

1770. EL HADIZ: 

De Musa Ibn Talha,de su padre que dijo:"Hacíamos la 

salat y los animales pasaban por delante de 

nosotros,asi que mencionamos esto al Mensajero de 

Allah,que la misericordia y la protección de Allah sean 

con él y dijo:Igual que la fusta que se utiliza(cuando se 

monta),que la ponga delante de sí,y así no le 

perjudicará lo que pase delante de él." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 اهلل عنه أنهم اكنوا خيرب طلحة بن عبيد اهلل ريض
يصلون فتمر ادلواب من أمامهم، فذكروا ذلك لرسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأخربهم أنه مىت ما اكن بني 
املصيل واملار أمامه كمؤخرة الرحل فلن يَضه مروره، 
ومن فوائد السرتة صيانة الصالة وحفظها، واالبتعاد 

تسبب عما ينقصها، ودرء اإلثم عن املار، وعدم ال
 فيما يشق عليه وحيرجه.

** 

Talha Ibn Ubaydullah,que Allah esté complacido con 

él,informó de que mientras estaban haciendo 

salat,pasaban animales delante de ellos.Entonces,se 

lo dijeron al Mensajero de Allah,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,quien les informó que 

mientras hubiera entre el que hace la salat y el que 

pasa delante(un objeto)como la fusta que usa un 

jinete,no les perjudicaría el hecho de que pasara 

alguien por delante.Y,de entre los beneficios de la 

sutra(objeto que se coloca delante del que hace la 

salat):proteger la salat,alejarse de todo aquello que la 

hace carente,evitar que el que pasa por delante incurra 

en falta y evitar ser causa de dificultad para él. 
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 .أنَّ املصيل إذا وضع السرتة ، فإنَّه ال يَض صالته يشء، وال ينقصها، وال يبطلها من مرَّ بني يديه من ورائها .4

 املراجع:املصادر و

 الرمحن عبد بن لعبداهلل املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. بريوت –: دار إحياء الرتاث العريب انلارش -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
 ابن دار ه،1427 ،1 ط الفوزان، صالح بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ رشح يف العالم منحة.  ـه1423 اخلامسة ط ، مكة األسدي، مكتبة البسام،
 . اجلوزي

   (10868) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رآن يزنل، قال سفيان: لو َكن كنا نعزل والق
  شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن

Practicábamos el coitus interruptus en 
tiempos en los que el Corán seguía 

descendiendo. Dijo Sufián: Si hubiera en 
ello algo que prohibir, nos lo habría 

prohibido el Corán. 

 :احلديث .1771
قال: "كنا  -اهلل عنهما ريض-عن جابر بن عبد اهلل 

نعزل والقرآن يْنل". قال سفيان: لو اكن شيئا ينىه 
 عنه؛ نلهانا عنه القرآن.

** 

1771. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté complacido de 

ambos, [atribuido al Mensajero de Al-lah]: 

“Practicábamos el coitus interruptus en tiempos en los 

que el Corán seguía descendiendo. Dijo Sufián: Si 

hubiera en ello algo que prohibir, nos lo habría 

prohibido el Corán.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

خيرب جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما: أنهم اكنوا 
وإمائهم ىلع عهد رسول اهلل صىل  يعزلون من نسائهم

اهلل عليه وسلم، ويقرهم ىلع ذلك، ولو لم يكن 
مباحا ما أقرهم عليه. فكأنه قيل هل: لعله لم يبلغه 

تبارك  -صنيعكم؟ فقال: إذا اكن لم يبلغه فإن اهلل
يعلمه، والقرآن يْنل، ولو اكن مما ينىه عنه،  -وتعاىل

املرشع. توفيق بني نلَىه عنه القَران، وملا أقرنا عليه 
انلصوص: حديث جابر يدل ىلع جواز العزل ولكن 
وردت أحاديث أخرى يفهم منها عدم جواز العزل 
مثل ما رواه مسلم عن ُجَذامة بنت وهب قالت: 
حَضت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أناس، 
فسألوه عن العزل فقال: "ذلك الوأد اخليف"، فكيف 

صوص؟ اجلواب عن يمكن اتلوفيق بني هذه انل
ذلك:   األصل اإلباحة كما يف حديث جابر وأيب 

ريض اهلل عنهما، وحديث جذامة حيمل ىلع ما -سعيد
إذا أراد بالعزل اتلحرز عن الودل، ويدل هل قوهل: " ذلك 

 الوأد اخليف " ، أو يكون العزل مكروًها ال حمرًما

** 

Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté complacido de 

ambos, nos informa aquí que practicaban el coitus 

interruptus con sus mujeres y esclavas en los tiempos 

del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, el 

cual les permitía hacerlo, ya que si no hubiera sido 

lícito, no se lo habría permitido. Es como si se les 

dijera: “no he recibido ninguna revelación al respecto 

de lo que hacéis. Por ello, dice: aunque no le ha sido 

revelado nada al respecto, pero Al-lah, Ensalzado y 

Excelso, lo sabe y el Corán no dijo nada al respecto. Si 

fuera un acto prohibido, lo habría prohibido e Corán, y 

no nos lo habría permitido el Legislador (Mensajero de 

Al-lah). Concordancia entre textos: este hadiz de Yabir 

indica que el coitus interruptus está permitido, sin 

embargo existen otros hadices de los que se podría 

entender que no está permitido. Es el caso del hadiz 

relatado por Muslim de Yudhama Bint Wahb, que dijo: 

presencié el encuentro del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, con otras gentes que le 

preguntaron por el coitus interruptus. Les dijo: “Eso es 

el infanticidio oculto”. Por tanto, ¿cómo se puede 

encontrar el punto de consenso entre estos textos? La 

respuesta: el origen del coitus interruptus es lícito como 

viene indicado en este hadiz de Yabir y en el de Abu 

Saíd, que Al-lah esté complacido de ellos. Mientras que 

el hadiz de Yudama Bint Wahb debe entenderse 

cuando por el coitus interruptus se quiere evitar la 

descendencia. Esto es lo ratificarían las palabras del 

Mensajero de Al-lah cuando dijo: “Eso es el infanticidio 

oculto”, o puede que el coitus interruptus sea 

abominable (makruh), pero no ilícito. 
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 نعزل : من العزل: وهو الْنع بعد اإليالج يلْنل املين خارج الفرج. •
 .والقرآن يْنل : املراد بذلك ، وحنن يف زمن الويح •

 .نلهانا عنه القرآن : ألن اهلل ال يقر يف زمن انلبوة املؤمنني ىلع املنيه عنه دون أن يْنل بيانه •

 :فوائد احلديث
سواء أكان -ابة اكنوا يعزلون ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واّلّل سبحانه مطلع ىلع عملهم، فأقرهم عليه، وكأن الراوي أن الصح .1

أراد بهذا أن العزل موجود يف زمن الترشيع وملا لم يْنل به يشء استدل أنه جائز أقر الشارع عليه عباده، وقد جاء يف صحيح  -جابراَ أم سفيان
 .( أنه بلغه ذلك حيث قال جابر: )فبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم، فلم ينهنا()مسلم

 .أن العزل مباح، حيث علمه صىل اهلل عليه وسلم وأقرهم عليه، فإنه ال يقر ىلع باطل، ورشعه قوهل، وتقريره .2

هلا املطابلة به، وليس اجلماع املعروف إال ما ال يلحقه ال خالف بني العلماء أنه ال يعزل عن الزوجة احلرة إال بإذنها، ألن اجلماع من حقها و .3
 عزل

مل، ومن ذلك تعايط احلبوب املانعة من احلمل، إذا اكن حلاجة، ومصلحة، أو إبر تمنع للحاجة، للمصلحة، إذا اكنت املرأة مريضة، أو يَضها احل .4
وقت آخر، كسنة أو سنتني، حىت تستطيع أن تريب أوالدها، أو حىت تربأ أو معها صبية صغار كثريون، يشق عليها الرتبية، فرتيد أن تمنع احلمل إىل 

 .من املرض، فال بأس بذلك: اكلعزل

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل  -م  1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام - 1428الطبعة األوىل -ر ابن  اجلوزيطبعة دا-الفوزان
 صبيح حتقيق -القاهرة اإلسالمية املكتبة -عثيمني ابن للشيخ املرام بلوغ برشح واإلكرام اجلالل ذي فتح - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة

حققه واعتىن به وخرج أحاديثه: -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم  - -1427الطبعة األوىل  -أم إرساء بيويمو رمضان
 توزيع مؤسسة اجلرييس -د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين

   (6084) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 .-ريض اهلل عنه -عمر بن اخلطاب اتلخريج:

ْعَطاَكُه 
َ
ال تَْشََتِهِ، وال تعد يف صدقتك؛ فإن أ

  الَعائَِد يف ِهَبتِِه َكلَعائِِد يف َقْيئِهِ بِِدْرَهٍم؛ فإن 

Doné un caballo como azaque para el 
combate por la causa de Al-lah, pero la 

persona que debía cuidar de él no lo hacía y 
el animal flaqueó. Entonces, quise 

comprárselo y pensé que lo vendería barato 
debido a su debilidad y enflaquecimiento. 

 :احلديث .1772
مَحَلُْت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب 

ىلع فرس يف سبيل اهلل، فأضاعه اذلي اكن عنده، 
فأردت أن أشرتيه، وظننت أنه يبيعه بِرُْخٍص، فسألت 

؟ فقال: ال تَْشرَتِهِ، وال -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ْعَطاَكُه بِِدرْ 

َ
َهٍم؛ فإن الَعائَِد يف تعد يف صدقتك؛ فإن أ

 «.ِهبَِتِه اكلَعائِِد يف َقيْئِهِ 

** 

1772. EL HADIZ: 

De Úmar Ibn Al Jattab, Al-lah esté complacido con él, 

que dijo: “Doné un caballo como azaque para el 

combate por la causa de Al-lah, pero la persona que 

debía cuidar de él no lo hacía y el animal flaqueó. 

Entonces, quise comprárselo y pensé que lo vendería 

barato debido a su debilidad y enflaquecimiento. Le 

pregunté al Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, y 

me dijo: ‘No lo compres ni recuperes tu azaque, aunque 

te lo vendiera por un solo dírham, ya que, 

verdaderamente, el que recupera su azaque ya donado 

es como el que vuelve a comer su propio vómito.”’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

رجال ىلع  -ريض اهلل عنه-أاعن عمر بن اخلطاب 
طاه فرسا يغزو عليه، فقَص اجلهاد يف سبيل اهلل. فأع

الرجل يف نفقة ذلك الفرس، ولم حيسن القيام عليه، 
وأتعبه حىت هزل وضعف. فأراد عمر أن يشرتيه منه 
وعلم أنه سيكون رخيًصا هلزاهل وضعفه، فلم يقدم 

 -صىل اهلل عليه وسلم-ىلع رشائه حىت استشار انليب 
صىل -عن ذلك، فيف نفسه من ذلك يشء، فنهاه انليب 

عن رشائه ولو بأقل ثمن، ألن هذا  -اهلل عليه وسلم
فال تتبعه نفسك وال تعلق  -تعاىل-يشء خرج هلل 

به، وئلال حيابيك املوهوب هل يف ثمنه، فتكون راجعاً 
ببعض صدقتك، وألن هذا خرج منك، وكفر ذنوبك، 
وأخرج منك اخلبائث والفضالت، فال ينبيغ أن يعود 

يف الصدقة مع أنه  إيلك، وهلذا سىم رشاءه عوداً 
يشرتيه باثلمن، وشبهه بالعود يف اليقء، وهو ما خيرج 
من ابلطن عن طريق الفم، والعود فيه أن يأكله بعد 

 خروجه، وهذا للتقبيح واتلنفري عن هذا الفعل.

** 

Úmar Ibn Al Jattab, Al-lah esté complacido con él, 

ayudó a un hombre que partía a combatir en nombre 

de Al-lah. Le donó un caballo en el combate por la 

causa de Al-lah, pero el hombre no cuidó de el animal 

como es debido, dejándolo flaquear y que quedase 

exhausto y débil. Entonces, Úmar quiso comprárselo y 

supo que lo vendía muy barato debido a su debilidad y 

enflaquecimiento. No obstante, no fue a comprarlo 

hasta que no consultó al Mensajero, Al-lah le bendiga 

y le dé paz, puesto que tenía alguna duda respecto de 

la compra. El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, 

lo prohibió comprarlo aunque sea por un precio 

insignificante, puesto que fue donado para la causa de 

Al-lah, así que la voluntad no debía volver a pensar en 

él ni lamentarse por haberlo donado, ni siquiera cuando 

la persona a la que ha sido donado te lo venda por un 

precio ínfimo. De este modo, así evita volver en parte 

de su azaque. Además, esta donación ya ha salido de 

tus manos, limpiado tus pecados y faltas, por lo que no 

deberías volver a tomar estas deficiencias. Por ello, la 

compra de un azaque se le denomina “volver a 

recuperar el azaque” aunque quien lo haga lo haya 

comprado y pagado por él un precio. 
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 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 محلت ىلع فرس : تربعت بفرس حيمل من يركب عليه، وذلك ىلع سبيل الصدقة. •
 .يف سبيل اهلل : يف اجلهاد •

 .فأضاعه اذلي اكن عنده : لم حيسن القيام به وقَص يف مؤونته وخدمته •

 .يق فمهقيئه : ما خيرج من بطنه عن طر •

 :فوائد احلديث
 .صدقة -صىل اهلل عليه وسلم-استحباب اإلاعنة ىلع اجلهاد يف سبيل اّلّل، وأن ذلك من أجل الصدقات، فقد سماه انليب  .1

 .أن عمر تصدق ىلع ذلك املجاهد بالفرس ولم جيعلها وقفا عليه، أو وقفا يف سبيل اهلل ىلع اجلهاد، وإال ملا جاز للرجل بيعه .2

، ألنها خرجت هلل، فال ينبيغ أن تتعلق بها انلفس، ورشاؤها ديلل ىلع تعلقه بها، وئلال حيابيه ابلائع فيعود عليه نيه اإلنسان عن رشاء صدقته .3
 .يشء من صدقته

 .حيرم الرجوع يف الصدقة .4

 املراجع:املصادر و

ة الصحابة، ، مكتب10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم من 1381، دار الفكر، دمشق، 1ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2در األرناؤوط، طالكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1ه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه(1423الرتاث العريب، بريوت،)ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (6073) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل، وال 
تشفوا بعضها َع بعض. وال تبيعوا الورق بالورق 
إال مثال بمثل. وال تشفوا بعضها َع بعض. وال 

 تبيعوا منها اغئبا بناجز

 

No vendáis oro por oro si no se trata de 
cantidades idénticas, ni valoréis un tipo 

más que otro. No vendáis plata por plata si 
no se trata de cantidades idénticas, ni 

valoréis un tipo más que otro. Tampoco los 
vendáis de forma aplazada (tomando su 

precio en efectivo y aplazando la cantidad 
objeto de la venta). 

 :احلديث .1773
ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -أيب سعيد اخلدريعن 

وا  تبيعوا اذلهب باذلهب إال مِثاْلً بمثل، وال تُِشفُّ
بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا الَوِرَق بالَوِرِق إال مثال 
بمثل. وال تُشفوا بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا منها 

إال »ويف لفظ «.  إال يدا بيد»ويف لفظ «.  اغئبا بناجز
 «.وزن، مثال بمثل، سواء بسواءوزنا ب

** 

1773. EL HADIZ: 

De Abu Said Al-Judri, que Al-lah esté complacido con 

él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “No vendáis oro por 

oro si no se trata de cantidades idénticas, ni valoréis un 

tipo más que otro. No vendáis plata por plata si no se 

trata de cantidades idénticas, ni valoréis un tipo más 

que otro. Tampoco los vendáis de forma aplazada 

(tomando su precio en efectivo y aplazando la cantidad 

objeto de la venta)”. En otra versión: “Solamente se 

pueden vender cuando la cantidad y su precio contante 

y sonante se traspasan de una mano a otra”. En otra 

versión: “Solamente se pueden vender por cantidades 

del mismo peso y del mismo tipo, en igualdad y 

proporcionalidad.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث الرشيف ينىه انليب صىل اهلل عليه 
وسلم عن الربا بنوعيه: الفضل، والنسيئة. فهو ينىه 
عن بيع اذلهب باذلهب، سواء أكانا مَضوبني، أم 
غري مَضوبني، إال إذا تماثال وزناً بوزْن، وأن حيصل 

بض فيهما، يف جملس العقد، إذ ال جيوز بيع اتلقا
أحدهما حارضاً، واآلخر اغئبا. كما نىه عن بيع 
الفضة بالفضة، سواء أكانت مَضوبة أم غري 
مَضوبة، إال أن تكون متماثلة وزناً بوزن، وأن 
يتقابضا بمجلس العقد. فال جيوز زيادة أحدهما عن 

ق قبل اتلقابض.  اآلخر، وال اتلفرُّ

** 

En este noble hadiz, el Mensajero, Al-lah le bendiga y 

le dé paz, prohíbe la usura en sus dos formas: el 

incremento o interés injustificado en el precio de un 

producto (ribaa al-fadl) y el aplazamiento del producto 

cuya venta se ha ejecutado (riba anasi’a). Por lo tanto, 

prohíbe la venta de oro por oro, haya sido trabajado o 

no, a no ser que sea por cantidades idéntica y que su 

precio contante y su cantidad se traspasen de una 

mano a otra en el mismo lugar de la venta, ya que no 

está permitido vender una cantidad aplazada y tomar 

su precio en el acto de venta. De igual modo, prohíbe 

la venta de plata por plata, haya sido trabajada o no, a 

no ser que sea por cantidades idéntica y que su precio 

contante y su cantidad se traspasen de una mano a 

otra en el mismo lugar de la venta, ya que no está 

permitido vender una cantidad aplazada y tomar su 

precio en el acto de venta. Así pues, no está permitido 

aumentar la cantidad de un tipo más que otro, ni que 

se dispersen la parte comparadora y vendedora antes 

de la ejecución de la compraventa, esto es, antes de la 

entrega en mano del precio y la cantidad vendida de 

este producto. 
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 (1584اثلاثلة عند مسلم  ( . والرواية1584متفق عليه والرواية اثلانية عند مسلم   راوي احلديث:
 ريض اهلل عنه -أبو سعيد اخلدري اتلخريج:

 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 اذلهب : جبميع أصنافه من مَضوب ومنقوش وجيد ورديء وترب وخالص ومغشوش. •
 إال مثال بمثل : إال متفقا يف الوزن •

 .الزيادة ، ويطلق ىلع انلقص أيضا -بالكرس-والشف وال تشفوا  بعضها ىلع بعض" : ال تفضلوا بعضها ىلع بعض ، •

 الورق : الفضة مَضوبة أو غري مَضوبة •

 إال مثال بمثل" : إال متماثلني " •

 اغئبا : مؤجالً  •

 بناجز : حبال •

 وزنا بوزن : موزونا بموزون •

 سواء بسواء : السواء: هو املثل وانلظري •

 :فوائد احلديث
 انليه عن بيع اذلهب باذلهب، أو الفضة بالفضة، سواء أكانت مَضوبة، أم غري مَضوبة، أم خمتلفة، ما لم تكن مماثلة بمعيارها الرشيع وهو .1

 .الوزن، وما لم حيصل اتلقابض من الطرفني يف جملس العقد

 .انليه عن ذلك يقتِض حتريمه وفساد العقد .2

 املراجع:املصادر و

م للشيخ عبد اهلل بن صالح ا ه( تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه 1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1لفوزان، طمنحة العالَّ
 ـه( اإلملام برشح  1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -(، مكتبة الصحابة، األمارات 10وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط

، دار طوق انلجاة 1ه(  صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط1381، دار الفكر، دمشق، )1اري، طعمدة األحاكم إلسماعيل األنص
ه(. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث 1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )

 العريب، بريوت، )د.ت(
   (6087) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

ال َتد امرأة َع امليت فوق ثالث، إال َع زوج: 
أربعة أشهر وعرشا، وال تلبس ثوبا مصبواغ إال 
ثوب عصب، وال تكتحل، وال تمس طيبا إال 

 إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار

 

Ninguna mujer debe guardar el luto por 
una muerte más de tres meses, excepto 

cuando se trate de su marido. En su caso, 
debe guardar el luto cuatro meses y diez 

días. Durante el luto no debe vestir ropas 
coloridas excepto aquellas que no son para 

acicalarse y resaltar su belleza. Tampoco 
debe pintarse los ojos con kohl ni debe 

emplear perfumes excepto cuando 
concluya su ciclo menstrual y se purifique. 
En este caso, puede emplear la porción que 

esté a su alcance de raíces aromáticas 
(Kost) u otras fragancias naturales. 

 :احلديث .1774
دُّ امرأة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن أم عطية  ال حُتِ

زوج: أربعة أشهر  ىلع امليت فوق ثالث، إال ىلع
وعرشا، وال تلبس ثوبا َمْصبُواغ إال ثوب َعْصٍب، وال 
تكتحل، وال َتَمسُّ طيبا إال إذا طهرت: نُبذة من 

 «.قُسط أو أْظَفاَر

** 

1774. EL HADIZ: 

De Um Atiyya, Al-lah esté complacido de ella, que el 

Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, dijo: “Ninguna 

mujer debe guardar el luto por una muerte más de tres 

meses, excepto cuando se trate de su marido. En su 

caso debe guardar el luto cuatro meses y diez días. 

Durante el luto no debe vestir ropas coloridas excepto 

aquellas que no son para acicalarse y resaltar su 

belleza. Tampoco debe pintarse los ojos con kohl ni 

debe emplear perfumes excepto cuando concluya su 

ciclo menstrual y se purifique. En este caso, puede 

emplear la porción que esté a su alcance de raíces 

aromáticas (Kost) u otras fragancias naturales.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم املرأة 
دَّ ىلع ميت فوق ثالث ألن اثلالث اكفية للقيام  أن حُتِ
حبق القريب واتلفريج عن انلفس احلزينة. ما لم 
يكن امليت زوجها، فال بد من اإلحداد عليه أربعة 

نا يف أيام أش هر وعرشاً، قياما حبقه الكبري، وتصوُّ
عدته. واإلحداد هو ترك الزينة من الطيب، والكحل، 
واحليل، واثلياب اجلميلة، ىلع املرأة املتوىف عنها زوجها 
أو قريبها، فال تستعمل شيئا من ذلك، لكن ال جيب 
اإلحداد إال ىلع الزوج، أما غري الزوج فلها أن حتد 

يام إن شاءت. أما لبس املحدة اثلياب عليه ثالثة أ
املصبوغة لغري الزينة، فال بأس بها من أي لون اكن. 
وكذلك جتعل يف فرجها إذا طهرت قطعة يسرية من 

** 

En este hadiz, el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé 

paz, disuade a las mujeres de guardar el luto por una 

muerte más de tres meses, ya que es un tiempo 

suficiente para cumplir con el derecho del pariente 

difunto y de disipar las penas por su muerte. De ello se 

exceptúa cuando se trate de su marido. En su caso 

debe guardar el luto cuatro meses y diez días en 

cumplimiento con su gran derecho, además de 

refrenarse durante su idda (periodo posterior al divorcio 

o muerte del marido en el que la mujer no puede 

contraer matrimonio). La apariencia del luto consiste en 

evitar los elementos que embellecen a la mujer y la 

hacen más atractiva: fragancias, kohl, joyas, la ropa 

bonita y elegante. Debe abandonar todos estos 

accesorios. Sin embargo, la ropa de color que no sea 

para acicalarse y resaltar su belleza, la puede vestir 

sea del color que sea. Por otro lado, debe perfumar sus 

partes pudendas con fragancias que estén a su 

alcance para eliminar el mal olor cuando concluya su 
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 متفق عليه راوي احلديث:

 .- اهلل عنهاريض-أم عطية  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ال حتد : بالرفع ىلع انليف ، وباجلزم ىلع انليه. •
 .فوق ثالث : ثالث يلال بأيامها •

 .وال تلبس : بالرفع ىلع انليف ، وباجلزم ىلع انليه •

 .عصب : ثياب من ايلمن، فيها بياض وسواد •

 .طعة. ويطلق ىلع اليشء اليسرينبذة : بضم انلون وسكون ابلاء، بعدها ذال معجمة. أي ق •

 قسط : بضم القاف وسكون السني املهملة، نوع من ابلخور •

 .أظفار : بفتح اهلمزة. )والقسط( و)األظفار( نواعن من ابلخور •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن إحداد املرأة ىلع ميت فوق ثالث، غري زوجها .1

 .إباحة اثلالث فما دون، تفرجيا عن انلفس .2

 .أربعة أشهر وعرشاً، ما لم تكون حاماًل فبوضع احلملوجوب إحداد املرأة ىلع زوجها  .3

 .اإلحداد. معناه: ترك الزينة وما يدعو إىل نكاحها. فعليها أن جتتنب لك حيل، ولك طيب، وكحل، وجتتنب ثياب الزينة .4

 .يباح هلا اثلوب املصبوغ لغري الزينة، والضابط يف معرفتها العرف .5

 .ملشابه للطيب، لقطع الراِئة الكريهةيباح أن تضع يف فرجها بعد الطهر، هذا ا .6

 .جواز لبس ما ليس بمصبوغ ويه اثلياب ابليض .7

 .منع املرأة املحد من الكحل واملجزي لالكتحال عند اخلوف ىلع العني ، وحيمل انليه يف هذا احلديث ىلع حالة عدم احلاجة .8

 املراجع:املصادر و

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

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

   (6086) الرقم املوحد:

األشياء املزيلة للراِئة الكريهة، وليست طيبا 
 مقصوداً يف هذا املوضع اذلي ليس حمال للزينة.

ciclo menstrual y se purifique. En este caso, no se 

refiere a las fragancias que puedan resaltar el atractivo 

de la mujer. 
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ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم َع بيع 
بعض، وال تناجشوا، وال يبع حارض بلاد، وال 

 ترصوا اإلبل والغنم
 

No os adelantéis al encuentro de los que 
portan la mercancía, que nadie revenda lo 
que ya estaba vendido, no incrementáis el 
precio de la mercancía a propósito, evitad 
el acaparamiento en la venta, y no vendáis 

dromedarias y cabras sin ordeñar a 
propósito. 

 :احلديث .1775
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-يب هريرة عن أ

كبان، وال يبع بعضكم »: -عليه وسلم ُوا الرُّ ال تَلَقَّ
ىلع بيع بعض. وال َتنَاَجُشوا. وال يبع َحارِضٌ بِلَاٍد. وال 
وا اإلبَل والغنم، ومن ابتاعها فهو خبري انلََّظَرين  تََُصُّ

َها بعد أن حيلبها: إن رَِضيََها أمسكها، وإن َسخِ  َطها رَدَّ
 وََصااع ًمن تمر".

** 

1775. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

dijo [Transmitido del Mensajero]: “No os adelantéis al 

encuentro de los que portan la mercancía, que nadie 

revenda lo que ya estaba vendido, no incrementáis el 

precio de la mercancía a propósito, evitad el 

acaparamiento en la venta, y no vendáis dromedarias 

y cabras sin ordeñar a propósito. Quien las compre 

tiene dos opciones después de ordeñarlas: si le 

convence, quedarse con ellas, o, si no está satisfecho, 

devolverlas con un cubo de dátiles”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ينىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ِخسة أنواع من 
ابليع املحرم، ملا فيها من األرضار العائدة ىلع ابلائع 

 عن تليق القادمني فنىه - 1أو املشرتي أو غريهما. 
بليع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن 
يصلوا إىل السوق، فيشرتى منهم، فلجهلهم بالسعر، 
ربما غبنهم يف بيعهم، وحرمهم من بايق رزقهم اذلي 

كما نىه أن يبيع أحد ىلع بيع أحد،  -2تعبوا فيه. 
ومثله يف الرشاء ىلع رشائه. وذلك بأن يقول يف خيار 

أو الرشط: أعطيك أحسن من هذه السلعة  املجلس
أو بأرخص من هذا اثلمن، إن اكن مشرتيا، أو أشرتيها 
منك بأكرث من ثمنها، إن اكن بائعا، يلفسخ ابليع، 
ويعقد معه. وكذا بعد اخليارين، نىه عن ذلك، ملا 
يسببه هذا اتلحريش من التشاحن والعداوة 

ثم نىه  -3وابلغضاء ؛ وملا فيه من قطع رزق صاحبه. 
عن انلجش، اذلي هو الزيادة يف السلعة لغري قصد 
الرشاء، وإنما نلفع ابلائع بزيادة اثلمن، أو رضر 
املشرتي بإغالء السلعة عليه ونىه عنه، ملا يرتتب 
عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين، ورفع ثمن 

وكذلك نىه أن  -4السلع عن طريق املكر واخلداع. 

** 

El Mensajero, que Al-lah le bendiga y le dé paz, 

prohibió cinco tipos de venta ilícita, por los daños que 

suponen para el vendedor, el comprador u otros. 1. 

Prohibió abordar los que portan comida o ganado para 

su venta antes de que lleguen al mercado con la 

intención de comprarles su mercancía, ya que 

desconocen el precio real del mercado. Con ello podría 

engañarles y e impedirles poder disponer del valor real 

que su mercancía. 2. También prohibió que alguien 

revenda lo que ya estaba vendido, o que lo compre. 

Como por ejemplo cuando una persona dice ante los 

demás: “te pago más que ese precio o te lo vendo por 

menos que ese precio”, para con ello deshacer el 

acurdo de compraventa ya establecido y hacerse con 

el artículo en cuestión. Prohibió este tipo de conducta 

por el hostigamiento, las disputas, las enemistades o el 

odio que podría llegar a causar. También por impedir 

que las personas obtengan su sustento. 3. Después 

prohibió el incremento abusivo del precio de la 

mercancía para evitar que se pueda comprar y con el 

único propósito de beneficiar al vendedor con sus altos 

precios o dañar los intereses del comprador debido a 

su carestía. Lo prohibió por cuantas mentiras encierra 

y por intentar seducir a los compradores aumentando 

el precio de la mercancía con artimaña y a traición. 4. 

Prohibió asimismo el acaparamiento en la venta a 

alguien ausente con un precio ya pactado, de modo 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه، والرواية اثلانية رواها مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
وا : بفتح اتلاء والالم، وأصله تتلقوا فحذفت تاء املايض، أي: ال تستقبلوا •  ال تَـلَـقَّ
 معهمالركبان : مجع راكب، ويراد تليق القادمني إىل ابلالد بليع ما  •

 وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض : بأن يشرتي شيئا فيدعوه غريه إىل الفسخ يلبيعه خرًيا منه بأرخص، ويف معناه الرشاء ىلع الرشاء، وهو: أن •
 .يدعو ابلائع إىل الفسخ ليشرتيه منه بأكرث

 .اشرتاؤها يلَض بذلك غريه وال تناجشوا : انلجش، وهو الزيادة يف السلعة، أي: ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه •

دويا أم حَضياً، وال يبع حارض بلاد : احلارض: هو ابلدلي املقيم، وابلادي نسبة إىل ابلادية . واملراد به القادم بليع سلعته بسعر وقتها. سواء أكان ب •
 .رتى لغريهفيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو اكنت مع صاحبها. والسمسار هو ابلائع أو املش

فزييد  وال تَصوا الغنم : اتلَصية: ربط أخالف انلاقة )أي ثديها( أو غريها ، وترك حلبها يلجتمع بلنها فيكرث فيظن املشرتي أنها كثرية اللنب •
 يف ثمنها ملا يرى من كرثة بلنها

 ابتاعها : اشرتاها بعد اتلَصية •

 خبري انلظرين : بأفضل الرأيني •

 إن رضيها" : إن ريض املَصاة" •

 .أمسكها" : أبقاها ىلع ملكه وال يشء هل •

 سخطها : كرهها •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن تليق القادمني، بليع سلعتهم، والرشاء منهم، قبل أن يصلوا إىل السوق. فانلىه يفيد اتلحريم .1

 .احلكمة يف انليه ئلال خُيَْدعوا، فيشرتى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثري .2

يع ىلع بيع املسلم، وهو أن يقول ملن اشرتى سلعة بعرشة : عندى مثلها بتسعة.وحمل اتلحريم يف زمن خيار املجلس أو خيار الرشط، حتريم ابل .3
ومثل وكذلك بعد اخليارين ألن فيه رضرا أيضاً من تأسيف العاقد، مما حيمله ىلع حماولة الفسخ، بانتحال بعض األعذار، وغري ذلك من املفاسد. 

يف ذلك، اذليم وإنما خرج خمرج الغالب. وقد قال ابن عبد الرب: أمجع الفقهاء ىلع أنه ال جيوز دخول املسلم ىلع اذليم يف سومه، إال املسلم 
 .األوزاَع وحده. ومثله الرشاء ىلع رشائه، كأن يقول ملن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عرشة، يلفسخ العقد مع األول، ويعقد معه

حريم، خطبة انلاكح ىلع اخلاطب قبله. وكذلك الوظائف واألعمال، اكملقاوالت واإلجارات، وغري ذلك من العقود ألن املعىن مثل ابليع يف اتل .4
 .موجود يف اللك -وهو إثارة العداوة وابلغضاء -املوجود يف ابليع

 .وىل بيعها هل أحد املقيمني يف ابلدلانليه عن بيع احلارض للبادي وصفته أن َيْقَدم من يريد بيع سلعته من غري أهل ابلدل، فيت .5

عته ألنه يكون حميطاً يبيع احلارض للبادي سل
بسعرها ؛ فال يبىق منه شيئاً ينتفع به املشرتون. وانليب 
صىل اهلل عليه وسلم يقول: " دعوا انلاس، يرزق اهلل 

انليه عن بيع املَصاة من  -5بعضهم من بعض" . 
بهيمة األنعام، فيظن املشرتي أن هذا اعدة هلا 

د فيشرتيها زائداً يف ثمنها ماال تستحقه، فيكون ق
غش املشرتي وظلمه. فجعل الشارع هل مدة يتدارك 
بها ظالمته ، ويه اخليار ثالثة أيام هل أن يمسكها، 
وهل أن يردها ىلع ابلائع بعد أن يعلم أنها مَصاة. فإن 
اكن قد حلب اللنب ردها ورد معها صاع تمر بدال 

 منه.

que no quede nada de ella y no se puedan beneficiar 

los demás compradores. El Mensajero de Al-lah, que 

Él le bendiga y le dé paz, dice: “dejad que los individuos 

traten entre ellos, y que Al-lah les otorgue sustento a 

unos de otros”. 5. Prohibió también vender el ganado 

sin ordeñar a propósito, de modo que el comprador se 

engañe creyendo que esa res es así por naturaleza y 

la compra por un precio superior a su precio real, y con 

ello el vendedor habría injustamente engañado al 

comprador. Por ello, el Mensajero considera lícito que 

el comprador tenga un periodo de tres días para darse 

cuenta de cualquier engaño y pueda elegir entre tres 

opciones: comprarla definitivamente, o, si no está 

satisfecho, devolverla. En este caso, si ya la ha 

ordeñado, debe entregar con ella un cubo de dátiles a 

cambio de su leche. 
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ع احلكمة يف انلىه، إغالء السلعة ىلع املقيمني إذا باعها عليهم أحد منهم خبالف ما إذا اكنت مع القادم، فلجهله بالسعر، ال يستقيص مجي .6
 .قيمتها، فيحصل بذلك سعة ىلع املشرتين

 .يع سلعته، وأن يكون جاهال بسعر ابلدل، وأن يكون بانلاس حاجة إيلهاقيد بعض العلماء اتلحريم برشوط، أهمها أن َيْقَدم ابلادي بل .7

 .انلىه عن تَصية اللنب يف رضوع بهيمة األنعام عند ابليع .8

يع حتريم ذلك ملا فيه من اتلدليس واتلغرير باملشرتى، فهو من الكذب، وأكل أموال انلاس بابلاطل. وإن اكن قد رصها حلاجته أو لغري قصد ابل .9
 ئز ىلع أال يَض باحليوان، وإال فحرامفذلك جا

 .أن ابليع صحيح لقوهل: " إن رضيها أمسكها " ولكن هل اخليار بني اإلمساك والرد، إذا علم باتلَصية، سواء أعلمه قبل احللب، أم باحللب .10

 .أن خياره يمتد ثالثة أيام، منذ علم اتلَصية .11

 املراجع:املصادر و

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

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-زانالعالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفو
 مطبعة-األنصاري إسماعيل للشيخ األحاكم عمدة برشح اإلملام - م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -البسام

 -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-العالم رشح عمدة األحاكم تيسري -. ه1392 اثلانية الطبعة-السعادة
 ه1426 -الطبعة العارشة

   (5918) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ريض اهلل عنه -أبو هريرة اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 التنكح : ال تزوج. •
 األيم : اثليب اليت فارقت زوجها بموت أو طالق •

 .تستأمر : أصل االستئمار: طلب األمر. فاملعىن ال يعقد عليها إال بعد طلب األمر منها، وأمرها به •

ال تنكح األيم حىت تستأمر، وال تنكح ابلكر 
حىت تستأذن. قالوا: يا رسول اهلل، فكيف إذنها 

 قال: أن تسكت
 

El casamiento con la mujer que haya estado 
casada anteriormente no será lícito hasta 

que no se le pida su consentimiento y ella lo 
conceda. El casamiento con la mujer virgen 

no será lícito hasta que no se le pida 
permiso. Dijeron: ¿Cómo es el permiso de 

ésta, oh Mensajero de Al-lah? Él dijo: si ésta 
otorga en silencio en señal de aprobación. 

 :احلديث .1776
ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أيب هريرة

تنُْكَح ُاأليُّم حىت تُستأمر، وال تنكح ابلكر حىت 
تُستَأذن. قالوا: يا رسول اهلل، فكيف إذنها قال: أن 

 «.تسكت

** 

1776. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

el Mensajero de Al-lah dijo: “El casamiento con la mujer 

que haya estado casada anteriormente no será lícito 

hasta que no se le pida su consentimiento y ella lo 

conceda. El casamiento con la mujer virgen no será 

lícito hasta que no se le pida permiso. Dijeron: ¿Cómo 

es el permiso de ésta, oh Mensajero de Al-lah? Él dijo: 

si ésta otorga en silencio en señal de aprobación.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

عقد انلاكح عقد خطري، يستبيح به الزوج أشد ما 
بضعها. وتكون بهذا العقد  حتافظ عليه املرأة، هو: 

أسرية عند زوجها، هلذا جعل هلا الشارع العادل 
الرحيم احلكيم أن ختتار رشيك حياتها، وأن تصطفيه 
بنظرها. فيه اليت تريد أن تعارشه، وىه أعلم بميوهلا 
ورغبتها. فلهذا نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن 
 تزوج اثليب حىت يؤخذ أمرها فتأمر. كما نىه عن

تزويج ابلكر حىت تستأذن يف ذلك أيضا فتأذن. وألنه 
يغلب احلياء ىلع ابلكر اكتىف منها بما هو أخف من 
األمر، وهو اإلذن، كما اكتىف بسكوتها، ديلال ىلع 

 رضاها.

** 

El contrato de matrimonio es de grave importancia, ya 

que por medio del cual el esposo se toma como lícito 

lo que más debe conservar la mujer, esto es, sus partes 

pudendas. En virtud de este contrato matrimonial, la 

esposa será rehén de su esposo, por eso el Justo 

Legislador, Sabio y Misericordioso, le dio la capacidad 

de elegir a su pareja de vida y que, para escogerlo, lo 

vea antes. Esto es así porque ella es la que convivirá 

con él y ella conoce mejor que nadie sus preferencias 

y sus deseos. Por esto, el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, prohibió que se case a la mujer 

que haya estado casada anteriormente sin haber 

pedido su consentimiento y sin que ella lo conceda. De 

igual modo, prohíbe que se case a la mujer virgen sin 

haberle pedido permiso. Dado que las mujeres 

vírgenes son por norma más tímidas, se conformó con 

pedirle algo más suave y liviano: el permiso y sería 

suficiente con que ella otorgue en silencio en señal de 

aprobación. 
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 لب منها اإلذنتستأذن : يط •

 إذنها : إذن ابلكر •

 .أن تسكت : وذلك ألنها تستيح أن تفصح، ويستحب إعالمها أن سكوتها إذن •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن نكاح اثليب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد انلىه بصيغة انليف، يلكون أبلغ، فيكون انلاكح بدونه باطال .1

 .إذنها أن نكاحها بدونه باطل أيضاانليْهُ عن نكاح ابلكر قبل استئذانها، ومقتىض طلب  .2

 .ابلكر تستأذن لغلبة احلياء عليها، فال تكون موافقتها بأمر اكثليب .3

عن انلطق، واألحسن أن جيعل ملوافقتها بالسكوت أجال، تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعترب سكوتها  -اغبلا-يكيف يف إذنها السكوت حليائها  .4
 .إذنا منها وموافقة

استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج، بل ال بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما، عن سنه، ومجاهل، وماكنته، ونسبه، ال يكيف يف  .5
 .وغناه، وعمله، وضد هذه األشياء، وغري ذلك مما فيه مصلحة هلا، خربا مطابقا للواقع

ذه يزوجها الويل بإذنها، وال يفتقر ذلك إىل حاكم باتفاق العلماء. وأما من ال قال شيخ اإلسالم: من اكن هلا ويل من النسب وهو العصبة فه .6
واهلل  ويل هلا فإن اكن يف القرية أو املحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمري األعراب ورئيس القرية وإذا اكن فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها.

 ابلالد الاكفرة أعلم. ومثل ذلك يف زماننا ممثل املراكز اإلسالمية يف

 األحسن االستشارة يف أمر  انلاكح لعظيم خطره  وماكنته .7

 املراجع:املصادر و

(، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط
ه(  صحيح 1381، دار الفكر، دمشق، )1ة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط ـه( اإلملام برشح عمد 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، )  -األمارات 

ه(. صحيح 1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، )1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 لعريب، بريوت، )د.ت(مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،)د.ط(،  دار إحياء الرتاث ا

   (6088) الرقم املوحد:
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ال سبيل لك عليها، قال: يا رسول اهلل، مايل؟ 
قال: ال مال لك: إن كنت صدقت عليها فهو بما 

استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو 
 أبعد لك منها

 

No tienes ninguna autoridad sobre ella. Él 
dijo: “Oh Mensajero de Al-lah, ¿y mi 

dinero?” El Mensajero le contestó: “No te 
pertenece ningún dinero. Si dices la 

verdad, ese dinero es la dote con la que 
hiciste lícita vuestra vida conyugal; y si 

mientes, le pertenece más a ella que a ti.” 

 :احلديث .1777
أن »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

قال: يا رسول اهلل، أرأيت أن لو وجد  فالن بن فالن
أحدنا امرأته ىلع فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم 
تكلم بأمر عظيم، وإن َسَكَت َسَكَت ىلع مثل ذلك.  

فلم جُيبه.   -صىل اهلل عليه وسلم-قال: فسكت انليب 
فلما اكن بعد ذلك أتاه فقال: إن اذلي سأتلك عنه قد 

ؤالء اآليات يف ه -عز وجل-ابتليت به. فأنزل اهلل 
فتالهن  ?واذلين يرمون أزواجهم...?سورة انلور 

عليه ووعظه وذكره. وأخربه أن عذاب ادلنيا أهون 
من عذاب اآلخرة. فقال: ال، واذلي بعثك باحلق، ما 
كذبُت عليها. ثم داعها، فوعظها، وأخربها: أن عذاب 
ادلنيا أهون من عذاب اآلخرة. فقالت: ال، واذلي 

إنه لاكذب. فبدأ بالرجل؛ فشهد أربع بعثك باحلق، 
شهادات باهلل: إنه ملن الصادقني، واخلامسة: أن لعنة 
اهلل عليه إن اكن من الاكذبني. ثم ثىَنَّ باملرأة. فشهدت 
أربع شهادات باهلل: إنه ملن الاكذبني، واخلامسة: أن 
غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني. ثم فرق 

يعلم أن أحدكما اكذب فهل بينهما.  ثم قال: إن اهلل 
ال سبيل لك عليها. »، ويف لفظ «-ثالثا-منكما تائب؟ 

قال: يا رسول اهلل، مايل؟ قال: ال مال لك: إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن 

 «.كنت كذبت فهو أبعد لك منها

** 

1777. EL HADIZ: 

De Abdallah Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con 

ambos, [transmitido del Mensajero de Al-lah]: “Que 

fulano hijo de zutano dijo: ‘Oh Mensajero de Al-lah, 

¿qué ocurre si uno de nosotros encontrara su mujer 

con otro hombre, qué puede hacer? Si habla estaría 

diciendo algo gravísimo y si se lo calla igualmente’. 

Dijo: El Mensajero de Al-lah, Él de bendiga y le dé paz, 

permaneció en silencio y no contestó. Después de un 

tiempo, el hombre se acercó al Mensajero de Al-lah y 

le dijo: ‘la cuestión por la que le pregunté la he 

padecido yo en persona’. En ese momento, Al-lah 

Excelso y Majestuoso hizo descender las aleyas de la 

sura de la Luz (An-nur): “Y aquellos que acusen [de 

adulterio] a sus esposas, sin tener más testigo que 

ellos mismos...” [Corán, 24: 6]. El Mensajero de Al-lah 

se los recitó y le advirtió de la gravedad de sus 

acusaciones, así como le informó que el castigo de la 

vida mundanal (Dunia) es más leve que el castigo de 

la Otra Vida (Ajira). Él hombre contestó: ‘Por El Que Te 

Envió con la Verdad que no miento’. El Mensajero de 

Al-lah la llamó a ella y le advirtió de la gravedad de sus 

acusaciones, así como le informó que el castigo de la 

vida mundanal (Dunia) es más leve que el castigo de 

la Otra Vida (Ajira). Ella dijo: ‘Por El que te Envió con 

la Verdad que no miento’. Entonces comenzó con el 

hombre y le pidió que jurara cuatro veces por Al-lah y 

lo hizo. El quinto juramento es: si está mintiendo, que 

recaiga sobre él la maldición de Al-lah. Después 

continuó con ella y le pidió que jurara cuatro veces por 

Al-lah y lo hizo. El quinto juramento es: si está 

mintiendo, que recaiga sobre él la maldición de Al-lah. 

Entonces los separó y les dijo: ‘Al-lah sabe que uno de 

vosotros está mintiendo, ¿alguno de vosotros se quiere 

arrepentir de ello? (lo preguntó tres veces)’. En otro 

relato: “No tienes ninguna autoridad sobre ella. Él dijo: 

‘Oh Mensajero de Al-lah, ¿y mi dinero?’ El Mensajero 

le contestó: ‘No te pertenece ningún dinero. Si dices la 

verdad, ese dinero es la dote con la que hiciste lícita 

vuestra vida conyugal; y si mientes, le pertenece más 

a ella que a ti.”’ 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

جاء اإلسالم باللعان  يلكون حالًّ ملشلكة اجتماعية، 
ويه إذا رأى الزوج من يفعل الفاحشة بزوجته 
وليس هل شهود، فإنه يلجأ إىل اللعان، ولكن ليس 
يف حال الشك والوساوس، بل إذا رأى بعينه، فإن 
الوعيد يف اللعان عظيم، وصاحب هذه القصة كأنه 
أحسَّ من زوجه ريبًة، وخاف أن يقع منها ىلع 
فاحشة، فحار يف أمره، ألنه إن قذفها ولم يأت ببينة، 
فعليه احلد، وإن سكت فيه ادلياثة والعار، وأبدى 
هذه اخلواطر للنيب صىل اهلل عليه وسلم، فلم جيبه 

ه من تعجل الرش كراهة لسؤال قبل أوانه، وألن
واالستفتاح به، باإلضافة إىل أن الرسول صىل اهلل 
عليه وسلم لم يْنل عليه يف ذلك يشء. بعد هذا رأى 
هذا السائل الفاحشة اليت خافها فأنزل اهلل يف حكمه 
يَن  ِ وحكم زوجه، هذه اآليات من سورة انلور }َواذلَّ

 (اآليات. فَتالهن عليه60يَْرُموَن أزواجهم{)انلور: 
ره ووعظه إن اكن  انليب صىل اهلل عليه وسلم، وذكَّ

وهو َحد  -اكذبا يف قذفه المرأته بأن عذاب ادلنيا
أهون من عذاب اآلخرة. فأقسم أنه لم  -القذف

يكذب بَِرْميِه امرأته بالزنا. ثم وعظ الزوجة كذلك 
 -وهو حدُّ الزنا بالرَّجم -وأخربها أن عذاب ادلنيا 

فأقسمت أيضا: إنه ملن أهون من عذاب اآلخرة. 
الاكذبني. حينئذ بدأ انليب صىل اهلل عليه وسلم بما 
بدأ اهلل به، وهو الزوج، فشهد أربع شهادات باهلل: إنه 
ملن الصادقني فيما رماها به، ويف اخلامسة أن لعنة اهلل 
عليه إن اكن من الاكذبني. ثم ثىن باملرأة، فشهدت 

، واخلامسة أن أربع شهادات باهلل، إنه ملن الاكذبني
غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني يف دعواه. ثم 
فرق بينهما فرقة مؤبدة. بما أن أحدهما اكذب، فقد 
عرض عليهما انليب صىل اهلل عليه وسلم اتلوبة. 
فطلب الزوج صداقه، فقال: ليس لك صداق، فإن 
كنت صادقا يف دعواك زناها، فالصداق بما 

وطء يقرر الصداق. وإن استحللت من فرجها، فإن ال

** 

El hombre de este suceso había sospechaba de su 

mujer, pero temió caer en pecado y no supo qué hacer, 

ya que si la acusa sin pruebas, se le aplicará la pena 

capital, pero si permanece en silencia es para él una 

vergüenza y deshonra. Le comentó al Mensajero de Al-

lah lo que rondaba por su cabeza, pero el Mensajero 

no le respondió, ya que no era muy precipitado hacer 

una pregunta de ese tipo, al tiempo de que se estaba 

dejando llevar por los malos pensamientos, unido a 

que al Mensajero de Al-lah no le había sido revelado 

hasta ese momento ningún versículo coránico 

relacionado con el asunto. Después esto, vio al hombre 

que pregunta y el pecado que temía, y Al-lah hizo 

descender las aleyas de la sura de la Luz (An-nur): “Y 

aquellos que acusen [de adulterio] a sus esposas, sin 

tener más testigo que ellos mismos...” [Corán, 24: 6]. 

El Mensajero de Al-lah se los recitó y le advirtió de la 

gravedad de sus acusaciones, así como le informó que 

el castigo de la vida mundanal (Dunia), que era la pena 

capital por calumnia, es más leve que el castigo de la 

Otra Vida (Ajira). Él hombre juró que no mentía al 

acusar a su mujer de adulterio. El Mensajero de Al-lah 

advirtió asimismo a la esposa de la gravedad de sus 

acusaciones, así como le informó que el castigo de la 

vida mundanal (Dunia) es más leve que el castigo de 

la Otra Vida (Ajira). Ella juró que él mentía en su 

acusación. Entonces comenzó con lo que empezó Al-

lah, esto es, el hombre y le pidió que jurara cuatro 

veces por Al-lah y lo hizo. El quinto juramento es: si 

está mintiendo, que recaiga sobre él la maldición de Al-

lah. Después continuó con ella y le pidió que jurara 

cuatro veces por Al-lah y lo hizo. El quinto juramento 

es: si está mintiendo, que recaiga sobre él la maldición 

de Al-lah. Entonces los separó definitivamente. Como 

uno de los dos está mintiendo, el Mensajero de Al-lah 

les ofreció la oportunidad para arrepentirse, pero no lo 

hicieron. Entonces el hombre pidió que le restituyera la 

dote que había pagado para casarse con ella. Pero el 

Mensajero le contestó: “No te pertenece ninguna dote 

sobre ella. Si dices la verdad en tu acusación por 

adulterio, la dote es con lo que hiciste lícita vuestra vida 

conyugal; y si mientes, le pertenece más a ella que a 

ti, ya que estarías acusándola de algo gravísimo.” 
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 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 فالن بن فالن : كناية عن األعالم واملراد به كما يف رواية أخرى هالل بن أمية •
 أرأيت : أخربين •

 فاحشة : زنا •

 بأمر عظيم : القذف وهو من الكبائر •

 .ىلع مثل ذلك : يف عظم اذلنب •

 .فلم جيبه : لكراهته املسائل اليت ال حيتاج إيلها، ال سيما ما اكن فيه هتك سرت مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه •

 .يرمون أزواجهم : يقذفون زوجاتهم بالزنا •

 .فتالهن عليه : قرأ عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم تلك اآليات تلعريف احلكم والعمل بمقتضاها •

 ووعظه : نصحه •

 : بالعواقب وذكره •

 فبدأ : ابتدأ •

 .ال سبيل لك عليها : للتفريق بينكما باللعان وحيتمل أن يكون "ال سبيل لك عليها"راجعا إىل املال •

 مايل : يريد املهر، كأنه ملا سمع"ال سبيل لك عليها" قال" أين يذهب مايل ؟ أو هل حيق يل أن أطلب مايل ؟ •

 :فوائد احلديث
الزنا ولم يُِقم ابلينة، فعليه احلد، إال أن يشهد ىلع نفسه أربع مرات: إنه ملن الصادقني يف دعواه، بيان اللعان وصفته، وهو: أن من قذف زوجه ب .1

أقيم عليها َحدُّ الزنا، وإن شهدت باهلل أربع  -أي رفضت أن تالعن-ويف اخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن اكن من الاكذبني. فإن نكلت الزوجة 
 .ا بهذه الفاحشة، ويف اخلامسة أن غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني، دَرأْت عنها حدَّ الزنامرات: إنه ملن الاكذبني يف َرْميه

ق بينهما فرقة مؤبَّدة، وال حتل هل ولو بعد طالقها من زوج آخر .2  .إذا تم اللعان بينهما برشوطه فُرِّ

د تمام اللعان، تعرض عليهما اتلوبة، يلتوب فيما بينه وبني أن يوعظ لك من الزوجني عند إرادة ايلمني، لعله يرجع إن اكن اكذبا، وكذلك بع .3
 .اهلل تعاىل

لعنة من خالف باب اللعان غريه من أبواب الفقه بمسائل. منها: أنه البد أن يقرن مع ايلمني لفظ " الشهادة "، ويف اخلامسة ادلاعء ىلع نفسه بال .4
ومنها: تكرير األيمان. ومنها: أن األصل أن ابلينة ىلع املدَع، و ايلمني ىلع من الزوج، ومن الزوجة، ادلاعء ىلع نفسها يف اخلامسة بالغضب. 

 .أنكر، هنا طلبت األيمان من املدَع واملنكر

 .ابلداءة بالرجل يف اتلحليف، كما هو ترتيب اآليات .5

 .أن الزوج ال يرجع بيشء من صداقه بعد ادلخول، ولو اكنت الفرقة من لعان .6

 .، أما غريهما فيجرى فيه حكم القذف املعروفاللعان خاص بني الزوجني .7

اختصت املرأة بلفظ ) الغضب( لعظم اذلنب بالنسبة إيلها، ىلع تقدير وقوعه، ملا فيه من تلويث الفراش، واتلعرض إلحلاق من ليس من  .8
تحقاق األموال باتلوارث، فخصت بلفظ الزوج به، وذلك أمر عظيم يرتتب عليه مفاسد كثرية، اكنتشار املحرمية، وثبوت الوالية ىلع اإلناث واس

 .الغضب اذلي هو أشد من اللعنة

 .احلديث ديلل ىلع إجراء األحاكم ىلع الظاهر .9

-يب جواز االستعداد للوقائع بعلم أحاكمها من قبل أن تقع، وىلع ذلك استمر الفقهاء يف ما فرعوه وقرروه من انلوازل قبل وقوعها، وكراهة انل .10
 .ذه املسائل سببه ما فيها من الفأل اليسءهل -صىل اهلل عليه وسلم

 .معرفة سبب نزول آية اللعان .11

 .أن املفيت إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن جيد فيها نصا ال يبادر إىل اإلجتهاد فيها .12

 .أن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يلكون أبلغ .13

كنت اكذبا عليها، فهو أبعد لك منها، إذ رميتها بهذا 
 ابلهتان العظيم.



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

428 
 

 .مام أن يعلم املقذوف بما وقع من قاذفهأنه ليس ىلع اإل .14

أن احلامل تالعن قبل الوضع ألن اللعان رشع دلفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن املرأة ، فال فرق بني أن تكون حامال أو  .15
 .حائال، واحلائل يه غري احلامل

 املراجع:املصادر و

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

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

 م 1992 - ـه 1412ة: اثلانية، الطبع -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6025) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .ال ِوتَْراِن يف يللة : نيف بمعىن انليه، فكأنه قال: )ال توتروا مرتني يف يللة( •

 :فوائد احلديث
 .بعد أن أوتر صىل ركعتني، وأنَّ الشفع بعد الوتر ال ينقضه -صىل اهلل عليه وسلم-جواز الصالة بعد الوتر، وأنَّ انلَّيبَّ  .1

إالَّ بما  -تعاىل-ليلة الواحدة مرتني فأكرث؛ ألنَّ تكرير الوتر يف يللة واحدة عبادة لم ترُشع، وال يعبد اهلل يدل احلديث ىلع كراهية اإليتار يف ال .2
 .رشع

: "من قام مع اإلمام حىت ينَصف، فكأنما قام -صىل اهلل عليه وسلم-من أراد أن يصيل مع اإلمام حىت تنتيه صالته؛ حتصياًل لفضيلة قوهل  .3
 .يلله"، وأراد أن حيصل ىلع فضيلة الوتر آخر الليل، فإنَّه إذا سلم اإلمام قام وأىت بركعة، تشفع هل صالته مع اإلمام

 املراجع:املصادر و

بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد  سنن أيب داود، سليمان
أبو غدة، حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. املجتىب من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح 

م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: 1986ه، 1406طبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية مكتب امل
م. صحيح 2001ه، 1421شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

، مكتبة لصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البساماجلامع ا
ي، الطبعة: األوىل م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوز2003ه، 1423األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 

 .ه1432ه، 1428
   (11272) الرقم املوحد:

 No se realizan dos witr en una misma  ال وتران يف يللة.
noche 

 :احلديث .1778
عن قيس بن طلق، قال: زارنا طلْق بن يلع يف يوم من 
ْمىس عندنا، وأفطر، ثم قام بنا الليلة، 

َ
رمضان، وأ

ْوتََر بنا، ثم احندر إىل مسجده، فصىل بأصحابه، 
َ
وأ

ْوتِْر بأصحابك، حىت إذا ب
َ
َم رجال، فقال: أ يق الوتر َقدَّ

ال »يقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-فإين سمعت انليب 
 .«ِوتَْراِن يف يللة

** 

1778. EL HADIZ: 

Narró Qais Ibn Taliq: Talq Ibn Ali nos visitó un día de 

Ramadan, paso la tarde con nosotros y rompimos el 

ayuno juntos, después rezo con nosotros en la noche 

e hizo el witr y se fue a la mezquita, rezó con sus 

compañeros hasta que solo faltaba el witr adelantó a 

un hombre y le dijo: reza el witr con tus compañeros ya 

que escuché al profeta -la paz y las bendiciones sean 

con él- decir: "no se realizas dos witr en una misma 

noche" 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ريض اهلل -يبني نلا الصحايب اجلليل طلق بن يلع 
يف احلديث الرشيف من فعله بأنه أوتر أول  -عنه

وتر بل قدم غريه يف الليل بأهله، ثم صىل بقومه ولم ي
صىل اهلل عليه -الوتر؛ وذلك ألنه سمع نهياً من انليب 

 بأن يوتر اإلنسان مرتني يف يللة واحدة. -وسلم

** 

El noble sahabi Talq Ibn Ali -Alah se complazca de él- 

nos explica en este noble hadiz que el había rezo el 

witr al principio de la noche con su familia, despues 

rezó con su pueblo pero no hizo el witr sino que 

adelantó a otra persona para que lo hiciera, eso es por 

que el había escuchado la prohibición del profeta -la 

paz y las bendiciones sean con él- de que una persona 

no puede rezar dos veces el witr en una misma noche 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 ه.ريض اهلل عن-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ال جيمع : الرواية بالرفع ىلع اخلرب، وإن اكن اخلرب يتضمن انليه. أي: ال جيمع بينهما يف انلاكح)الزواج( •
 .وعمتها : أخت أبيها •

 .وخاتلها : أخت أمها •

 :فوائد احلديث
 .ال حيل للرجل أن جيمع بني املرأة وعمتها أو خاتلها، وال أن تنكح املرأة ىلع عمتها أو خاتلها .1

 . ء بهذا احلديث عموم قوهل تعاىل: " وأحل لكم ما وراء ذلكم" ، وهو ديلل ىلع جواز ختصيص عموم القرآن خبرب اآلحادخص العلما .2

 .احلكمة يف انليه عن اجلمع بينهما ما يقع بسبب املضارة من اتلباغض واتلنافر فيفِض ذلك إىل قطيعة الرحم .3

  ال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخاتلها
No se podrá simultanear el matrimonio con 
una mujer y con su tía paterna, ni con una 

mujer y su tía materna. 

 :احلديث .1779
 ال جُيَمُع بني»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 «.املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخاتلها

** 

1779. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

el Mensajero de Al-lah dijo: “No se podrá simultanear 

el matrimonio con una mujer y con su tía paterna, ni 

con una mujer y su tía materna.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

جاءت هذه الرشيعة املطهرة بكل ما فيه اخلري 
والصالح وحاربت لك  ما فيه الَضر والفساد، ومن 
ذلك أنها حثت ىلع األلفة واملحبة واملودة، ونهت عن 
اتلباعد، واتلقاطع، وابلغضاء. فلما أباح الشارع 

 -و إيله من املصالح، واكنتعدد الزوجات ملا قد يدع
مجع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة  -اغبلا

وابلغضاء، ملا حيصل من الغرَيِة، نىه أن يكون 
اتلعدد بني بعض القريبات، خشية أن تكون 
القطيعة بني األقارب. فنىه أن تنكح األخت ىلع 
األخت، وأن تنكح العمة ىلع بنت األخ وابنة األخت 

وغريهن، مما لو قدر إحداهما ذكرا ىلع اخلالة 
واألخرى أنَث، حرم عليه نكاحها يف النسب. فإنه 
ال جيوز اجلمع واحلال هذه. وهذا احلديث خيصص 

 عموم قوهل تعاىل: }وأِحلَّ لكم ما َوَراَء ذِلكم{

** 

La ley islámica purificante trajo consigo el beneficio y 

el arreglo de nuestras vidas, y combatió todo lo que 

suponía daño y corrupción. En este sentido, llamó al 

afecto, al amor y a la amistad, y prohibió el alejamiento, 

la enemistad y el odio. El legislador autorizó la 

poligamia debido a sus grandes beneficios, pero 

cuando el hombre se casaba con varias mujeres, se 

creaban rencillas y odio entre ellas debido a los celos. 

Por ello, el legislador prohibió el matrimonio múltiple de 

mujeres con parentesco familiar cercano por miedo a 

que se produzca un distanciamiento entre los parientes 

de una misma familia. Así, prohibió que se contrajera 

matrimonio con dos hermanas al mismo tiempo, o que 

se contrajera con la tía paterna y su sobria, o con la 

sobrina y la tía materna, entre otros casos. Al hombre 

y a la mujer en edad casadera se les prohíbe el 

matrimonio en estos casos porque ya existe un lazo de 

parentesco. Por ello, no está permitido simultanear el 

matrimonio en estos casos. Este hadiz entra en el 

ámbito de aplicación de las palabras del Altísimo: “Y os 

están permitidas todas las demás [mujeres]” [Corán, 

4:24]. 
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 ث خمصص لعموم قوهل تعاىل )وأحل لكم ما وراء ذالكم(جواز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد ،فإن هذا احلدي .4

 .أن السنة تستقل بترشيع األحاكم ولو لم تأت يف القرآن الكريم، ومن ذلك حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو املرأة وخاتلها .5

 املراجع:املصادر و

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

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

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6090) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-ريض اهلل عنه-سفيان: صخر بن حرب  محيم : قريب، وجاء يف بعض روايات الصحيحني أن املتوىف أبوها، أبو •
 .بصفرة : بضم الصاد وسكون الفاء، طيب فيه زعفران أو ورْس •

 .تؤمن باهلل وايلوم اآلخر : قيد بهذا الوصف ألن املتصف به هو اذلي ينقاد للرشع •

 ."ه من"حدأن حتد : أن ترتك الطيب والزينة، و"حتد" بضم أوهل وكرس احلاء من أحد، وجيوز فتح أوهل وضم ثاني •

 .إال ىلع زوج : سواء اكنت وفاته قبل ادلخول أو بعده، فإنها حتد عليه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم اإلحداد ىلع ميت أكرث من ثالثة أيام، إال املرأة ىلع زوجها .1

 .إباحة اثلالث ىلع غري الزوج، ختفيفا للمصيبة، وتروحياً للنفس بإبدائها شيئاً من اتلأثر ىلع احلبيب املفارق .2

 .ملرأة ىلع زوجها املتوىف، أربعة أشهر وعرشاً وعموم احلديث يفيد وجوبه ىلع لك زوجة، مسلمة اكنت أو ذمية، كبرية أو صغريةوجوب إحداد ا .3

ال ُيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن َتد 
َع ميت فوق ثالث، إال َع زوج: أربعة أشهر 

 وعرًشا
 

A ninguna mujer que crea en Al-lah y en el 
Día del Juicio le es lícito superar los tres 

meses de luto por la muerte de una 
persona, excepto cuando es su marido. En 

su caso debe guardar el luto cuatro meses y 
diez días. 

 :احلديث .1780
يٌْم ألم  َ مَحِ عن زينب بنت أيب سلمة قالت: تُُويفِّ
حبيبة، فدعت بُصْفَرٍة، َفَمسَحْت بذراعيها، فقالت: 

صىل اهلل -إنما أصنع هذا؛ ألين سمعت رسول اهلل 
اهلل وايلوم ال حيل المرأة تؤمن ب»يقول:  -عليه وسلم

دَّ ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع زوج:  اآلخر أن حُتِ
 «.أربعة أشهر وعرًشا

** 

1780. EL HADIZ: 

Un ser querido de Um habiba murió, y ella pidió una 

loción aromática de color dorado y se untó los brazos. 

Después dijo: “En verdad, hago esto porque oí al 

Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, decir: “A 

ninguna mujer que crea en Al-lah y en el Día del Juicio 

le es lícito superar los tres meses de luto por la muerte 

de una persona, excepto cuando es su marido. En su 

caso debe guardar el luto cuatro meses y diez días.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

تويف وادل أم حبيبة واكنت قد سمعت انليْهَ عن 
اإلحداد فوق ثالث إال ىلع زوج، فأرادت حتقيق 
االمتثال، فدعت بطيب خملوط بصفرة، فمسحت 
ذراعيها، وبيَّنت سبب تطيبها، وهو أنها سمعت انليب 

وسلم يقول: "ال حيل المرأة تؤمن باهلل صىل اهلل عليه 
وايلوم اآلخر، أن حتد ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع 

 زوج أربعة أشهر وعرشاً".

** 

El padre de Um habiba murió, y ella había oído la 

prohibición de guardar el luto por más de tres meses, 

excepto en el caso de la muerte del marido. Así que 

quiso cumplir con esa norma y pidió una loción 

aromática de color dorado y se untó los brazos. 

Después aclaró el motivo por el que se había 

acicalado. A saber: había oído al Mensajero, Al-lah le 

bendiga y le dé paz, decir: “A ninguna mujer que crea 

en Al-lah y en el Día del Juicio le es lícito superar los 

tres meses de luto por la muerte de una persona, 

excepto cuando es su marido. En su caso debe guardar 

el luto cuatro meses y diez días.” 
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 .قوهل: "تؤمن باهلل وايلوم األخر" سيق للزجر واتلهديد .4

يه الروح إن اكنت حامال، و إال فقد برئ رمحها احلكمة يف حتديد املدة بأربعة أشهر وعرش أنها املدة اليت يتاكمل فيها ختليق اجلنني، وتنفخ ف .5
 .براءة واضحة، ال ريبة فيها

 .اإلحداد: هو اجتنابها لك ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف انلظر إيلها، من الزينة والطيب .6

 .ال إحداد ىلع غري الزوجة اكألمة املستودلة؛ تلعلق احلكم بالزوجة .7

 ."يتال حداد ىلع امرأة املفقود لقوهل: "ىلع م .8

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6091) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

ال يمنعن جار جاره: أن يغرز خشبه يف جداره، 
ثم يقول أبو هريرة: ما يل أراكم عنها 

 معرضني؟ واهلل ألرمني بها بني أكتافكم
 

Que nadie le impida a su vecino clavar su 
madera en su pared. Después, Abu Huraira 

dice: ¿Por qué veo que os oponéis a ello? 
Por Al-lah, que os la lanzaría en medio de la 

espalda. 

 :احلديث .1781
صىل -أّن رسوَل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 
 ال يَمنََعنَّ جاٌر جاره: أن يغِرزَ »قال:  -اهلل عليه وسلم

َخَشبَُه يف جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما يل أراكم 
 «.عنها ُمْعرِِضني؟ واهلل أَلْرمنَيّ َبها بني أكتافكم

** 

1781. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

el Mensajero de Al-lah dijo: “Que nadie le impida a su 

vecino clavar su madera en su pared. Después, Abu 

Huraira dice: ¿Por qué veo que os oponéis a ello? Por 

Al-lah, que os la lanzaría en medio de la espalda.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

للجار ىلع جاره حقوق جتب مرااعتها، فقد حث انليب 
 صلة اجلار، وذكر أن ىلع -صىل اهلل عليه وسلم-

جربيل مازال يوصيه به حىت ظن أنه سيورثه من 
جاره، لعظم حقه، وواجب بره. فلهذا جتب بينهم 
العرشة احلسنَه، والسرية احلميدة، ومرااعة حقوق 
اجلرية، وأن يكف بعضهم عن بعض الرش القويل 
والفعيل.  ومن حسن اجلوار ومرااعة حقوقه أن يبذل 

افع اليت ال تعود عليهم بالَضر بعضهم بلعض املن
الكبري مع نفعها للجار. ومن ذلك أن يريد اجلار أن 
يضع خشبة يف جدار جاره، فإن وجدت حاجة 
لصاحب اخلشب، وليس ىلع صاحب اجلدار رضر 
من وضع اخلشب، فيجب ىلع صاحب اجلدار أن 
يأذن هل يف هذا االنتفاع اذلي ليس عليه منه رضر 

وجيربه احلاكم ىلع ذلك إن لم مع حاجة جاره إيله، 
يأذن. فإن اكن هناك رضر أو ليس هناك حاجة 
فالَضر ال يزال بَضر مثله، واألصل يف حق املسلم 

-املنع، فال جيب عليه أن يأذن. وذلا فإن أبا هريرة 
، ملا علم مراد املرشع األعظم من هذه -ريض اهلل عنه

بها، السنة األكيدة، استنكر منهم إعراضهم يف العمل 
وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها، فإن للجار حقوقا 
فرضها اّلَل تعاىل جتب مرااعتها والقيام بها. وقد أمجع 
العلماء ىلع املنع من وضع خشب اجلار ىلع جدار 

** 

El vecino tiene una serie de derecho por los que se 

debe velar. El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, 

insistió en mantener los lazos con los vecinos. También 

dijo que Yibril le recordó insistentemente su deber 

hacia sus vecinos hasta el punto de que creyó que 

podría heredar de sus vecinos. Y esto se debe al 

inmenso deber que se tiene hacia el vecino, un deber 

que ha de acatarse. Por ello, es obligatorio conservar 

la buena convivencia con los vecinos, velar por sus 

derechos y unos protejan a otros del mal que les pueda 

alcanzar, ya sea un mal de palabra o físico. De hecho, 

el que no protege y confía en su vecino, no cree en Al-

lah. Entre las pautas que favorecen la buena vecindad 

y la protección de los derechos del vecino encontramos 

la ayuda mutua y hacer el bien siempre que no dañe a 

una de las partes. Este estas cuestiones, encontramos 

el hecho de que un vecino quiera colocar una madera 

en la pared de su vecino. Si no hubiera ningún 

inconveniente, el vecino debe permitirlo en virtud del 

derecho de vecindad. Si el que quiere colocar la 

madera tiene una necesidad determinada y siempre 

que ello no le cause ningún daño al dueño de la pared, 

este último debe permitirle al primero colocar dicha 

madera. El legislador le podría obligar a hacerlo si no 

le permite a su vecino colocar la madera. Sin embargo, 

en caso de que esto le suponga un daño o no hay 

necesidad para ello, el musulmán tiene derecho a no 

permitirlo, ya que el daño no se arregla con otro daño 

o agravio. Por ello, cuando Abu Huraira, que Al-lah esté 

complacido con él, supo el verdadero objetivo del 

grandioso legislador al dictar esta tradición profética, 

se lo recriminó a aquellos que se oponían a esta 

norma. De hecho, les prometió que les obligaría a 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ناهية، والفعل بعدها جمزوم بها. -اليمنعن : ال: •
 .جار : املراد باجلار هنا املالصق والقريب •

 .خشبة : باإلفراد، وقد روي باجلمع، واملعىن واحد •

 .-ريض اهلل عنه-رج، وهو الراوي عن أيب هريرة ثم يقول أبو هريرة : قائل ذلك هو األع •

 .عنها : عن هذه السنة أو عن هذه املقالة •

 .ألرمني بها : ألشيعن هذه املقالة فيكم •

 .بني أكتافكم : باتلاء املثناة الفوقية، مجع: كتف، ويروى بانلون: " أكنافكم" مجع كنف، بمعىن اجلانب •

 :فوائد احلديث
 .انليْه عن منع اجلار أن يضع خشبة ىلع جدار جاره، إذا لم يكن عليه رضر من وضعها، واكن يف اجلار حاجة إىل ذلك .1

قيد وضع اخلشب بعدم الَضر ىلع صاحب اجلدار، وحباجة صاحب اخلشب، ألن اتلَصف يف مال الغري ممنوع إال بإذنه. فال جيوز إال حلاجة من  .2
ن الَضر ال يزال بالَضرعليه هل احلق وهو اجلار،كما 

ً
 .أنه ال يوضع مع تَضره أل

أن اجلار متحتم عليه بَْذُل ذلك جلاره، وذللك فإنه استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة، لكنه من باب  -ريض اّلَل عنه-فهم أبو هريرة  .3
 .اتلأكيد ىلع فعلها وعدم تركها

م حق اجلار وحثَّ ىلع اإلحسان إيله، .4  .يف مجيع صور الرب واإلحسان وتمكينه من املنافع اليت ال رضر فيها الشارع احلكيم عظَّ

 املراجع:املصادر و

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

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن  -ه. 1392للشيخ إسماعيل األنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية 
 .ه1426حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة، 

   (6094) الرقم املوحد:

عليه الصالة -جاره مع وجود الَضر إال بإذنه لقوهل 
 : " ال رضر وال رضار ".-والسالم

cumplirla, ya que el vecino posee una serie de derecho 

por los que se debe velar y cumplir. Los ulemas han 

consensuado que está prohibido que un vecino 

coloque palos de madera en la pared de su otro vecino 

si ello daña a este último, a excepción de que el dañado 

se lo permita explícitamente. Esto es en aplicación de 

las palabras del Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé 

paz: “que no haya daño ni daño alternativo.” 
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 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 ظاهر احلديث اشرتاط الطهارة لألذان، لكن محله العلماء ىلع االستحباب دون الوجوب. .1
العبادة احلكمة يف مرشوعية الطهارة لألذان ثالثة: األول: التصاهل بالصالة. اثلاين: أن األذان عبادة ينبيغ اإلتيان بها ىلع طهارة، ال سيما  .2

 .-تعاىل-املتعلقة بالصالة. اثلالث: أنه األذان ذكر هلل 

 .إذا اكن األذان ترشع هل الطهارة؛ فيه يف اإلقامة من باب أوىل .3

 املراجع:املصادر و

ل، سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبي
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ 1985ه، 1405يم، بريوت، الطبعة: اثلانية حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلسال

م. 2006ه، 1427املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
 .م2003ه، 1423عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة  توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن

   (10629) الرقم املوحد:

 Nadie debe anunciar el Adhan excepto que  ال يؤذِّن إال متوضئ
haya realizado la ablución. 

 :احلديث .1782
صىل اهلل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

ئٌ »أنه قال:  -عليه وسلم  «.ال يُؤَذُِّن إال ُمتَوَضِّ

** 

1782. EL HADIZ: 

De Abû Huraira, que Al-lah esté complacido de él, que 

el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “Nadie debe anunciar el Adhan 

excepto que haya realizado la ablución.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يكون ىلع يبني احلديث أنه يشرتط ىلع املؤذن أن 
طهارة. ولكنه حديث ضعيف، وال يشرتط للمؤذن أن 
يكون طاهًرا، لكن ال شك أن األحسن واألكمل 

عز -أن يكون ىلع طهارة؛ ألن األذان من ذكر اهلل 
: "أين كرهت أن -صىل اهلل عليه وسلم-، قال -وجل

 .أذكر اهلل إال ىلع طهارة"، رواه أبو داود وأمحد

** 

El hadiz evidencia que Muadhin (muecín) debe estar 

en estado de purificación. Y aunque es un hadiz da’if 

(débil), y el Muadhin no tiene la obligatoriedad de estar 

en estado de purificación, sí que sería mejor y más 

perfecto si estuviera purificado. Ya que al-Adhan es 

invocar a Al-lah, Glorificado y Exaltado sea. El 

Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “Verdaderamente odio 

mencionar a Al-lah sin estar en un estado de pureza”. 

[Transmitido por Abû Dawud y Ahmed]. 
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لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا 
يا رسول اهلل، قال: ال تفعلوا إال بفاَتة الكتاب 

 فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها
 

Al parecer ustedes recitan detrás del imam, 
dijimos: Si, mensajero de Alah lo hacemos, 

dijo: no lo hagan excepto con la sura al 
Fatiha ya que no es aceptado el rezo de 

quien no la recita 

 :احلديث .1783
قال: ُكنَّا   -ريض اهلل عنه-عن عبادة بن الصامت 

يف صالة  -صىل اهلل عليه وسلم-َخلَْف رسول اهلل 
، -ىل اهلل عليه وسلمص-الفجر َفَقرأ رسول اهلل 

ا َفَرَغ  قال:  لعلَّكم »َفثَُقلَْت عليه القراءة، فلمَّ
قلنا: نعم هذا يا رسول اهلل، « َتْقَرُءون خلف إَِماِمُكم

ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة لَِمْن »قال: 
 .«لم َيْقَرأ بها

** 

1783. EL HADIZ: 

Narró Ubada Ibn As Samit -Alah se complazca de él- 

estábamos detrás del mensajero de Alah -la paz y las 

bendiciones sean con él- en la oración del Fayr, el 

mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con 

él- recitó y se le hizo pesada la recitación, cuando 

termino dijo: Al parecer ustedes recitan detrás del 

imam, dijimos: Si, mensajero de Alah lo hacemos, dijo: 

no lo hagan excepto con la sura al Fatiha ya que no es 

aceptado el rezo de quien no la recita 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

دة بن الصامت أنه قال: )كنا خلف انليب جاء عن عبا
يف صالة الفجر فقرأ،  -صىل اهلل عليه وسلم-

فثقلت(، أي: عرست عليه القراءة، فلما فرغ قال: 
فأجاب الصحابة « لعلكم تقرءون خلف إمامكم»
: )قلنا: نعم يا رسول اهلل( كأنه -ريض اهلل عنهم-

عليه السالم عرست عليه القراءة ولم يدر السبب 
أهلم، يدل عليه قوهل يف رواية أخرى: "ما يل أنازع فس

القرآن؟"، وحيتمل أن سبب اثلقل انلقص انلاشئ عن 
عدم اكتفائهم بقراءته، والاكمل ربما يتأثر بنقص من 
وراءه. والسنة أن يقرأ املأموم رسا حبيث يسمع لك 
واحد نفسه، وجتب قراءة الفاحتة يف الصالة ىلع 

وم يف الصالة اجلهرية والرسية املنفرد واإلمام واملأم
لصحة األدلة ادلالة ىلع ذلك وخصوصها.   ثم 

إىل احلرص ىلع  -عليه الصالة والسالم-أرشدهم 
قراءة الفاحتة، فقال: )ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب( 
وحيتمل أن يكون انليه من اجلهر، وحيتمل أن 
يكون من الزيادة ىلع الفاحتة، وذلك ئلال يتشوش 

 .واملصلون اإلمام

** 

Se narra sobre Ubada Ibn As Samit que dijo: 

(estábamos detrás del mensajero de Alah -la paz y las 

bendiciones sean con él- en la oración del Fayr, el 

mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con 

él- recitó y se le hizo pesada la recitación) es decir: se 

le dificultó la recitación, cuando finalizó dijo: (Al parecer 

ustedes recitan detrás del imam) los sahabas -Alah se 

complazca de ellos- dijeron: (Si, mensajero de Alah lo 

hacemos) al profeta -la paz sea con él- se le había 

dificultado la recitación y no sabía el motivo, por eso 

les preguntó, esto basado en otra transmisión ¿Qué 

sucede que escucho el Corán? es probable que el 

motivo por el que se le dificultó es que es que al haber 

otra recitación es como si no les fuera suficiente la 

suya, los que están detrás de él pueden incomodarse 

con el que recita. la Sunnah es que el que sigue al 

imam recite en silencio en voz audible para sí mismo, 

es obligatoria la recitación de al fatiha en toda oración 

para el que reza de forma individual y para el imam y 

los que lo siguen en la oración que se hace en voz alta 

y en silencio basados en las pruebas claras que así lo 

demuestran, después el profeta -la paz y las 

bendiciones sean con él- les aconsejó la constancia en 

la recitación de la sura al Fatiha por eso dijo: (no lo 

hagan excepto con la sura al Fatiha) es probable que 

la prohibición sea de recitarla en voz alta o también que 

la prohibición sea recitar algo distinto a la sura al Fatiha 

para que así no molestar al imam ni a los orantes. 
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 .رواه أبو داود والرتمذي وأمحد راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عبادة بن الصامت  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 . للصحة، أي: ال صالة جمزئةال صالة : هذا نيف •

 .ملن لم يقرأ : أي: لذلي لم يقرأ، وهذا شامل لإلمام واملأموم واملنفرد •

ب يف بفاحتة الكتاب : يه سورة الفاحتة: سميت بذلك ألنَّ القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها اتلالوة، والكتاب: القرآن، سيم به ألنه مكتو •
 .السماء، ويكتب يف األرض

 تقرءون خلف إمامكم : املعىن: أتقرأون خلف إمامكم؟لعلكم  •

 :فوائد احلديث
 .فضل فاحتة الكتاب، وأنها أعظم سورة يف القرآن .1

ل ذلك وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة، وأنَّها ركن ال تصح الصالة بدونها، والصحيح أنَّها جتب يف لك ركعة؛ حلديث امليسء يف صالته، "ثم افع .2
 ."يف صالتك لكها

 املراجع:املصادر و

ل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب. السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود مسند أمحد بن حنب
(، املكتب 3السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. مشاكة املصابيح للتربيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، )ط

م(. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة 1985إلساليم، بريوت، )ا
 .ياضه، دار ابن اجلوزي، الر1427، 1ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 1423األسدي، مكة، ط اخلامسة 

   (10910) الرقم املوحد:
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لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو 
أن نستنيج بايلمني، أو أن نستنيج بأقل من 
 ثالثة أحجار، أو أن نستنيج برجيع أو بعظم

 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, nos 

prohibió orientarnos a la Qiblah al defecar 
u orinar; higienizarnos usando la mano 

derecha; e higienizarnos con menos de tres 
piedras; o higienizarnos con estiércol o con 

huesos. 

 :احلديث .1784
، قال: قيل هل: قد -ريض اهلل عنه-عن سلمان 

لك يشء  -صىل اهلل عليه وسلم-َعلََّمُكْم نَِبيُُّكم 
لقد َنَهانا أن نَستقبل »ل: فقال: أَجل حىت اخِلَراَءَة، قا

الِقبْلَة ِلَغائٍِط، أو بَول، أو أن نَْستَنيِْجَ بايلمني، أو أن 
قَلَّ من ثالثة أْحَجار، أو أن نَْستَنيِْجَ بِرَِجيٍع 

َ
نَْستَنيِْجَ بِأ

و بَِعْظمٍ 
َ
 «.أ

** 

1784. EL HADIZ: 

De Salman, que Al-lah esté complacido de él, dijo que 

le contaron, que: “El Mensajero de Al-lah, que la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, nos prohibió 

orientarnos a la Qiblah al defecar u orinar; 

higienizarnos usando la mano derecha; e higienizarnos 

con menos de tres piedras; o higienizarnos con 

estiércol o con huesos. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

معىن احلديث: "عن سلمان، قال: قيل هل: قد َعلََّمُكْم 
لك يشء حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-نَِبيُُّكم 

علَّم  -صىل اهلل عليه وسلم-اخِلَراَءَة". يعين: أن انليب 
ما يَدخل حمل  أصحابه آداب قضاء احلاجة من أول

قضاء احلاجة إىل أن خيرج منه، ومن ذلك: استقبال 
القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة، وانليه عن 
االستنجاء بايلمني، وبالرَِّجيع والَعظام.  "قال: أَجل: 
لقد َنَهانا أن نَستقبل الِقبْلَة ِلَغائٍِط، أو بَول". يعين: 

أن نستقبل  -صىل اهلل عليه وسلم-نعم، نهانا انليب 
القبلة حال اتلََّغوط أو اتلَّبول، فما دام أنه يقِض 
حاجته ببول أو اغئط، فإنه ال يستقبل القبلة وال 
يستدبرها؛ ألنَّها قِبْلة املسلمني يف صالتهم وغريها 
من العبادات، ويه أرشف اجلهات، فال بد من 

ْم -تعاىل-تكريمها وتعظيمها قال  : )َوَمْن ُيَعظِّ
ِ َفُهَو َخرْيٌ هَلُ ِعنَْد َربِِّه( ]احلج:  ُحُرَماِت  [. "أو أن 30اّللَّ

نَْستَنيِْجَ بايلَِمني". أيضا: مما نهاهم عنه االستنجاء 
بايلمني؛ ألن ايلَد ايلُمىن تستعمل يف األمور الطيبة 
املحرتمة املحمودة، وأما األمور اليت فيها امتهان 

بيلني، فإنه يكون  بايَلد كإزالة اخلارج من السَّ
اليرُسى ال ايلَد ايلُمىن. ويف احلديث اآلخر: )وال 

** 

El significado del hadiz narrado por Salman, que le 

dijeron: “Vuestro Profeta, que la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él, os ha enseñado hasta cómo 

defecar”. Es decir, que el Profeta, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, enseñó a sus 

compañeros las formas más correctas para llevar a 

cabo sus necesidades, desde que entran en el 

excusado hasta que salen. Al igual que les prohibió 

orientarse al Qiblah al defecar u orinar. Así como 

higienizarse con la mano derecha; así como con 

estiércol o con huesos. La prohibición de orientarse al 

Qiblah es porque es el lugar donde se orientan los 

musulmanes a la hora de llevar a cabo sus oraciones. 

Y es por tanto, el punto de orientación más sagrado, y 

que solo se debe dignificar y respetar. Al-lah, 

Glorificado sea dice: (Así deberéis hacer, y quien 

respete los preceptos de Al-lah, será lo mejor para él 

ante su Señor [y le recompensará en la otra vida]). 

[Sura Al-Hayy. 22. 30). Mientras que la prohibición de 

higienizarse con la mano derecha, debido que la mano 

derecha se usa para asuntos agradables, 

recomendables y respetables; mientras que el resto de 

tareas que implica humillación, como limpiar las 

inmundicias, etc… se usará la mano izquierda, y no la 

derecha. En otro hadiz se dice: “Y no se limpiará con la 

mano derecha las inmundicias”. Al igual que prohibió el 

istijmar con menos de tres piedras, siempre y cuando 

no se use agua después. En caso de que no se vaya a 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
، والُقعود لقضاء احلَاجة، وأما نفس احلدث، وهو اخلارج، فهو اخِلراء. •  اخِلَراَءة : أدب اتلخيلِّ
طلق الَغائط ىلع اخلارج الُمْستَْقَذر من اإلنسان؛  •

ُ
كراهًة لتسميته اَغئِط : الَغائِط: هو املاكن الُمنَْخفض من األرض، موضع قضاء احلَاجة، ثمَّ أ

 .اسمه اخلاّص ب

 .نَْستَنيِْج : االستنجاء: إزالة انلَّْجو بِالَماِء واحلََجر، وأْكرث َما يُْستَْعمل يف إَِزاتَلَها بِالَماءِ  •

َسة • وث والَعِذرة، ُسيّم به؛ ألنه رجع عن حاهل األوىل بعد أن اكن طعاًما إىل فََضالت جَنِ  .برَِجيع : الرَّجيع: الرَّ

 :فوائد احلديث
إلسالمية يف لك ما حيتاج انلاس إيله، يف حياتهم ايلومية من تعليمهم آداب األكل والرشب واللباس وقضاء احلاجة فيه بيان شمول الرشيعة ا .1

[ وقوهل تعاىل: )ونزنلا عليك الكتاب تبيانا للك يشء( 44: )وأنزنلا إيلك اذلكر تلبني للناس ما نزل إيلهم( ]انلحل:-تعاىل-حتقيقا؛ لقوهل 
 .[89]انلحل:

 .ال الِقبلة أثناء ابلول أو الغائط؛ لقوهل: "نهانا" واألصل يف انليه اتلحريمحتريم استقب .2

مة واستدبارها بابلول والغائط؛ ألن انليه مقيد بالِقبلة، وخيرج ما عداها .3  .جواز استقبال الَمَشاعر الُمَحرَّ

قَلَّ من 
َ
َيتََمسح من اخلالء بيمنيه(. "أو أن نَْستَنيِْجَ بِأ

ثالثة أْحَجار". أيضا: مما نهاهم عنه االستنجاء بأقل 
من ثالثة أْحَجار ولو حصل اإلنقاء بأقل منها؛ ألن 

، ويقيَّد الغالب أن دون اثلالث ال حيصل بها اإلنقاء
هذا انلَّيه إذا لم يَرد إتباع احلجارة املاء، أما إذا أراد 
إتباعها باملاء، فال بأس من االقتصار ىلع أقلَّ من 
ثالثة أحجار؛ ألنَّ الَقصد ُهنا هو ختفيف انلَّجاسة 
ُر الاكمل. "أو أن نَْستَنيِْجَ  عن املاكن فقط، ال اتلطهُّ

الستنجاء بالرَّجيع؛ ألنه بِرَِجيٍع". أيضا: مما نهاهم عنه ا
َعلف َدَواب اجِلن، كما جاء مَصحا به يف صحيح 

صىل اهلل -مسلم أن وفداً من اجِلن جاءوا إىل انليب 
فسألوه الزاد فقال: )لكم لك َعْظم ُذِكر  -عليه وسلم

اسم اهلل عليه، يقع يف أيديكم أوفَر ما يكون حلَْما، 
و بِ 

َ
وابِّكم(.   "أ َعْظٍم". أيضا: مما ولك َبَعرة علف دِلَ

نهاهم عنه االستنجاء بالعظام؛ ألنها طعام اجلن، 
صىل اهلل -للحديث السابق حيث قال رسول اهلل 

: )فال تستنجوا بهما فإنهما طعام -عليه وسلم
إخوانكم(. فإذا: السنة جاءت مبينة أن احِلكمة يف 
ذلك عدم تقذيرها وإفسادها ىلع من يه طعام هلم؛ 

ملت فيها انلجاسة، فقد أفسد عليهم ألنها إذا استع
 طعامهم.

limpiar con agua posteriormente, está prohibido usar 

menos de tres piedras para higienizarse. Prohibió 

igualmente, la higienización con estiércol, que es el 

pasto de las bestias de los genios (yin); como así se 

recoge en otro hadiz sahih de Muslim, cuando una 

comitiva de los genios vino al Profeta, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, y le preguntaron, y 

dijo: “Cada hueso sobre el cual ha sido recitado el 

nombre de Al-lah es vuestra provisión. En el momento 

que caiga en vuestras manos, este se recubrirá con 

carne, y los excrementos (de los camellos) es el pasto 

para vuestros animales”. Al igual que prohibió 

higienizarse con los huesos, ya que es alimento de los 

genios (yin). Así lo recoge otro hadiz, donde el 

Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 

Al-lah sean con él, dijo: “No hagáis istinyá (con los 

huesos) porque es alimento de vuestro hermanos (los 

yin)”. Por tanto, la Sunnah ha evidenciado que lo sabio 

es no ensuciarlas (tanto los huesos como el estiércol) 

ya que son alimentos para otros (yin), y si se ensucian 

será inválida su consumo para ellos. 
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ق أو الَغرب، وحينئذ جواز استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء احلاجة؛ ألن أهل املدينة إذا لم يستقبلوا ال .4 قبلة فسوف يستقبلون الرشَّ
 .يكونون مستقبلني: إما للشمس وإما للقمر

 .انلَّيْهُ عن االستنجاء، أو االستجمار بايلد ايلمىن؛ تكريًما هلا .5

 .ذلك تَفضيل ايلَد ايلُمىن ىلع اليرُسى؛ ألن ايلَد اليرُسى تُستخدم إلزالة انلَّجاسات والَقَذارات، وايلُمىن ملا َعدا .6

 .وجوب إزالة انلجاسة باملاء أو األْحَجار، سواء قَلَّت انلجاسة أم َكرُثت .7

 .انلَّيْه عن االْسِتْجَمار بأقلَّ من ثالثة أَحجار؛ ألن أقل من ثالثة أحجار ال ينيق يف الغالب .8

املناديل، وحنو ذلك، لكن هذا الفهم غري مراد، قد يفهم تعيني األحجار إلزالة انلجاسة، فال يقوم غريها مقامها من  األخشاب، أو اخِلرق، أو  .9
ىلع األحجار؛ ألنها الَغالب وما اكن كذلك فال  -صىل اهلل عليه وسلم-فلك ما حيصل به املقصود من اتلَّطهر واإلْنَقاء، فإنه جيزئ، وإنما نَص 

 .مفهوم هل

: )من استجمر -صىل اهلل عليه وسلم-خامسة وهكذا؛ لقوهل استحباب قطع االستجمار ىلع وتْر، فإذا حصل اإلنقاء بأربع استحب أن يزيد  .10
 .فليوتر(

ا ألنَّه َعلَُف دوابِّ اجلنِّ  .11 ا جنس، وإِمَّ  .انلَّيْهُ عن االستجمار بالرجيع؛ ألنَّه: إمَّ

ة؛ ألنه إذا اكنت العظام من حيوانات  .12 سة، وانلَِّجس انلَّيه عن االستجمار بالعظم؛ سواء اكنت العظام عظام ميتة أو عظام ُمَذاكَّ َميتة، فيه جَنِ
، وال حيل إفساد طعامهم ة فيه طعام اجِلنِّ  .ال يمكن أن يُطهر به، وإن اكنت من حيوانات ُمَذاكَّ

 .عن االستنجاء بالرَّجيع أو الَعظم -صىل اهلل عليه وسلم-حتريم الُعدوان ىلع حقِّ الغري؛ نليه انليب  .13

 .عن االستنجاء بالعظام؛ ألنه طعام إخواننا من اجِلن -صىل اهلل عليه وسلم-فيه أن اجلَن يأكلون ويرشبون؛ نليه  .14

 املراجع:املصادر و

ه. مشارق 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
، عياض بن موىس ايلحصيب السبيت، دار النرش: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.   معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار األنوار ىلع صحاح اآلثار

م. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد 2008ه، 1429عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل 
م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن  2003ه، 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، الرمحن البسام

رشح  م. فتح ذي اجلالل واإلكرام2006ه، 1427عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
ه. منحة العالم 1427بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل 

حسن بن محد بن عبد ه. رشح سنن أيب داود، عبد امل1432ه، 1428يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 .املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية

   (10048) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

ِة األنصاري  اتلخريج: مَّ  -ريض اهلل عنه-أبو ُجَهيِْم بُن احْلَارِِث بِْن الصِّ
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 املار : العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس. •
 .: أمامه من قدميه إىل منتىه سجوده بني يدي الُْمَصيلِّ  •

 . أن يَِقَف : أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل •

 .قال ابو انلَض : هو سالم بن أمية راوي احلديث •

 :فوائد احلديث
لم يكن هل  إذا حتريم املرور بني يدي املصيل، إذا لم يكن هل ُسرْتة، أو املرور بينه وبينها إذا اكن هل ُسرْتة، ويقيد حتريم املرور بني يدي املصيل .1

 .سرتة باملسافة اليت بينه وبني موضع سجوده

لو يعلم املار بني يدي الُْمَصيلِّ ماذا عليه من 
اإلثم؟ لاكن أن يَِقَف أربعني خريا َل من أن َيُمرَّ 
بُو انلََّْضِ: ال أدري: قال أربعني 

َ
بني يديه، قال أ

 يوما أو شهرا أو سنة

 

Si quien cruza por delante del orante 
supiera todo el pecado que hay en hacerlo, 
se detendría cuarenta… antes de pasar por 

delante del musulmán que reza. Abu Anasri 
dijo: “No sé si dijo cuarenta días, o 
cuarenta meses, o cuarenta años. 

 :احلديث .1785
مَّ  ريض -ِة األنصاري عن أيب ُجَهيِْم بُن احْلَارِِث بِْن الصِّ

لو َيْعلم املارُّ بني يََدي الُْمَصيلِّ ماذا »مرفواًع:  -اهلل عنه
عليه من اإلثم؟ لاكن أن يَِقَف أربعني خريا هل من أن 

: ال أدري: قال أربعني «َيُمرَّ بني يديه بُو انلََّْضِ
َ
، قال أ
 يوما أو شهرا أو سنة.

** 

1785. EL HADIZ: 

De Abu Yuhaim Ibn Al Háriz Ibn Assimati Al-Ansari, que 

Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Si quien cruza por 

delante del orante supiera todo el pecado que hay en 

hacerlo, se detendría cuarenta… antes de pasar por 

delante del musulmán que reza. Abu Anasri dijo: “No 

sé si dijo cuarenta días, o cuarenta meses, o cuarenta 

años.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يناجيه ويناديه،  -تعاىل-املصيل واقف بني يدي ربه 
مرَّ بني يديه يف هذه احلال ماّر قطع هذه املناجاة فإذا 

وشوّش عليه عبادته، ذلا َعُظم ذنب من تسبب يف 
اإلخالل بصالة املصىل، بمروره. فأخرب الشارع: أنه 
لو علم ما اذلي يرتتب ىلع مروره، من اإلثم واذلنب، 
ل أن يقف ماكنه أربعني ىلع أن يمر أمام املصىل،  لَفضَّ

من ذلك، واالبتعاد منه، وقد شك  مما يوجب احلذر
الراوي يف األربعني: هل يراد بها ايلوم أو الشهر أو 
العام؟ ولكن ليس املراد بهذا العدد املذكور احلَص، 

 وإنما املراد املبالغة يف انلَّيْه.

** 

El fiel cuando está rezando está presente entre las 

manos de su Señor, Todopoderoso, implorándolo, así 

que si alguien pasa por delante de él estando en ese 

momento le cortaría esta imploración directa con Al-

lah, además de distorsionar su acto de adoración. Por 

ello, se agrava el pecado que comete la persona que 

incurre en esta falta. El legislador informó de que quien 

supiera todo el pecado que hay en cruzarse por delante 

del fiel que reza, se detendría cuarenta… antes de 

pasar por delante de él, lo que obliga a extremar la 

cautela en estos casos y evitar hacerlo. El narrador 

dudó al respecto de si con “cuarenta” se refería a días, 

o cuarenta meses, o cuarenta años. No obstante, el 

objetivo aquí no especificar con exactitud, sino el fin 

retórico y la prohibición de realizar ese acto. 
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 .وجوب االبتعاد عن املرور بني يدي املصيل، هلذا الوعيد الشديد .2

ة لإلثمأن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس، ويف األمكنة اليت البُدَّ هلم من املرور بها، ئلال ُيَعرِّض صالته للنقص، وُيَعرض املا .3  .رَّ

 .رمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلتهتعظيم ح .4

 .يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة .5

 .جواز استعمال لكمة لو يف الوعيد، وانليه عن استعماهلا إنماهو يف اتلحرسُّ واالعرتاض ىلع القدر .6

 املراجع:املصادر و

م. تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة  2006 - ـه1426سام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة، تيسري العالم، للب
كر، ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الف1426مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 

ه.  صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق 1381دمشق، الطبعة األوىل 
اكم، ألمحد بن األح تأسيس. بريوت –ه. صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 1422انلجاة، الطبعة األوىل 

 .حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مَص، الطبعة األوىل
   (7191) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

  ليس لك عليه نفقة
No está obligado a sufragar tu 

manutención, en otra versión: ni a 
proporcionarte un hogar. 

 :احلديث .1786
أن أبا عمرو » -ريض اهلل عنها -عن فاطمة بنت قيس
، وهو اغئب )ويف رواية: "طلقها بن حفص طلقها ابَلتَّةَ 

ثالثا"(، فأرسل إيلها وكيله بشعري، فسخطته. فقال: 
صىل -واهلل ما لك علينا من يشء. فجاءت رسول اهلل 

فذكرت ذلك هل، فقال: ليس لك  -اهلل عليه وسلم
عليه نفقة )ويف لفظ: "وال سكىن"( فأمرها أن َتْعتَدَّ 

ْغَشاَها يف بيت أم رشيك؛ ثم قال: تلك امرأة يَ 
أصحايب؛ اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعىم 
تضعني ثيابك، فإذا َحلَلِْت فآِذِنيين.  قالت: فلما 
حللت ذكرت هل: أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم 

: أما -صىل اهلل عليه وسلم-خطباين. فقال رسول اهلل 
أبو جهم: فال يََضُع عصاه عن اعتقه. وأما معاوية: 

 مال هل. انكيح أسامة بن زيد. فكرهته فصعلوك ال
ثم قال: انكيح أسامة بن زيد. فنكحته، فجعل اهلل 

 «.فيه خريا، واْغتَبَْطُت به

** 

1786. EL HADIZ: 

De Fátima Bint Kais, que Al-lah esté complacido con 

ella, que dijo: “Que Abu Amru Ibn Hafas la repudió de 

forma definitiva, mientras se hallaba ausentes (en otro 

relato: ‘la repudió tres veces’). Luego le envió un 

emisario en el que había delegado, el cual le llevó algo 

de trigo, pero ella no se conformó con eso. Él le dijo: 

Por Al-lah que no tienes ningún derecho hacia mí. Ella 

fue a ver al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, y le contó lo que había sucedido. Él le dijo: ‘No 

está obligado a sufragar tu manutención (en otra 

versión: ‘ni a proporcionarte un hogar’), y la obligó a 

pasar el periodo de idda (el plazo que la mujer debe 

observar después del divorcio o viudedad) en la casa 

de Um Charik. Luego dijo: ‘esa casa la visitan muchos 

de mis compañeros, así que es mejor que cumplas la 

idda en la casa de Ibn Um Maktum, pues él es un señor 

ciego y, por lo tanto, ahí te podrás descubrir de tu ropa. 

Cuando hayas concluido la idda, házmelo saber. 

Cuando concluí la idda, le informé de que Muawiya Ibn 

Abu Sufian y Abu Yaham han pedido mi mano. El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz le dijo: 

‘Abu Yaham es muy duro con las mujeres porque está 

constantemente utilizando su bastón para castigarles; 

y Muawiya es un hombre pobre sin medios. Cásate 

mejor con Usama Ibn Zayd’. Pero no le gustó. Él se lo 

repitió de nuevo: ‘Cásate mejor con Usama Ibn Zayd’, 

y ella lo aceptó. Se casó con él y Al-lah cubrió de 

bendición su matrimonio con él. Y ella vivió muy feliz 

con él.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

بَتَّ أبو عمرو بن حفص طالق زوجته فاطمة بنت 
قيس. ويه آخر طلقة هلا منه  واملبتوتة ليس هلا نفقة 
 ىلع زوجها، ولكنه أرسل إيلها بشعري، فظنت أن

نفقتها واجبة عليه ما دامت يف العدة، فاستقلت 
الشعري وكرهته، فأقسم أنه ليس هلا عليه يشء. 
فشكته إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فأخربها 
أنه ليس هلا نفقة عليه وال سكىن، وأمرها أن تعتد 
يف بيت أم رشيك. وملا ذكر صىل اهلل عليه وسلم أن 

** 

Abu Amru Ibn Hafas la repudió de forma definitiva a su 

esposa Fátima Bint Kais, y cuando es el último repudio 

y el definitivo, la esposa no tiene derecho a obtener la 

manutención de su marido. Sin embargo él le envió 

trigo, pero ella no se conformó con eso porque creía 

que él debía pagarle la manutención. Él le juró por Al-

lah que no debía sufragarle nada. Ante eso, ella fue a 

quejarse de él al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 

le dé paz. Él le dijo que su ex marido no está obligado 

a sufragar su manutención ni a proporcionarle un 

hogar, y la obligó a pasar el periodo de idda en la casa 

de Um Charik. Luego recordó que esa casa la visitan 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 591رواه مسلم  تنبيه روى ابلخاري احلديث خمتَصا يف"صحيحه" يقول الشيخ أمحد شاكر يف" حتقيقه ىلع إحاكم األحاكم")ص/ راوي احلديث:
 (..." أ ه5323صحيحه هكذا، بل ترجم هل أشياء من قصة فاطمة هذه بطريق اإلشارة إيلها )(:" هذا احلديث لم خيرجه ابلخاري يف 2برقم)

 .-ريض اهلل عنها -فاطمة بنت قيس اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ابلتة : آخر اتلطليقات اثلالث كما يف رواية مسلم، وليس املراد أنه طلقها بلفظ" ابلتة". •
 .وكيللفأرسل إيلها وكيله بشعري : متعة فحسبتها يه انلفقة الواجبة، و" وكيله" بالرفع فاعل، ويف رواية ملسلم: "أرسل إىل زويج" أي بواسطة ا •

أنها استقلت انلفقة: رأت  -هنا-فسخطته : السخط: ضد الرضا، قال يف )خمتار الصحاح(: أسخطه: أغضبه، وتسخط عطاءه استقله. فاملراد  •
 .أنها قليلة

 .يغشاها أصحايب : يراد بغشيانهم، كرثة ترددهم إيلها، لصالحها وفضلها •

 .فآذنيين : بمد اهلمزة، أي أعلميين •

 .القريش العدوي، صحايب -اجليم ساكن اهلاءمفتوح -أبو جهم :  •

ن فال يضع عصاه عن اعتقه : العاتق ما بني العنق واملنكب، وهو ماكن وضع العصا. وهذا اتلعبري، كناية عن شدته ىلع النساء، وكرثة رضبه هل •
 ."جهم فيه شدة ىلع النساء ويفرس هذا املعىن روايتا مسلم:  األوىل: "وأما أبو جهم فرجل رَضاب للنساء". واثلانية: "وأبو

 فصعلوك : بضم الصاد: الفقري •

 .فكرهته : لشدة سواده ولكونه موىل •

 .واغتبطت به : بفتح اتلاء وابلاء، من الغبطة ، ويه تمين مثل حال املغبوط من غري إرادة زواهلا عنه وليست من احلسد املنيه عنه •

 :فوائد احلديث
"طلقها ثالثا" ليس معناه، تكلم بهن دفعة واحدة، فهذا حمرم غضب منه انليب صىل اهلل  جواز اتلطليق ثالثا إذا اكنت متفرقة متباعدة، وقوهل: .1

: "اكن قد طلقها قبل هذا اثنتني". وكما ورد يف بعض ألفاظ -كما قال انلووي-عليه وسلم وقال: " أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟ ". ولكنه 
 ."ت هلا من طالقهاهذا احلديث يف مسلم " أنه طلقها طلقة اكنت بقي

 .أن املطلقة طالقًا باتًّا، ليس هلا نفقة وال سكىن يف عدتها، ما لم تكن حاماًل  .2

 ."جواز اتلعريض خبطبة املعتدة ابلائن، حيث قال: " فإذا حللت فآذنيين .3

 .ذكر الغائب بما يكره ىلع وجه انلصح، ال يكون حينئذ غيبة حمرمة .4

 .رضيت به الزوجة واألويلاء فـأسامة اكن مملواك وأعتق وفاطمة قرشية جواز نكاح غري املاكفئ يف النسب، إذا .5

د الصحابة، أمرها أن أم رشيك يكرث ىلع بيتها ترد
تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجال أعىم، فال 
يبَصها إذا وضعت ثيابها، وأمرها أن ختربه بانتهاء 
عدتها. فلما اعتدت خطبها )معاوية( و )أبو جهم( 
فاستشارت انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك. بما أن 

فإنه لم يرُْش  -ال سيما للمستشري-انلصح واجب 
واحد منهما؛ ألن أبا جهم شديد ىلع النساء عليها ب

ومعاوية فقري ليس عنده مال، وأمرها بناكح أسامة، 
فكرهته لكونه َمْوىَل. و لكنها امتثلت أمر انليب صىل 
اهلل عليه وسلم، فقبلته، فاغتبطت به، وجعل اهلل فيه 

 خرياً كثرياً.

muchos de mis compañeros, así que le aconsejó 

cumplir su idda en la casa de Ibn Um Maktum, pues él 

es un señor ciego y, por lo tanto, no la verá si va 

descubierta de ropa. Le ordenó que, cuando haya 

concluido su idda, que se lo hiciera saber. Así lo hizo. 

Cuando concluyó su idda, le informó de que Muawiya 

Ibn Abu Sufian y Abu Yaham habían pedido su mano 

en matrimonio, así que le pidió consejo al Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, y aconsejar el bien 

es obligatorio, especialmente para la persona a la que 

se le pide consejo. Él no le indicó ninguno de los dos, 

ya que Abu Yaham es muy duro con las mujeres 

porque está constantemente utilizando su bastón para 

castigarles; y Muawiya es un hombre pobre sin medios. 

Le pidió que se casara mejor con Usama Ibn Zayd. 

Pero ella se negó, ya que Usama era un esclavo. Él se 

lo pidió de nuevo y ella se hizo caso del consejo del 

Mensajero de Al-lah. Se casó con él y fue muy feliz, ya 

que Al-lah cubrió de bendición su matrimonio. 
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 .وجوب انلصح للك أحد ال سيما املستشري، فمن استشارك فقد ائتمنك، وأداء األمانة واجب .6

 .تسرت املرأة عن الرجال، وابتعادها عن أمكنتهم وجمتمعاتهم .7

عن  ليس يف أمرها باالعتداد يف بيت ابن أم مكتوم ديلل ىلع جواز نظر املرأة إىل الرجل، فقد أمرها باالعتداد عند هذا األعىم تلبتعد بذلك .8
 .: }وقْل لِلُْمؤمنَاِت يغضضن من أبصارِهن {-تعاىل-الرجال، وال يلزم منه جواز انلظر إيله، قال اهلل 

 .ا لم يعلم باخلاطب، أو علم أنه لم جُيبجواز اخلطبة ىلع خطبة الغرِي إذ .9

 .أن امتثال أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم خري وبركة، سواء أحبه اإلنسان أو ال .10

 .املبالغة يف الالكم ال يعترب كذبا لقوهل:" فال يضع عصاه عن اعتقه"، ومن املعلوم أنه يضعها يف حال أكله ونومه .11

 . العمل بالواكلة وشهرتها عندهم .12

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–ح ابلخاري صحي -
ملام اإل -.  ه1417 األوىل، الطبعة الرياض،-الكتب اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 ه،،1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حممد صبيح حسن حالق

   (6020) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-مالك  أنس بن اتلخريج:
 مسند أمحد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
القيام، والسكوت، وادلاعء، وهو أشهرها. وعند الفقهاء: القنوت: ادلاعء يف القنوت : يف اللغة يطلق ىلع عدة معاٍن منها: دوام الطاعة، وطول  •

 .الصالة قائماً، وهذا معىن )يقنت( هنا

 :فوائد احلديث
 .اكن يقنت يف صالة الفجر عند احلاجة وانلازلة -صىّل اهلل عليه وسلّم-املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه  .1

تر، إالَّ أن تْنل باملسلمني نازلة، فيقنت لك مصلٍّ يف مجيع الصلوات، لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما قال شيخ اإلسالم: ال يقنت يف غري الو .2
 .لم يقنت دائًما يف يشء من الصلوات -صىل اهلل عليه وسلم-يناسب تلك انلازلة، ومن تدبر السنة علم علًما قطعيًّا أنَّ انليبَّ 

ار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع، وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض نقل أبو مالك األشجيع عن أبيه أن االستمر .3
، ولم يسمع -ريض اهلل عنهم-وهو ابن عرش سنني، وصىّل وراء اخللفاء الراشدين  -صىّل اهلل عليه وسلّم-األحيان، ألن أباه قد صىّل خلف انليب 

 .راتبة  نلقل نقاًل صحيحاً أحداً منهم يقنت يف الفجر بغري سبب، ولو اكن سنة 

 املراجع:املصادر و

م.   توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة  2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
اململكة العربية  -للشيخ األبلاين، دار املعارف، الرياض م.  سلسلة األحاديث الضعيفة،  2003 - ـه 1423األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، 

اململكة العربية  -م.  بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 1992 - ـه 1412السعودية، الطبعة: األوىل، 
 .ه1428 1املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط م.  منحة العالم يف رشح بلوغ 2014 - ـه 1435السعودية الطبعة: األوىل، 

   (10933) الرقم املوحد:

يقنت  -صىل اهلل عليه وسلم-ما زال رسول اهلل 
  يف الفجر حىت فارق اَلنيا

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, seguía realizando la súplica del qunut 
en la oración del alba (fayr) hasta que dejó 

este mundo terrenal. 

 :احلديث .1787
ما زال »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

يقنت يف الفجر  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 «.حىت فارق ادلنيا

** 

1787. EL HADIZ: 

De Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

seguía realizando la súplica del qunut en la oración del 

alba (fayr) hasta que dejó este mundo terrenal.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه -يدل احلديث الرشيف ىلع أن انليب 
لم يزل مواظباً ىلع القنوت يف صالة الفجر  -وسلم

، لكن احلديث ال يصح، -تعاىل-حىت توفاه اهلل 
عليه -وليس يف معناه ما يثبت، واملعروف من هديه 

لقنوت يف انلوازل يف سائر هو ا -الصالة والسالم
 .الصلوات

** 

Este noble hadiz indica que el Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, seguía realizando la súplica del 

qunut en la oración del alba (fayr) hasta que Al-lah 

tomó su vida. No obstante, el hadiz no es verídico y no 

hay nada que reafirme que así fue. Los que se conoce 

de él, Al-lah le bendiga y le dé paz, es que realizaba la 

súplica del qunut cuando le alcanzaba algún mal y que 

lo hacía en todas las oraciones. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخرجه النسايئ وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 املفصل : هو من احلجرات إىل آخر القرآن، سيم مفصاًل؛ لكرثة فواصله، ولقَص سوره. •

 :فوائد احلديث
 .زئة القرآن، والصالة بهذه اتلجزئةمرشوعية هذه الصفة، من اتلطويل فيما يطول، واتلخفيف فيما خيفف، ويف جت .1

الَْفْجِر اَكَن  احلكمة يف اتلطويل يف صالة الصبح: أنَّ مالئكة الليل ومالئكة انلهار حيَضونها؛ كما قال تعاىل: }َوقُْرآَن الَْفْجِر إِنَّ قُْرآنَ  .2
يلدرك انلاس الصالة، وأما تقصري املغرب فلقَص وقتها، وبيق ({ ]اإلرساء[، وألنَّه يقع يف وقت غفلة بانلوم، فاحتاج إىل اتلطويل؛ 78َمْشُهوًدا )

 .الظهر والعَص والعشاء ىلع األصل، يف أنَّ الصالة تكون وسًطا، فال ختفف عن مستحبات الصالة، وال تثقل ىلع العاجزين

ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل 
فصلينا وراء ذلك  -اهلل عليه وسلم من فالن 

اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر، وخيفف 
 يف األخريني

 

Nunca recé detrás de alguien cuya oración 
se pareciera más a la oración del Mensajero 

de Alah -la paz y las bendiciones sean con 
él- que la de fulano, entonces rezamos 

detrás de esa persona y alargaba las dos 
primeras rakaat del Duhr y acortaba las dos 

últimas, acortaba la oración del Asr, en el 
Magrib recitaba suras cortas, en el Isha 

recitaba la sura del sol y otras parecidas y 
en la oración del Fayer recitaba dos suras 

largas. 

 :احلديث .1788
ما صليت وراء »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من 
يطيل  فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن -فالن 

األويلني من الظهر، وخيفف يف األخريني، وخيفف يف 
العَص، ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل، ويقرأ يف 
العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ يف الصبح 

 «.بسورتني طويلتني

** 

1788. EL HADIZ: 

Nunca recé detrás de alguien cuya oración se 

pareciera más a la oración del Mensajero de Alah -la 

paz y las bendiciones sean con él- que la de fulano, 

entonces rezamos detrás de esa persona y alargaba 

las dos primeras rakaat del Duhr y acortaba las dos 

últimas, acortaba la oración del Asr, en el Magrib 

recitaba suras cortas, en el Isha recitaba la sura del sol 

y otras parecidas y en la oración del Fayer recitaba dos 

suras largas.Narró Abu Huraira -Alah se complazca de 

él -" :  

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

شبيه يبني احلديث أن أحد أئمة املسجد انلبوي اكن 
واكن  -صىل اهلل عليه وسلم-الصالة بصالة انليب 

يقتدي به يف اتلطويل يف الركعتني األويلني من الظهر 
واتلخفيف يف األخريني ويف العَص أيضاً، والقراءة يف 
املغرب بقصار املفصل ويف العشاء بالليل إذا يغىش 

 ومثيالتها، واتلطويل يف صالة الصبح.

** 

El hadiz informa que uno de los imam de la mezquita 

del Profeta era el que hacía la oración más parecida a 

la oración del Profeta -la paz y las bendiciones sean 

con él- solía alargar las dos primeras rakaa del Duhr y 

acortar las dos ultimas, lo mismo en el Asr, en el Magrib 

recitaba suras cortas y en el Isha la sura del Sol y otras 

parecidas, mientras que en la oración del Fayr se 

alargaba. 
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صىّل اهلل عليه -ها بأصحابه، وقد قال ويصيل مثل صالته اليت اكن يصلي -صىّل اهلل عليه وسلّم-ينبيغ لإلمام أن يتحرى االقتداء بانليب  .3
، وىلع اإلمام أن يرايع حال من خلفه ممن حيتاج إىل اتلخفيف من كبري السن أو ضعيف القوة أو صاحب «صلوا كما رأيتموين أصيل»: -وسلّم

 .احلاجة، واهلل تعاىل أعلم

غرب، فاملداومة عليه خالف السنة، واحلق أنَّ القراءة يف عدم االقتصار ىلع قصار املفصل يف صالة امل -صىل اهلل عليه وسلم-هدي انليب  .4
، املغرب تكون بطوال املفصل وقصاره، وسائر السور، قال ابن عبد الرب: روي أنه قرأ باألعراف، والصافات، وادلخان، والطور، وسبح، واتلني

 .واملرسالت، واكن يقرأ فيها بقصار املفصل، ولكها آثار صحاح مشهورة

الراجح يبتدىء من سورة احلجرات، وينتيه بآخر القرآن، فطوال املفصل من احلجرات إىل سورة انلبأ، ووسطه من انلبأ إىل  املفصل ىلع .5
 .الضىح، والقصار من الضىح إىل آخر القرآن، وسيم مفصاًل؛ لكرثة فواصله

 املراجع:املصادر و

بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -م.  2003 - ـه 1423الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. -
سنن النسايئ. مكتب املطبواعت  -م.  2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

صحيح وضعيف  -ه. 1428 1يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط منحة العالم -. 1406حلب. الطبعة اثلانية ،  -اإلسالمية 
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة  -املجاين  -سنن النسايئ، للشيخ األبلاين. مصدر الكتاب : برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية 

بريوت، الطبعة اثلانية، -بن عبداهلل اتلربيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليممشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد -باإلسكندرية. 
 .ه1399

   (10918) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم 
فيصيل ركعتني، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال 

 وجبت َل اجلنة
 

Todo musulmán que perfeccionara su 
ablución y luego rezara dos rakaas, 

consagrado y entregado por completo en 
ella, será merecedor del Jardín. 

 :احلديث .1789
، قال: اكنت علينا -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر

راعية اإلبل فجاءت نَوبيت فَروَّْحتُها بَعيِشٍّ فأدركُت 
قائما حُيدث انلاس  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ما من مسلم يتوضأ فيُحسن »وهل: فأدركت ُمن ق
وُُضوءه، ثم يقوم فيصيل ركعتني، مقبل عليهما بقلبه 

، قال فقلت: ما أجود هذه «ووجهه، إال وَجَبْت هل اجلنة
فإذا قائل بني يدي يقول: اليت قبلها أجود فنظرُت فإذا 
عمر قال: إين قد رأيتك جئت آنفا، قال: "ما منكم 

الوضوء ثم يقول:  -ِبغُ أو فيُس-من أحد يتوضأ فيبلغ 
أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا عبد اهلل ورسوهل إال 

 «.فتُِحْت هل أبواب اجلنة اثلمانية يدخل من أيها شاء

** 

1789. EL HADIZ: 

De Uqbata Ibn Amir, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “Teníamos que sacar a pastar a los camellos por 

turnos, y llegó mi turno. Cuando los traje por la tarde, 

encontré al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, de pie hablando con la gente. Alcancé a escuchar 

cuando dijo: “Todo musulmán que perfeccionara su 

ablución y luego rezara dos rakaas, consagrado y 

entregado por completo en ella, será merecedor del 

Jardín”. Dijo: “Dije: ‘qué gran generosidad”, pero una 

persona me interrumpió y dijo: “La anterior era aún 

mejor y más generosa”. Miré y vi a Úmar. Me dijo: “Veo 

que acabas de llegar…”. Había dicho: “A cualquiera de 

vosotros que completara o perfeccionara su ablución y 

después dijera: ‘Ashhadu an La ilaha illa Al-lah 

wahdahu la sharíka lahu, wa ashhadu anna 

Muhammadan abduhu wa rasúluh’ (Atestiguo que no 

hay más dios que Al-lah, único y sin asociado, y 

atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero), 

se le abrirían las ocho puertas del Jardín, y podrá entrar 

por la que quiera de ellas.”’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

حييك هذا احلديث ما جاء من اذلكر املستحب عقب 
عقبة بن اعمر: " اكنت علينا راعية  الوضوء: فيف قول

اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعىش" معىن هذا الالكم 
أنهم اكنوا يتناوبون  ىلع ريع إبلهم فيجتمع اجلماعة 
ويضمون إبلهم بعضها إىل بعض فرياعها لك يوم 
واحد منهم؛ يلكون أرفق بهم، وينَصف ابلاقون يف 

يْع. وأما قوهل: "روحتها  مصاحلهم، والراَِعية يه الرَّ
بعيش" أي رددتها إىل مراحها يف آخر انلهار، وَتَفرَّْغت 
من أمرها، ثم جئت إىل جملس رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم. وقوهل صىل اهلل عليه وسلم: )فيصيل 
ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه(  مقبل: أي وهو 
مقبل، وقد مجع صىل اهلل عليه وسلم بهاتني اللفظتني 

اع اخلضوع واخلشوع؛ ألن اخلضوع يف األعضاء، أنو

** 

Este hadiz narra las menciones que deberían 

pronunciarse después de realizar la ablución. En el 

relatod de Uqbata Ibn Amir, Al-lah esté complacido con 

él, que dijo: “Teníamos que sacar a pastar a los 

camellos por turnos, y llegó mi turno”, esto significa que 

solían juntar sus camellos en grupo y los sacaban a 

pastar por turnos, de modo que cada día le tocaba a 

uno de ellos. Así era más liviano para ellos y podían 

dedicarse a otros asuntos. “Cuando los traje por la 

tarde”, esto es que volvió con el ganado a última hora 

de la tarde y ya había terminado su cometido. Luego 

fue a donde se encontraba el Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, hablando con sus compañeros. 

Cuando el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, dice: “Todo musulmán que perfeccionara su 

ablución y luego rezara dos rakaas, consagrado y 

entregado por completo en ella, será merecedor del 

Jardín”. Con esto, el Mensajero de Al-lah une las dos 

condiciones del sometimiento y la entrega que debe 
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 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فيسبغ : اإلسباغ اإلتمام واإلكمال، وإيصال املاء إىل مجيع العضو من أعضاء الوضوء. •
 .اجلنة : دار انلعيم يف اآلخرة، مجعها جنان •

 :فوائد احلديث
 .فضيلة الوضوء، وما يعود به ىلع صاحبه من اثلواب اجلزيل .1

 .مرشوعية إسباغ الوضوء وإتمامه، وصالة ركعتني خبشوع بعده، وما حيصل به من األجر العظيم .2

 .فضل هذا اذلكر اجلليل، وأنه سبب السعادة األبدية، وهو مستحب .3

 .ب يف دخول اجلنةأن إسباغ الوضوء، واإلتيان بعده بهذا اذلكر، من أقوى األسبا .4

 .إثبات ابلعث، واجلزاء بعد املوت .5

 .إثبات وجود اجلنة وأن أبوابها ثمانية .6

 يف احلديث ديلل ىلع مرشوعية اجلمع بني الطهارتني ويه: الطهارة من احلدث، والطهارة من الرشك وسائر ابلدع، ألن الشهادتني فيها طهارة .7
 .من الرشك وابلدع

واخلشوع بالقلب. ومعىن قول عقبة: "ما أجود هذه 
"يعين هذه اللكمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة، 
وجودتها من جهات، منها: أنها سهلة متيرسة يقدر 
عليها لك أحد بال مشقة، ومنها أن أجرها عظيم.  

أما قوهل صىل اهلل عليه قوهل: "جئت آنفا" أي قريبا  و
وسلم: )فيبلغ أو يسبغ الوضوء(: الرتدد من الراوي 
وهما بمعىن واحد، أي: يتمه ويكمله فيوصله 
مواضعه ىلع الوجه املسنون، عليه يستحب 
للمتويضء أن يقول عقب وُُضوئه: أشهد أن ال هلإ إال 
اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل، 

َضمَّ إيله ما جاء يف رواية الرتمذي متصال وينبيغ أن يُ 
بهذا احلديث: )امهلل اجعلين من اتلوابني واجعلين 
من املتطهرين(. ويستحب أيضا: أن يضم إيله ما رواه 
النسايئ يف كتابه عمل ايلوم والليلة مرفواع: 
)سبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت، 

 إيلك(.وحدك ال رشيك لك، أستغفرك وأتوب 

haber en la oración: la consagración y entrega de 

cuerpo y alma. “Dije: ‘qué gran generosidad”, esto es, 

lo que había dicho el Mensajero de Al-lah es, por una 

parte, fácil y sencillo y, por otra, no requiere ningún 

esfuerzo para nadie. Pero una persona me interrumpió 

y dijo: “La anterior era aún mejor y más generosa”. Miré 

y vi a Úmar. Me dijo: “Veo que acabas de llegar…”. 

Había dicho: “A cualquiera de vosotros que completara 

o perfeccionara su ablución”. La duda es del narrador 

del hadiz, aunque las dos palabras tiene el mismo 

significado, esto es, realizar la ablución tal y como 

consta en la Sunna. Y después dijera: ‘Ashhadu an La 

ilaha illa Al-lah wahdahu la sharíka lahu, wa ashhadu 

anna Muhammadan abduhu wa rasúluh’ (Atestiguo que 

no hay más dios que Al-lah, único y sin asociado, y 

atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero). 

Debería añadirles lo que ha narrado At-Tirmidí, en el 

relato recopilado por Muslim: Allahumma iyalní min at 

tawabina wa iyalní min al mutatahhirina.’ (‘¡Oh Al-lah, 

hazme de los que se arrepienten y hazme de los que 

se purifican!). Asimismo se le podría añadir lo que ha 

narrado Al-Nisa’i transmitido del Mensajero de Al-lah, 

en su libro “Amal al-yaum wa al-layla”, que dijo: 

“Subhánaka allahumma wa bi hamdika, ashhadu an la 

ilaha illa Anta, astagfiruka wa atubu ilaika” (¡Oh Al-lah, 

por Tu gloria y Tu alabanza. Atestiguo que no hay dios, 

sino Tú. A Ti te pido el perdón y a Ti me giro 

arrepentido!). 
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 املراجع:املصادر و

ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5ط توضيح األحاكم للشيخ البسام،
 بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. ه1392 بريوت، –، دار إحياء الرتاث العريب 2بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي، ط

 .ح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىلصال الشيخ تأيلف املرام،
   (8388) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرَّ َع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجال 
من قريش جيرون شاة هلم مثل احلمار، فقال هلم 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: لو أخذتم 
إهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال رسول اهلل صىل اهلل 

 عليه وسلم: يطهرها املاء والَقَرظ

 

Algunos hombres de la tribu de Quraich 
pasaron delante del Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, arrastrando una 
oveja muerta. Él les dijo: ‘Podéis 

aprovechar su piel’. Le dijeron: ‘Pero está 
muerta’. Les dijo: ‘el agua y las hojas de la 

acacia la purificarán.’ 

 :احلديث .1790
ُحٍد، فوَقع 

ُ
عن العايلة بنت ُسبَيع قالت: اكن يل غنم بأ
صىل اهلل -فيها املوت، فَدَخلُْت ىلع ميمونة زوج انليب 

، فَذَكْرُت ذلك هلا، فقالت يل ميمونة: لو -عليه وسلم
َخْذِت ُجلُوَدها َفاْنتََفْعِت بها. فقالت: َأو حَيِ 

َ
لُّ ذلك؟ أ

 -صىل اهلل عليه وسلم-قالت: نعم، مرَّ ىلع رسول اهلل 
ون شاة هلم مثل احلمار، فقال هلم  رجال من قريش جَيُرُّ

لو أخذتم »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
صىل اهلل -قالوا: إنها َميْتَة. فقال رسول اهلل «. إَِهاَبَها

رها املاء والَقَرظ»: -عليه وسلم  «.ُيَطهِّ

** 

1790. EL HADIZ: 

De Alaaliya Bint Subai’ que dijo: “Tenía ovejas en Uhud 

pero enfermaron y murieron, así que fue a ver a 

Maimuna, esposa del Mensajero del Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, y le conté lo que me había 

sucedido. Ella me dijo: ‘puedes aprovechar sus pieles’. 

Le dije: ‘¿pero me está permitido hacerlo?’ Ella 

contestó: ‘Sí, puesto que algunos hombres de la tribu 

de Quraich pasaron delante del Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, arrastrando una oveja muerta. 

Él les dijo: ‘Podéis aprovechar su piel’. Le dijeron: ‘Pero 

está muerta’. Les dijo: ‘el agua y las hojas de la acacia 

la purificarán.”’ 

 حسن  :درجة احلديث
** 

Hadiz aceptable (Hasan) 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنه اكن هلا غنم  -رمحها اهلل-خترب العايلة بنت ُسبَيع 
ذلك، ثم إنها وقع فيها املوت بسبب املرض أو غري 

فأشارت  -ريض اهلل عنها-ذهبت وأخربت ميمونة 
عليها باالنتفاع جبلودها. فقالت: وهل جيوز االنتفاع 
جبلودها بعد موتها؟  قالت: نعم جيوز ذلك، ثم إنها 
استدلت لقوهلا بقصة مشابهة قد وقعت، ويه: أن 

: مرَّ عليه رجال من -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
ون شاة هلم َكَجرِّ احلمار إلبعادها  قريش جَيُرُّ

واتلخلص منها، أو أنها اكحلمار يف ضخامتها.  فقال 
: لو انتفعتم به -صىل اهلل عليه وسلم-هلم رسول اهلل 

بداًل من أن يرىم. فقالوا: إنها َميْتَة، وكأنهم ظنوا أن 
ال يدري أنها ميتة،  -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول 

ام جبميع أجزائها نلجاستها. وهم يعرفون أن امليتة حر
أن دبَاغها  -صىل اهلل عليه وسلم-فأخربهم الرسول 

باملاء والَقرظ جيعل من هذه املادة انلجسة مادة 
 .طاهرة

** 

Alaaliya Bint Subai’, Al-lah la cubra con su misericordia, 

informa que tenía ovejas pero enfermaron y murieron, 

así que fue a ver a Maimuna, Al-lah esté complacido 

con ella, y le contó lo que le había sucedido. Ella me 

dijo que puede aprovechar sus pieles. Alaaliya le dije: 

¿pero me está permitido hacerlo si están muertas? 

Maimuna le contestó que sí y le contó como prueba una 

historia parecida que había ocurrido con el Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz: que algunos 

hombres de la tribu de Quraich pasaron delante del 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

arrastrando una oveja muerta como quien arrastra un 

burro para apartarla. Él les dijo: podéis aprovechar su 

piel en vez de tirarla. Ellos le dijeron: ‘Pero está 

muerta’, es como si hubieran creído que el Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, no supiera que 

estaba muerta y ellos sabían que el animal cadáver 

está prohibido en todas sus parte por estar impuro. No 

obstante, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, les informó que curtir su piel con agua y hojas de 

acacia la purificarán. 
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 رواه أبو داود وأمحد. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
لم، يُْدبَغ حِبَبِّه جدل امليتة، واكن ادلِّ  •  .بَاغ معروفًا بالَقَرظ عند العربالَقَرظ : َحبُّ شجر السَّ

 .اإلَهاب : هو اجلدل قبل َدبِْغه •

 :فوائد احلديث
فيجوز جيوز استعمال جدل امليتة املدبوغ يف ايلابسات واملائعات، وجيوز لبسه وافرتاشه وغري ذلك من االستعماالت، كما أنَّه ذو قيمة مايلة،  .1

 .اتلَصف فيه بأنواع اتلَصفات من بيٍع وغريه

اة  .2 بَاغ، ومثل الشاة غريها من احليوانات احلالل أكلهاأن جدل الشَّ  .امليتة يطهر بادلِّ

ان، أو غريهما من .3 مَّ  جيوز ادلباغ بكل يشٍء ينشف فضالت اجلدل، ويطيبه ويزيل عنه انلنت والفساد، سواٌء اكن من الَقَرظ، أو قشور الرُّ
 .املنقيات الطاهرات، وال يشرتط املاء

 املراجع:املصادر و

ن حنبل، سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العَصية، صيدا، بريوت.   مسند اإلمام أمحد ب
ة أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسس

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم 2001ه، 1421الرسالة، الطبعة: األوىل
د الرمحن البسام، مكتبة م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عب2006ه، 1427بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

 .م. رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية2003ه، 1423األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 
   (8366) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-بو هريرة أ اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 مطل الغين : تأخري القادر ىلع األداء ما استحق أداؤه بغري عذر. •
 .ظلم : حيرم عليه، والظلم: وضع اليشء يف غري حمله، واملطل ظلم ألنه وضع املنع موقع القضاء •

تبَع أحدكم َع ميلء 
ُ
مطل الغِن ظلم، وإذا أ

  فليتبع

Retrasar una deuda, pudiendo pagarla, es 
una injusticia. El que sea deudor al haber 

tomado una cantidad prestada de otra 
persona y al mismo tiempo es acreedor de 
otra persona por haberle prestado dinero, 

puede y debe aceptar el cambio de que 
deudor/acreedor eso le garantiza el pago. 

 :احلديث .1791
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

تِْبَع »قال:  -اهلل عليه وسلم
ُ
َمْطُل الغين ظلم، وإذا أ

 «.أحدكم ىلع َميِلٍء فَلْيَتْبَعْ 

** 

1791. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

“Retrasar una deuda, pudiendo pagarla, es una 

injusticia. El que sea deudor al haber tomado una 

cantidad prestada de otra persona y al mismo tiempo 

es acreedor de otra persona por haberle prestado 

dinero, puede y debe aceptar el cambio de que 

deudor/acreedor eso le garantiza el pago.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث الرشيف أدب من آداب املعاملة 
يأمر املدين  -صىل اهلل عليه وسلم-احلسنة. فهو 

حبسن القضاء، كما يرشد الغريم إىل حسن املطابلة. 
أن الغريم إذا طلب  -صىل اهلل عليه وسلم-فبني 
، أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة، فإن تأخري حقه

حقه عند الغين القادر ىلع الوفاء، ظلم هل، أنه دون 
حقه بال عذر. وهذا الظلم يزول إذا أحال املدين 
الغريم ىلع ميلء يسهل عليه أخذ حقه منه، فَلْيَْقبَل 
الغريم احلوالة حينئذ. فيف هذا حسن االقتضاء منه، 

ا أن فيه إزالة الظلم بما لو بيق وتسهيل الوفاء، كم
 ادلين بذمة املدين املماطل.

** 

Este noble hadiz nos ofrece una de las pautas del buen 

trato. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

le ordena al deudor haya tomado una cantidad 

prestada devolverla de buena forma, así como guía al 

acreedor que haya prestado el dinero a que lo pida de 

buena forma. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, deja claro que si el acreedor pide que se le 

devuelva la cantidad que prestó o lo insinúa sin llegar 

a pedirlo, es una injusticia el no devolvérselo si el 

deudor tiene posibilidades de pagarlo, ya que le está 

privando de su derecho sin justificación. Esta injusticia 

dejaría de existir si el deudor le ofrece al acreedor otra 

forma que le hace más viable el poder pagar su deuda, 

como por ejemplo pasar su deuda a otra persona que 

pueda garantizar el pago. El acreedor debe aceptar en 

ese caso, ya que podría suponer para él mejores 

garantías de que va a recibir su dinero, y que se 

cumplirá con el compromiso, además de que supone 

disipar la injusticia que le suponía el deudor que no iba 

a pagar su deuda. 
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 .بماهل: القدرة ىلع الوفاء. وبدنه: إماكن إحضاره بمجلس احلكم. وقوهل: أن ال يكون مماطالميلء : هو امليلء بماهل، وبدنه، وقوهل:  •

 .فليتبع : فليقبل اإلحالة؛ ألنه ال يتعذر استيفاء احلق منه عند االمتناع بل يأخذه احلاكم قهرا ويوفيه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم مطل الغىّن، ووجوب وفاء ادلين اذلي عليه لغريمه .1

 .ملتمكن من األداء، أما الفقري، أو العاجز ليشء من املوانع، فهو معذوراتلحريم خاص بالغين ا .2

ليه؛ حتريم مطابلة املعرس، ووجوب إنظاره إىل امليرسة؛ ألن حتريم املطل ووجوب الوفاء متعلقان بالغىن القادر. أما املعرس فيحرم اتلضييق ع .3
 .ألنه معذور، و مالحقته بادلين حرام

 .املدين، بأن ال يماطل الغريم، وفيه حسن االقتضاء من الغريم بأن يقبل احلوالة إذا أحاهل املدين ىلع ميلء يف احلديث حسن القضاء من .4

 .ظاهر احلديث أنه إذا أحال املدين الغريم ىلع ميلء، وجب عليه قبول احلوالة .5

 .مفهومه أنه ال جيب ىلع املحال قبول احلوالة إذا أحاهل ىلع غري ميلء .6

( 3( صادقا بوعده، فليس بمماطل. )2( أن يكون قادراً ىلع الوفاء، فليس بفقري. )1يلء" بأنه ما اجتمع فيه ثالث صفات: )فرس العلماء "امل .7
 .يمكن جلبه إىل جملس احلكم، فال يكون صاحب جاه، أو يكون أباً للمحال، فال يسمح القايض هل بمرافعته

ه ملا اكن املطل ظلماً من املدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول احلوالة ىلع من قال العلماء: إن مناسبة اجلمع بني هاتني اجلملتني أن .8
 .ال يلحقه منه رضر وهو امليلء

 .ظاهر احلديث، انتقال ادليْن من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه .9

 .ماطلةاإلرشاد إىل ترك األسباب القاطعة الجتماع القلوب، ألن ذلك هو احلكمة يف الزجر عن امل .10

 املراجع:املصادر و

، دار اثلقافة 2عمدة األحاكم من الكم خري األنام، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
م.  تيسري العالم رشح  2006 – 1427ه. تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل 1408العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 

مكتبة  -، مكتبة الصحابة، اإلمارات 10عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. صحيح 1422يق, ط ه. صحيح ابلخاري, حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص, دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلا1426اتلابعني، القاهرة، 

 .مسلم, حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق, دار إحياء الرتاث العريب
   (6141) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

من السنة إذا تزوج ابلكَر َع اثليب: أقام 
عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج اثليب: أقام 

 عندها ثالثا ثم قسم
 

Es parte de la sunna de nuestro Mensajero 
que, cuando se casaba con una mujer 

virgen estando casado con otra esposa que 
ya ha estado casada antes, pasaba con ella 
siete días seguidos y luego volvía a dividir 

su tiempo equitativamente entre sus 
esposas. Y, cuando se casaba con mujer que 
ha estado casada antes, pasaba con ella tres 

días seguidos y luego volvía a dividir su 
tiempo equitativamente entre sus esposas. 

 :احلديث .1792
من السنة »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

َج ابِلْكَر ىلع اثلَّيِِّب: أقام عندها سبعا ثم قََسَم.  إذا تََزوَّ
َج اثلَّيَِّب: أقام عندها ثالثا ثم َقسَ  قال أبو «.  مَ وإذا تََزوَّ

نًَسا َرَفَعُه إىل انليب 
َ
-قالبة:" ولو ِشئُْت لَُقلُْت: إنَّ أ

 «.-صىل اهلل عليه وسلم

** 

1792. EL HADIZ: 

De Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con él, que 

dijo: “Es parte de la sunna de nuestro Mensajero que, 

cuando se casaba con una mujer virgen estando 

casado con otra esposa que ya ha estado casada 

antes, pasaba con ella siete días seguidos y luego 

volvía a dividir su tiempo equitativamente entre sus 

esposas. Y, cuando se casaba con mujer que ha 

estado casada antes, pasaba con ella tres días 

seguidos y luego volvía a dividir su tiempo 

equitativamente entre sus esposas”. Dijo Abu Qalaba 

al respecto: “Si quieres, puedes decir que Anas Ibn 

Malik lo transmitido del Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz.” 

 حصحي  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

من السنة أنه إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب، أقام عندها 
سبًعا يؤنسها، ويزيل وحشتها وخجلها، لكونها 
حديثة عهد بالزواج، ثم قسم لنسائه بالسوية. وإذا 
تزوج اثليب أقام عندها ثالثًا، لكونها أقل حاجة إىل 

هذا هذا من األوىل. وهذا احلكم الرشيد، َجاء يف 
احلديث اذلي هل حكم الرفع، ألن الرواة إذا قالوا: 

صىل اهلل -من السنة، فال يقصدون إال سنة انليب 
، فقال أبو قالبة الراوي عن أنس: "لو -عليه وسلم

شئت لقلت إن أنًسا رفعه"؛ ألنه عندي مرفوع فهو 
عندي بلفظ: "من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع. 

-ناه املضاف إىل انليب والرفع واحلديث املرفوع مع
، مثل قول الراوي: قال رسول -صىل اهلل عليه وسلم

 كذا. -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

** 

Forma parte de la sunna de nuestro Mensajero que, 

cuando se casaba con una mujer virgen estando 

casado con otra esposa que ya ha estado casada 

antes, pasaba con ella siete días seguidos haciendo 

vida conyugal con ella, acompañándola para que no se 

sienta sola y con el fin de que pierda el pudor y la 

vergüenza, puesto que acaba de conocer la vida 

matrimonial. Pasados esos días volvía a dividir su 

tiempo equitativamente entre sus esposas. Y, cuando 

se casaba con mujer que ha estado casada antes, 

pasaba con ella tres días seguidos, puesto que por su 

experiencia no necesita tanto de su compañía. Este 

ilustrativo dictamen viene citado en este hadiz que es 

transmitido del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz. Ya que los narradores del hadiz si dicen que 

un hadiz forma parte de la sunna, se están refiriendo a 

la tradición de nuestro Mensajero, Al-lah le bendiga y 

le dé paz. 
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 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 إذ ذلك هو املتبادر من قول الصحايب "من السنة". -سلمصىل اهلل عليه و-من السنة : سنة انليب  •
 .إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب : أي اكنت عنده ثيب فزتوج معها بكًرا •

صىل -لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إىل انليب : ألنه عندي مرفوع فهو عندي بلفظ: "من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع. الرفع نسبة القول للنيب  •
 .كذا -صىل اهلل عليه وسلم-، مثل قول الراوي: قال رسول اهلل -اهلل عليه وسلم

 .وإذا تزوج اثليب : أي ىلع بكر قبلها •

 :فوائد احلديث
، وقد رصح بذلك سالم بن -صىل اهلل عليه وسلم-قول الراوي "من السنة كذا" يف حكم املرفوع ، ألن الظاهر أنه ينَصف إىل سنة الرسول  .1

؟ فقال هل سالم: وهل -صىل اهلل عليه وسلم-بن عمر للحاج : إن كنت تريد السنة، هل يريد سنة انليب عبد اهلل بن عمر للزهري ملا سأهل عن قول ا
 .يعنون بذلك إال سنته

 .إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب، أقام عندها سبعا يؤنسها، ويزيل وحشتها وخجلها، لكونها حديثة عهد بالزواج، ثم قسم لنسائه بالسوية .2

 .ها ثالثا، لكونها أقل حاجة إىل هذا من األوىلإذا تزوج اثليب أقام عند .3

 املراجع:املصادر و

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
ه. عمدة األحاكم من 1381، دار الفكر، دمشق، 1، طه. اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

، دار 2الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر األرناؤوط، ط
، دار طوق انلجاة )مصورة عن 1د زهري بن نارص انلارص، طه. صحيح ابلخاري، حتقيق: حمم 1408اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 .ه1423ه. صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1422السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 

   (6145) الرقم املوحد:
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 .متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 فقد أدرك الصبح : أي: أدرك صالة الصبح أداء. •

 :فوائد احلديث
مس، وأن العَص تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تغرب الشمس، وتكون أن صالة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الش .1

 .الصالة أداء

 .أن من أدرك أقل من ركعة، ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه ال يكون مدراك للوقت .2

بذلك وقت االختيار، ال أنه  ، أن املراد«ووقت العَص ما لم تصفر الشمس»يف حديث ابن عمرو:  -صىّل اهلل عليه وسلّم-بيان أن املراد بقوهل  .3
 آخر وقت العَص؛ إذ لو اكن آخر وقت العَص هو االصفرار لم يكن من صىّل ركعة قبل الغروب مدراًك هلا، فيستفاد من هذين احلديثني أن هذه

 .الصالة هلا وقتان: وقت اختيار ووقت رضورة، وبهذا جتتمع األحاديث وال تتعارض

 .لشمس ال جيوز؛ ألن هذا وقت رضورة، نيه عن الصالة فيهتأخري صالة العَص إىل اصفرار ا .4

 املراجع:املصادر و

م. صحيح ابلخاري، 2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 
جاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انل

ه. مراعة املفاتيح 1432ه، 1428ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 1422الطبعة: األوىل 

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
ومن أدرك ركعة من العرص  فقد أدرك الصبح،

 قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص
 

Quien alcance a hacer una rakaa del Fayr 
antes de que salga el sol ha alcanzado rezar 

a su hora, y quien alcance a hacer una 
rakaa del Asr antes de que se ponga el sol 

ha alcanzado a rezar a su hora 

 :احلديث .1793
صىل -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-أيب هريرة  عن

بح ركعة قبل »قال: -اهلل عليه وسلم ْدرََك ِمن الصُّ
َ
َمْن أ

ْدرََك ركعة 
َ
بح، ومن أ ْدرََك الُصّ

َ
أن َتْطلَُع الشمس فقد أ

ْدرََك العَص
َ
 .«من العَص قبل أن  َتْغُرَب الشمس فقد أ

** 

1793. EL HADIZ: 

Narró Abu Huraira -Que Alah se complazca de él- que 

el Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean 

con él- dijo: Quien alcance a hacer una rakaa del Fayr 

antes de que salga el sol ha alcanzado rezar a su hora, 

y quien alcance a hacer una rakaa del Asr antes de que 

se ponga el sol ha alcanzado a rezar a su hora 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ألمته آخر وقت  -صىل اهلل عليه وسلم-بنيَّ  انليب 
صاليت الصبح والعَص، فأخرب أن من أدرك ركعة، 
أي: صىل ورفع من الركوع من صالة الصبح قبل أن 

ة الصبح تطلع الشمس، فيكون بذلك قد أدرك صال
أداء؛ لوقوع ركعة يف الوقت، وكذلك من أدرك ركعة 
من صالة العَص قبل أن تغرب الشمس، فيكون 
بذلك قد أدرك صالة العَص أداء؛ لوقوع ركعة يف 

 الوقت.

** 

El Profeta -la paz y las bendiciones de Alah sean con 

él- le explicó a su nación cuando termina el tiempo de 

la oración del Fayr y el Asr, informó que quien consigue 

hacer una rakaa es decir levantarse de la inclinación 

(rukuu) del rezo del Fayr antes de que salga el sol ha 

conseguido rezar a su hora, ya que ha completadoun 

rakaa en su tiempo, de la misma forma quien alcanza 

a realizar un rakka de la oración del Asr antes de que 

se ponga el sol ha conseguido hacer la oración en su 

hora ya que hizo una rakaa en su tiempo. 
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كفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية، بنارس اهلند، الطبعة: رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املبار
 .ه1404اثلاثلة 

   (10602) الرقم املوحد:
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 رواه ابن خزيمة، وابن حبان، واحلاكم. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 الوتر من صالة الليل، ولكنه خيتم به صالتها؛ يلوترها، كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها. .1
 .طلع الفجر، فقد فات وقت الوتر، فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هلأنَّ آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاين، فإذا  .2

يه وذكر ابن املنذر عن مجاعة من السلف: أنَّ للوتر وقتني: اختياري واضطراري، فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاين، واالضطراري ال ينت .3
 .إالَّ بصالة الصبح

 .ظاهر احلديث: أنَّ الوتر اذلي فات وقته إذا اكن تركه من عمد، فإنَّ تاركه فوَّت أجره .4

 املراجع:املصادر و

صحيح ابن حبان برتتيب   1970 - 1390بريوت ،  -صحيح ابن خزيمة، ملحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السليم انليسابوري، املكتب اإلساليم 
 ىلع املستدرك. 1993 – 1414 اثلانية،: ط بريوت، –حتقيق: شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة  ابن بلبان، تأيلف حممد بن حبان بن أمحد بن حبان،

 عبد مصطىف:  حتقيق ،1990 - 1411 األوىل، الطبعة بريوت - العلمية الكتب دار انليسابوري، احلاكم عبداهلل أبو عبداهلل بن حممد الصحيحني،
ه. إرواء الغليل يف ختريج 1423بداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة لع املرام، بلوغ من األحاكم توضيح. عطا القادر

 .1985 – 1405- اثلانية. ط بريوت، –أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم 
   (11276) الرقم املوحد:

  من أدركه الصبح ولم يوتر، فال وتر َل

De Abû Sa‘îd Al Judry,que Allah esté 
satisfecho con él,que el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean 
con él,dijo: “A quien le alcanze el alba sin 
haber hecho el witr lo ha perdido".Sahih 

Ibn Juzaymah. 

 :احلديث .1794
أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

من أدركه الصبح ولم »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-
 «.يوتر؛ فال وتر هل

** 

1794. EL HADIZ: 

De Abû Sa‘îd Al Judry,que Allah esté satisfecho con 

él,que el Profeta,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,dijo: “A quien le alcanze el alba(subh) 

sin haber hecho el witr lo ha perdido." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف أن صالة الوتر تفوت 
باإلصباح أي بطلوع الفجر اثلاين، وهذا الوقت 
االختياري، أما االضطراري كمن استيقظ متأخرا 
فيستمر وقت الفجر هل إىل صالة الصبح؛ لوروده عن 

 .-ريض اهلل عنهم-مجع من الصحابة 

** 

El noble hadiz explica que la salat del witr se pierde con 

la entrada del tiempo del alba,es decir con la aparición 

del segundo fayr.Éste es el 

tiempo"ijtiyary"(optativo),mientras que el tiempo 

idtirary(necesario)es como el que se despierta 

tarde,entonces el tiempo del fayr se alarga hasta la 

salat del subh,debido a que se ha transmitido por varios 

compañeros,que Allah esté complacido con ellos." 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-صىل اهلل عليه وسلم-املدينة : مدينة رسول اهلل  •
 من أسلف، وهو عقد يسلم فيه املشرتي اثلمن نقًدا، وحيصل ىلع السلعة مؤجلًة أو مقسطًة، تسىم سلًما وتسىم سلًفا، -بضم أوهل-يسلفون :  •

اتلمر، وسيم سلما لتسليم رأس املال يف املجلس، وسلفا: تلقديمه، مثاهل: أن تعطي مزاراًع ألف ريال ىلع أن يعطيك بعد ستة أشهر مائة كيلو من 
 .مع بيان نوعه

 .يف كيل معلوم : إذا اكن املسلَم فيه مكيال •

 .ووزن معلوم : إذا اكن املسلَم فيه موزونا والواو بمعىن أو •

من أسلف يف َشء فليسلف يف كيل معلوم، 
 Quien pida fiado algo, que su cantidad, su  مووزن معلوم، إىل أجل معلو

peso y su plazo de pago sean conocidos. 

 :احلديث .1795
قال: قدم  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس 

املدينة، وهم  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
يُسلفون يف اثلمار: السنة والسنتني واثلالث، فقال: 

علوم، ووزن من أسلََف يف يشء فليُسلف يف كيل م»
 «.معلوم، إىل أجل معلوم

** 

1795. EL HADIZ: 

De Abdallah Ibn Abbas, que Al-lah esté complacido de 

ambos, [atribuido al Mensajero de Al-lah]: Cuando el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, llegó a 

Medina, encontró que dejaban fiados los frutos de la 

cosecha por un año, dos o tres. Les dijo: “Quien pida 

fiado algo, que su cantidad, su peso y su plazo de pago 

sean conocidos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

للمدينة مهاجًرا  -صىل اهلل عليه وسلم-قدم انليب 
ألنهم -كما هو معلوم، فوجد أهل املدينة من مكة 

يسلفون، وذلك بأن يقدموا اثلمن  -أهل زروع وثمار
من اثلمار، مدة سنة، أو  -املسلم فيه-ويؤجلوا املثمن 

سنتني، أو ثالث سنني، أو أقل أو أكرث ألن هذه املدد 
ىلع هذه  -صىل اهلل عليه وسلم-للتمثيل، فأقرهم 

بيع ما ليس عند ابلائع  املعاملة ولم جيعلها من باب
املفِض إىل الغرر؛ ألن السلف متعلق باذلمم ال 

هلم يف  -صىل اهلل عليه وسلم-األعيان، ولكن بني 
املعاملة أحاكما تبعدهم عن املنازاعت واملخاصمات 
اليت ربما جيرها طول املدة يف األجل فقال: من أسلف 
 يف يشء فليضبط قدره بمكياهل أو مزيانه املعلومني،

ولريبطه بأجل معلوم، حىت إذا عرف قدره وأجله 
انقطعت اخلصومة واملشاجرة، واستوىف لك منهما 

 حقه بسالم.

** 

Cuando el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, emigró a Medina, encontró que los habitantes del 

lugar, los cuales eran gente de cultivos y cosechas, 

fiaban y prestaban, adelantando el precio y retrasaban 

el pago en frutos de la cosecha durante un año, dos o 

tres. El Mensajero de Al-lah les permitió esta práctica 

dejándola fuera del capítulo de compraventa con 

ausencia de la mercancía que es un engaño. Además 

que fiar tiene más que ver con el compromiso de pago 

que con el producto en sí. No obstante, el Mensajero 

de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, les aclaró algunas 

normas que cumplir en esta práctica para evitar los 

conflictos y las rencillas a las que quizás podría llevar 

la dilatación en pagar lo fiado. Así, dijo: “Quien pida 

fiado algo, que su cantidad, su peso y su plazo de pago 

sean conocidos y que tenga un plazo determinado para 

su pago. De este modo, si se conoce su cantidad y 

plazo de entrega, se evitarán los problemas y el 

comprador podrá obtener su derecho como es debido. 



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

463 
 

 :فوائد احلديث
لسلم ما يشرتط يف ابليع، ألنه أحد أنواعه. فالبد أن يكون العقد من جائز اتلَصف، مالك للمعقود عليه، أو مأذون هل فيه، والبد يشرتط يف ا .1

 .فيه من الرضا، وأن يكون املسلم فيه مما يصح بيعه، والبد فيه من القدرة عليه وقت حلوهل، وأن يكون اثلمن واملثمن معلومني

بليع رشوطاً ترجع إىل زيادة ضبطه وحتريره، ئلال تفِض املعاملة إىل الشجار واملخاصمة ، ونأخذ أهم هذه الرشوط من يزيد السلم ىلع رشوط ا .2
ا يُْذَرُع، أو احلديث اذلي معنا: الرشط األول: أن يبني قدر املسلم فيه بمكياهل أو مزيانه الرشعيني، إن اكن مكيال أو موزوناً، أو بذرعه، إن اكن مم

 .إن اكن مما ُيَعد، وال خيتلف املعدود بالكرب أو الصغر أو غريهما، اختالفاً ظاهراً  بَِعّدهِ 

 .الرشط اثلاين اذلي دل عليه احلديث أن يكون مؤجال، والبد يف األجل أن يكون معلوما، فال يصح حاالُّ، وال إىل أجل جمهول .3

 .فَلْيُْسِلْف" ألن السلف هو ابليع، اذلي ُعجَل ثمنه وأجِل مثمنهالرشط اثلالث أن يقبض اثلمن بمجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوهل: " .4

من  الرشط الرابع أن يسلم يف اذلمة ال يف األعيان، وهذا هو اذلي سَوغ العقد، وإن اكن وفاؤه من يشء غري موجود عند ابلائع، وإنما يستوىف .5
 .نلىه يف قوهل: "وال تبع ما ليس عندك" وأن العقد عليه وفق القياسثمار أو زروع لم توجد وقت العقد. وبهذا تبني أن السلم لم يتناوهل ا

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
اإلملام برشح عمدة األحاكم، -ه. 1417داراعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، 

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري، 
 .ه1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-حالق، 

   (6079) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

من أصابه يقء أو راعف أو قلس أو مذي، 
فلينرصف، فليتوضأ ثم يلنب َع صالته، وهو يف 

 ذلك ال يتلكم
 

Quien vomite, sangre por la nariz, regurgite 
o expulse liquido pre seminal que 

interrumpa (el rezo) haga el wudu, retome 
la oración y que no hable durante el 

proceso. 

 :احلديث .1796
ٌء »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  من أَصابه يَقْ

أو راَُعف أو قَلٌَس أو َمْذي، فَلْيَنََْصِف، فليتوضأ ثم 
 «.يِلَنْبِ ىلع صالته، وهو يف ذلك ال يتلكم

** 

1796. EL HADIZ: 

Narró Aisha – Que Alah se complazca de ella- “Quien 

vomite, sangre por la nariz, regurgite o expulse líquido 

pre seminal, que interrumpa la oración, haga el wudu, 

retome la oración y no hable durante el proceso. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صيب يف صالته بهذه 
ُ
معىن احلديث :" أن من أ

يَنََْصِف، فليتوضأ " األشياء املذكورة يف احلديث" َفلْ 
أي خيرج من صالته النتقاض طهارته ، ثم يتوضأ 
جديد. " ثم يِلَنْبِ ىلع صالته " واملعىن: إذا اعد إىل 
الصالة أَتمَّ صالته من حيث قطعها وال يلزمه أن 
يُعيدها من أوهلا. " وهو يف ذلك ال يتلكم " يعىن : أثناء 

ال يتلكم.  خروجه وذهابه للوضوء ورجوعه إىل الصالة
وهذا رشط للبناء، فإن أخلَّ به فسدت صالته، ولزمه 
إاعدتها من أوهلا. لكن هذا احلديث قد ضعفه 
نَد، فقد ضعفه مجع  العلماء من وجهني: األول: السَّ
ارقطين  افيع وأمحد وادلَّ من العلماء منهم : الشَّ
وغريهم، ومن املعارصين األبلاين. اثلاين: املنت: حيث 

ه األشياء اليت يف احلديث من نواقض تقرر أن هذ
جزي بناء آخرها ىلع أوهلا، وال شك أن 

ُ
الوضوء، ثم أ

هذا خمالف ألصول الرشيعة، ومما يدل ىلع ذلك ما 
عن  _ريض اهلل عنه  _ثبت من حديث طلق بن يلع 

:" إذا َفَسا أحدكم  _صىل اهلل عليه وسلم  _انليب 
 الصالة " رواه يف الصالة، فلينَصف، فليتوضأ، ويْلُِعدِ 

أبو داود وغريه وهذا احلديث نص يف املسألة، فإذا 
انتقض وضوء املصيل خبارج من السبيلني، اكلفسا أو 
الَضاط أو املذي أو غري ذلك مما هو خارج من 
السبيلني لزمه اخلروج من الصالة، ثم يستأنف 

 /1صالته بعد أن يتم طهارته.      توضيح األحاكم)

** 

Significado del hadiz: “Quien se vea afectado durante 

su rezo por alguna de estas cosas mencionadas en el 

hadiz que interrumpa (el rezo) y haga el wudu” es decir 

que salga de la oración ya que su purificación se anuló, 

que se purifique nuevamente y retome su oración 

desde donde la dejo y que no la repita desde el 

principio” “Y que no hable durante el proceso” es decir: 

desde que sale de la oración y se dirige a hacer el wudu 

y retorna a la oración no debe hablar, esto es una 

condición, si no la cumple su rezo se invalida y debe 

comenzarlo desde el principio, este hadiz los sabios lo 

han catalogado de débil por dos razones, la primera es 

por la cadena de transmisión por la cual ha sido 

catalogado de débil por algunos sabios como As Shafii, 

Ahmad, Ad Daraqatni entre otros, y algunos 

contemporáneos como Al Albani, la segunda: el hadiz 

mismo, ya que estas cosas mencionadas en el hadiz 

anulan el wudu, tanto la última como la primera, sin 

duda alguna esto contradice los principios de la ley 

islámica, basado en el hadiz de Talq Ibn Ali –Alah se 

complazca de él- el cual narró del profeta – la paz y las 

bendiciones sean con él- “Si alguno de ustedes 

expulsa una ventosidad durante la oración, que 

interrumpa el rezo, se purifique y lo repita” transmitido 

por Abu Daud y otros, este hadiz es un argumento en 

esta situación, si alguien está rezando y su wudu se 

anula por algo que salga por alguna de las dos vías 

naturales, como una ventosidad, liquido pre seminal, 

entre otros que salgan de las vías naturales (genital y 

ano) debe interrumpir el rezo y realizarlo nuevamente 

después de purificarse. Taudih Al Ahkam (1/300) tashil 

Al Ilmam (1/189) Fath Dhul Yalali wal Ikram (1/262) 
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 رواه ابن ماجه راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنها  _اعئشة  اتلخريج:
 بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .يَقْء : اليَقء: اْسِتْفراغ ما يف  الَمِعدة عن طريق الَفم •

 .ف : دم خيرج من األنف بسبب نَِزيف يصيبه ألسباب معروفة عند األطباءراَُع  •

ء الَفم أو دونه •  .قَلَس : اليَقء اذلي ال يزيد عن ِملِّ

 .َمْذي : ماء رقيق لَِزج خيرج عند الُمالعبة أو تََذُكر اجلماعة من قوة الشهوة •

 :فوائد احلديث
 . فيه أن اليَقء والرُّاَعف والَقلس والَمِذي من نواقض الوضوء .1

فيه أن من انتقض وضوؤه بما سبق لزمه اخلروج من الصالة وهل ابِلنَاء ىلع ما مىض من صالته بعد أن يتوضأ، برشط عدم الالكم، لكن  .2
 .احلديث ضعيف كما سبق

 .فيه أن الالكم من ُمبطالت الصالة .3

 املراجع:املصادر و

ارش: دار إحياء الكتب العربية. صحيح اجلامع الصغري سنن ابن ماجه تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انل
ن فوزان بن عبد وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم.  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح ب

وغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة م توضيح األحاكم ِمن بل 2006 _ه  1427اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
م فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني،  2003 - ـه 1423األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

م إرساء بنت عرفةانلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رم
ُ
 .ضان، وأ

   (8398) الرقم املوحد:

( فتح ذي اجلالل 1/189ام)( تسهيل اإلمل300
 (1/262)واإلكرام
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنها-أم حبيبة  اتلخريج:
 مسند اإلمام أمحد. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 َحافَظ : ثَابر وواظب. •

 :فوائد احلديث
مه اهلل  .1 هر واألربع بعدها، فمن َحافظ عليها، حرَّ  .ىلع انلَّار -تعاىل-فضل األربع قبل الظُّ

واتب ليست واجبة، وإنما يه ُمستحبة .2  .أنَّ هذه الرَّ

؛ هلا حكم منها تهيئة نفس املصيل للعبادة قبل ادلخول يف الفريضة، وأما ابلعدية فمن حكمها جرب خلل -أي قبل الفريضة-الرواتب القبلية  .3
 .الفرائض

 .ات، ورفع ادلرجاتللرواتب فوائد عظيمة، من زيادة احلسنات، وتكفري السيئ .4

 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. سنن 1421الطبعة: األوىل،  ه.    مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: مؤسسة الرسالة،1395

ه.    1395الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، 
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انل ارش: املكتبة العَصية، صيدا.  السنن الكربى، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

من حافظ َع أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
  بعدها حرمه اهلل َع انلار

A quien realice con asiduidad cuatro 
postraciones (rakás) antes de la oración del 
mediodía (Dhuhr) y otros cuatro después, 

Al-lah lo librará del Fuego. 

 :احلديث .1797
من َحافَظ »مرفواًع:  -ريض اهلل عنها-ن أم حبيبة ع

َمه اهلل  ىلع أربع َركعات قبل الظهر وأربع بعدها َحرَّ
 «.ىلع انلَّار

** 

1797. EL HADIZ: 

De Umm Habiba, Al-lah esté complacido con ella, que 

el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

“A quien realice con asiduidad cuatro postraciones 

(rakás) antes de la oración del mediodía (Dhuhr) y otros 

cuatro después, Al-lah lo librará del Fuego.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ظ ىلع أربع َركعات قبل معىن حديث : "من َحافَ 
الظهر" يعين: ثَابر وواظب ىلع أربع ركعات قبل 
الظهر. "وأربع بعدها" أي: وواظب ىلع أربع بعد 
َمه اهلل ىلع انلَّار" هذا جزاؤه، وهو  هر.  "َحرَّ صالة الظَّ

يمنعه من دخول انلَّار، ويف رواية  -تعاىل-أنَّ اهلل 
م اهلل حلَمه ىلع انلَّار"، ويف  ه انلَّار".   "َحرَّ أخرى "لم َتَمسَّ

فيه حتريم انلَّار  -ريض اهلل عنها-فحديث أم حبيبة 
فال تَمسه انلَّار وال تَقربه إذا حافظ املرء ىلع أربع 
قبل الظهر، وأربع بعدها منعه اهلل بفضله من دخول 

 انلار.

** 

El significado de este hadiz: “A quien realice con 

asiduidad cuatro postraciones (rakás) antes de la 

oración del mediodía (Dhuhr)”, que las rece 

constantemente en antes de ese rezo. “Y otros cuatro 

después, Al-lah lo librará del Fuego”, esto es, como 

recompensa por su acción su cuerpo no lo tocará el 

fuego. En otro relato: “Al-lah librará su carne del 

Fuego”; y en otro: “No lo tocará el Fuego”. En este 

hadiz de Umm Habiba, Al-lah esté complacido con ella, 

consta la liberación del fuego, por lo que su cuerpo no 

lo tocará ni se acercará al Infierno, siempre que el 

siervo realice con asiduidad cuatro postraciones 

(rakás) antes de la oración del mediodía (Dhuhr) y otros 

cuatro después. Al-lah lo librará del Fuego como 

recompensa por esa acción. 
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ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن 1421تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
ه. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن 1430: األوىل، يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة

عبد  إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن
 .م 2003 - ـه 1423اخلاِمَسة،  الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة:

   (11251) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن عبداهلل  اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 طمع : أمل ورجا. •
 .مشهودة : أي حتَضها املالئكة, وألنَّ اهلل تعاىل يْنل آخر الليل، فينادي خلقه وجييب سؤاهلم •

 :فوائد احلديث
 .-صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ الوتر جيوز يف أول الليل ويف آخره، فوقته من صالة العشاء إىل طلوع الفجر اثلاين، ومن لك الليل أوتر انليب  .1

 .أنَّ تأخري الوتر إىل آخر الليل أفضل ملن قوي ىلع القيام، وطمع يف أن يستيقظ قبل الفجر .2

 .الوتر قبل أن ينام, ويكون يف حقه أفضل أنَّ من خيىش أال يقوم آخر الليل؛ يرشع هل .3

 املراجع:املصادر و

 الشيخ رشحه املرام، بلوغ من األحاديث بفقه اإلملام تسهيل. بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
م. توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن 2006- ـه1427، 1 ط السليمان، السالم عبد: بإخراجه اعتىن الفوزان، فوزان بن صالح. د

 .ه1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة، 
   (11278) الرقم املوحد:

من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوَل، 
ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل, فإن 

 صالة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل
 

De Yábir, Al-lah esté complacido con él, que 
el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, dijo: “¡Quien tema no poderse levantar 

al final de la noche para rezar la oración 
impar (witr) que lo haga al comienzo de la 

noche. Y quien piense o crea poder 
despertarse al final, pues, que lo haga al 

final. Ya que la oración al final de la noche 
está atestiguada (por los ángeles). Y eso es 

mejor!” Muslim. 

 :احلديث .1798
صىل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابر

من خاف أن ال يقوم من آِخِر »: -اهلل عليه وسلم
الليل فليوتر أوهل، ومن َطِمَع أن يقوم آخره فليوتر آخر 

 «.الليل, فإن صالة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل

** 

1798. EL HADIZ: 

De Yábir, Al-lah esté complacido con él, que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

“¡Quien tema no poderse levantar al final de la noche 

para rezar la oración impar (witr) que lo haga al 

comienzo de la noche. Y quien piense o crea poder 

despertarse al final, pues, que lo haga al final. Ya que 

la oración al final de la noche está atestiguada (por los 

ángeles). Y eso es mejor”! 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث جواز صالة الوتر يف أول الليل، 
ون اجلواز أوىل يف حق من خيش أال يقوم آخر ويك

الليل، كما بني أفضلية صالته يف آخر الليل وذلك 
 لكونها مشهودة من املالئكة.

** 

El hadiz aclara que está permitido rezar la oración 

impar “witr” al comienzo de la noche, en especial en los 

casos en los que el musulmán teme no poder 

levantarse al final de la noche. Asimismo aclara los 

beneficios de la oración al final de la noche, puesto que 

está atestiguada por los ángeles. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن ماجه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 انلَِّداء : األذان. •
 .عذر : العذر: احلجة اليت يعتذر بها، وما يرفع اللوم عما حقه أن يالم عليه، فيقال: معذور؛ أي: غري ملوم فيما صنعال •

 .فال صالة : فال صالة: أي ال صالة اكملة، فصالة املنفرد بال عذر صالة ناقصة، قليلة اثلواب، إالَّ أنَّها جمزئة لذلمة •

 :فوائد احلديث
 .أن صالة اجلماعة واجبة وجوًبا عينيًّا .1

 .أن وجوب صالة اجلماعة يف حق من سمع انلِّداء، أما من ال يسمعه بُلعد مسافة فال جتب عليه .2

 .وجوب صالة اجلماعة يف املسجد؛ لقوهل: )من سِمع انلَِّداء فلم يَأتِه( فدل ىلع أن الواجب احلضور للمسجد؛ ملبيا دايع اهلل .3

 .تسقط باألعذار، اكخلوف واملرض واملطر أن صالة اجلماعة .4

 املراجع:املصادر و

ه. مشاكة 1430سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل 
 السالم، سبل. م1985 اثلاثلة،: الطبعة-بريوت –اإلساليم  املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين املكتب-حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي  -املصابيح 

 البسام، الرمحن عبد بن اهلل عبد املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث، دار الصنعاين، إسماعيل بن حممد
ام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اإلمل تسهيل. م2003 ه،1423 اخلاِمَسة: الطبعة املكّرمة، مكة األسدي، مكتبة

م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، 2006ه، 1427اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

من سمع انلداء فلم يأته فال صالة َل إال من 
  عذر

Quien escuche el llamado a la oración y no 
asiste, no habiendo nada que le impida 

rezar en congregación, su oración no será 
aceptada. 

 :احلديث .1799
صىل -عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 
من سِمع انلَِّداء فلم يَأتِه؛ فال »قال:  -اهلل عليه وسلم

 «.صالة هل إال من ُعْذر

** 

1799. EL HADIZ: 

De Ibn Abbas, Al-lah esté complacido con ambos, que 

el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

“Quien escuche el llamado a la oración y no asiste, no 

habiendo nada que le impida rezar en congregación, 

su oración no será aceptada.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صالة اجلماعة يدعو هذا احلديث إىل العناية ب
صىل اهلل -واالهتمام بها اغية االهتمام، فقد بنّي انليب 

أن من اكن بماكن حبيث يسمع األذان  -عليه وسلم
لصالة اجلماعة، فإنَّه جيب عليه احلضور، فإن لم 
حيَض فصالته صالة ناقصة، قليلة اثلواب، إالَّ أنَّها 
جمزئة لذلمة، مع اإلثم اذلي محله املتخلف عن 

عة بال عذر، وأما من اكن ختلفه بُعذر رشيع، اجلما
كمرض أو مطر أو خوف ىلع نفس أو مال أو ودل وما 

 أشبه ذلك، فال يشء عليه.

** 

Este hadiz llama a poner esmero y atención en la 

oración en congregación e interesarse por ella lo 

máximo posible. En este sentido, el Mensajero de Al-

lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo que quien escuche 

el llamado (adhán) a la oración en congregación está 

obligado a asistir. Y si no asiste, su oración será 

perderá valor y su recompensa por ella será menor, 

aunque esto es así si la persona no ha querido asistir 

a la oración grupo sin motivo. Sin embargo, no hay mal 

en ello si la persona tiene un motivo legítimo, como 

estar enfermo, la lluvia, temer por la integridad física, 

temer por las propiedades, la descendencia o similar. 
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م إرساء بنت عرفة. بلوغ املرام من أدلة تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة 
ُ
اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .م 2014ه، 1435األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
   (11288) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. راوي احلديث:

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

 :فوائد احلديث
 ة بالزيادة فيها، أو انلقص منها من أسباب سجود السهو.أنَّ الشك يف الصال .1
ثالثًا أو اثنتني؟ أو شكَّ هل أىت بالركن، أو لم يأت به؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ايلقني، ويلأت  -مثالً -فمن شكَّ يف صالته، فال يدري أصىل  .2

 .بما شكَّ فيه، وليسجد سجديت السهو قبل السالم

 .ذا اكن عنده غلبة ظن فليعمل به، ويلكن عنده بمْنلة ايلقنيغلبة الظن أرفع من الشك، فإ .3

ة اإلرادة والعزيمة .4  .قال املوفق بن قدامة: أنَّ الشكوك إذا كرثت ال تعترب، وال يلتفت إيلها، وأنَّ طريق اخلالص منها قوَّ

للشك قبل السالم إن بىن ىلع ايلقني، احلديث ديلل ىلع أن سجود السهو للشك يكون بعد السالم، وقد ورد ما يعارض ذلك أن السجود  .5
 .وبعده إن بىن ىلع اغلب ظنه، واألمر يف ذلك واسع واللك جائز، لكن املذكور هو األفضل

 املراجع:املصادر و

سنن أيب داود، لإلمام أيب داود حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد،  -ه.  1406حلب، الطبعة اثلانية،  -سنن النسايئ، مكتب املطبواعت اإلسالمية  -
 2003 - ـه1423توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة،  -بريوت.  -انلارش: املكتبة العَصية، صيدا 

 -م.  2014 - ـه 1435لطبعة: األوىل، اململكة العربية السعودية ا -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -م. 
مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة  -ه. 1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط

ا من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدم
  يسلم

De Abdullah Ibn Yaafar, que el Mensajero 
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 
“Quien dude acerca de su oración, debe 

hacer dos postraciones después de 
concluirla con el taslim”. Véase “Sunan Abi 

Daud.” 

 :احلديث .1800
ول ، أن رس-ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن جعفر

من شك يف صالته »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 «.فليسجد سجدتني بعدما يسلم

** 

1800. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Yaafar, que el Mensajero de Al-lah, Él 

le bendiga y le dé paz, dijo: “Quien dude acerca de su 

oración, debe hacer dos postraciones después de 

concluirla con el taslim.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث أن من شك يف الصالة بالزيادة فيها، أو 
انلقص؛ فعليه أن يسجد سجدتني بعدما يسلم، 
واحلديث ضعيف، واذلي صح أنه إذا شك وبىن ىلع 

عد السالم، وإذا ما يغلب ىلع ظنه فإنه يسجد للسهو ب
سلم عن نقص ثم تذكر واتم الصالة فإنه يسجد أيضا 

 .بعد السالم، وما عدا ذينك فقبل السالم

** 

Este hadiz muestra que la duda durante la oración, ya 

sea por hacer más postraciones o menos, se debe 

disipar haciendo más dos postraciones después de 

concluir la oración con el taslim. El hadiz es débil, pero 

lo que sí es verídico es que si le musulmán duda y se 

inclina por creer lo que más probable le parezca, debe 

luego realizar dos “postraciones por la distracción” una 

vez haya concluido justo después del taslim. Si 

concluye su rezo habiéndolo hecho más corto y se 

acuerda una vez que ya ha concluido su rezo, debe 

también rezar dos postraciones después del taslim. 

Todo lo que no sean estos dos casos, se debe 

recuperar antes del taslim. 
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 األبلاين، للشيخ داود، أيب ضعيف -. م 2006 – 1427األوىل  تسهيل االملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة -م.   2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل، 
 .م 2002 - ـه 1423 ، األوىل: الطبعة الكويت، واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة: انلارش

   (11233) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي، وابن ماجه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك  اتلخريج:
 م.بلوغ املرام من أدلة األحاك مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
ىح. .1  فضل صالة الضُّ
 .أن من حافظ ىلع صالة الضىح بهذا العدد بىن اهلل هل قَصا من ذهب يف اجلنة .2

 .أن اجلنَّة مشتملة ىلع القصور .3

 .أن أكرث صالة الضىح اثنا عرشة ركعة .4

 املراجع:املصادر و

ريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغ
فيصل  -ة ه.    سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق, انلارش: دار إحياء الكتب العربي1395

بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: عيىس ابلايب احلليب. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد 
م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: 1985اثلاثلة، 

 _ ـه 1427سهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، م. ت 2003 - ـه 1423اخلاِمَسة، 
 .م 2006

   (11284) الرقم املوحد:

من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل َل 
  قرصا من ذهب يف اجلنة

Quien reza doce rakaat de Duha (cuando se 
levanta el sol) Alah le construirá un palacio 

de oro en el Paraíso. 

 :احلديث .1801
، قال: قال رسول -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

ىح ثِنيَْتْ »: -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  َمن صىلَّ الضَّ
 «.عرشة ركعة بىَن اهلل هل َقَصا من َذهب يف اجلنَّة

** 

1801. EL HADIZ: 

Narró Anas Ibn Malik -Alah se complazca de él- que el 

Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con 

él. dijo: "Quien reza doce rakaat de Duha (cuando se 

levanta el sol) Alah le construirá un palacio de oro en 

el Paraíso" 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث بيان لفضل صالة الضىح وعظيم 
صىل اهلل -أجر من حافظ عليها, فقد أخرب انليب 

أن من صىلَّ اثنيت عرشة ركعة يف وقت  -عليه وسلم
ىح، جازاه اهلل تعاىل بأن يبين هل بيتا عظيما من  الضَّ
ذهب يف اجلنة, وهذا من رمحة اهلل تعاىل بعباده، 

: ما بنَْي ارتفاع الشمس مقدار ُرمح ووقت الضىح
 .إىل قُبيل زوال الشمس، وتقدر بعرش دقائق تقريبا

** 

En este hadiz se explica el beneficio del rezo del Duha, 

y la gran recompensa que tendrá quien la preserve, el 

Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- informó 

que quien reza doce rakaat en la hora del Duha Alah -

el Altísimo- Lo recompensará construyéndole un gran 

palacio de oro en el paraíso, esto es parte de la 

Misericordia de Alah con Sus siervos, el horario del 

Duha es desde que se levanta el sol hasta que se 

asienta, dura aproximadamente diez minutos. 
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه النسايئ، والرواية األخرى أخرجها الطرباين. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .-تبارك وتعاىل-الكريس : قد جاءت األحاديث أنه موضع القدمني للرب  •
 .ا عما قبلها، وعما بعدها من الالكماآلية : العالمة الظاهرة، وتطلق ىلع طائفة حروف من القرآن، علم باتلوقيف انقطاعه •

 :فوائد احلديث
لم فضل هذه اآلية العظيمة؛ ملا اشتملت عليه من األسماء احلسىن، والصفات العىل، والوحدانية، واحلياة الاكملة، والقيومية ادلائمة، والع .1

 .الواسع، وامللكوت املحيط، والقدرة العظيمة، والسلطان القويم، واإلرادة انلافذة

 .ا ما بعد السالم؛ ألن ما قبل السالم ليس حماًل للقرآن، وإنما حمله القيام، فهذه قرينة ىلع أن املراد ما بعد السالماملراد بادلبر هن .2

استحباب قراءة تلك اآلية العظيمة، وهذه السورة الرشيفة بعد لك صالة مفروضة؛ يلكتمل بهما ذكره لربه، ويرفع بهما ما نقص من صالته،  .3
 .ِخس مرات، بتالوة أسماء اهلل احلسىن، وصفاته العىل ويلجدد إيمانه لك يوم

ار؛ لقوهل إثبات اجلزاء األخروي، وأنَّ أوهل نعيم القرب، أو عذابه، وأنَّ نعيم القرب جزء من نعيم اجلنة، كما أنَّ عذاب القرب جزء من عذاب انل .4
ا وََعِشيًّا َوَيْوَم تَ  َشدَّ الَْعَذاِب )تعاىل: }انلَّاُر ُيْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدوًّ

َ
ْدِخلُوا آَل فِرَْعْوَن أ

َ
اَعُة أ  .({ سورة اغفر46ُقوُم السَّ

 .({ سورة السجدة17انَّ األعمال الصاحلة سبب دلخول اجلنة، كما قال تعاىل: }َجَزاًء بَِما اَكنُوا َيْعَملُوَن ) .5

من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم 
  يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت

Quien recite Ayat Al-Kursi después de 
finalizar cada oración obligatoria, nada 

excepto la muerte, le impedirá ingresar al 
Paraíso. 

 :احلديث .1802
-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب أمامة 

من قرأ آية الكريس يف دبر »: -صىل اهلل عليه وسلم
لك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال أن 

 «.أحدوقل هو اهلل »ويف رواية: «. يموت

** 

1802. EL HADIZ: 

De Abû Umamam, que Al-lah esté complacido de él, 

que El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Quien recite 

Ayat Al- Kursi después de finalizar cada oración 

obligatoria, nada excepto la muerte, le impedirá 

ingresar al Paraíso.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف فضل قراءة آية الكريس، ويه 
ُ اَل إهَِلَ إِالَّ ُهَو اليَْحُّ الَْقيُّوُم اَل  يف سورة ابلقرة: }اّللَّ

ُخُذُه 
ْ
رِْض تَأ

َ
َماَواِت َوَما يِف اأْل ِسنٌَة َواَل نَْوٌم هَلُ َما يِف السَّ

يِْديِهْم 
َ
ي يَْشَفُع ِعنَْدُه إِالَّ بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما بنَْيَ أ ِ َمْن َذا اذلَّ

ٍء ِمْن ِعلِْمِه ِإالَّ بَِما َشاَء  يُطوَن بيَِشْ َوَما َخلَْفُهْم َواَل حُيِ
َماوَ  رَْض َواَل َيئُوُدُه ِحْفُظُهَما وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

َ
اِت َواأْل

[ دبر لك صالة، 255وَُهَو الَْعيِلُّ الَْعِظيُم{ ]ابلقرة: 
والفضل هو دخول اجلنة أو أن دخول اجلنة يكون 

 إن مات من ساعته تلك.

** 

Este noble hadiz deja constancia del gran beneficio 

que aporta recitar Ayat al-Kursi, que está en Sura Al-

Baqarah: (¡Al-lah! No existe nada ni nadie con derecho 

a ser adorado excepto Él, Viviente, se basta a Sí mismo 

y se ocupa de toda la creación. No Le toma 

somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos 

y la Tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con 

Su anuencia? Conoce el pasado y el futuro; y nadie 

abarca de Su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su 

Trono se extiende en los cielos y en la Tierra, y la 

custodia de ambos no Le agobia. Y Él es Sublime, 

Grandioso). [Sura Al-Baqarah. 2.255]. Es decir, recitar 

esa aya después de cada salat, nada excepto la 

muerte, le impedirá ingresar al Paraíso. 
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 املراجع:املصادر و

م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  2003 - ـه1423كّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة، توِضيُح األحاَكِم ِمن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة امل
م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل  2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

ه. السنن الكربى، لإلمام النسايئ، 1415سلة األحاديث الصحيحة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، ه. سل1428 1الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط
 ابن مكتبة: النرش دار السليف، املجيد عبد بن محدي: املحقق للطرباين، الكبري، املعجم.  م 2001 - ـه1421 األوىل،: الطبعة بريوت، –مؤسسة الرسالة 

 .القاهرة - تيمية
   (10950) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه راوي احلديث:

 _ريض اهلل عنها  _برسة بنت صفوان  اتلخريج:
 سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 .Quien toque su pene que haga el wudu  من مس ذكره فليتوضأ

 :احلديث .1803
عن عروة قال: دخلت ىلع مروان بن احلكم فَذَكْرنا 
ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن َمسِّ 
َكر؟ فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان:  اذلَّ
ة بنت صفوان، أنها سمعت رسول اهلل  أخربتين برُْسَ

 «.َمْن َمسَّ َذَكَره فليتوضأ»عليه وسلم يقول:  صىل اهلل

** 

1803. EL HADIZ: 

Narró Uruah: Fui a donde Maruan Ibn Al Hakam y 

recordamos aquello que anula el wudu, Maruan 

preguntó: Quién toca su pene, Dijo Uruah: no sabía 

eso, Maruan dijo: Busrah Bint Safuan dijo que escuchó 

al Mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean 

con él- decir: “Quien toca su pene que realice el wudu” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أنه دخل ىلع  -رمحه اهلل-معىن احلديث: خيرب عروة 
كم واكن أمريا ىلع املدينة  يف ذلك مروان بن احل

الوقت  " فَذَكْرنا ما يكون منه الوضوء "   أي تذاكرنا 
وحبثنا يف نواقض الوضوء واألشياء اليت ينتقض بها 
َكر " ، يعين: ومما  الوضوء . فقال مروان: " وِمْن َمسِّ اذلَّ
َكر  فقال عروة: "ما  حيصل به نقض الوضوء، َمّس اذلَّ

عين: ما أعلم ديلال، وليس عندي علمت ذلك"، ي
 _صىل اهلل عليه وسلم  _علم يف ذلك عن رسول اهلل 

ة بِنُْت صفوان  ريض اهلل  _. فقال مروان: حدثتين برُْسَ
قال: ) َمْن  _صىل اهلل عليه وسلم  _أن انليب  _عنها 

َمسَّ َذَكَره فليتوضأ (  ويف رواية الرتمذي : " فال يَصِل 
َكر حىت يتوضأ " وهذه ا لرواية نٌص يف أن َمسَّ اذلَّ

ناقٌض للوضوء سواء اكن لشهوة أو لغري شهوة وسواء 
قصد مسه أو لم يقصد، لكن برشط أن حيصل 
الَمسُّ مبارشة، أي من غري حائل بينهما، أما إذا اكن 
ه؛ لعدم وجود حقيقة  من وراء حائل فال يؤثر َمسُّ

؛ ألن الَمسَّ هو مبارشة العضو العضو؛  يدل املسِّ
ذللك ما رواه النسايئ وغريه : " إذا أفىَْض أحدكم 
بيده إىل َفرِْجه وليس بينها ِسرْت وال حائل فليتوضأ ". 

( فتح ذي اجلالل واإلكرام 1/97سبل السالم )
 (1/298( توضيح األحاكم)261،  1/260)

** 

Significado del hadiz: Uruah – que Alah se complazca 

de él- narró que entro a donde estaba Maruan Ibn Al 

Hakam el cual era el amir (gobernador) de Medina en 

ese momento, “Recordamos aquello que anula el 

wudu” es decir: conversamos e investigamos sobre las 

cosas que anulan el wudu, Maruan dijo: “Quien toca su 

pene”, es decir: entre las cosas que anulan el wudu es 

tocarse el pene, dijo Uruah: “No sabía eso” es decir: no 

conozco el argumento y no tengo conocimiento sobre 

eso de parte del mensajero de Alah – la paz y las 

bendiciones sean con él- Maruan dijo: me narró Busrah 

Bint Sufuan –que Alah se complazca de ella- que el 

Profeta – la paz y las bendiciones sean con él- dijo: 

“Quien toque su pene que realice el wudu” en una 

narración de Thirmidi: “Que no rece hasta que haga el 

wudu” esta narración demuestra que tocar el pene 

anula el wudu ya sea con deseo o no, de forma 

intencional o accidental siempre que lo toque de forma 

directa sin que haya algo de por medio, pero si hay algo 

de por medio entonces no se anula, ya que no hay un 

contacto real, para que se considere como tal tiene que 

haber contacto directo entre los dos miembros, esto se 

basa en la narración de An Nasai y otros: “Si alguno de 

ustedes pone su mano sobre su genital sin que haya 

algo entre ellos debe realizar el wudu” Subul As Salam 

(97/1) Fath Dhul Yalali Wal Ikram (1/260, 261) Taudih 

Al Ahkam  (1/298)  



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

477 
 

 :فوائد احلديث
كر ينقض الوضوء، سواء اكن بشهوة أو بغري شهوة وسواء حصل الَمسُّ بقصد أو بغري قصد. .1  فيه أن َمسَّ اذلَّ
 فيه حرص عروة ومروان ىلع حتصيل العلم .2

 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلم  –يد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    صحيح أيب داود سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
 بلوغ ِمن األحاكم توضيح م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة( ه1420: املتوىف) األبلاين ادلين، نارص حممد- األم

م فتح ذي اجلالل  2003 - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، : انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد بن اهلل عبد: تأيلف املرام،
م إ

ُ
رساء بنت واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 د بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخعرفة. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حمم
   (8397) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبوسعيد اخلدري  اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 :فوائد احلديث
 أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حىت طلع الصبح اثلاين، أو نسيه فلم يذكره حىت طلع الفجر فإنه يصليه، ولو بعد طلوع الصبح اثلاين. .1
: "من أدرك الصبح ولم يوتر، فال وتر هل"، فهذا يف حق اذلاكر واملستيقظ، فإن وقت الوتر عنده ينتيه ال تعارض بني هذا احلديث وحديث .2

 .بطلوع الفجر اثلاين؛ خبالف حديث ابلاب، فهو يف حقِّ انلائم والغافل، فإن هذا هو وقت الصالة يف حقه

، فقد اكن وتره إحدى عرشة ركعة، فإذا -صىّل اهلل عليه وسلّم-عة، لفعله إذا فات الوتر فإنه ال يقضيه يف انلهار ىلع صفته وتراً، بل يشفعه برك .3
فيصيل غلبه نوم أو وجع صىل بانلهار ثنيت عرشة ركعة، وهكذا يفعل من اعدته أن يصيل تسعاً فيصيل بانلهار عرشاً، ومن اكن يصيل بالليل سبعاً 

 .مل، وحديث اعئشة مفرس هلبانلهار ثماين ركعات، وهذا هو األظهر، فإن حديث أيب سعيد جم

 املراجع:املصادر و

بريوت.  مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط،  -سنن أيب داود، لإلمام أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا 
فيصل  -ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية  م,   سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد 2001 - ـه 1421انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل ، 

ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، 1408، املكتب اإلساليم، بريوت، 3عيىس ابلايب احلليب.  صحيح اجلامع الصغري وزيادته، لألبلاين، ط
م. 2006 - ـه1427،   1، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان

ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
 .ه، دار ابن اجلوزي1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

   (11277) الرقم املوحد:

  من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره
Quien se haya quedado dormido y no haya 

podido realizar la oración impar (witr) o se 
le olvidó, la puede rezar cuando se haya 

acordado de ella. 

 :احلديث .1804
من »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

 «.نام عن وتره، أو نسيه، فَلْيَُصلِّه إذا ذكره

** 

1804. EL HADIZ: 

De Abu Said Al Judrí, Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

dijo: “Quien se haya quedado dormido y no haya 

podido realizar la oración impar (witr) o se le olvidó, la 

puede rezar cuando se haya acordado de ella.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ه فإنه يصليه بعد من نام عن وتره حىت أصبح، أو نسي
طلوع الفجر، أداًء ال قضاًء، فيبني احلديث الرشيف 
جواز صالة الوتر ولو بعد طلوع الفجر اثلاين ملن 

 نسيه أو نام عنه؛ ألنه معذور رشاعً.

** 

Quien se haya quedado dormido hasta el amanecer o 

se haya olvidado de esta oración impar, la puede 

realizar después del amanecer, como compensación y 

no como norma. De este modo, este noble hadiz aclara 

que le está permitido realizar la oración impar (witr) 

incluso después del segundo adán de la oración del 

Fayr (amanecer) a todo aquel que se haya quedado 

dormido sin realizarla o se le haya olvidado, puesto que 

está justificado en su caso según la ley islámica. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الزبار. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 .قباء : اسم ملاكن قرب املدينة انلبوية •

 .نتبع احلجارة املاء : يْنهون أدبارهم باحلجارة من الغائط، ثم يغسلونها باملاء؛ يلحصل كمال اإلنقاء •

 :فوائد احلديث
 .فضل مسجد قباء .1

 .احلديث ديلل ىلع أن إزالة انلجاسة من حمل اخلارج بتخفيفها باحلجارة، ثم إتباعها املاء هو أكمل اتلطهر؛ يلحصل كمال اإلنقاء .2

 .االقتصار ىلع املاء وحده أفضل من االقتصار ىلع احلجارة وحدها؛ ألنه يطهر املحل .3

 .ء وعدمه، وال بني احلارض واملسافر والصحيح واملريضجواز االقتصار ىلع احلجارة وحدها، ال فرق يف ذلك بني وجود املا .4

نزلت هذه اآلية يف أهل قباء: فيه رجال ُيبون 
أن يتطهروا واهلل ُيب املطهرين، فسأهلم رسول 

؟ فقالوا: إنا نتبع -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 احلجارة املاء

 

Esta aya se reveló por la gente de Quba, (en 
ella (la mezquita de Quba), en la que hay 

hombres que desean crecer en pureza: pues 
Al-lah ama a quienes se purifican] (Corán, 
9:108), el Mensajero de Alah -la paz y las 

bendiciones sean con él- les preguntó sobre 
su purificación y ellos dijeron: después de 
usar piedras (para higienizarnos) usamos 

agua para purificarnos. 

 :احلديث .1805
قال: نَزلَت هذه  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس 

ُروا  ْن َيتََطهَّ
َ
بُّوَن أ اآلية يف أهل ُقَباَء: }ِفيِه رَِجاٌل حُيِ

ِرين{ ]اتلوبة/ هِّ ُ حُيِبُّ الُمطَّ لُهم رسول 108َواّللَّ
َ
[، َفَسأ

؟ فقالوا: إِنَّا نُتِْبُع احِلجارَة -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 املاَء.

** 

1805. EL HADIZ: 

Narró Ibn Abbas -Alah se complazca de ambos-: Esta 

aya se reveló por la gente de Quba, (en ella (la 

mezquita de Quba), en la que hay hombres que desean 

crecer en pureza: pues Al-lah ama a quienes se 

purifican] (Corán, 9:108), el Mensajero de Alah -la paz 

y las bendiciones sean con él- les preguntó sobre su 

purificación y ellos dijeron: después de usar piedras 

(para higienizarnos) usamos agua para purificarnos. 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أهل قباء، ويه يبني احلديث الرشيف إحدى مناقب 
أنهم حيبون اتلطهر بشهادة القرآن هلم، وأنهم حني 
سئلوا عن السبب أخربوا بأنهم حال دخوهلم اخلالء 
يستجمرون باحلجارة، ثم يستنجون بعده باملاء؛ وذلك 
أدَع لكمال إنقاء املخرج. واحلديث ضعيف، وليس 
يف اجلمع بني االستنجاء واالستجمار ديلل صحيح، 

ن األصل اجلواز وال يوجد ما يمنع من لكنه جائز؛ أل
 .ذلك

** 

Este noble hadiz muestra una de las características 

distintivas de la gente de Quba, el testimonio presente 

en el Corán de que ellos amaban la purificación, 

cuando fueron preguntados sobre su purificación ellos 

informaron que después de terminar sus necesidades 

se higienizaban con piedras y luego se purificaban con 

agua todo esto para maximizar la higiene, el hadiz es 

débil y no existe algún hadiz que indique que hay que 

unir la limpieza con piedras y agua, sin embargo es 

permitido, ya que el origen es la permisión y no existe 

algún texto que lo prohíba. 
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 املراجع:املصادر و

عة: األوىل كشف األستار عن زوائد الزبار، نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم، حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطب
ين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: م. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادل1979ه، 1399

ه، 1423م. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة 1985ه، 1405اثلانية 
ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1432ه، 1428ح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صال2003

 .م2006ه، 1427بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 
   (10041) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
من حيسن حرث األرض. ويه: العمل يف األرض مقابل املخابرة : مأخوذة من " اخلبار " ويه األرض اللينة القابلة للزرع، أو من " اخلبري " وهو  •

 جزء معني مما خيرج منها من الزرع، مثل ما خيرج يف شمال املزرعة.
 .املحاقلة : مأخوذة من " احلقل" وهو الزرع وموضعه، فاشتقت منه، واملحاقلة يه بيع احلنطة يف سنبلها، حبنطة صافية من اتلنب •

  رؤوس انلخلاملزابنة : اشرتاء اتلمر بالرطب ىلع •

 .يبدو صالحها : يظهر صالحها حبمرتها أو صفرتها أو شدتها وطيب أكلها •

 .اسإال بادلينار وادلرهم : ادلينار انلقد املصنوع من اذلهب وادلرهم انلقد املصنوع من الفضة، اقتَص عليهما ألنهما جل ما يتعامل به انل •

ويعرف قدره بقدر ذلك  من اتلمر، ألن رسول اهلل صىل اهلل  -ف قدره باتلخمني وغلبة الظنأي يعر-العرايا : بيع الرطب باتلمر بعد أن خُيَرص  •
 .عليه وسلم رخص فيها

عن املخابرة  -اهلل عليه وسلم صىل-نىه انليب 
واملحاقلة، وعن املزابنة، وعن بيع اثلمرة حىت 

يبدو صالحها، وأن ال تباع إال باَلينار واَلرهم، 
 إال العرايا

 

El Mensajero, que Al-lah le bendiga y le dé 
paz, prohibió la “mujabara”, la muhaqala, 
la muzabala, y la venta del fruto hasta que 
no sea comestible, que se venda esta fruta 
solamente en dinares y dírhams, excepto 

que se haga un trueque. 

 :احلديث .1806
مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 

عن الُمَخابََرِة  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
حىت يَبُدو والُمَحاقَلَِة، وعن الُمَزابنة، وعن بيع اثلََّمَرة 

َصالُحها، وأن ال تُباع إال بادلينار وادلرهم، إال 
 الَعَرايَا.

** 

1806. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Abdallah, que Al-lah esté complacido con 

ellos dos, que dijo [Transmitido por el Mensajero]: “El 

Mensajero, que Al-lah le bendiga y le dé paz, prohibió 

la “mujabara”, la “muhaqala”, la “muzabala”, y la venta 

del fruto hasta que no sea comestible, y que se venda 

esta fruta solamente en dinares y dírhams, excepto que 

se haga un trueque”. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

صىل اهلل عليه وسلم عن أنواع من ابليوع نىه انليب 
اليت تتعلق باثلمار؛ ملا فيها من الَضر ىلع جانب 
واحد أو جانبني، ومن ذلك: املخابرة، ويه تأجري 
األرض بنتاج جزء حمدد من األرض، وليس بنسبة 
اعدلة، وكذلك نىه عن بيع احلنطة بسنبلها حبنطة 

ىلع  صافية من اتلنب، وكذلك نىه أن يباع اتلمر
رؤوس انلخل بتمر مثله، وعن أن تباع اثلمرة حىت 
يبدو صالحها، ولكنه رخص يف الرطب فيها بعد أن 

واخلرص -خيرص ويعرف قدره بقدر ذلك من اثلمر، 
، برشط أن -معرفة قدره باتلخمني وغلبة الظن

 يكون ِخسة أوسق فأقل، ملا ورد يف أحاديث أخرى.

** 

El Mensajero, que Al-lah le bendiga y le dé paz, 

prohibió algunos tipos de venta de frutos, por cuanto 

encierra de perjuicio para una o varias partes. Entre 

estos tipos se encuentra la “mujabara”, que consiste 

arrendar las tierras de cultivo a cambio de una parte de 

su producción. También la “muhaqala”, que consiste en 

la venta de la espiga sin desgranar por granos de trigo 

ya desgranados y limpios de paja. La muzabala, por su 

parte, es que se vendan los dátiles que aún están en la 

palmera sin cosechar por otros ya cosechados, al igual 

que prohibió la venta del fruto hasta que sea no 

comestible, pero ha autorizado que se paste en las 

tierras después de determinar su valor equivalente en 

frutos de la cosecha. 
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 :فوائد احلديث
 .انلىه عن املخابرة، واملحاقلة، واملزابنة .1

 .استثىن من املزابنة، العرايا، للحاجة .2

 .ىل الرباانليه عن هذه ابليوع ملا فيها من اجلهل بتساوي العوضني، واجلهل بذلك يفِض بنا إ .3

 .من باب أوىل حيرم ابليع إذا علم اتلفاضل بني العوضني، الربويني من جنس واحد .4

 .انليه عن بيع اثلمر قبل بُدو صالحه، لعدم أمن العاهة .5

د أن يف بيع العرايا؛ ألن الفقري يف موسم بيع الرطب ليس عنده مال يشرتي به، فإذ اكن عنده تمر وأرا -صىل اهلل عليه وسلم-رخص انليب  .6
ر إذا اكن أقل من ِخسة أوسق كما يف احلديث اآلخر  .يشرتي الرطب جيوز ذلك بعد أن يقدَّ

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -جاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتباحل بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

حتقيق -عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري
 ه،1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -ابةمكتبة الصح -حممد صبيح حسن حالق

   (5917) الرقم املوحد:
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أن يبيع  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
حارض بلاد، وال تناجشوا، وال يبع الرجل َع بيع 

 أخيه، وال خيطب َع خطبته
 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, prohibió la venta por adelantado de lo 

que no se haya visto, el incremento en el 
precio de la mercancía a propósito, que 

nadie revenda lo que ya estaba vendido a su 
hermano, y que nadie pida la mano de la 

mujer que ya se ha comprometido en 
matrimonio con otro. 

 :احلديث .1807
نىه رسول »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

أن يبيع حارٌض بلاد، وال  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
تناجشوا. وال يَبِع ِالرجل ىلع بيع أخيه، وال خيطب 
 ما يف 

َ
ىلع خطبته ، وال تسأل املرأة طالق أختها تِلْكَفأ

 «.َصحَفِتَها

** 

1807. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

“el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

prohibió la venta por adelantado de lo que no se haya 

visto, el incremento en el precio de la mercancía a 

propósito, que nadie revenda lo que ya estaba vendido 

a su hermano, que nadie pida la mano de la mujer que 

ya se ha comprometido en matrimonio con otro, y que 

la mujer no pida el divorcio de otra/s esposa/s de su 

marido con el propósito de quedarse con lo que le/s 

pertenece.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 ما يسبب العداوة حيرص الرشع احلنيف ىلع إزالة لك
وابلغضاء بني أبناء املجتمع املسلم، ويظهر هذا جليًّا 
من خالل هذا انلص، ففيه انليه عن الزيادة يف 
السلعة لغري قصد الرشاء، وإنما نلفع ابلائع بزيادة 
اثلمن، أو رضر املشرتي بإغالء السلعة عليه، ونىه 
 عنه ملا يرتتب عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين،

ورفع ثمن السلع عن طريق املكر واخلداع. وكذلك 
نىه أن يبيع احلارض للبادي سلعته ألنه يكون 
حميًطا بسعرها؛ فال ينقص منه شيئًا ينتفع به 

يقول: "دعوا  -صىل اهلل عليه وسلم-املشرتون. وانليب 
انلاس، يرزق اهلل بعضهم من بعض".،وإذا باعها 

السعة ىلع صاحبها بما يكفيه حصل فيها يشء من 
املشرتين.  حتريم خطبة انلاكح ىلع خطبة أخيه، حىت 
يعلم أن اخلاطب رُد عن طلبه، ولم جُيَْب، ملا تسبب 
اخِلْطبة ىلع ِخطبْة الغري من العداوة وابلغضاء، 
واتلعرض لقطع الرزق. حتريم سؤال املرأة زوجها أن 
يطلق رضتها، أو توغري صدره عليها، أو الفتنة 

ل بينهما الرش، فيفارقها، فهذا حرام، ملا بينهما، يلحص

** 

La ley islámica vela por evitar todo aquello que pueda 

causar la enemistad y las rencillas entre los 

musulmanes. Este objetivo se refleja de forma clara y 

nítida en este hadiz. En él el Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, prohíbe el incremento abusivo en 

el precio de la mercancía a propósito para evitar que 

se pueda comprar y con el único propósito de 

beneficiar al vendedor con sus altos precios o dañar los 

intereses del comprador debido a su carestía. Lo 

prohibió por cuantas mentiras encierra y por intentar 

seducir a los compradores aumentando el precio de la 

mercancía con artimaña y a traición. Prohibió asimismo 

el acaparamiento en la venta a alguien ausente con un 

precio ya pactado, de modo que no quede nada de ella 

y no se puedan beneficiar los demás compradores. El 

Mensajero de Al-lah, que Él le bendiga y le dé paz, 

dice: “dejad que los individuos traten entre ellos, y que 

Al-lah les otorgue sustento a unos de otros”. De este 

modo, si el dueño de la mercancía la vende, ello 

beneficiará a los compradores. Esta prohibición 

pretende disuadir a los especuladores. La prohibición 

de que se pida la mano de la mujer que ya se ha 

comprometido en matrimonio con otro, al menos hasta 

que no sepa que ha sido rechazado, o no se le ha dado 

la mano de esa mujer. Y ello se debe a los recelos que 

podría esto producir, la enemistad, los conflictos y la 
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
و لم يكن حارض بلاد : احلارض املقيم يف ابلدل وابلاد يف األصل هو ابلادي، وهو القادم من ابلادية، واحلكم يشمل لك من ليس مقيًما يف ابلدل ول •

 باديًا.
َشبَّه حظوظها وتمتعاتها بما يوضع يف الصحفة من األطعمة الذليذة ،  تلكفأ ما يف صحفتها : َشبَّه انلصيب وابلخت بالصحفة، ويه اإلناء، و •

 .وشبه االفرتاق املسبب عن الطالق باستفراغ الصحفة من تلك األطعمة

 .ال تناجشوا : ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه اشرتاؤها يلَض بذلك غريه •

 :فوائد احلديث
ين اإلساليم ينظم العبادة واملعاملة ولك شؤون -تعاىل-ويه: املعاملة مع اهلل  الرد ىلع من زعم أن ادلين اإلساليم ينظم العبادة فقط، - .1 ، فإن ادلِّ

يْن ولكها يف معاملة اخللق  .احلياة، وال غرابة فإن أطول آية يف كتاب اهلل تعاىل آية ادلَّ

نسانية ، لكن بينهم جنسية إنسانية ، يعين: أن إثبات األخوة يف ادلين ، أما األخوة اإلنسانية فغري مقصودة رشاع ، وليس بني انلاس أخوة إ .2
قال الاكفر من جنس املسلم يف اإلنسانية، لكن ليس أخاه، ألم تروا إىل نوح قال:" رب إن ابين من أهيل وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني. 

 .أخوة يف النسب(، واألخوة نواعن:  األول: أخوة يف ادلين  اثلاين: 46-45يا نوح إنه ليس من أهلك")هود: 

 .عدم جواز بيع احلارض للبادي ، وانلجش، وبيع الرجل ىلع بيع أخيه .3

 .حتريم خطبة الرجل ىلع خطبة أخيه حىت يأذن أو يرتك .4

 .حتريم سؤال املرأة الرجل أن يطلق رضتها ويه زوجته األخرى .5

 املراجع:املصادر و

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

 - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -ية القاهرةاملكتبة اإلسالم -اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني
عبد اهلل -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -ه. 1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري

فيصل بن عبد  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -ه 1426 -ة العارشةالطبع -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-البسام
 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -العزيز بن فيصل بن محد املبارك احلريميل انلجدي

   (5919) الرقم املوحد:

حيتوى عليه من املفاسد الكبرية، من توريث 
العداوات، وجلب اإلحن ، وقطع رزق املطلقة، اذلي 
كىن عنه بَِكْفِء ما يف إنائها من اخلري اذلي سببه 
انلاكح وما يوجبه من نفقة وكسوة وغريها من احلقوق 

 الزوجية.

privación de bienes. La prohibición de que la mujer pida 

el divorcio de otra/s esposa/s de su marido, o le 

presione a él para que lo haga, o provocar rencillas 

entre ellos para sembrar el mal y que su marido termine 

repudiando a su otra esposa. Esto es ilícito ya que 

encierra un gran mal: siembra la enemistad, impide 

disfrutar de los bienes, aspecto al que se refiere el 

hadiz cuando dice “con el propósito de quedarse con lo 

que le/s pertenece” por el derecho de estar casada con 

ese hombre. 
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أن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
يتخىل الرجل َتت شجرة مثمرة، ونىه أن يتخىل 

 َع ضفة نهر جار
 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, prohibió 
de defecar debajo de los árboles frutales; y 
prohibió defecar debajo de las orillas del 

río. 

 :احلديث .1808
-نىه رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن ابن عمر 

رَّجل حتت شجرة أن َيتََخىلَّ ال -صىل اهلل عليه وسلم
ِة نَهر َجار  «.ُمثِْمَرٍة، ونىه أن َيتََخىلَّ ىلع َضفَّ

** 

1808. EL HADIZ: 

De Ibn ‘Umar, que Al-lah esté complacido de él, dijo: 

“El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones 

de Al-lah sean con él, prohibió defecar debajo de los 

árboles frutales; y prohibió defecar debajo de las orillas 

del río.” 

 ضعيف جداً   :درجة احلديث
** 

Hadiz muy débil. 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 -صىل اهلل عليه وسلم-معىن حديث :"نىه رسول اهلل 
أن َيتََخىلَّ الرَّجل حتت شجرة ُمثِْمَرٍة". يعين: ال جيوز 

جته ببول أو اغئط حتت لإلنسان أن يقِض حا
األشجار اليت هلا ثمار ينتفع منها إما باألكل أو غريه 
رها ىلع انلاس،  من أوجه االنتفاع؛ ألن فعله هذا يقذِّ
وألنها ربَّما سقطت منها بعض اثلِّمار فتتلوث 
بت األشجار من هذه  بانلجاسات، وُربَّما ترََشَّ

حَيِرم انلاس  انلَّجاسات، فأثَّر ذلك ىلع ثَمرها، وباتلايل
من االنتفاع بها. أما األشجار اليت َثَمرها ال يُنتفع به 
أو ال ثَمرة هلا ، فال مانع من قضاء احلاجة حتتها؛ ألن 
فعله هذا ال يرتتب عليه إرضار بانلاس، إال إذا اكن 
هلا ِظل يُنتفع به، فال جيوز قضاء احلاجة حتتها؛ ألن 

ِة نَهر َجار". فيها نفع للناس.  "ونىه أن َيتََخىلَّ   ىلع َضفَّ
أن يقِض  -صىل اهلل عليه وسلم-يعين : نىه انليب 

ِة انلَّهر؛ ألنه  اإلنسان حاجته ببول أو اغئط ىلع َضفَّ
وايق  من مرافق انلاس اليت يَرِدون إيلها، ومثله السَّ
وايق  واجلَريات اليت جيري فيها املاء إىل املزارع أو السَّ

ها املاء. هذا احلديث ضعيف، واجلَوايب اليت جيتمع في
لكن حتريم قضاء احلاجة يف أماكن انتفاع انلاس 

ريض اهلل -مستفاد من أدلة صحيحة، فعن أيب هريرة 
قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -عنه

قالوا: وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال: « اتقوا اللعانني»
رواه  «.اذلي يتخىل يف طريق انلاس، أو يف ظلهم»

 (.269( )ح226 /1مسلم )

** 

En hadiz se da explicación de que está prohibido 

defecar u orinar debajo de los árboles frutales, de las 

que se saca provecho para las personas, sea del tipo 

que sea. Ya que defecar debajo de ellas implica que ya 

están contaminadas por esas inmundicias, y por tanto 

ya no son de provecho para las personas. En cambio, 

aquellas plantaciones de las que no se saca ningún tipo 

de provecho, sí está permitido hacer debajo de ellas 

las necesidades. Salvo que esos árboles sirven de 

sombra para que la gente pueda descansar; entonces 

ahí sí que está prohibido defecar debajo de ellas. Por 

su parte, también está prohibido defecar en las orillas 

de los ríos, ya que es un lugar donde la gente suele 

pasear y descansar, al igual que tampoco está 

permitido defecar u orinar en las aguas que sirven de 

regadío para las plantas y los huertos. Y aunque este 

hadiz es débil (da’if), no obstante, la prohibición de 

defecar u orinar en lugares de provecho de las 

personas, está recogido en otros hadices verídicos 

(sahih). De Abû Huraira, que Al-lah esté complacido de 

él, que el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 

bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “¡Cuidaos de 

las dos acciones que atraen maldición!” Preguntaron: 

‘¿Y cuáles son, Mensajero de Al-lah?’ Respondió: 

Realizar las necesidades en el camino de la gente o 

bajo la sombra (de los árboles)”. (Transmitido por 

Muslim. 1/226. 269). 
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 رواه الطرباين يف املعجم األوسط. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
: قضاء احلَاجة. •  َيتََخىلَّ : املراد باتلخيلَّ
 .ُمثِْمَرٍة : أي: هلا ثَمر يُنتفع به •

ِة : أي: جانب انلَّهر وَحافَته •  .َضفَّ

 :فوائد احلديث
: يُراد به اتلغوُّط، َفَعدل به إىل غريه مما ال يستقبح-صىل اهلل عليه وسلم-ن األلفاظ الُمْستَْقبَحة؛ لقوهل ابُلعد ع .1 " واتلخيلِّ  .: "يتخىلَّ

 .حتريُم ابلول أو اتلغوُّط، حتت األشجار الُمنتفع بها، ويدخل فيه لك ما فيه نَفع للناس .2

ه ُجذورها، فيِصل إىل فروِعها احرتاُم األطعمة واألرشبة، فال جيوُز إهانتها  .3 جر بانلَّجاسة؛ ألنَّه يتحلَُّل فتمتصُّ بانلَّجاسات، وال تقذيُر أصول الشَّ
ى بانلَّجاسة، وانلَّجاسُة ولو استحالَْت فيه مكروهة ُمْستَْقَذرة  .وثمارِها؛ فتتغذَّ

رَْت منه، حىت يف أمور اتلخيلِّ فقد بيَّنَْت هلم ا .4 ا إالَّ حذَّ  .ألْمِكنة اليت جيُب بُعدهم عنهاُشمول الرشيعة؛ فإنَّها لم ترتك خرًيا إالَّ َدَعْت إيله، وال رشًّ

 .راعية الرشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخيلِّ فيما هلم فيه َحق .5

 املراجع:املصادر و

م. ضعيف اجلامع 2003ه، 1423ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة توضيح األحاكم مِ 
الرمحن الصغري وزيادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد 

م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل 2003ه، 1423م، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلاِمَسة البسا
 .م2006ه، 1427الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (10050) الرقم املوحد:
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 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثلقيف  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 فضة : عن بيع الفضة بالفضة.عن الفضة بال •
 .واذلهب باذلهب : وعن بيع اذلهب باذلهب •

 .إال سواء بسواء : متساويني •

كيف شئنا : بالنسبة إىل اتلفاضل والتساوي ال إىل احللول واتلأجيل، فيجوز أن يبيع دينار ذهب بعرشة دراهم فضة، وال يشرتط التساوي،  •
 ."األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا اكن يدا بيدولكن يشرتط اتلقابض؛ حلديث: "فإذا اختلفت 

 .قال : عبد الرمحن بن أيب بكرة راوي احلديث عن أبيه •

 :فوائد احلديث
 .حتريم بيع اذلهب باذلهب، والفضة بالفضة، متفاضلني، الجتماع اثلمن واملثمن، يف جنس واحد من األجناس الربوية .1

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل  نىه رسول
الفضة بالفضة، واذلهب باذلهب، إال سواء 

بسواء، وأمرنا أن نشَتي الفضة باذلهب، كيف 
 شئنا، ونشَتي اذلهب بالفضة كيف شئنا

 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, prohibió la venta de plata por plata y 
de oro por oro, a excepción de que sea la 

misma cantidad. Y nos ordenó comprar oro 
con plata y plata con oro como queramos. 

 :احلديث .1809
نىه رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة 

عن الفضة بالفضة، واذلهب  -صىل اهلل عليه وسلم-
باذلهب، إال َسَواًء بسَواٍء، وأمرنا أن نشرتي الفضة 

ئنا. ونشرتي اذلهب بالفضة كيف باذلهب، كيف ش
شئنا، قال: فسأهل رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا 

 «.سمعت

** 

1809. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

“el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

prohibió la venta de plata por plata y de oro por oro, a 

excepción de que sea la misma cantidad. Y nos ordenó 

comprar oro con plata y plata con oro como queramos” 

Y dijo: le preguntó un hombre: ‘mano con mano’. Él 

respondió: ‘así lo he oído”.’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ملا اكن بيع اذلهب باذلهب، والفضة بالفضة، 
متفاضال رًبا، نىه عنه ما لم يكونا متساويني، وزنًا 
بوزن أما بيع اذلهب بالفضة، أو الفضة باذلهب، فال 
بأس به، وإن اكنا متفاضلني، ىلع أنه البد يف صحة 
ذلك من اتلقابض يف جملس العقد، وإال اكن ربا 

ملحرم، ألنه ملا اختلف اجلنس جاز النسيئة ا
اتلفاضل، وبىق رشط اتلقابض، لعلة الربا اجلامعة 

 بينهما.

** 

Cuando la venta de oro por oro y de plata por plata sea 

para competir en usura, está prohibido siempre que no 

sea la misma cantidad y con el mismo peso. Mientras 

que comprar oro con plata y plata con oro como 

queramos está permitido aunque sea por competencia 

con la condición se tome la cantidad determinada en el 

acto de la venta. Si no es así, se consideraría usura y 

especulación con lo que no se tiene, lo cual es ilícito. 

Se permite este tipo de compraventa ya que, al tratarse 

de distintos metales, se permite la competencia, pero 

siempre con la condición de que se tome el valor 

acordado en el acto de la compraventa, y ello con el fin 

de evitar la posible usura. 
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ل منهما، فال يزيد أحدهما ىلع اآلخر. واثلاين: اتلقابض يف جملس العقد إباحة بيع اذلهب باذلهب، والفضة بالفضة، برشطني: األول: اتلماث .2
 .بينهما. وما يقال يف اذلهب والفضة، يقال يف جنس واحد من األجناس الربوية، حينما يباع بعضه ببعض، اكلرب بالشعري

س اآلخر، وإنما يشرتط اتلقابض. وكذا يقال جواز بيع اذلهب بالفضة، أو الفضة باذلهب متفاضلني،ْ لكون لك واحد منهما من جنس غر جن .3
 .يف لك جنس بيع بغري جنسه من األجناس الربوية، فال بأس من اتلفاضل بينهما. ولكن يشرتط اتلقابض عند انفاق العلة

جتماعهما يف العلة البد يف بيع اذلهب بالفضة، أو الفضة باذلهب، من اتلقابض بينهما يف جملس العقد. فإن تفرقا قبل القبض، بطل العقد، ال .4
بينهما يف الربوية. وكذا لك جنسني اتفقا يف العلة الربوية، ويه الكيل يف األشياء املطعومة، أو الوزن يف األشياء املطعومة، فالبد من اتلقابض 

 .جملس العقد

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422وق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار ط -
اإلملام برشح عمدة األحاكم، -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن  تيسري العالم رشح-ه. 1392الطبعة اثلانية  -مطبعة السعادة-للشيخ إسماعيل األنصاري 
 .هأ1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-حالق 

   (5921) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 هو: ادلفع، وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر يف احلديث هلا أمثلة.املزابنة : من الزبن و •
 .ثمر : بفتح اثلاء وامليم: الرطب •

 .كيال : الكيل تقدير احلجم، وذكر الكيل ليس بقيد يف هذه الصورة، وإنما هو صورة املبايعة اليت وقعت حينئذ •

 .اد منه هنا نفس العنب: شجر العنب، واملر-بفتح الاكف وسكون الراء-كرما :  •

عن  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
املزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن َكن خنال: بتمر 
كيال، وإن َكن كرما: أن يبيعه بزبيب كيال، أو 

أن يبيعه بكيل طعام، نىه عن ذلك  َكن زراع:
 لكه

 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, prohibió el contrato de compraventa 
llamado “muzabana”: vender los dátiles 

estando aún en la palmera sin cosechar por 
otros ya cosechados, o vender uva aún en la 

vid por uvas pasas, o vender el grano 
cuando aún está en la espiga sin cosechar 
por grano ya cosechado. Prohibió todos 

esos tipos de compraventa. 

 :احلديث .1810
نىه »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر

عن الُمَزاَبنَِة: أن  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
إن اكن خَنْاًل: بتَْمٍر َكياًْل، وإن اكن يبيع َثَمَر َحائِِطِه 

َكْرًما: أن يبيعه بزبيب َكياًْل، أو اكن َزراًْع: أن يبيعه 
 «.بَكيِْل طعام، نىه عن ذلك لكه

** 

1810. EL HADIZ: 

De Abdullah Ibn Umar, Al-lah esté complacido con 

ambos, “que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz, prohibió el contrato de compraventa llamado 

“muzabana”: vender los dátiles estando aún en la 

palmera sin cosechar por otros ya cosechados, o 

vender uva aún en la vid por uvas pasas, o vender el 

grano cuando aún está en la espiga sin cosechar por 

grano ya cosechado. Prohibió todos esos tipos de 

compraventa.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

عن املزابنة، اليت  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
يه بيع املعلوم باملجهول من جنسه، ملا يف هذا ابليع 

ملبيعني من الَضر، وملا فيه من اجلهالة بتساوي ا
املفضية إىل الربا وقد رُضبت هلا أمثلة توضحها 
وتبينها. وذلك، كأن يبيع ثمر بستانه إن اكن خنال، 
بتمر كيال، وإن اكن عنبا أن يبيعه بزبيب كيال، أو 
إن اكن زراًع أن يبيعه بكيل طعام من جنسه، نىه 

 عن ذلك لكه، ملا فيه من املفاسد، واألرضار.

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

prohibió el contrato de compraventa llamado 

“muzabana”, que consiste en la venta de lo tangible y 

conocido por lo desconocido de su misma especie, 

puesto que esta compraventa es muy perjudicial, y 

dado el desconocimiento y la desigualdad de las dos 

partes contratantes, una conducta que les puede llevar 

a caer en la usura. Par ello, se han ofrecido varios 

ejemplos que aclaran este tipo de compraventa: vender 

los dátiles estando aún en la palmera sin cosechar por 

otros ya cosechados, o vender uva aún en la vid por 

uvas pasas, o vender el grano cuando aún está en la 

espiga sin cosechar por grano ya cosechado. Prohibió 

todos esos tipos de compraventa, por el daño y el 

perjuicio que puede suponer para las partes. 
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 .حائطه : احلائط: البستان •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن املزابنة .1

 .تعريفها بهذه الصور، اليت توضح أصلها .2

 .أن بيواعتها فاسدة؛ ألن انليه يقتِض الفساد .3

لني؛ ألنه البد يف صحة حكمة انليه عنها، ما فيها من املخاطرة والقمار؛ ألنها بيع معلوم بمجهول، وملا فيها من بيع انلوعني الربويني املجهو .4
 .بيعهما من العلم بالتساوي، فأما مع اجلهل بتساويهما، فهو مظنة الربا، فيحرم

هما حتريم بيع الرطب باتلمر، لعدم العلم بالتساوي ولو حترى يف تساويهما، بل يدل ىلع حتريم بيع لك نوعني ربويني، جهل تساويهما إما لكون .5
و إما لكون أحدهما حبًّا واآلخر طحيناً، أو أحدهما مطبوخا واآلخر نيئا، أو غري ذلك مما ال يعلم معه التساوي اختلفا يف الرطوبة، أو ايلبوسة، 

 .بينهما

 .جواز تسمية العنب كرًما، وحديث انليه عن تسميته بذلك للتْنيه والكراهة .6

 .نب، وكذلك الزرع باحلبمرااعة جتنب الربا ولو ىلع وجه بعيد؛ ألنه حرم بيع الرطب باتلمر، والزبيب بالع .7

 املراجع:املصادر و

ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، لعبد اهلل البسام، 1392اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية 
بعة اليت حييل عليها ابلاحث ولكن ه، ولم أستطع أن أهتدي للط1426حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة 

 - ـه1412تأكدت من صحة املعلومات من خالل هذه الطبعة. خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، لفيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية، 
ه. صحيح مسلم، 1422(، الطبعة: األوىل، م. صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق1992

 .بريوت –حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
   (5848) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهم-الرباء بن اعزٍب، وزيُد بِن أرقَم  اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 الَصف : بيع ادلراهم باذلهب أو عكسه. •
 .الورق : الفضة •

 :فوائد احلديث
 .انليه عن بيع اذلهب بالفضة، أو الفضة باذلهب، مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما، فالبد من اتلقابض يف جملس العقد .1

 .آلخر مع اتلقابض يف جملس العقد، ألنه رصفصحة بيع أحد انلقدين با .2

عن بيع  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
  اذلهب بالورق َديًنا

Le pregunte a Al Bara´Ibn Azib y a Zaid Ibn 
Aram sobre el trueque, cada uno de ellos 
dijo: Él es mejor que yo y ambos dijeron: 

prohibió el profeta –la paz y las 
bendiciones sean con él- la venta de oro en 

efectivo a plazos. 

 :احلديث .1811
سألت الرباء بن اعزب، وزيد بن »عن أيب املنهال قال: 

ِْف؟ فلك واحد يقول: هذا خري مين.  أرقم، عن الَصَّ
 -صىل اهلل عليه وسلم-: نىه رسول اهلل والكهما يقول

 «.عن بيع اذلهب بالَوِرِق َدْينَاً 

** 

1811. EL HADIZ: 

Le pregunte a Al Bara´Ibn Azib y a Zaid Ibn Aram sobre 

el trueque, cada uno de ellos dijo: Él es mejor que yo, 

después ambos dijeron: prohibió el profeta –la paz y 

las bendiciones sean con él- la venta de oro en efectivo 

a plazos. 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

سأل أبو املنهال، الرباء بن اعزب، وزيد ين أرقم، عن 
حكم الَصف، اذلي هو بيع األثمان بعضها ببعض. 

، أخذا يتدافعان -عنهما رىض اهلل-فمن ورعهما 
الفتوى، وحيتقر لك واحد منهما نفسه جبانب 

صىل -صاحبه. ولكنهما اتفقا ىلع حفظهما: أن انليب 
نىه عن بيع اذلهب بالفضة َديناً،  -اهلل عليه وسلم

الجتماعهما يف علة الربا، فحينئذ البد فيهما من 
اتلقابض يف جملس العقد، وإال ملا صح الَصف، وصار 

النسيئة. تنبيه: الربا معاملة مايلة حمرمة، ربا ب
وتنقسم إىل قسمني: األول ربا ادليون، ويه أن يزيد 
يف مقدار ادلين اثلابت مسبًقا مقابلة الزيادة يف 
األجل، واثلاين ربا ابليوع، ويه الزيادة أو اتلأجيل يف 
أصناف معينة، تسىم األصناف الربوية، مثل اذلهب 

 باذلهب والرب بالرب.

** 

Le pregunto Abu Munhal a Al Bara´ Ibn Azib y a Zaid 

Ibn Arqam sobre el veredicto del trueque, es decir 

vender algún elemento por otro de la misma 

naturaleza, de la devoción de estos dos sahabas –que 

Alah se complazca de ambos- es que se rehusaban a 

dar el veredicto y cada quien reconocía la superioridad 

del otro, sin embargo los dos se pusieron de acuerdo 

en lo memorizado: el profeta –la paz y las bendiciones 

sean con él- prohibió vender oro por plata a plazos ya 

que es usura, por esa razón debe venderse en efectivo 

y si no es en efectivo es una venta prohibida y es una 

forma de usura. 
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 .من الورع، وتفضيل بعضهم بعضا -رىض اهلل عنهم-ما اكن عليه السلف  .3

 .استظهار العالم يف الفتيا بنظريه يف العلم .4

 املراجع:املصادر و

صحيح  -ه. 1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  -
رشح بلوغ منحة العالم يف  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة  - 1428 -الطبعة األوىل-املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي 
الطبعة  -طبعة السعادةم-اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -م.  2003 - ـه 1423الطبعة اخلاِمَسة،  -مكة املكرمة-األسدي 
الطبعة  -الشارقة  -مكتبة الصحابة-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -ه. 1392اثلانية، 
 .1426 -العارشة

   (5920) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 َمِغيِبه : من َسفره. •

 :فوائد احلديث
ىح, وحيمل ذلك ىلع أ -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1 نه ُشغل عنها, أو خاف أن تفرض ىلع أمته, مجعا بني لم يكن يواظب ىلع صالة الضُّ

 .األحاديث

 .-صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنها أعلم النساء بأحواهل ابليتية -ريض اهلل عنها-استفتاء اعئشة  .2

 .اكن يصيل الضىح إذا قدم من سفر -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّه  .3

 .جواز استفتاء الرجل للمرأة ومرشوعية أخذه العلم عنها .4

 املراجع:املصادر و

 رشح السالم سبل. بريوت –حيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب ص
ملرام، ا بلوغ ِمن األحاكم توضيح. تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة احلديث دار: انلارش الصنعاين، صالح بن إسماعيل بن حممد: تأيلف املرام، بلوغ

هل َكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل 
  الضىح؟ قالت: ال، إال أن ييجء من مغيبه

De 'Abdullah Ibn Shaqiq que dijo:"Le dije 
'Aisha:¿Acaso el Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean 
con él,solía hacer la salat del 

duha?"Dijo:"No,excepto cuando volvía de 
su ausencia." 

 :احلديث .1812
عن عبد اهلل بن َشقيق، قال: قُلت لعائشة: هل اكن 

ىَح؟ قالت:  - عليه وسلمصىل اهلل-انليب  يُصيلِّ الضُّ
 «.ال، إال أن ييَِجء من َمِغيِبه»

** 

1812. EL HADIZ: 

De 'Abdullah Ibn Shaqiq que dijo:"Le dije 

'Aisha:¿Acaso el Profeta,que la misericordia y la 

protección de Allah sean con él,solía hacer la salat del 

duha?"Dijo:"No,excepto cuando volvía de su 

ausencia". 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا احلديث عن  -ريض اهلل عنها-سئلت اعئشة 
ىح، هل اكن  -صىل اهلل عليه وسلم-صالته  للضُّ

 -صىل اهلل عليه وسلم-يصلِّيها أم ال؟ فأجابت بأنه 
ىح إال يف حال رجوعه من َسفره, لم يكن يصيلِّ الضُّ 
لم يكن  -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا يدل ىلع أنه 

ىح، بل يصليها يف أحوال دون  يواظب ىلع صالة الضَّ
أحوال، وعدم مواظبته عليها اكنت خشية منه أن 
ته, كما دلت عليه األحاديث األخرى،  مَّ

ُ
تُفرض ىلع أ

وجيوز للمسلم أن يواظب عليها ألحاديث أخرى 
 أيضا.

** 

En este hadiz se le preguntó a 'Aisha,que Allah esté 

complacido de ella,sobre su salat del duha,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él,la cual 

no hacía sino cuando volvía de viaje.Y esto indica que 

ciertamente él,que la misericordia y la protección de 

Allah sean con él,no solía hacer la salat del duha de 

manera regular y constante,sino que la hacía a veces.Y 

el hecho de que no la hiciera de manera regular y 

constante,era porque temía que se hiciera obligatorio 

para su umma(nación),como señalan otros hadices.Sin 

embargo,le es permitido al musulmán hacer la salat del 

duha de manera regular y constante como se muestra 

en otros hadices también. 
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م. تسهيل اإلملام بفقه  2003 - ـه 1423تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
 .م 2006 _ ـه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

   (11281) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-طلق بن يلع  اتلخريج:
 .سنن أيب داود مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يف َمسِّ الرَّجل : املراد بالَمسِّ هنا: الَمسُّ بايلَد مبارشة أي من غري حائل. •
 .ُمْضَغٌة منه : الُمْضَغة : الِقْطعة من اللحم •

 .بَْضَعٌة منه : ابَلْضَعة: الِقْطَعة من اللحم •

 :فوائد احلديث
كر ال ينقض الوضوء،  .1  .ولكن احلديث منسوخ أو حممول ىلع املس من وراء حائلفيه أن مسَّ اذلَّ

 .جواز السؤال عما يُْستَْحيَا منه إذا َدَعت احلاجة إىل ذلك .2

 ." حيث َذكر احلُكم بِِعلَّته، وذلك يف قوهل : " إنما هو بَْضَعٌة منه -صىل اهلل عليه وسلم-ُحسن تعليم انليب  .3

 .العلماءفيه إثبات القياس وهو أحد أدلة الرتجيح عند  .4

 .حرص ذلك الصحايب ىلع إصالح عبادته .5

 No es sino una parte de él  هل هو إال مضغة منه

 :احلديث .1813
قال: َقِدْمنَا ىلع نيَِبِّ  -ريض اهلل عنه-عن طلق بن يلع 

فجاء رَُجل كأنه بََدوي،  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
فقال: يا نيَِبَّ اهلل، ما ترى يف َمسِّ الرَّجل َذَكره بعد ما 

» ال: ، أو ق«هل هو إال ُمْضَغٌة منه»يتوضأ؟ فقال: 
 .«بَْضَعٌة منه

** 

1813. EL HADIZ: 

Narró Taliq ibn Ali –Alah se complazca de él-: fuimos 

ante el profeta – la paz y las bendiciones sean con él- 

y un hombre con apariencia de beduino le dijo: profeta 

de Alah ¿Qué opinas de un hombre que toca su pene 

después de haber hecho el wudu? Respondió: “acaso 

no es sino una parte de su cuerpo” ó dijo: “una parte de 

el” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

معىن احلديث:  " ما ترى يف َمسِّ الرَّجل َذَكره بعد ما 
عين ما اذلي أوجبه الرشع فيما إذا َمسَّ يتوضأ " ي

الرَُّجل َذَكره بعد الوضوء ، هل عليه يشء؟ ويف رواية 
عند أمحد : " الرَُّجل َيَمسُّ َذَكَره يف الصالة عليه 
الوضوء؟ قال: "ال إنما هو ِمنْك " " هل هو إال ُمْضَغٌة 
كر كسائر أعضاء  منه أو قال: بَْضَعٌة منه " أي : أن اذلَّ

َسد، فإذا َمسَّ املتوضئ يَده أو رِْجلَه أو أنفه أو اجلَ 
رأَسه لم ينتقض وضوؤه بذلك، كذلك إذا مسَّ َذَكَره، 
وهذا احلديث إما منسوخ أو حممول ىلع مس اذلكر 
من وراء حائل، أما مبارشة اذلكر بايلد فينقض 

( فتح 1/96الوضوء؛ ألحاديث أخرى..  سبل السالم )
 (1/185( تسهيل اإلملام)1/259ذي اجلالل واإلكرام)

** 

Significado del hadiz: “¿Qué opinas de un hombre que 

toca su pene después de haber hecho el wudu?” es 

decir que es lo que la legislación dictamina cuando un 

hombre toca su pene después de haberse purificado, 

¿Tiene que hacer algo? En una version de Ahmad 

“¿Un hombre que toca su pene durante la oración tiene 

que hacer el wudu?” dijo: “No, ya que es una parte de 

él” es decir: el pene es como el resto de los miembros 

del cuerpo, si una persona purificada toca su mano, 

pierna, nariz o cabeza no se anula su wudu por eso, de 

la misma forma si toca su pene, este hadiz está 

abrogado o se refiere a tocarlo a través de una tela, ya 

que el contacto directo con la mano si anula el wudu de 

acuerdo a otros hadices... Subul As Salam (1/96) Fath 

Dhul Yalali wal Ikram (1/295) Tashil al ilmam  (1/185)  
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    مسن د اإلمام أمحد، سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ه. السنن الكربى، تأيلف: 1421مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل،  تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش:

ه. سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد 1421أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
ه. مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، 1430ملية، الطبعة: األوىل، القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العا

م. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن 1985حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
عة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطب

م.  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن  2003 - ـه 1423البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 
م. فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد  2006 _ ـه 1427فوزان، الطبعة: األوىل، فوزان بن عبد اهلل ال

م إرساء بنت عرفة.  انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جم
ُ
د ادلين أبو العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .حممود حممد الطنايح -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979 - ـه1399بريوت،  -املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية  السعادات
   (8396) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ ومالك وادلاريم وأمحد  . راوي احلديث:

 .  -ريض اهلل عنه-أبو هريرة  اتلخريج:
 أول حديث من بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
هور. : صيغة مبالغة، أي: طاهر مطهر . •  الطَّ
 . احلل . : احلالل •

 . راد هنا ما مات فيه من دوابه، مما ال يعيش فيه، ال ما مات فيه مطلقاً ميتته. : ما لم تلحقه اذلاكة الرشعية، وامل •

 :فوائد احلديث
 . أن ماء ابلحر طاهر مطهر .1

 . أن ميتة حيوان ابلحر حالل، واملراد بميتته: ما مات فيه من دوابه مما ال يعيش إال فيه .2

 . جواز إجابة السائل بأكرث مما سأل تتميماً للفائدة .3

نه أو رحيه بيشء طاهر، فهو باق ىلع طهوريته ما دام ماء ً باقياً ىلع حقيقته، ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو أن املاء إذا تغري طعمه أو لو .4
 . برودته وحنوها

 . ماء ابلحر يرفع احلدث األكرب واألصغر، ويزيل انلجاسة الطارئة ىلع  طاهر، من بدن، أو ثوب، أو بقعة، أو غري ذلك .5

 املراجع:املصادر و

فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ  - 1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-رام:تأيلف عبد اهلل الفوزانمنحة العالم يف رشح بلوغ امل -
توضيح األحاكم رشح بلوغ  - -1427الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -املرام للشيخ ابن عثيمني

: السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -البساماملرام:تأيلف عبد اهلل 
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة بريوت - اإلساليم املكتب -األبلاين ادلين نارص حممد

   (8355) الرقم املوحد:

 .Su agua es pura y sus animales son lícitos  هو الطهور ماؤه احلل ميتته

 :احلديث .1814
قال: سأل رجل انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة 

يه وسلم، فقال: يا رسول اهلل، إنا نركب صىل اهلل عل
ابلحر، وحنمل معنا القليل من املاء، فإن توضأنا به 
عطشنا، أفنتوضأ بماء ابلحر؟ فقال رسول اهلل صىل 

ُهوُر ماؤه احْلِلُّ َميْتَتُُه »اهلل عليه وسلم:   «.هو الطَّ

** 

1814. EL HADIZ: 

De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que 

dijo que un hombre le preguntó al Mensajero, que Al-

lah le bendiga y le dé paz: Mensajero de Al-lah, nos 

hacemos a la mar y llevamos con nosotros poco agua, 

que si empleamos para la ablución, pasaremos sed. 

¿Podemos hacer la ablución en el agua del mar? Le 

respondió el Mensajero, que Al-lah le bendiga y le dé 

paz: “Su agua es pura y sus animales son lícitos.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

هلل عليه وسلم طهورية ماء ابلحر يبني الرسول صىل ا
وجواز اتلطهر منه، وحل ما مات فيه من دوابه 

توضيح -(،  28/  1اكلسمك وغريه .  منحة العالم ) 
 ( 116/  1األحاكم ) 

** 

El Mensajero, que Al-lah le bendiga y le dé paz, aclara 

en este hadiz que el agua del mar es pura y con ella se 

puede realizar la purificación, y que todos los animales 

que lo habitan son lícitos. Véanse los compendios 

“Minhatu al-Alaam” (1/28) y “Tawdih al-Ahkam ( ”1/116.)  
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه و النسايئ ومالك وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-املغرية بن شعبة  اتلخريج:
 داود.سنن أيب  مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 .اخلفني : تثنية خف، وهو ما يلبس يف الرجل من جدل ساتر للكعبني، وقد يسرت ما فوقهما، مجعه: خفاف، وأخفاف •

 :فوائد احلديث
 . هذا أحد أدلة جواز املسح ىلع اخلفني .1

 . ل األخرى، لم جيزئ املسحاشرتاط كمال الطهارة جلواز املسح ىلع اخلفني، فلو غسل إحدى رجليه، ثم أدخلها اخلف، قبل غس .2

 .من رشوط املسح ىلع اخلفني أن يكون اخلف ساتراً ملحل العضو املفروض، وهذا مأخوذ من مسىم اخلف .3

 . الوضوء أمام انلاس ال ينايف اآلداب العامة، ال سيما مع األصحاب واملستخدمني األتباع .4

 . كونه من أكرب بيت يف  قبيلة ثقيف ، مع-صىل اهلل عليه وسلم-ترشف املغرية بن شعبة خبدمة انليب  .5

 . جواز إاعنة املتوىضء ىلع وضوئه بتقريب املاء أو الصب عليه وحنو ذلك .6

 . يف احلديث بيان حمل املسح وهو أىلع اخلف وأسفله، وهذه الرواية ضعيفة، والصحيح املسح ىلع أىلع اخلف فقط .7

أت انليب  يف غزوة  -صىل اهلل عليه وسلم-َوضَّ
  مسح أَع اخلفني وأسفلهما تبوك،

Le vertí agua al Mensajero, Al-lah le 
bendiga y le dé paz, para que haga la 

ablución en el transcurso de la expedición 
de Tubúk. Él se pasó las manos húmedas 

por los dos calcetines de cuero (juf) y sobre 
sus suelas. 

 :احلديث .1815
ُت »قال:  -ريض اهلل عنه-بة عن املغرية بن شع

ْ
أ وَضَّ

يف غزوة تبوك، َمَسَح  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب 
 «.أىلع اخلفني وأسَفلَُهَما

** 

1815. EL HADIZ: 

De Al-Mughira Ibn Shu'ba, Al-lah esté complacido con 

él, transmitido del Mensajero de Al-lah: “Le vertí agua 

al Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, para que 

haga la ablución en el transcurso de la expedición de 

Tubúk. Él se pasó las manos húmedas por los dos 

calcetines de cuero (juf) y sobre sus suelas.” 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يف هذا  -ريض اهلل عنه-ينقل املغرية بن شعبة 
أُت انليب  -احلديث  أنه يف غزوة تبوك قال:    )وضَّ

( أي: سكبت الوضوء ىلع يديه.  -صىل اهلل عليه وسلم
: )فمسح أىلع اخلف وأسفله( -ريض اهلل عنه-قوهل 

فيه بيان حمل املسح ىلع اخلف وأنه أعاله وأسفله، 
احلديث فيه ضعف، واملسح ىلع ظاهر اخلف لكن 

وباطنه لم يثبت فيه حديث مرفوع صحيح، وقد 
مرفواعً  -ريض اهلل عنهما-ثبت عن يلع واملغرية 

بإسناد جيد مسح اخلفني ىلع ظاهرهما فقط. 
 .فالراجح أن حمل املسح هو أىلع اخلف دون أسفله

** 

Al-Mughira Ibn Shu'ba, Al-lah esté complacido con él, 

informa en este hadiz que en el transcurso de la 

expedición de Tubúk Le vertí agua al Mensajero, Al-lah 

le bendiga y le dé paz, para que haga la ablución en el 

transcurso de la expedición de Tubúk. Él se pasó las 

manos húmedas por los dos calcetines de cuero (juf) y 

sobre sus suelas”. 
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 املراجع:املصادر و

ه(. ُسبل السالم، للصنعاين، دار احلديث. تسهيل اإلملام للشيخ صالح 1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، )5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط
ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد1427(، )1الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، )ط احلميد:  ه(.  سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث السِّ

بريوت. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة  -املكتبة العَصية، صيدا 
هلل حممد بن يزيد م سنن ابن ماجه، البن ماجه أبو عبد ا 1975 - ـه 1395مَص، الطبعة: اثلانية،  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب-عوض 

يب القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شع
م. سنن أيب داود، سليمان  2001 - ـه 1421اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل،  -األرنؤوط 

بريوت. السنن الكربى للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد  -بن األشعث، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد املكتبة العَصية، صيدا 
بيح ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب م. مشاكة املصا 2001 - ـه 1421املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة: األوىل 

 1985الطبعة: اثلاثلة، -بريوت -العمري، أبو عبد اهلل، ويل ادلين، اتلربيزي املحقق: حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم 
   (8389) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أيب مالك سعد  طارق بن أشيم وادل اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ء يف القنوت : يف اللغة يطلق ىلع عدة معاٍن منها: دوام الطاعة، وطول القيام، والسكوت، وادلاعء، وهو أشهرها. وعند الفقهاء: القنوت: ادلاع •

 الصالة قائماً، وهذا معىن )قنت( هنا.
 .حمدث : أي: أمر خمرتٌع ومبتدٌع يف ادلين، لم يرد يف الرشع •

 .منادى بـ )أي(، واألصل أنها نلداء ابلعيد، لكن قد يْنل القريب مْنلة ابلعيد؛ لإلشعار بأنه رفيع القدر ذو ماكنة اعيلةأي بين :  •

 :فوائد احلديث
 احلديث فيه ديلل ىلع أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع، وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض األحيان؛ ألن أباه .1

ولم يسمع أحداً منهم يقنت يف  -ريض اهلل عنهم-وهو ابن عرش سنني، وصىّل وراء اخللفاء الراشدين  -صىّل اهلل عليه وسلّم- قد صىّل خلف انليب
، وال سيما اخللفاء الراشدون -ريض اهلل عنهم-الفجر بغري سبب، ولو اكن سنة راتبة لاكنت اهلمم وادلوايع متوفرة ىلع نقله، ولم يرتكه الصحابة 

 .مون انلاس، فمثل ذلك ال خيىفاذلين يؤ

صىل -يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل 
وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع  -اهلل عليه وسلم
ة، حنًوا من مخس سنني، فاكنوا هاهنا بالكوف

 يقنتون يف الفجر؟ فقال: أي بِن حمدث

 

¡Padre! Has orado detrás del Mensajero de 
Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-

lah sean con él, Abû Baker, ‘Umar, ‘Uzman, 
y ‘Ali, aquí y allá en Kaufa, hace casi cinco 

años. ¿Hacían la súplica de al-qunut 
durante la oración del Fayr estando de pie?’ 

Respondió: ‘¡Hijo mío!, eso es una 
innovación. 

 :احلديث .1816
ريض اهلل -عن أيب مالك األشجيع سعد بن طارق 

قال: قلت أليب: يا أبت إنك قد صليت خلف   -عنه
وأيب بكر وعمر  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ا بالكوفة، حنًوا من ِخس سنني، وعثمان ويلع هاهن
ْي بيَُنَّ حُمَْدٌث.« فاكنوا َيْقنُتُوَن يف الفجر؟»

َ
 فقال: أ

** 

1816. EL HADIZ: 

De Abû Malik Al-Ashya'i Sa’ad Ibn Tariq, que Al-lah 

está complacido de él, dijo: ‘Le dije a mi padre, ‘¡Padre! 

Has orado detrás del Mensajero de Al-lah, que la paz y 

las bendiciones de Al-lah sean con él, Abû Baker, 

‘Umar, ‘Uzman, y ‘Ali, aquí y allá en Kaufa, hace casi 

cinco años. ¿Hacían la súplica de al-qunut durante la 

oración del Fayr estando de pie?’ Respondió: ‘¡Hijo 

mío!, eso es una innovación.’ 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف أن القنوت يف صالة الفجر إن 
لم يكن بسبب نازلة معينة فهو بدعة حمدثة. قال 
شيخ اإلسالم: ال يقنت يف غري الوتر، االَّ أن تْنل 

نت لك مصلٍّ يف مجيع الصلوات، باملسلمني نازلة، فيق
لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما يناسب تلك انلازلة، 

صىل اهلل -ومن تدبر السنة، علم علًما قطعيًّا أنَّ انليبَّ 
 لم يقنت دائًما يف يشء من الصلوات. -عليه وسلم

** 

Este noble hadiz da muestra de que la súplica de al-

qunut durante al-salat del Fayr, sino hay una razón 

específica para realizarla (una calamidad por ejemplo); 

es una innovación, un invento. Sheij al-Islam, Ibn 

Taymiyyah, dijo: Solo se realiza la súplica de al-qunut 

en al-salat al-witr (oración impar); o si sucede alguna 

calamidad a los musulmanes; que en este caso el 

orante realizará al-qunut en todas sus oraciones 

debido a aquella desgracia. Es de Sunnah, que el 

Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 

con él, no hacía siempre la súplica de al-qunut en sus 

oraciones. Tawdih al-ahkam  (2/250.)  
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 .استحباب القنوت يف الفرائض إذا نزل باملسلمني نازلة .2

 .املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه صىّل اهلل عليه وسلّم اكن يقنت عند احلاجة، وانلازلة يف صالة الفجر .3

 املراجع:املصادر و

كر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شا -
سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار  -م. 1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مَص، الطبعة: اثلانية، 

اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و مسند  -إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. 
منحة العالم يف رشح بلوغ  -م. 2001ه، 1421اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،  -ه. 1432ه، 1428الطبعة: األوىل  املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش  -م.  2003ه، 1423مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين  -م.  2014ه، 1435لكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل واتلوزيع، الرياض، املم
 .م1985ه، 1405األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 
   (10935) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-جابر بن عبداهلل  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
ل: اتلمهل واتلأين. • ل : الرتسُّ  فرتسَّ
 .وإذا أقمت فاحُدْر : حدر الرجل اإلقامة: أرسع بكلماتها •

 يا بالل، إذا أذنت فَتسل يف أذانك، وإذا أقمت
فاحدر، واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ اآللك من أكله، والشارب من َشبه، 

 واملعترص إذا دخل لقضاء حاجته

 

Bilal, cuando llames a la oración (adhán), 
hazlo pausadamente y cuando pronuncies 
la disposición a la oración (iqama), hazlo 

rápidamente; y deja entre el adhán y la 
iqama el tiempo suficiente para que la 

persona que esté aún comiendo, bebiendo o 
realizando sus necesidades termine de 

hacerlo; y no os dispongáis a rezar hasta 
que no me veáis. 

 :احلديث .1817
-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبداهلل 
يا بالل، إذا أذنت »أنه قال:  -صىل اهلل عليه وسلم

ل يف أذانك، وإذا أقمت فاحُدْر، واجعل بني  فرتسَّ
أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآللك من أكله، 
والشارب من رشبه، واملعتَص إذا دخل لقضاء 

 «.حاجته، وال تقوموا حىت تروين

** 

1817. EL HADIZ: 

De Yabir Ibn Abdullah, Al-lah esté complacido con 

ambos, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le 

dé paz dijo: “Bilal, cuando llames a la oración (adhán), 

hazlo pausadamente y cuando pronuncies la 

disposición a la oración (iqama), hazlo rápidamente; y 

deja entre el adhán y la iqama el tiempo suficiente para 

que la persona que esté aún comiendo, bebiendo o 

realizando sus necesidades termine de hacerlo; y no 

os dispongáis a rezar hasta que no me veáis.” 

 ضعيف جداً   :درجة احلديث
** 

Hadiz muy débil. 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

 يبني احلديث الرشيف عدة أمور، ويه: أنه ينبيغ
اتلمهل يف األذان، والرسعة يف اإلقامة، وأن يكون 
بني األذان واإلقامة وقت اكيف، يكيف من اكن يأكل 
أو يرشب أو يف اخلالء من أن ينتيه من أمره، وكذا ال 
يقوم املصلون حىت يرى اإلمام قد خرج. واحلديث 
ضعيف، ولكن اجلملة األخرية منه جاءت يف 

: -ريض اهلل عنه-الصحيحني من حديث أيب قتادة 
إذا »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل 

، وأما أول «أقيمت الصالة، فال تقوموا حىت تروين
، -ريض اهلل عنهما-احلديث فقد جاء عن عمر وابنه 

 وبعض اتلابعني، كما رواه ابن أيب شيبة.

** 

Este honorable hadiz aclara una serie de cuestiones, 

entre las cuales: que es conveniente ser pausado en a 

la hora de llamar a la oración (adhán), y apresurarse 

cuando se pronuncie la disposición a la oración 

(iqama), y dejar entre el adhán y la iqama el tiempo 

suficiente para que la persona que esté aún comiendo, 

bebiendo o realizando sus necesidades termine de 

hacerlo; y los fieles no se dispongan a realizar la 

oración hasta que no vean salir al imam. Si bien el 

hadiz es débil, la última frase viene expresada en las 

recopilaciones de Bujari y Muslim, en el hadiz de Abu 

Qatada, Al-lah esté complacido con él, que dijo: “El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz dijo: ‘si 

se proclama la disposición a la oración (iqama), no os 

dispongáis a rezar hasta que no me veáis’”. La primera 

parte del hadiz ha sido mencionada por Umar y su hijo, 

Al-lah esté complacido con ambos, así como de 

algunos seguidores tal y como lo narró Ibn Abu Chaiba. 
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 .ي حيتاج إىل الغائط، ويعَص بطنه وفرجهواملعتَص : هو من يؤذيه بول أو اغئط، أي: يفرغ اذل •

 .يفرغ األكل : انتىه من أكله •

 :فوائد احلديث
نه أبلغ يف احلديث ديلل ىلع أنه ينبيغ يف األذان اتلمهل واتلأين، ويف اإلقامة اإلرساع واحلدر؛ ألن األذان دعوة للغائبني فناسب فيه اتلمهل؛ أل .1

ه. وأما اإلقامة فيه دعوة للحارضين فال حيتاجون فيها ما حيتاج إيله ابلعيد، فاكن اإلعالم؛ ألن بعض انلاس قد ال ينتبه ألوهل، فينتبه آلخر
 .اإلرساع بها أنسب؛ يلفرغ منها برسعة، فيأيت باملقصود وهو الصالة

يه األذان: هو إعالم انلاس بدخول وقت الصالة، ودعوتهم إىل احلضور؛ فاألفضل أن جيعل بني األذان وإقامة الصالة وقت يستعدون ف .2
ة للحضور، ويفرغون من أعماهلم اليت بدأ األذان وهم قائمون بها من أكل ولبس وطهارة وحنوها، مع مالحظة أن يهتم املسلم باالستعداد للصال

 .واتلبكري، وأال جيعل أعماهل يف وقت الصالة

 .املستحب أن ال يطيل االنتظار ما بني األذان وقبل الصالة؛ فيشق ىلع احلارضين .3

 املراجع:املصادر و

م. منحة العالم يف  2003ه، 1423حاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، توضيح األ
: أمحد ه. سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق1432ه، 1428رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

زهري حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: 
 .م1985ه، 1405الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية 

   (10628) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه الرتمذي. راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
مالاالتِلَفات : رَصف الوجه إىل ِجهة ا •  .يلَمني أو الشَّ

 .َهلََكة : َهالك •

 .إياك : بمعىن احذر •

 ال بد : أي ال مفر وال حميد •

 :فوائد احلديث
 .اتلَّحذير من االتِلَفات يف الصالة، وحتريمه يف الفريضة .1

 .ل الصالةيُكَره االتِلَفات يف الصالة إالَّ حلاجة، ما لم يكن االتِلَفات باستَدارة مجيع ابَلدن عن الِقبْلة أو استدبارها؛ فإنه يبط .2

يف الصلوات املكتوبات أهمُّ الصلوات، وجيب أن تكون العناية واالهتمام بهن أكرث، وذلا فإنَّ وقوع االتلفات يف الصالة انلافلة أخف منه  .3
 .الفريضة، وهكذا سائر األمور املكروهة يف الصالة، فوقوعها يف انلافلة أخف وأسهل من الفريضة

 .بالصبيان وشفقته عليهم, ويظهر ذلك يف قوهل ألنس: يا بينرمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم  .4

 .وتلطفه باملتعلم -صىل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .5

تلفات يا بِن، إياك واالتلفات يف الصالة، فإن اال
يف الصالة هلكة، فإن َكن ال بد فيف اتلطوع ال 

 يف الفريضة
 

“Hijo mío, evita volver la mirada durante el 
rezo, porque es la perdición. Y si debes 

hacerlo necesariamente, hazlo en las 
oraciones voluntarias, no en las 

obligatorias.” 

 :احلديث .1818
-: قال يل رسول اهلل قال  -ريض اهلل عنه-عن أنس 

، إِيَّاك واالتِلَفات يف »: -صىل اهلل عليه وسلم يا بيَُنَّ
الصالة، فإن االتِلَفات يف الصالة َهلََكة، فإن اكن ال 

ِع ال يف الَفريضة  «.بُدَّ فيف اتلََّطوُّ

** 

1818. EL HADIZ: 

De Anas, Al-lah esté complacido con él, que dijo: “El 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 

‘Hijo mío, evita volver la mirada durante el rezo, porque 

es la perdición. Y si debes hacerlo necesariamente, 

hazlo en las oraciones voluntarias, no en las 

obligatorias.”’ 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

ريض اهلل -أنًسا  -صىل اهلل عليه وسلم-يب حذر انل
من االتِلَفات يف الصالة، وأخربه أن االتِلَفات  -عنه

يف الصالة هالك؛ ألنه طاعة للشيطان، وهو سبب 
اهلالك، والصالة مع االتِلَفات تستحيل من الكمال 
إىل انلَّقص، وقد يصل به األمر إىل أن خيرج من 

جر، وأما إذا اكن
َ
ال بد من االتلفات وال  الصالة بال أ

حَميد عنه، فليكن يف صالة اتلطوع؛ ألن أْمر صالة 
 .اتلطوع أَخف من صالة الفريضة

** 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le 

advirtió a Anas, Al-lah esté complacido con él, de volver 

la mirada y girar la cabeza durante el rezo; y le informó 

que hacerlo es una perdición, puesto que sería dejarse 

llevar por los satanes y eso es el motivo de la perdición. 

Cuando se gira la cabeza o se mira a otro lado durante 

la oración, el rezo deja de ser perfecto y quizás el 

hacerlo estropee todo el rezo o que la oración no tenga 

ninguna recompensa. Y si es obligatorio hacerlo, pues 

que sea en las oraciones voluntarias, no en las 

obligatorias, puesto que el deber en las primeras es 

menor que en el rezo obligatorio. 
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 املراجع:املصادر و

نية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلا
املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلربيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، ه.    مشاكة 1395
تأيلف:  م. املغين ، 2006 _ ـه 1427م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 1985

نصور بن أبو حممد موفق ادلين، الشهري بابن قدامة املقديس، انلارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة كشاف القناع عن منت اإلقناع، تأيلف: م
بن صالح الصنعاين، يونس بن صالح ادلين ابلهوِت احلنبيل، انلارش: دار الكتب العلمية. سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل 

، انلارش: انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام
عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش :  م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : 2003 - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلاِمَسة، 

 .ه1431 ـهـ  1427دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (10879) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واه أبو داود وابن ماجه.ر راوي احلديث:

يَبّ بن ِعَمارة  اتلخريج:
ُ
 -ريض اهلل عنه-أ

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 يوًما؟ : هل أمسح مدة يوم؟ •

 :فوائد احلديث
: "وما شئت" لكن تقدم أن احلديث ال -صىل اهلل عليه وسلم-أنه ال توقيِت يف املسح ىلع اخلفني، سواء اكن ذلك يف السفر أو احلَض؛ لقوهل  .1

 .يثبت، وإذا اكن كذلك فإنه ال حجة فيه

قال: « نعم»يا رسول اهلل أمسح َع اخلفني؟ قال: 
، «نعم»، قال: ويومني؟ قال: «نعم»يوما؟ قال: 

 «نعم، وما شئت»قال: وثالثة؟ قال: 
 

Y de Ubay Ibn 'Imara,que Allah esté 
satisfecho de él,que dijo:"Oh Mensajero de 

Allah,¿Puedo pasar la mano húmeda por 
los "jufain" (una especie de calcetines de 

cuero).Dijo:SÍ.Dijo:¿Por un 
día?Dijo:Sí.Dijo:¿Y por dos 

días?Dijo:Sí.Dijo:¿Y por tres días?Dijo: Sí y 
lo que quieras.Sunan de Abu Dawud. 

 :احلديث .1819
يَبِّ بن ِعَمارة 

ُ
أنه قال: يا رسول  -ريض اهلل عنه-عن أ

قال: يوما؟ قال: « نعم»اهلل أمسح ىلع اخلُفني؟ قال: 
، قال: وثالثة؟ قال: «نعم»، قال: ويومني؟ قال: «نعم»
 «.نعم، وما ِشئَْت »

** 

1819. EL HADIZ: 

De Ubay Ibn'Imara,que Allah esté complacido con 

él,que dijo:"Oh Mensajero de Allah,¿Puedo pasar la 

mano húmeda por los "jufain"(especie de calcetines de 

cuero)?Dijo:Sí.Pregunté:¿Por un 

día?Respondió:Sí.Pregunté de nuevo:¿Y por dos 

días?Contestó:Sí.Dije:¿Y por tres días?Respondió:Sí y 

lo que quieras." 

 ضعيف  :درجة احلديث
** 

Hadiz Débil 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يَبّ بن ِعمارة 
ُ
-أنه َسأل انليب  -ريض اهلل عنه-خيرب أ

عن حكم املسح ىلع اخلفني  -صىل اهلل عليه وسلم
، فأجاز هل ذلك . ثم سأهل عن مدة املسح، فأجاز هل 

صىل اهلل عليه وسلم يوما أو يومني أو ثالثة -انليب 
كن هذا احلديث ضعفه أكرث العلماء، أو ما شاء. ل

صىل اهلل -وعليه فال حجة فيه واحلجة فيما صح عنه 
من مسح املقيم يوما ويللة واملسافر  -عليه وسلم

 .ثالثا بليايلها

** 

Ubay Ibn 'Imara,que Allah esté complacido con 

él,informa de que le preguntó al Profeta,que la 

misericordia y la protección de Allah sean con él,sobre 

la sentencia legal de pasar la mano húmeda por los 

calcetines de cuero.Lo cual le permitió hacer.A 

continuación,le preguntó sobre el tiempo que podía 

usar los calcetines(sin tener que lavarse los pies).El 

Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él,le permitió dejarse los calcetines de cuero 

puestos y pasar la mano mojada sobre ellos durante un 

día,dos,tres o los que él quisiera.Sin embargo,este 

hadiz lo han considerado débil la mayoria de los 

ulemá,así pues no se toma como prueba,si no que la 

prueba se toma de los hadices que tienen la categoría 

de sahih.Esto es,que el residente puede pasar la mano 

húmeda por los calcetines de cuero durante un día y 

una noche,y el viajero durante tres días con sus 

noches. 
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 املراجع:املصادر و

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العَصية، صيدا.    سنن ابن ماجه،  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
 نارص حممد: تأيلف األم، –تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية. ضعيف أيب داود 

 بن اهلل عبد: تأيلف املرام، بلوغ ِمن األحاكم توضيح. ه1423 - األوىل،:  الطبعة الكويت، –اتلوزيع  و للنرش غراس مؤسسة: النرش دار األبلاين، ادلين
 املرام، بلوغ رشح واإلكرام، اجلالل ذي فتح. م 2003 - ـه 1423 اخلاِمَسة،: الطبعة املكّرمة مكة األسدي، مكتبة: انلارش البسام، صالح بن الرمحن عبد

م إرساء بنت عرفة. منحة العالم يف رشح  صالح بن حممد: تأيلف
ُ
بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه 1431 ـهـ  1427بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 
   (8393) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

 أنس بن مالك ريض اهلل عنه اتلخريج:
 عمدة األحاكم مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 ردع : هو أثر الطيب يف اجلسد •
يمانية، مهيم : بفتح امليم، وسكون اهلاء، بعدها ياء مفتوحة، ثم ميم ساكنة، اسم فعل أمر بمعىن )أخربين( عند ابن مالك. وقال اخلطايب: "لكمة  •

 يظهر أثره، فيليق بالنساء، فلما علم أنه أصابه من زوجه، رَخص هل معناها: مالك وما شأنك؟ وكأنه أنكر عليه الصفرة اليت عليه، والطيب اذلي

 .ما أصدقتها : السؤال ب"ما" يقتِض علمه بوجود أصل الصداق، ألنه لم يقل هل أصدقتها •

 .وزن نواة من ذهب : معيار لذلهب معروف دليهم. قالوا: إنه وزن ِخسة دراهم •

 .العرسأولم : اختذ ويلمة، ويه الطعام اذلي يصنع عند  •

 .ولو : لو هنا للتقليل ال لالمتناع •

فقال: ما أصدقتها؟  يا رسول اهلل تزوجت امرأة،
قال: وزن نواة من ذهب قال: بارك اهلل لك، أولم 

 ولو بشاة
 

Oh, Mensajero de Al-lah, me he casado con 
una mujer. Le dijo: ¿qué dote le entregaste? 
Dijo: El peso en oro de un hueso de dátil. Le 

dijo: Que Al-lah te bendiga. Organiza un 
banquete aunque sea con una oveja. 

 :احلديث .1820
-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك 

رأى عبد الرمحن بن عوف،  -صىل اهلل عليه وسلم
صىل اهلل عليه -وعليه رَدْع ُزَعَفَران. فقال انليب 

َمْهيَْم؟ فقال: يا رسول اهلل تزوجت امرأة، »: -وسلم
: بارك فقال: ما أصدقتها؟ قال: َوْزُن نواة من ذهب قال

ْولِْم ولو بشاة
َ
 «.اهلل لك، أ

** 

1820. EL HADIZ: 

De Anas Ibn Malik, que Al-lah esté complacido con él, 

que el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, vio a 

Abderrahman Ibn Awf con una mancha de azafrán. Le 

preguntó el Mensajero de Al-lah: ¿qué es eso? El 

contestó: Oh, Mensajero de Al-lah, me he casado con 

una mujer. Le dijo: ¿qué dote le entregaste? Dijo: El 

peso en oro de un hueso de dátil. Le dijo: Que Al-lah te 

bendiga. Organiza un banquete aunque sea matando 

una oveja. 

 يحصح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع )عبد الرمحن بن 
عوف( شيئًا من أ ثر الزعفران، واكن األوىل بالرجال 

 -أن يتطيبوا بما يظهر رحيه، وخييف أثره. فسأهل
عن هذا اذلي عليه. فأخربه أنه حديث  -بإنكار

عهد بزواج، و قد أصابه من زوجه، فرخص هل يف 
وملا اكن صىل اهلل عليه وسلم َحِفيا بهم، عطوفاً  ذلك.

عليهم، يتفقد أحواهلم يلقرهم ىلع احلسن منها، 
وينهاهم عن القبيح، سأهل عن صداقه هلا. فقال: ما 
يعادل وزن نواة من ذهب. فداع هل صىل اهلل عليه 
 وسلم بالربكة، وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاة.

** 

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, vio que 

Abderrahman Ibn Awf estaba manchado de azafrán, y 

era costumbre de los hombres utilizar fragancias que 

dejen un buen aroma pero que no sea visible su huella. 

Así que le preguntó con extrañado por lo que tenía. Él 

le comentó que se había casado recientemente, y que 

esa mancha era de su esposa. El Mensajero de Al-lah 

se lo permitió. Dado el buen trato que tenía, Al-lah le 

bendiga y le dé paz, con sus compañeros, su afecto 

por ellos y su preocupación por sus asuntos, para 

indicarles cómo obrar el bien y disuadirlos de la 

indecencia, le preguntó por la dote que el entregó a su 

esposa. Él le dijo: El peso en oro de un hueso de dátil. 

El Mensajero de Al-lah le deseó entonces la bendición 

de Al-lah y le ordenó organizar un banquete aunque 

sea matando una oveja. 
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 :فوائد احلديث
 .كراهة اتلطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب، للرجال .1

 .تفقد الوايل والقائد ألصحابه، وسؤاهل عن أحواهلم وأعماهلم.، اليت تعنيه وتعنيهم .2

 .استحباب ختفيف الصداق. فهذا عبد الرمحن بن عوف، لم يصدق زوجته إال وزن ِخسة دراهم من ذهب .3

 .اإلشارة إىل أصل الصداق يف انلاكح، بناء ىلع مقتىض الرشع و العادة .4

 ."ادلاعء للمزتوج بالربكة. وقد ورد ادلاعء للمزتوج بهذا ادلاعء "بارك اهلل لك وبارك عليك ومجع بينكما خبري .5

من  رشوعية الويلمة من الزوج، وأن ال تقل عن شاة إذا اكن من ذوى اليسار.  قال ابن دقيق العيد: الويلمة: الطعام املتخذ ألجل العرس، وهوم .6
 .املطلوبات رشاع ولعل من فوائده إشهار انلاكح باجتماع انلاس للويلمة

 حصل اتلعارف واتلآلف، والربكة، وأن جيتنب الرسف، واملباهاة، واخليالءأن يدَع إيلها أقارب الزوجني، واجلريان، والفقراء، وأهل اخلري يل .7

 .قال شيخ اإلسالم: أمجع العلماء ىلع جواز عقد انلاكح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر املثل إذا دخل بها بإمجاعهم .8

 يف اإلنسان ما ال يطيق وهو منكر رشاعكراهة تكثري املهور واملغاالة فيها بقصد الرياء والسمعة وإذا حتمله حقيقة اكن فيه تكل .9

 املراجع:املصادر و

 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
اإلملام  -ه. 1417الرياض، الطبعة األوىل، -كتبال اعلم دار ابلايق، عبد فؤاد حممد ورقمه حققه احلجاج، بن مسلم لإلمام مسلم؛ صحيح -. ه1422

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

   (6032) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

يا رسول اهلل، إين أصبت أرضا بيرب، لم أصب 
ماال قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرين به؟ 
 فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها

 

Oh, Mensajero de Al-lah he obtenido como 
botín una parcela de tierra en Jaybar. 
Nunca que poseído dinero y es lo más 

valioso que tengo. ¿Qué me ordenas que 
haga con ella? Le dijo: si quieres puedes 
ceder su propiedad original a los bienes 

habices (destinados a obras de caridad) y 
con ello la donarías como limosna. 

 :احلديث .1821
قد »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر 

ىل اهلل عليه ص-أصاب عمر أرضا خبيرب. فأىت انليب 
يستأمره فيها. فقال: يا رسول اهلل، إين أصبت  -وسلم

ِصْب ماال َقطُّ هو أنفس عندي منه، 
ُ
أرضا خبيرب، لم أ

فما تأمرين به؟ فقال: إن ِشئَْت َحبَّْسَت أصلها، 
وتصدقت بها.  قال: فتصدق بها، غري أنه ال يُباع 
أصلها، وال يوهب، وال يورث.  قال: فتصدق عمر يف 

قراء، ويف القرىب، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، وابن الف
السبيل، والضيف. ال جناح ىلع من ويلها أن يأكل 

ٍل فيه ، «منها باملعروف، أو يطعم صديقا، غري ُمتََموِّ
 «.غري ُمتَأثِّلٍ »ويف لفظ: 

** 

1821. EL HADIZ: 

De Abdallah Ibn Umar, que Al-lah esté complacido con 

ambos, que dijo: “Umar obtuvo como botín una parcela 

de tierra en Jaybar. Así que fue a ver al Mensajero de 

Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, para peguntarle qué 

hacer con ella. Le dijo: Oh, Mensajero de Al-lah he 

obtenido como botín una parcela de tierra en Jaybar. 

Nunca tuve una propiedad tan valiosa y es la más 

valioso que tengo. ¿Qué me ordenas que haga con 

ella? Le dijo: si quieres puedes ceder su propiedad 

original a los bienes habices (destinados a obras de 

caridad) y con ello la donarías como limosna. Dijo: la 

donó, sin embargo su propiedad no se puede vender, 

ni regalar, ni heredar. Dijo: Umar la donó como limosna 

a los pobres, a sus parientes, a los esclavizados, a los 

peregrinos, a los viajeros y a los huéspedes. No hay 

mal en que la persona que esté encargada de su cultivo 

coma de sus frutos siempre velando por lo que es justo, 

o que alimente de ella algún amigo, con el que no tenga 

ningún afán lucrativo (en otro relato: que no lo vaya a 

destinar a la compraventa).” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أصاب عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه أرضا خبيرب، 
قدرها مائة سهم، يه أىلغ أمواهل عنده، لطيبها 

يتسابقون إىل  -رىض اهلل عنهم -وجودتها: وقد اكنوا
ابلاقيات الصاحلات، فجاء ريض اّلَل عنه إىل انليب 
صىل اهلل عليه وسلم طمعا يف الرب املذكور يف قوهل 

بوَن { تعاىل : }لَْن َتَنالوا الرِبً َحىًت ُتنِْفُقوا ِمًما حُتِ
يستشريه يف صفة الصدقة بها لوجه اهلل تعاىل . فأشار 
عليه بأحسن طرق الصدقات، وذلك بأن حيبس 
أصلها ويقفه، ففعل عمر ذلك وصارت وقفا فال 
يتَصف به ببيع، أو إهداء، أو إرث أو غري ذلك من 

شأنها أن تنقل امللك ، أو  أنواع اتلَصفات، اليت من

** 

Umar Ibn Al-Jattab, que Al-lah esté complacido con él, 

obtuvo como botín una parcela de tierra en Jaybar de 

unos 729 metros cuadrados (100 sahms), y era lo más 

valioso que tenía, dada su fertilidad y sus frutos. Los 

Compañeros del Mensajero, Al-lah esté complacido 

con ellos, solían competir por las buenas obras que 

perduran en la Otra Vida. Así que fue a ver al 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 

buscando la piedad que cita Al-lah Todopoderoso: “No 

alcanzaréis la verdadera piedad mientras no gastéis en 

otros de aquello que os es más preciado” [Corán, 3:92], 

y para peguntarle por el mejor modo de donarla en el 

nombre de Al-lah Todopoderoso. Le indicó que la mejor 

forma de limosna: ceder su propiedad original a los 

bienes habices (destinados a obras de caridad), y así 

lo hizo Umar. La finca pasó entonces a ser un habiz 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه راوي احلديث:

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

 :معاين املفردات
 أصاب : وجد وملك وحاز. •
كم ال تزال اعمرة باملزارع والساكن، واكنت مسكنا لليهود حىت فتحها انليب صىل اهلل عليه 160أرضا خبيرب : بالد شمايل املدينة تبعد عنها  •

 .ها من أرض خيربوسلم اعم سبع فأقرهم ىلع فالحتها حىت أجالهم عمر يف خالفته. وأرض عمر هذه، اسمها " تَمغ " بفتح فسكون اشرتا

 .يستأمره : يستشريه يف اتلَصف بها •

 .أنفس منه : يعين أجود منه، وانلفيس: اليشء الكريم اجليد •

 حبست : بتشديد ابلاء للمبالغة •

 وتصدقت بها : بمنفعتها ، لرواية عبد اهلل بن عمر: احبس أصلها وسبل ثمرتها •

 وىف القرىب : قرىب عمر أي قرابته ريض اهلل عنه •

 .ل اهلل : اجلهاد، ومنهم من أدخل فيه احلجويف سبي •

 .وابن السبيل : املسافر؛ ألنه يف الغالب يف ذلك الوقت يكون حمتاًجا •

 .ال جناح : ال حرج وال إثم •

 باملعروف : بالقدر اذلي جرت به العادة •

 أخذا أكرث من حاجتهغري متمول فيه : غري متخذ ماال واملراد أنه ال يتملك شيئا من رقابها املتمول: اختاذ املال  •

 متأثل : اختاذ أصل املال ومجعه حىت كأنه قديم عنده •

 ويف الرقاب : ويف فك الرقاب بأن يشرتى من غلتها رقاب فيعتقون •

 :فوائد احلديث
 .يؤخذ من قوهل: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" معىن الوقف اذلي هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة .1

تكون سببا يف نقله، ويصدق بها يف الفقراء 
واملساكني، ويف األقارب واألرحام، وأن َيُفك منها 
الرقاب بالعتق من الرق، أو بتسليم ادليات عن 
املستوجبني، وأن يساعد بها املجاهدين يف سبيل اهلل 
إلعالء لكمته ونَص دينه، وأن يطعم املسافر اذلي 

عت به نفقته يف غري بدله، ويطعم منها الضيف انقط
أيضا، فإكرام الضيف من اإليمان باهلل تعاىل. بما أنها 
يف حاجة إىل من يقوم عليها ويتعاهدها بالري 
واإلصالح، مع رفع احلرج واإلثم عمن ويلها أن 
يأكل منها باملعروف، فيأكل ما حيتاجه، ويطعم منها 

ا عن حاجته، فيه صديقا غري متخذ منها ماال زائد
لم جتعل إال لإلنفاق يف طرق اخلري واإلحسان، ال 
للتمول والرثاء. تنبيه: الوقف أن يتصدق املسلم بمال 
هل اعئد ىلع جهة من جهات اخلري، فيَُصف العائد ىلع 
تلك اجلهة ويبىق أصل املال، مثاهل أن يقف مزرعة 
ىلع الفقراء، فاثلمار والزروع اليت تنتجها هذه 

 رعة تعطى للفقراء وتبىق املزرعة حمبوسة.املز

(waqf) que no se puede vender, ni regalar, ni heredar, 

ni de cualquier otro modo que vaya a traspasar su 

propiedad. Se donó como limosna a los pobres, a los 

necesitados, a los parientes y familiares, para liberar a 

las personas esclavizadas, para pagar el rescate en 

concepto de compensación a los familiares de la 

víctima (diyya), que se ayude con ella a los que 

combaten por la causa de Al-lah para elevar Su palabra 

y glorificar su religión, para alimentar a los viajeros que 

se quedan sin medios lejos de sus hogares, y para 

alimentar a los huéspedes. Dado que esta tierra 

necesita de quien se encargue de ella, de cultivarla y 

regarla, no hay mal en que coma de sus frutos siempre 

velando por lo que es justo, o que alimente de ella 

algún amigo, con el que no tenga ningún afán lucrativo, 

puesto que esta tierra está destinada en exclusiva a 

realizar el bien y la caridad, no para buscar el lucro y la 

riqueza. 
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 .الوقف ، وال اتلَصف اذلي يسبب نقل امللك، ويبىق حسب رشط الواقف هليفيد أيضاً أنه  ال جيوز نقل امللك يف  .2

 .ماكن الوقف، وأنه العني اليت تبىق بعد االنتفاع بها، فأما ما يذهب باالنتفاع به، فهو صدقة، وليس هل موضوع الوقف وال حكمه .3

ان. وفك الرقاب، واجلهاد يف سبيل اهلل، والضيف، مَصف الوقف الرشيع يكون يف وجوه الرب واإلحسان العام أو اخلاص، كقرابة اإلنس .4
 .والفقراء، واملساكني وبناء املدارس واملالئج واملستشفيات وحنو ذلك

 .يؤخذ من احلديث صحة رشط الواقف الرشوط اليت ال تنايف عقد الوقف وهدفه، واليت ليس فيها إثم وال ظلم .5

 .يفيد احلديث جواز أكل ناظر الوقف منه باملعروف حبيث يأكل قدر كفايته وحاجته .6

 .فيه فضيلة الوقف، وأنه من الصدقات اجلارية واإلحسان املستمر .7

 .أن األفضل أن يكون الوقف من أطيب املال وأحسنه؛ طمعاً يف فضل اهلل وإحسانه اذلي جعله لذلين ينفقون مما حيبون .8

 .وهم أهل ادلين والعلم، وأهل اخلربة يف لك باب حيسنونه مشاورة ذوي الفضل، .9

 .أن الواجب ىلع املستشار أن ينصح بما يراه األفضل واألحسن، فادلين انلصيحة .10

 .فضيلة اإلحسان والرب بذوي األرحام، فإن الصدقة عليهم، صدقة وصلة .11

الرشع ؛ فال تكون مما خيالف مقتىض الوقف من الرب يؤخذ من احلديث أن الرشوط يف الوقف البد أن تكون صحيحة ىلع وفق أحاكم  .12
 .واإلحسان، ومن العدل وابلعد عن اجلور والظلم

 .ما اكن عليه أكابر السلف من إخراج أنفس األموال عندهم هلل تعاىل .13

 املراجع:املصادر و

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

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

 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف: 
   (6031) الرقم املوحد:
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 :SIGNIFICADO GENERAL :املعىن اإلمجايل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم. راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخلدري  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
 راد به: املين انلازل دفقاً بذلة.املاء من املاء : املاء األول: املراد به: ماء االغتسال، واثلاين: امل •

 :فوائد احلديث
 .يف احلديث أسلوب من أسايلب القَص عند ابلالغيني، وطريقه )إنما(، ومعناه: أن االغتسال مقصور ىلع اإلنزال، لكنه منسوخ كما تقدم .1

 .االغتسال هو إفاضة املاء ىلع عموم اجلسم، وأمجعوا ىلع مرشوعية ادللك، ولكنه ىلع الصحيح ال جيب .2

 .سل من إنزال املين ولو اكن نائماوجوب الغ .3

يا رسول اهلل، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته 
صىل اهلل -ولم يمن، ماذا عليه؟ قال رسول اهلل 

 : إنما املاء من املاء-عليه وسلم
 

“Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, si el hombre se retira del débito 

conyugal con su esposa antes de llegar a 
eyacular, ¿qué debe hacer?” El Mensajero 
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le dijo: 

“El agua (de la purificación con el gusl) solo 
es debida al agua (de la eyaculación).” 

 :احلديث .1822
قال: َخرَْجُت  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري 

ثنني إىل يوم اال -صىل اهلل عليه وسلم-مع رسول اهلل 
صىل اهلل -قباء إَِذا ُكنَّا يِف بيَِن َسالٍِم وقف رسول اهلل 

َخ بِِه، فََخَرَج جَيُرُّ  -عليه وسلم ىلع باب ِعتْبَاَن َفََصَ
: -صىل اهلل عليه وسلم-إزاره، فقال رسول اهلل 

ْعَجلْنَا الرَُّجَل »
َ
يَْت « أ

َ
َرأ

َ
فقال عتبان: يا رسول اهلل، أ

امرأته ولم ُيْمِن، ماذا عليه؟ قال  الرَُّجَل ُيْعَجُل عن
َما الَماُء ِمَن »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  إِنَّ

 «.املاءِ 

** 

1822. EL HADIZ: 

De Abu Said Al-Judri, Al-lah esté complacido con él, 

que dijo: “Salí junto al Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, el lunes hacia Qubaa, porque nos 

encontrábamos en Beni Salim. El Mensajero de Al-lah, 

Él le bendiga y le dé paz, se detuvo ante la puerta de 

Itbán y le llamó. Este salió arrastrando su izar (pareo). 

Entonces el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 

paz, dijo: “Hemos hecho que el hombre se apresurara”. 

Entonces, Itbán le preguntó: “Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, si el hombre se retira del débito 

conyugal con su esposa antes de llegar a eyacular, 

¿qué debe hacer?” El Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz, le dijo: “El agua (de la purificación 

con el gusl) solo es debida al agua (de la eyaculación).” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

أفاد حديث أيب سعيد اخلدري هذا أن االغتسال إنما 
واثلاين  يكون من اإلنزال، فاملاء األول املعروف،

املين،  واحلديث دال بمفهوم احلَص ىلع أنه ال غسل 
إال من اإلنزال، وال غسل من جماوزة اخلتان اخلتان، 
لكنه منسوخ، والغسل واجب من اجلماع ولو لم 
حيصل إنزال؛ حلديث: )إذا اتلىق اخلتانان فقد وجب 

 الغسل(.

** 

Este hadiz de Abu Said Al-Judri, Al-lah esté complacido 

con él, informa que el lavado corporal (gusl) es 

obligatorio solo en el caso de la eyaculación. Por lo 

tanto, no sería obligatorio el lavado corporal en caso de 

penetración. Sin embargo, se trata de un hadiz 

abrogado, de ahí que el gusl (baño corporal) sea 

obligatorio cuando se practique el débito conyugal 

aunque no haya habido eyaculación, por el hadiz: 

“cuando se toquen los dos miembros sexuales, es 

obligatorio el gusl (el baño corporal).” 
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 .جيب االغتسال من خروج املين بذلة، أما إذا جامع يف انلوم ولم خيرج منه يشء )االحتالم(، فال اغتسال عليه .4

 املراجع:املصادر و

توضيح ه. 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
م. منحة العالم يف رشح  2003ه، 1423األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلاِمَسة، 

بلوغ املرام، صالح بن فوزان ه. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من 1432ه، 1428بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 .م2006ه، 1427بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل 

   (10040) الرقم املوحد:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه. راوي احلديث:

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

يا عبد اهلل، ال تكن مثل فالن َكن يقوم الليل، 
  فَتك قيام الليل

De 'Abdullah Ibn 'Amru Ibn Al 'As,que 
Allah esté complacido de ambos que 
dijo:"El Mensajero de Allah,que la 

misericordia y la protección de Allah sean 
con él,me dijo:"Oh 'Abdullah,no seas como 

fulano que hacía salat voluntaria por la 
noche y dejó de hacerla".Sahih Al Bujari. 

 :احلديث .1823
 -ريض اهلل عنهما-العاص عن عبد اهلل بن عمرو بن 

يا »: -صىل اهلل عليه وسلم-قال: قال يل رسول اهلل 
عبد اهلل، ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل، فرتك 

 «.قيام الليل

** 

1823. EL HADIZ: 

De 'Abdullah Ibn 'Amru Ibn Al 'As,que Allah esté 

complacido de ambos que dijo:"El Mensajero de 

Allah,que la misericordia y la protección de Allah sean 

con él,me dijo:"Oh 'Abdullah,no seas como fulano que 

hacía salat voluntaria por la noche y dejó de hacerla." 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

د اهلل بن عمرو عب -صىل اهلل عليه وسلم-حذر انليب 
أن يرتك صالة الليل كما فعل فالن من انلاس، ولم 
يُذكر اسمه سرتاً عليه. وينبيغ للمسلم أن حيذر من 
التشدد يف العبادة وتكليفه انلفس ما ال تطيق من 
ين لكرثة األعمال  الطااعت، ومن َفَعَل ذلك غلبه ادلِّ
والطااعت، فيكون آخر أمره العجز واالنقطاع، ألن 

تعاىل أوجب ىلع عباده وظائف من الطااعت يف  اهلل
وقت دون وقت، تيسرياً ورمحة، وألن اإلنسان إذا 
أخذ بالقصد دام عمله، وتمكن من أداء احلقوق 
لكها، حقِّ اهلل تعاىل، وحقِّ انلفس، وحقِّ األهل 

صىّل اهلل -واألصحاب برفق وسهولة، وقد قال انليب 
اهلل أدومها وإن  إن أحب األعمال إىل»: -عليه وسلّم

([، فينبيغ لإلنسان أن يكون هل ورد 804«])قل
 بالليل قدر استطاعته.

** 

El Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él,advirtió a 'Abdullah Ibn 'Amru que no dejara 

la salat voluntaria de la noche como había hecho 

fulano,y no mencionó su nombre,para no exponer sus 

faltas.Y el musulmán debe ser precavido en cuanto a 

excederse exageradamente en los actos de 

adoración,sobrecargándose con aquéllo para lo que no 

tiene capacidad de hacer con respecto a los actos de 

obediencia a Allah.Y quien haga eso,será vencido por 

el din,en el cual hay numerosos actos de 

adoración.Siendo que su final será la incapacidad y el 

dejar de hacerlos,porque Allah,el Altisimo,ha hecho 

obligatorio para sus siervos ciertos actos de adoración 

en un tiempo determinado y en otro no,como una 

facilidad y misericordia para él.Y debido a que el ser 

humano,si se dispone a hacer algo intermedio,podrá 

ser constante y realizarlo de la mejor manera 

posible,dando todos su derecho a cada uno.El derecho 

de Allah,su propio derecho,el derecho que tiene su 

familia y sus amigos,con suavidad y facilidad.Y el 

Profeta,que la misericordia y la protección de Allah 

sean con él dijo:"Ciertamente los actos más amados 

por Allah son los que se mantienen en el 

tiempo,aunque éstos sean pocos".(804).Así pues,la 

persona debe tener un wird por la noche,dentro de sus 

posibilidades. 
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 :معاين املفردات
 ام الليل.مثل فالن : لم يدر من هو، والظاهر أنَّ اإلبهام من أحد الرواة؛ لقصد السرت عليه، والقصد هو تنفري عبد اهلل من الغفلة، وترغيبه بقي •
 .من الليل : املراد: يف جزء من أجزائه •

 :فوائد احلديث
 .د عن الرياءفضيلة  قيام الليل، وأنَّه ال ينبيغ تركه؛ ملا فيه من الفضل العظيم، فصالة الليل أفضل من صالة انلهار؛ ملا فيها من الرسية، وابُلع .1

 .قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر، فانلافلة بني املغرب والعشاء من قياِم الليل، وأفضل صالة الليل ثلث الليل بعد نصفه .2

:"اعلموا -صىل اهلل عليه وسلم-قال شيخ اإلسالم: الصالة إذا قام من الليل أفضل من القراءة يف غري صالة، نص ىلع ذلك أئمة اإلسالم؛ لقوهل  .3
نفع [، لكن إن حصل هل نشاط، وتدبر، وتفهم للقراءة دون الصالة، فاألفضل يف حقه ما اكن أ(277) أنَّ خري أعمالكم الصالة" ]رواُه ابن ماجه

 .هل

لزهد استحباب ادلوام ىلع ما اعتاده املرء من أعمال اخلري والطاعة من غري تفريط، وأنه ال ينبيغ لإلنسان قطع العبادة؛ ألن هذا قد يشعر با .4
 .فيها والرغبة منها

 .لم يسم الرجل اذلي ذمه -صىل اهلل عليه وسلم-طلب السرت ىلع املسلم، حيث أن انليب  .5

 املراجع:املصادر و

ه. 1422بد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل صحيح ابلخاري، أليب ع
م. 2006 - ـه1427، 1تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان  اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط 

ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 1423حاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة توضيح األ
 .ه، دار ابن اجلوزي، الرياض1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 (11270) الرقم املوحد:
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 .رواه مسلم راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنه-أبو مسعود األنصاري  اتلخريج:
 .بلوغ املرام مصدر منت احلديث:

 :معاين املفردات
اِنيَُة اَل َينِْكُحَها إِالَّ َزاٍن{ ]انلور:  •  [.3يؤم القوم أقرؤهم : إخبار بمعىن األمر، كما يف قوهل تعاىل: }َوالزَّ
 .ىل بالد اإلسالم، وال يزال حكمها باِقيًّاِهْجَرة : اهلجرة: يه االنتقال من بالد الكفر إ •

 .ِسلًْما : أي: إسالًما •

 .ُسلطانه : املراد به: واليته، سواء اكنت والية اعمة، أو والية خاصة •

 .تكرمته : املراد به: الفراش، وحنوه مما يبسط، ويفرش لصاحب املْنل، وخيتص به •

 :فوائد احلديث
 .علم الرشيع والعمل بهاستحباب والية اإلمامة لألفضل فاألفضل، والفضل هو بال .1

م فيها ويوىل عليها، إالَّ من هو أهل هلا، واجتمع فيه الرشطان الع .2 ظيمان: الواجب أن يكون هذا درًسا للمسلمني يف عموم الواليات، فال يُقدَّ
ِمنُي )

َ
َجْرَت الَْقوِيُّ اأْل

ْ
هم 26]القصص: ({ 26األمانة فيه، والقوة عليه، كما قال تعاىل: }إِنَّ َخرْيَ َمِن اْستَأ [، وما ذلَّ املسلمون وفقدوا عزهم، وعمَّ

 Que dirija a las personas (en la oración) el  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل
que recite mejor manera el libro de Alah 

 :احلديث .1824
قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب مسعود األنصاري 

يَُؤمُّ القوم أقرؤهم »: -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
لكتاب اهلل، فإن اكنوا يف القراءة سواء، فأعلمهم 

فإن بالسنة، فإن اكنوا يف السنة سواء، فأقدمهم هجرة، 
نَّ  اكنوا يف اهلجرة سواء، فأقدمهم ِسلًْما، وال يَُؤمَّ
الرجل الرجل يف سلطانه، وال يقعد يف بيته ىلع 

 .«تَْكِرَمِتِه إال بإذنه

** 

1824. EL HADIZ: 

Narró Abu Massud -Alah se complazca de él- que El 

Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con 

él- dijo: “Que dirija a las personas (en la oración) el 

recite mejor el Libro de Alah, si están equiparados en 

la recitación (del Corán) entonces que lo sea el más 

sabio en la Sunnah, si están equiparados en la Sunnah 

que sea el que emigró primero, si están equiparados 

en cuanto a la emigración que sea el que los precedió 

en aceptar el Islam, que un hombre no sea Imam de 

otro en su propiedad y que no se siente en su lugar de 

honor en su casa sin su permiso.” 

 صحيح  :درجة احلديث
** 

Hadiz auténtico (sahih). 
CLASIFICACIÓN 

DEL HADIZ: 

يبني احلديث الرشيف عدة أمور: أوهلا: األحق 
باإلمامة وهو األحفظ للقرآن، لكن ال بد أن 
يكون اعملاً بأحاكم صالته؛ إذ ليس للجاهل بأحاكم 
الصالة أن يؤم انلاس، فإن استووا يف احلفظ، فاألعلم 
بالسنة فإن تساووا يف ذلك، فأوهلم هجرة فإن تساوو 

. ثانيها: أال يتقدم الضيف ىلع يف ذلك، فأوهلم إسالماً 
صاحب ابليت يف اإلمامة إال إن أذن هل، فصاحب 
ابليت أوىل بها من الضيف. ثاثلها: أال يقعد الضيف 

 ىلع فراش صاحب املْنل اخلاص به إال بإذنه.

** 

Este noble Hadiz explica varios puntos: el primero: el 

que tiene más derecho a ser imam es el que más 

memorice el Corán, pero es necesario que conozca los 

preceptos de la oración, ya que quien desconoce esos 

preceptos no debe dirigir a las personas en la oración, 

si se equiparan en la memorización entonces debe 

dirigir el que sepa más de la sunnah, si se equiparan 

en ello entonces el que emigró primero (de Makkah a 

Medinah) y si también se equiparan en ello entonces el 

que se hizo musulmán primero. El segundo: un invitado 

no debe adelantarse al dueño de la casa a dirigir la 

oración. El tercero: el invitado no debe sentarse en el 

lugar especial del dueño de la casa excepto si este le 

da permiso. 
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قال: "إذا ضيعت األمانة، فانتظر الساعة،  -صىل اهلل عليه وسلم-الفساد، إالَّ برتك هذه األمانة وإضاعتها، فقد جاء يف صحيح ابلخاري أن انليب 
ْمر إىل 

َ
ْسِنَد األ

ُ
 ."غري أهلهفقال أعرايب: كيف يا رسول اهلل! إضاعتها؟ قال: إذا أ

؛ ألنَّ كتاب اهلل تعاىل أساس العلوم انلافعة، فمن اكن فيه أعلم اكن من غريه أفضل، -تعاىل-تكون اإلمامة ملن هو أكرث حفًظا لكتاب اهلل  .3
 .فالعربة بمن هو أعلم بكتاب اهلل وفقهه، ويشرتط معرفته لفقه الصالة

 ]4302لقرآن، واذلي يوضحه احلديث: "ويلؤمكم أكرثكم قرآنًا" ]رواه ابلخاري املراد بقوهل: "أقرؤهم لكتاب اهلل" هو أكرثهم حفًظا ل .4

د  .5  .؛ فإنَّ السنة املطهرة يه الويح اثلاين، ويه املصدر اثلاين للترشيع-صىل اهلل عليه وسلم-فإن استويا يف القراءة، فأعلمهم بسنة نبيه حممَّ

هم فإن استويا يف العلم بالقرآن وحفظه، والعلم بالسنة وحفظها، فأقدمهم هجرًة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم، فإن لم تكن هجرٌة فأقدم .6
ا نىه اهلل عنه، وأقربهم امتثااًل ملا أمر اهلل تعاىل به  .توبًة وهجرًة عمَّ

 .المه، وكرثت أعماهل الصاحلةويف رواية: "فأقدمهم سنًّا"؛ ذلك أنَّ من قدم سنه قُدم إس .7

هذا الرتتيب ينبيغ مالحظته عندما حيَض مجاعة يلصلوا، أو عند إرادة تويلة اإلمامة ألحد املساجد، أما إذا اكن للمسجد إمام راتب فهو  .8
م، ولو حَض أفضل منه؛ لقوهل  نَّ الرجل يف سلطانه-صىل اهلل عليه وسلم-املقدَّ  .": "وال يؤمَّ
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y en vuestros caminos. Sin embargo, Handhala, cada cosa tiene su tiempo y su medida. ............91 

عط أحدا من خلقك؟! فيقول: أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي يشء أفضل من ذلك؟ فيقول: وما نلا ال نرىض يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم ت
 93............................................................................................ أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا

‘“¡Señor nuestro a Tu servicio y todo el bien está en Tu mano!’ Dirá: ‘¿Estáis satisfechos?’ 
Contestarán: ‘¿Y cómo no vamos a estar satisfechos, oh Señor, cuando nos has dado lo que no le 
has dado a nadie más de Tu creación?’ Dirá: ‘¿Es que no os voy a dar algo mejor que eso?’ Dirán: 
‘¿Y hay alguna otra cosa mejor que eso?’ Dirá: ‘¡Haré descender mi complacencia sobre vosotros y 

jamás me enojaré con vosotros.”’! ...............................................................................................93 

 95..................................................................................................................... وحيك! قطعت عنق صاحبك

¡Ay de ti. Le has cortado el cuello a tu compañero! .....................................................................95 

ْصبََح رسوُل اهلِل ي
َ
ْصبََح حِبَمِد اهلِل بَاِرئًا-صىل اهلل عليه وسلم-ا أبَا احلََسِن، كيَف أ

َ
 97........................................................ ؟ قاَل: أ

“¡Abul Hasan! ¿Cómo ha amanecido el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él-?” Dijo: “Ha amanecido curado, por la bendición de Al-lah.” ....................................97 

، ومن احلية يا أرُض، ريب وربُّك اهلل، أعوذ باهلل ِمن رَشِِّك ورش ما فيك، ورش ما ُخلق فيك، ورش ما يَُدبُّ عليك، وأعوذ بِِك من رش أسد وأسود
 99.................................................................................................. والعقرب، ومن ساِكن ابلدل، ومن وادل وما ودل
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¡Oh Tierra! Tu Señor y el mío es Al-lah. En Él me refugio de tu maldad y de la maldad de lo que 
hay en ti, de cuantos han sido creados sobre ti, de los animales que pastan en sobre ti, de los leones 
y su especie, de las serpientes y de los escorpiones, de los genios que habitan la tierra, y del diablo 

y de lo que engendró. .................................................................................................................99 

 101 ............................................................................. يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس األىلع

¡Um Hariza! En el paraíso hay jardines, y en verdad tu hijo ha conseguido el Firdaus al´ala. (El 
lugar más alto del paraíso). ...................................................................................................... 101 

 103 ........................................... أصمَّ وال اغئباً، إنَّه معكم، إنَّه سميع قريب يا أيها انلاس، اْرَبُعوا ىلع أنفسكم، فإنكم ال تدعون

Oh gente,no levantéis la voz,pues no haceis dua a alguien que es sordo o que está 
ausente.Ciertamente Él está con vosotros,ciertamente Él oye y está cerca. ............................... 103 

وَنَهايْؤىَت جِبَهَ  لَْف َملٍَك جَيُرُّ
َ
لَْف ِزَماٍم، َمَع لُكِّ ِزَماٍم َسبُْعوَن أ

َ
 105 .............................................................. نََّم يَْوَمئٍِذ هلا َسبُْعوَن أ

El día del Juicio será traído el Infierno con setenta mil amarres, y cada uno de esos amarres será 
arrastrado por setenta mil ángeles. ........................................................................................... 105 

 107 ..................................................................................................................................... أحاديث الفقه

 109 .......................................................................................................................... ارجع فأحسن وضوءك

Vuelve y realiza la ablución menor como es debido. ................................................................. 109 

 111 ................................................................................................. ْنهوا من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القرب منهاست

Purificaos de la orina, porque son una de las principales causas de castigo en la tumba. .......... 111 

 112 .................................................................................................... اقتلوا األسودين يف الصالة: احلية، والعقرب

De Abu Hurayra,que Allah esté complacido con él,que dijo:"Dijo el Mensajero de Allah,que la 
misericordia y la protección de Allah sean convél:"Matad a"los dos negros"en la salat,la serpiente 

y el escorpión." ......................................................................................................................... 112 

 113 ................................................................................................................. العائد يف هبته، اكلعائد يف قيئه

El que recupera un obsequio ya otorgado es como quien se come su vómito. ............................ 113 

 115 ...................................................................الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم، وأن يسنت، وأن يمس طيبا إن وجد

el gusul el dia viernes es obligatorio para todo púber, debe limpiar sus dientes con el siwak y si 
tiene que use perfume .............................................................................................................. 115 

نه ال امهلل اهدنا فيمن هديت، واعفنا فيمن اعفيت، وتونلا فيمن تويلت، وبارك نلا فيما أعطيت، وقنا رش ما قضيت، إنك تقِض وال يقىض عليك، إ
 117 ......................................................................................................... يذل من وايلت، تباركت ربنا وتعايلت

¡Oh Alah, guíanos con aquellos que has guiado, perdónanos con aquellos que perdonaste, 
favoréceme con aquellos que has favorecido, bendice lo que me has otorgado, protégeme del mal 
que has decretado, Tú eres quien ordena y nadie ordena sobre Ti, a quien Has agraciado nunca 
será humillado, ni Tus enemigos serán honrados, Has bendecido Señor nuestro, eres el Altísimo.

 ................................................................................................................................................. 117 

 120 ..................................................................................................................... املاء طهور ال ينجسه يشء

El agua es pura y no la contamina nada .................................................................................... 120 

 121 .................................................................................................................... املؤذنون أطول انلاس أعناقًا

Los que hacen el adhan (llamado a la oración) serán las personas con los cuellos más largos. .. 121 

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

La oración impar (witr) es un deber, quien no la realice no es de los nuestros (lo repitió tres veces).
 ................................................................................................................................................. 123 

 125 ................................................. -صىل اهلل عليه وسلم-م كهيئة الصالة املكتوبة، ولكن سنة سنها رسول اهلل الوتر ليس حبت

La oración impar (witr) no es obligatoria como lo son las oraciones prescriptas, sin embargo es 
una tradición profética que cumplía el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. ............. 125 

 127 .................................................................................................................. الودل للفراش، وللعاهر احلجر



  ـه(1438 –ذو احلجة  30) 

524 
 

El hijo es del lecho sobre el que haya nacido. El que haya fornicado tendrá su merecido en pedrada.
 ................................................................................................................................................. 127 

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

Tuvo una rotura de brazo, así que le pregunté al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, 
(qué hacer en la ablución). Él me ordenó que pasara la mano húmeda por encima de la escayola 

que cubre mi brazo. .................................................................................................................. 129 

 131 ......................................................إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنرث ثالثا، فإن الشيطان يبيت ىلع خيشومه

Cuando uno de ustedes se despierte del sueño y realice la ablución menor, que aspire agua por la 
nariz y la expulse tres veces. Pues, en verdad que el demonio pernocta en la parte más profunda 

de su nariz. ............................................................................................................................... 131 

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

Cuando uno de ustedes alcanza que la oración ya había comenzado y encuentra al imam en una 
determinada postura, debe hacer lo mismo que el imam. ......................................................... 133 

 134 ............................................................................... إذا أرسلَت لَكْبََك الُْمَعلََّم وذكرَت اْسَم اهلل، فلَُكْ ما أمسك عليك

Si envías tu perro adiestrado en la cacería y mencionas el nombre de Al-lah sobre lo que hayan 
cazado, puedes comer lo que haya capturado. .......................................................................... 134 

 137 ...................................................................................................... إذا بال أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات

Cuando alguno de ustedes orine que sacuda su pene tres veces ................................................ 137 

 138 ........................................... إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما, ويلصل فيهما, وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة

Si alguno de vosotros realiza la ablución y se calza sus calcetines de cuero (juf), que pase las manos 
húmedas por encima de ellos y, si quiere, puede rezar con ellos sin quitárselos, excepto que haya 

tenido realizado algún acto de impureza mayor (yanaaba). ...................................................... 138 

 140 ................................................ د فلينظر: فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهماإذا جاء أحدكم إىل املسج

Si alguno de ustedes viene a la mezquita que observe sus sandalias, si ve en ellas alguna suciedad 
o impureza que las limpie con la mano y rece con ellas. ............................................................ 140 

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

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, “cuando recibía una noticia que le alegraba 
o le complacía, solía postrarse ante Al-lah en señal de agradecimiento.” ................................... 143 

كوع يف الركعة األخرية ِمن الَفْجر قال: امهللَّ الَْعْن فُالنًا وفاُلنًا، بعَدما يقول: َسِمَع اهلل َسه ِمن الرُّ
ْ
َده إذا َرَفَع َرأ َربَّنا ولك احلَْمُد، فأنزل اهلل:  ملن مَحِ

ٌء( ْمِر يَشْ
َ
 144 ..................................................................................................................... )لَيَْس لََك ِمَن األ

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, decía al levantar su cabeza de la prosternación 
para volverse erguido, en la última prosternación de la oración del alba: ‘¡Oh Señor! Maldice a tal 
y tal persona’. Esto lo decía después de decir: ‘Sami’a Al-lahu liman hamidah. Rabaná wa laka 
alhamd’ (Al-lah escucha a quien Lo alaba. Para Ti, oh Señor, son las alabanzas)”. Después de esto, 
fue revelada esta aleya “No es asunto tuyo si Él acepta su arrepentimiento o les castiga” [Corán 

3:128]. ...................................................................................................................................... 144 

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

Cuando alguno de ustedes se postre que no se siente como lo hace el camello, debe apoyar primero 
sus manos antes que sus rodillas .............................................................................................. 146 

 147 ................................................................................. إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح، فليضطجع ىلع يمينه

De Abû Hurayra que dijo:"El Mensajero de Al-lah,que la misericordia y la protección de Al-lah 
sean con él,dijo:“Si alguno de vosotros hace las dos rakas anteriores al salat del subh,que se 
recueste sobre su lado derecho".Y le dijo Marwan Ibn Al Hakam:"¿Acaso se le recompensa a uno 
de nosotros por ir caminado a la mezquita y recostarse sobre su costado derecho?".Dijo 
'Ubaydullah en su hadiz:"Dijo:"No".Dijo:"Llegó eso hasta Ibn 'Umar y dijo:"Abu Hurayra ha 
provisto ampliamente".Dijo:"Y se le dijo a Ibn 'Umar:"¿Acaso repruebas algo de lo que 
dijo?".Dijo:"No,pero él se ha atrevido y nosotros nos hemos acobardado".Dijo:"Y le llegó eso a Abu 
Hurayra y dijo:"¿Y qué culpa tengo si yo lo memorizé y ellos han olvidado?".Sunnan Abu Dawud.

 ................................................................................................................................................. 147 
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 إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتني وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إال ما وجد رحيا
 149 ............................................................................................................................ بأنفه، أو صوتا بأذنه

Cuando alguno de vosotros dude acerca de su rezo y no sepa cuántas rakaas ha rezado, si de más 
o de menos, debe añadir dos rakaas estando sentado aún sentado y antes de finalizar su rezo. Si el 
demonio le dijera: ‘Has tenido una flatulencia’, él deberá decirle ‘¡Mientes!’ A excepción de que 

huela un hedor u oiga su sonido. .............................................................................................. 149 

 152 ............. إذا صىل أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم جيد، فلينصب عصا، فإن لم جيد، فليخط خطا، ثم ال يَضه ما مر بني يديه

Cuando alguno de ustedes esté rezando que ponga algo delante, si no encuentra nada, que ponga 
una vara, sino lo consigue que dibuje una línea, quien pase delante de eso no le perjudicará en 

nada ......................................................................................................................................... 152 

 154 ............................................................................... إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينَصف، ويلتوضأ، ويلعد الصالة

Si alguno de vosotros expele una ventosidad durante la oración, deberá abandonar la oración, 
realizar la ablución y repetir la oración. .................................................................................... 154 

واملرأة، إذا قام أحدكم يصيل، فإنه يسرته إذا اكن بني يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بني يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صالته احلمار، 
 156 ..................................................................................................................................واللكب األسود

De Abu Dhar que dijo:"El Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección de Allah sean con 
él,dijo:"Si alguno de vosotros se dirige a hacer la salat que coloque una sutra(objeto delante del 
que hace la salat)como la parte de atrás de las montura,y si no tiene delante de sí algo como la 
parte de atrás de la montura,pues ciertamente corta su salat el burro,la mujer y el perro de color 
negro".Dije:"Oh Abu Dhar¿Qué diferencia hay entre el perro negro y el perro rojo o 
amarillo?".Dijo:"Oh hijo de mi hermano,pregunté al Mensajero de Allah,que la misericordia y la 
protección de Allah sean con él,como me has preguntado y dijo:"El perro negro es un 
shaytán".Sahih Muslim.Y en una narración:"La mujer que está menstruando corta la salat y el 

perro".Sunan Abu Dawud. ........................................................................................................ 156 

 158 ........................................................... به قبل أن تصلوا صالة املغرب، وال تعجلوا عن عشائكم إذا قدم العشاء، فابدءوا

Cuando la cena esté servida comiencen con ella antes de hacer la oración del Magrib no la 
adelanten a su cena .................................................................................................................. 158 

 160 ............ ثاين، وبسم اهلل الرمحن الرحيم إحداهاإذا قرأتم: احلمد هلل فاقرءوا: بسم اهلل الرمحن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع امل

Si recitan: Alhamdulillah (al fatiha) reciten: Bismillah Ar Rahman Ar Rahim (en el nombre de Alah 
el Misericordioso el Compasivo) es la madre del Corán, la madre del Libro, los siete repetidos, y 

Bismillah Ar Rahman Ar Rahim es una de ellas. ....................................................................... 160 

 161 ..............................................................................................................إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اخلبث

Si el agua es suficiente para llenar dos ollas no se impurifica. ................................................... 161 

 163 .......................................................................... إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه، وإذا اكن ضيقا فاشدده ىلع حقوك

De Sa'id Ibn Al Hariz que dijo:"Preguntamos a Yâbir Ibn 'Abdullah sobre hacer la salat con una 
sola prenda de ropa.Entonces dijo:"Salí con el Profeta,que la misericordia y la protección de Al-
lah sean con él,en uno de sus viajes.Vine una noche para uno de mis asuntos y le encontré haiendo 
la salat,y solo llevaba una prenda de vestir,así que envolví todo mi cuerpo con la prenda que llevaba 
e hice la salat a su lado.Y cuando terminó dijo:“¿Qué es lo que te preocupa,oh Yabir?".Y le informé 
de lo que necesitaba.Cuando acabé me preguntó:"Qué esto que has hecho con tu prenda de 
vestir?".Le dije:"La prenda era apretada".Dijo:"Si la prenda de vestir es amplia,te cubres con ella,y 
si fuera apretada deberías usarla como un izar(prenda que se pone de la mitad del cuerpo para 
abajo).Y en Muslim:"Si fuera amplia,te deberías envolver en ella entre los dos extremos y si fuera 

apretada te la deberías ceñir a la cintura." ................................................................................ 163 

  -َعزَّ وََجلَّ -إنَّ اهلل 
َ
لُّ أل َحٍد اَكَن َقبيِْل، َوال حَتِ

َ
لَّ أل َها لَْم حَتِ َة الِْفيَل، وَسلََّط عليها رسوهَلُ واملؤمنني، َوإِنَّ ِحلَّْت يل قد َحبََس عن مكَّ

ُ
َحٍد َبْعِدي، وإنما أ

 166 ........................................................................................................ ساعة من نهاٍر، وإِنَّها ساعيت هذهِ حرام

Al-lah ha protegido esta ciudad de las gentes del elefante, y le ha enviado su Mensajero junto con 
sus siervos creyentes. A nadie antes que yo se le ha permitido saltar la inviolabilidad de esta ciudad, 
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y a nadie se le permitirá después de mí. Y a mí solo se me permitió durante un momento del día, 
que es este en el que les hablo. ................................................................................................. 166 

 169 ........................................................................................ إن العينني واكء السه، فإذا نامت العينان استطلق الواكء

Los ojos (mientras se mantienen despiertos) controlan el esfínter. Por lo tanto cuando los ojos 
duermen el control se pierde. ................................................................................................... 169 

 171 ................................................................................................................................ إن املاء ال جينب

En verdad que el agua no se impurifica. ................................................................................... 171 

 172 ......................................................... اهلل عليه وسلم نىه أن يستنَج بروث أو عظم، وقال: إنهما ال تطهران.إن انليب صىل 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, nos prohibió que utilizáramos huesos o 
estiércol para purificarnos después de las necesidades mayores (defecar) y dijo: “Estas dos cosas 

no purifican.” ........................................................................................................................... 172 

 174 ......................................................................................... إن أحق الرشوط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج

Las condiciones que más debéis velar por cumplir son las impuestas durante el matrimonio. .. 174 

 176 ...................................................................................................... إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم

Ciertamente, el hermano As-Sudai es quien llamó a la oración haciendo el adhán, y quien lo haga 
debe ser el mismo que proclame la disposición a la oración (iqama). ....................................... 176 

 178 ......... مل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام، ويَض بك آخرونإنك لن ختلف فتع

Vino a mí el Mensajero de Al-lah,que la misericordia y la protección de Al-lah sean con él,para 
visitarme mientras estaba enfermo,el año de Hiyyat Al Wada'a,debido a un gran dolor que tenía y 
le dije:"Oh Mensajero de Al-lah,como ves tengo un gran dolor.Poseo dinero y no tengo a nadie que 
lo herede más que una hija,así pues¿Doy en caridad dos tercios de mi 
dinero".Dijo:"No".Dije:"Entonces,la mitad oh Mensajero de Al-lah?"Dijo:"No".Dije:"¿Un 
tercio?"Dijo:"Un tercio y un tercio es mucho,pues en verdad que si dejas a tus herederos ricos 
mejor que los dejes en necesidad teniendo que mendigar.Y en verdad que no hay nada de lo que 
das por Al-lah que no te sea recompensado,hasta aquéllo que pones en la boca de tu 
esposa.Dijo:"Dije:"Oh Mensajero de Al-lah,¿Acaso dejo como herederos a mis 
compañeros?".Dijo:"Ciertamente no dejas a nadie y obras sinceramente por Al-lah sin que por ello 
asciendas en grados y te eleves,Y quizás dejes a alguien detrás tuyo de manera que se beneficia la 
gente y otros se perjudican.Oh Al-lah que la emigración de mis compañeros llegue a buen 
término,y no los hagas volver por donde vinieron.Sin embargo el pobre Sa'ad Ibn Jaulah(a quien 
el Mensajero de Al-lah,que la misericordia y la protección de Al-lah sean con él,(de quien el 

Mensajero de Al-lah sentía pena de que hubiera muerto en Meca.") ......................................... 178 

 182 .............................................................................................................. الوضوء ىلع من نام مضطجعاإنما 

La ablución solo la debe hacer de nuevo el que ha dormido recostado y extendido. .................. 182 

 183 ............................................................................................................................ إنما الوالء ملن أعتق

La lealtad es para el liberador. .................................................................................................. 183 

ع اهلل ملن محده، فقولوا: ربنا ولك احلمد، وإذا سجد إنما جعل اإلمام يلؤتم به، فال ختتلفوا عليه، فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سم
 186 ............................................................................................. فاسجدوا، وإذا صىل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون

Si se pone a un imám es para ser seguido, si recita el takbir (Al-lahu Akbar), recitadlo después de 
él, y si hace la genuflexión, hacedla después de él, y si dice: ‘¡Allah escucha a quien Le alaba! 
(Samiaa Al-lahu li man hamidah), decid: ‘¡Señor nuestro para Ti son las alabanzas! (Rabana wa 

laka alhamd), y si se prostra, postraos con él, y si ora sentado, todos vosotros orad sentados. .. 186 

بأتكم به، ولكن إنما أنا برش مثلكم، أنىس كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين، وإذا شك أحدكم يف صالته، إنه لو حدث يف الصالة يشء نل
 188 ................................................................................... فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتني

Si hubiera algún cambio en la oración se los habría informado, yo soy un ser humano como 
ustedes, olvido de la misma manera que ustedes olvidan, cuando olvide algo recuérdenmelo y si 
alguno de ustedes duda en algo de su oración, que se base en lo que está seguro y continúe su 

oración en base a ello, luego que haga el saludo (taslim) y dos postraciones adicionales ........... 188 

 190 ............................................... إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك
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De 'Abdullâh Ibn Zayd que dijo:"Cuando el Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección 
de Allah sean con él,ordenó el uso del "naqus"(especie de campana de hierro)para hacerla sonar y 
así reunir a la gente para la salat,ví a un hombre en mi sueño dando vueltas a mi alrededor,el cual 
portaba un naqus en su mano.Le dije:Oh siervo de Allah,¿Acaso vendes ese naqus?Dijo:Y que 
harías con él.Le respondí:Llamaríamos a la gente a la salat.Dijo:¿Acaso no prefieres que te muestre 
algo que sería mejor que eso?Contesté:Por supuesto.Continuó diciendo:Y entonces me dijo:dí 
Allahu Akbar,Allahu Akbar,Allahu Akbar,Allah Akbar.Ashhadu an la ilaha ila Allah,ashhadu an la 
ilaha ila Allah,ashhadu anna Muhammad rasulullah,ashhadu anna Muhammad rasulullah,hay ala 
al salat,hay ala al salat,hay ala al falah,hay ala al falah.Allahu Akbar,Allahu Akbar,la ilaha ila 
Allah.Dijo:Y se retrasó un poco con respecto a mí,y dijo:Y si te dispones a hacer la salat dí:Allahu 
Akbar,Allahu Akbar.Ashhadu an la ilaha ila Allah,ashhadu anna Muhammad rasulullah,hay ala al 
salat,hay ala al falah,qad qaamti al salat,qad qaamati al salat.Y en otra narración:"Y si es la salat 
del fayr dí:La salat es mejor que dormir,la salat es mejor que dormir".Allahu Akbar,Allahu Akbar,la 
ilaha ila Allah.Y cuando amaneció fui a donde el Mensajero de Allah,que la misericordia y la 
protección de Allah sean con él y le informé de lo que había visto,entonces dijo:"Ciertamente es 
una visión verídica,in sha Allah,así que ve donde Bilal y cuéntale lo que has visto.Y que haga el 
adan así,pues el tiene uan voz mejor que la tuya".Así pues,fuí donde él,le dije e hizo el adán con lo 
que le había dicho.Y cuando 'Umar Ibn Al Jattab,que estaba en su casa lo oyó,salió apresurado 
arrastrando su ropa,diciendo:"Por aquél que te ha enviado con la verdad,oh Mensajero de 
Allah,ciertamente he visto lo mismo que él ha visto.Entonces dijo el Mensajero de Allah,que la 
misericordia y la protección de Allah sean con él:"Las gracias y alabanzas a Allah".Sunnan Abu 

Dawud. ..................................................................................................................................... 190 

وال أخواتكن إنها لو لم تكن ربيبيت يف حجري، ما حلت يل؛ إنها البنة أيخ من الرضاعة، أرضعتين وأبا سلمة ثويبُة؛ فال تعرضن يلع بناتكن
 ................................................................................................................................................. 193 

Si no fuera mi hijastra, la que he criado en mi hogar, me sería lícita. Además, ella es la hija de mi 
hermano de leche. Nos amamantó a Abu Salama y a mí Zueiba. Así que no me ofrezcáis vuestras 

hijas ni vuestras hermanas para que me case con ellas. ............................................................ 193 

 196 ..................................................................................... إنها ليست بنجس، إنها من الطوافني عليكم والطوافات

Él no es impuro ya que constantemente se relaciona con ustedes. ............................................ 196 

ُب بها إال اهلل، فإن وَجْدُتُموُهما فاْقتُلُوُهما َمْرتُُكْم أن حُتِْرقُوا فالنًا وفالنًا، وإن انلَّار ال ُيَعذِّ
َ
 198 ........................................ إين كنت أ

Los había mandado a quemar a fulano y zutano, pero ciertamente el único que puede castigar con 
fuego es Al-lah. Así que, si los encuentran, mátenlos. ............................................................... 198 

 200 ........................................... إياكم وادلخول ىلع النساء. فقال رجل من األنصار: يا رسول اهلل، أرأيت احلمو؟ قال: احلمو املوت

¡Ay de ustedes y estar a solas con las mujeres! Dijo un hombre de los Ansar ¿Mensajero de Alah 
que hay con el cuñado? Él dijo: el cuñado es la muerte. ............................................................ 200 

ْجر اخلَارِج 
َ
يُُّكم َخلََف اخلَاِرَج يف أْهِله وماهل خبَري اكن هل ِمثل نَِصِف أ

َ
 202 ....................................................................... أ

Quien cubra las necesidades de la familia de un combatiente durante su ausencia y cuidara del 
mejor modo de sus propiedades tiene la mitad de la recompensa de quien esté ausente en combate.

 ................................................................................................................................................. 202 

 204 ...................................................................................أتراين ماكستك آلخذ مجلك؟ خذ مجلك ودراهمك، فهو لك

¿Crees que he regateado contigo para tomar tu dromedario? Toma tu dromedario y tu dinero, 
puesto que son tuyos. ............................................................................................................... 204 

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

¿Acaso quieres volver con Rifaa? No, hasta que no cate tus partes y tú cates sus partes. .......... 207 

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

“¿Puede orar una mujer con un vestido largo y un velo sin llevar debajo un izar (tela que se enrolla 
a la cintura y cae hasta los pies)?” Él le contestó: “Sí, si el vestido largo es amplio y cubre hasta sus 

pies.” ........................................................................................................................................ 210 

رجل أعىم، فقال: يا رسول اهلل، إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن  -صىل اهلل عليه وسلم-أىت انليب 
 212 ................................... ىل داعه، فقال: هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال: نعم، قال: فأجبيرخص هل فيصيل يف بيته، فرخص هل، فلما و
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De Abu Huraira que dijo:"Un hombre ciego llegó a donde el Profeta,que la misericoria y la 
protección de Allah sean con él,y le dijo:"Oh Mensajero de Allah,ciertamente no tengo un guía que 
me guíe a la mezquita".Así pues,le pidió que le permitiera hacer la salat en su casa,y se lo 
permitió.Y cuando se iba lo llamó y le dijo:"¿Acaso oyes la llamda a la 

oración?".Dijo:"Sí".Dijo:"Entonces responde".Sahih Muslim. .................................................. 212 

 214 ..................................................... فاحلوت واجلراد، وأما ادلمان: فالكبد والطحال أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما امليتتان:

Se les han hecho lícitos dos animales muertos y dos (tipos) de sangre, los (animales) muertos son: 
las langostas (saltamontes) y los peces, los tipos de sangre son: el hígado y el bazo. ................. 214 

 216 ......................................................................................... إنه أعظم ألجوركم، أو أعظم لألجرأصبحوا بالصبح؛ ف

Despiértense en la madrugada para la oración del alba ya que la recompensa que tendrán es mayor.
 ................................................................................................................................................. 216 

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

El mejor ayuno después de Ramadán es el ayuno en el mes de Alah Muharram y el mejor rezo 
después de los obligatorios es el rezo de la noche ..................................................................... 217 

بَراُر، وََصلَّْت َعلَيُْكُم الَماَلئَِكةُ 
َ
 219 ............................................................... أفطر عندكم الصائمون َوأَكَل َطَعاَمُكُم األ

En vuestro hogar han interrumpido el ayuno los ayunantes y han comido vuestro alimento los 
virtuosos, y sobre vosotros rezan los ángeles. ........................................................................... 219 

 221 .......................................... ألم تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه األقدام ملن بعض

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, entró en casa con un rostro reluciente de alegría. 
Y me dijo: “Si supieras que Muyazaz miró las huellas de la pisada de Zayd Ibn Harizah y las de su 

hijo Usama Ibn Zayd, y dijo: ‘Estos píes y aquellos tienen un mismo origen.”’ .......................... 221 

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

Se transmitió de Abu Ash Shaazá que dijo:“Estábamos sentados con Abu Hurayra,que Al-lah esté 
complacido de él,en la mezquita y el almuédano llamó a la salat.Entonces,un hombre se levantó y 
se puso a andar.Abu Hurayra lo siguió con la vista hasta que salió de la mezquita y entonces 
dijo:"Este hombre,verdaderamente,ha desobedecido a Abu Al Qasim,que la misericordia y la 

protección de Al-lah sean con él”.Lo narró Muslim. ................................................................. 223 

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

Ibn Omar ponía sus manos antes que sus rodillas y dijo: el mensajero de Alah -la paz y las 
bendiciones sean con él- lo hacía así ......................................................................................... 225 

 226 ...................................................... ,إذا اكن يف وتر من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, cuando rezaba, al concluir las postraciones 
impares se sentaba ligeramente antes de ponerse de nuevo de pie. ........................................... 226 

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

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, “se trató con ventosas y cortes para que salga 
la sangre (hiyama) y no realizó la ablución de nuevo, sino que solamente se lavó las partes en las 

que se le practicó el tratamiento. .............................................................................................. 227 

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

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, designó a Ibn Umm Maktum para dirigir a la 
gente en la oración durante su ausencia y él (Ibn Umm Maktum) era invidente. ...................... 229 

 231 ................................................................. توضأ، فمسح بناصيته، وىلع العمامة واخلفني -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, realizaba la ablución y pasaba las manos húmedas por 
su frente, sobre el turbante y sus dos calcetines de cuero (juf). ................................................. 231 

 232 ......................................................... اعمل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, acordó que los habitantes de Jaibar recibieran la 
mitad de la cosecha de dátiles u otros frutos de la cosecha. ...................................................... 232 

 234 ............................................................. اكن إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

El Profeta -la paz y las bendiciones sean con él- cuando se prosternaba (ruku) separaba sus dedos 
y cuando se postraba los unía ................................................................................................... 234 
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 235 ................................................................ اكن ال يقنت إال إذا داع لقوم، أو داع ىلع قوم -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solamente hacía la súplica del qunút cuando 
suplicaba por unas gentes o los maldecía. ................................................................................. 235 

 237 .............................................................. اكن يصيل ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía rezar dos postraciones (rakaas) ligeras 
después de rayar el alba............................................................................................................ 237 

 239 ................................................................. -ريض اهلل عنها-اكن يغتسل بفضل ميمونة  -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- se bañaba con el agua que sobraba cuando se 
bañaba Maimuna –Alah se complazca de ella-. ......................................................................... 239 

 240 ..... هر يف األويلني بأم الكتاب، وسورتني، ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآليةاكن يقرأ يف الظ -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía recitar en las dos primeras postraciones 
de la oración del Dhuhr la primera azora del Corán (Al-Fatiha) y una azora diferente. En las dos 
últimas postraciones, solía recitar solamente la primera azora del Corán (Al-Fatiha) y lo hacía de 

un modo que podíamos escuchar su recitación de las aleyas. .................................................... 240 

 242 .............................. كره الصالة نصف انلهار إال يوم اجلمعة، وقال: إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة -صىل اهلل عليه وسلم-أن انليب 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, detestaba rezar (voluntariamente) al 
mediodía excepto el día del viernes, y dijo al respecto: "Ciertamente el Infierno exhala su fuego a 

esa hora excepto el día del viernes." .......................................................................................... 242 

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

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el matrimonio por tiempo 
determinado (mut’ah) el día de la batalla de Jaibar y también prohibió la carne de asnos 

domesticados. .......................................................................................................................... 243 

 245 ............................................. وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب العاملني -يه وسلمصىل اهلل عل-أن انليب 

El profeta -la paz y las bendiciones sean con él- Abu Bakr y Omar empezaban la oración recitando 
Alhamdulillahi Rabbil Alamin .................................................................................................. 245 

 247 ................................................................................ أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أيت بثلَث مد فجعل يدلك ذراعه

Se le trajo al Profeta -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- dos tercios de un mud (0.2 
litros de agua aproximadamente para realizar la ablución) y se frotó repetidamente los brazos (con 

las manos húmeda). ................................................................................................................. 247 

 249 ................................................................ سائه، ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأأن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض ن

El profeta –la paz y las bendiciones sean con él- besaba algunas de sus mujeres, después salía a la 
mezquita y no repetía el wudu. ................................................................................................. 249 

 251 .................. سجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم-أن أبا هريرة قرأ هلم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انَصف أخربهم أن رسول اهلل 

Que Abu Huraira, Al-lah esté complacido con él, les leyó la sura de “cuando el cielo se resquebraje” 
[Corán, 84] y se postró en ella haciendo una ‘sayda’, cuando hubo terminado, les dijo que el 

Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, solía hacer una ‘sayda’ cuando la recitaba. ........ 251 

 253 .... قد أمرها أن تؤم أهل دارها -صىل اهلل عليه وسلم-أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري، واكنت قد مجعت القرآن، واكن انليب 

Que A Umm Waraqa Bint Abdullah Ibn Al-Hariz Al-Ansari, Al-lah esté complacido con ella, que 
había memorizado todo el Corán, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le ordenó dirigir 

la oración de los miembros de su familia. ................................................................................. 253 

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 
 255 ..............................................................................................  بالودل للمرأة، وفرق بني املتالعننيتعاىل، ثم قىض

Que un hombre, en la época del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, acusó a su mujer de 
fornicación y negó ser el padre del hijo al que ella había dado a luz. Luego de ordenarles el 
Mensajero de Al-lah que hagan el juramento, lo hicieron y se maldijeron el uno al otro como ha 
dicho Al-lah Todopoderoso. El Mensajero de Al-lah hizo justicia entre ellos y atribuyó la tutela del 

hijo a la madre y los separó definitivamente. ............................................................................ 255 

 257 ...................................................................... ق صفية، وجعل عتقها صداقهاأعت -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 
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Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y el dé paz, liberó a Safía e hizo de su libertad su dote.
 ................................................................................................................................................. 257 

 259 ............................................... رخص يف بيع العرايا، يف ِخسة أوسق أو دون ِخسة أوسق -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, autorizó la venta del fruto (dátiles o uvas) 
aún sin cosechar por su semejante ya seco en una cantidad de 653 kg o menos. ....................... 259 

 261 ............................................................... رخص لصاحب العرية: أن يبيعها خبرصها -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

Que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le autorizó al propietario de la cosecha anual 
de la palmera datilera venderla por su estimación equivalente. ................................................ 261 

 263 ....................................................... نىه عن ثمن اللكب، ومهر ابليغ، وحلوان الاكهن -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió la venta de perros, la compensación por 
la fornicación y la retribución a los adivinos. ............................................................................ 263 

 265 ...................................................................... أن اعئشة اكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته، وتقول: إن ايلهود تفعله

Aisha detestaba que pusieran las manos en la cintura y decía: es una practica de los judíos ..... 265 

 266 ........................................ن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن ال يمس القرآن إال طاهرأ

Que en el libro que le escribió el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, a Amru Ibn Hazm 
decía: “Que nadie excepto la persona purificada debe tocar el Corán.” ...................................... 266 

 268 ......................................................... انكرس، فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة -صىل اهلل عليه وسلم-أن قدح انليب 

Que el recipiente del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, se rompió, y que él cosió la 
parte rota con una cadena de plata. .......................................................................................... 268 

 269 ............................................................................. أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واختذ مؤذنا ال يأخذ ىلع أذانه أجًرا

Tú eres su imam, pero debes seguir al más débil entre ellos y fijar un Muadhdhin (muecín) que no 
cobre por realizar la llamada de la oración. .............................................................................. 269 

 271 ........................................................................ أول الوقت رضوان اهلل، ووسط الوقت رمحة اهلل، وآخر الوقت عفو اهلل

Realizar la oración con puntualidad complace a Al-lah; realizarla en la mitad de su tiempo 
establecido es la misericordia de Al-lah; y realizarla al final de su tiempo establecido es el perdón 

de Al-lah................................................................................................................................... 271 

 273 ....... أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح، بنوا ىلع قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أوئلك رشار اخللق عند اهلل

Aquellos cuando muere un hombre piadoso, construyen un lugar de adoración sobre su tumba y 
lo decoran con pinturas. El Día del Juicio ellos serán las peores criaturas ante Al-lah. ............. 273 

 275 ........................................... أوه، أوه، عني الربا، عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع اتلمر ببيع آخر، ثم اشرت به

Ay, ay, eso es usura, es usura, así que no lo hagas. Si quisieras comprarlo, vende tus dátiles de otra 
forma y con lo que obtengas cómpralo. .................................................................................... 275 

أمرهم أن يمسحوا ىلع العصائب  -صىل اهلل عليه وسلم-رسية، فأصابهم الربد فلما قدموا ىلع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-بعث رسول اهلل 
 277 ..................................................................................................................................... والتساخني

El Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con él- envió una expedición y fueron afectados 
por el frio, cuando regresaron ante el Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con él- este 

les ordeno que pasaran sus manos húmedas sobre sus turbantes y guantes .............................. 277 
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La oración en congregación es mejor que la oración individual en veinticinco grados, los Ángeles 
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 281 ................................................................................. ر ابليغ خبيث، وكسب احلجام خبيثثمن اللكب خبيث، ومه

El precio del perro es impuro, como también lo son la compensación por la fornicación y la 
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 282 .................................................... ثالثة أيام ويلايلهن للمسافر، ويوما ويللة للمقيم. -صىل اهلل عليه وسلم-جعل رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, fijó para el viajero el periodo de tres días y tres 
noches en los que puede pasarse las manos húmedas sobre los calcetines de cuero al hacer la 

ablución y el periodo de un día y una noche para la persona residente (que no está de viaje). ... 282 
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 284 .......... بني املغرب والعشاء بِـَجْمع، للك واحدة منهما إقامة، ولم يَُسبِّْح بينهما، وال ىلع إثِْر واحدة منهما. -صىل اهلل عليه وسلم-مجع انليب 

El profeta -la paz y las bendiciones sean con él- unió entre el Magrib y el Isha haciendo un iqama 
para cada rezo, no hizo rezos voluntarios entre ellos y no rezó después de ellos. ....................... 284 

 286 ............................................................................................................. حديث جابر يف صفة حجة الوداع

De Yaafar Ibn Muhammad, de su padre, que dijo: entramos donde se encontraba Yabir Ibn 
Abdullah. Él preguntó por todos hasta que llegó a mí. Le respondí: yo soy Muhammad Ibn Ali Ibn 
Husein. Él posó su mano sobre mi cabeza, desabrochó el botón superior de mi abrigo y luego el 
inferior, y colocó su mano en medio de mi pecho. Yo era por entonces aún un adolescente púber. 
Él dijo: “bienvenido seas, oh hijo de mi hermano, pregunta lo que quieras”. Así que le pregunté. Él 
era invidente y se encontraba en el tiempo de rezo. Se puso de pie. Portaba una tela con la que se 
cubría, pero de lo pequeña que era, cada vez que se la colocaba sobre los hombros, sus extremos 
cedían. Su túnica, sin embargo, se hallaba colgada en la percha. Rezamos detrás de él. Después le 
dije: hábleme de la peregrinación del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él. Y él 
respondió: marcó con la mano el número nueve y dijo “en verdad, el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, estuvo nueve años sin peregrinar. Al décimo año, mandó a 
pregonar entre las gentes que el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, peregrinaría. 
A Medina acudió una gran muchedumbre de personas. Todos ellos suplicando poder rezar detrás 
del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, obrar tal y como él obraría, así que 
partimos todos con él hasta que alcanzamos Dhu Al-Hulayfah. Allí Asmaa bint Umais dio a luz a 
Muhammad Ibn Abu Bakr, así que mandó preguntarle al Profeta, la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él: “¿qué hago?”. Él le dijo: “Lávate, y envuelve tus parte con un paño y continua tu 
peregrinación”. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, rezó en la mezquita y, al 
terminar, montó sobre su dromedaria marcada con un corte en la oreja y ésta se erigió en pie. Miré 
alrededor y, hasta donde me alcanzó la vista, solamente se podía ver una muchedumbre 
interminable que le acompañaba. Gente montada y a pie, a su derecha y a su izquierda, delante de 
él y detrás. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, se hallaba entre nosotros, 
descendiendo sobre él la Revelación, y solo él conoce su interpretación. Todo cuanto él hacía, lo 
hacíamos nosotros por igual. Empezó él a recitar en voz alta esta súplica: "Aquí estoy, Al-lah mío, 
aquí estoy, aquí estoy. No tienes asociados a Ti. Aquí estoy. Ciertamente la Alabanza y la merced 
te pertenecen. No hay asociados a Ti". Y detrás de él empezó la gente a repetir la misma súplica en 
voz alta. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, no les dijo nada por hacerlo y se 
limitó a seguir recitando esta súplica.  Dijo Yabir, que Al-lah esté complacido con él: no deseamos 
más que hacer el Hayy (peregrinación mayor), pero desconocíamos la Umrah (peregrinación 
menor). Hasta que llegamos con él a la Casa (Kaaba). Tocó su esquina y dio tres vueltas a la misma 
a paso ligero y cuatro caminando, y se dirigió al mausoleo de Ibrahim, la paz de Al-lah sea sobre 
él, y recitó: “Tomad, pues como lugar de oración el lugar en el que Ibrahim se situaba” [Corán, 2: 
125]. Después dejó que el mausoleo se interpusiese entre él y la Casa. Mi padre decía, y estoy seguro 
de que lo transmitía del Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: el Profeta, en las 
dos postraciones que rezó, leyó las suras de “Di: Él es el Único Al-lah” (Corán, 112: 1) y “Di ¡Oh 
vosotros que negáis la verdad!” (Corán, 109: 1). Después volvió a la esquina y la tomó, y salió de la 
puerta hacia el monte de Safaa y, cuando ya estaba cerca de él, recitó: “he aquí, que As-Safa y Al-
Marwa están entre los símbolos establecidos por Al-lah” (Corán, 2: 158). Dijo: “Comienzo con lo 
que ha comenzado Al-lah” y empezaba a subir Safaa hasta que vio la Casa. Entonces se dirigió a la 
quibla, y dijo: "No hay dios excepto Al-lah, único, sin asociado, suyo es el reino y suya es la alabanza 
y es sobre toda cosa Poderoso. No hay dios excepto Él, cumplió su promesa, le dio la victoria a su 
siervo y Él solo derrotó a las facciones”. Después hizo una súplica. Dijo: “El Profeta repetía ésta 
tres veces”. Descendió hacia Marwa, cuando sus pies descendían por el cauce del río, se apresuraba 
y, cuando comenzaban a subir, caminaba. Así hasta llegar a Marwa. En Marwa hizo exactamente 
lo mismo que había hecho en Safaa. Cuando hubo alcanzado la última vuelta de su recorrido en 
Marwa, dijo: “Si hubiera sabido lo que ahora sé, no habría portado el animal para el sacrificio y 
con ello se habría quedado en una Umrah. Si hay alguien de ustedes que no haya portado un animal 
para el sacrificio, que rompa la prohibición impuesta por la peregrinación y que haga de ella una 
Umrah”. Se levantó Suraqa Ibn Malik Ibn Yaacham y dijo: “Oh, Profeta de Al-lah, ¿solamente para 
este año o para siempre?”. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, entrecruzó sus 
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dedos y dijo: “La Umrah ha entrado en el Hayy dos veces. No, ciertamente es para siempre, 
siempre”. Alí volvió de Yemen con los animales del sacrificio que le traía al Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, y encontró que a Fátima, que Al-lah esté complacido con ella, 
había culminado la peregrinación, vestía ropa de color y se había pintado los ojos con kohol. Él se 
lo recriminó y ella le respondió: “mi padre me lo ha ordenado”. Dijo: Alí decía en Irak “fui a ver el 
Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, después de haber recriminado a Fátima lo 
que había hecho, y para preguntarle al Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, acerca 
de lo que ella dijo sobre él. Le informé de que he recriminado a Fátima lo que había hecho”. Él me 
dijo: “ella dice la verdad, dice la verdad. ¿Qué dije yo cuando decreté el Hayy?” Dijo que Alí 
respondió: “Oh Al-lah, te pido seguir el camino de lo que ha iniciado tu Profeta”. Dijo: “Si hubiera 
tenido animal para el sacrificio, no habría culminado su peregrinación”. Dijo: El total de animales 
para el sacrificio que había traído Alí de Yemen y lo que le llevó al Profeta, la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean con él, era cien cabezas. Dijo después: toda la gente culminó la peregrinación antes 
y con ello acortaron el tiempo estimado, excepto el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, y quien poseía consigo animales para tal fin. Cuando llegó el día de calmar la sed (tarwiyah), 
se dirigieron a Mina y prosiguieron con la peregrinación mayor (Hayy). El Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, subió y rezó allí las oraciones del duhur, el asr, el magrib, el 
ichaa y el fayr. Descansó un poco hasta que salió el sol y ordenó que se instalara una cúpula de tela 
en Nimarah. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, siguió su camino mientras 
que Quraich creían que aún estaba parado en Al-Machaar Al-Haram, como precisamente hacían 
los quraichíes en la época preislámica del desconocimiento (Yahiliya). Así, el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, siguió hasta Arafa. Encontró que se había instalado la cúpula en 
Nimarah, así que alojó bajo ella hasta que se puso el sol. Ordenó a su dromedaria que se arrodillara 
y lo hizo. Se subió y descendió con ella hacia el cauce del río. Allí predicó entre las gentes. Dijo: 
“Vuestra sangre y vuestros bienes son haram (sacros) para vosotros, como es este día sacro, de este 
mes sacro, en este lugar. Todas las tradiciones del periodo preislámico de la Yahiliya de bajo de 
mis pies quedan saldadas, como debajo de mis pies queda saldada la sangre de la Yahiliya. La 
primera sangre que se desperdició fue la de Ibn Rabiaa Ibn Al-Hariz. Lo amamantaba una mujer 
de Bani Saad, pero lo mató Hudail. También la usura de la Yahiliya aquí queda saldada, y lo 
primero que aquí dejo es nuestra usura, la usura de Abbas Ibn Al-Mutalib. Aquí queda toda 
saldada. Temed a Al-lah en vuestras mujeres, puesto que las habéis tomado con la protección de 
Al-lah. Os es lícito tomarlas en matrimonio gracias a la palabra de Al-lah, al igual que ellas están 
obligadas a no permitir que entre en vuestro hogar ninguna persona que no soportáis. Si lo 
hicieran, golpeadles duramente. Vosotros estáis obligados a retribuirlas y a cubrir sus necesidades 
de vestido dentro de los límites conocidos. Os he dejado un legado que, si os aferráis a él, no os 
extraviareis: es el Libro de Al-lah. Si se os pregunta por mí, ¿qué diréis?”. Respondieron: 
“atestiguamos que nos has hecho llegar el mensaje, has cumplido y nos has aconsejado”. Él dijo, 
elevando su dedo índice hacia el cielo y dirigiéndolo a los presentes, “Oh Al-lah, atestigua, Oh Al-
lah, atestigua” (lo dijo tres veces). Después llamó a la oración, se dispuso a ella y rezó la oración 
del duhur, después de ella, se dispuso para la oración del asr y la rezó. No realizó ningún otro rezo 
entre las dos oraciones. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, se montó después 
hasta llegar a la parada de Arafa. Sentó su dromedaria sobre las rocas, tomó la cuerda de los 
caminantes con la mano y se dirigió a la quibla. Permaneció de pie hasta que se puso el sol. La luz 
del acoso se había disipado un poco y el círculo solar se había puesto por completo. Montó Osama 
detrás de él y se apresuró, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, sobre su dromedaria, a la 
que llevaba los estribos tan estirados que pareciera que su cabeza tocaba la parte trasera de su 
montura. Con su mano derecha señalaba y al tiempo que decía: “Oh gente, tranquilidad, 
tranquilidad”. Cada vez que alcanzaba un montículo, le soltaba un poco más los estribos para que 
pudiera subir y así hasta que llegó a Muzdalafa. Allí rezó las oraciones del magrib y el ichaa, con 
una única llamada a la oración pero con dos disposiciones al rezo, una para cada oración. Entre 
estas dos oraciones no hizo ninguna proclama de alabanza (tasbih). Una vez hubo terminado, el 
Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, se recostó hasta que rayó el alba. Rezó la 
oración del fayr cuando se hizo el alba, después de una llamada a la oración y una disposición a 
ella. Al terminar, montó su dromedaria hasta llegar al Machaar al-haram. Se dirigió a la quibla, 
suplicó a Al-lah, lo ensalzó y pronunció el himno de alabanza y unicidad de Al-lah. Permaneció de 
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pie hasta que la claridad se hizo plena. Se apresuró antes de que saliera el sol y detrás de él llevaba 
Al-Fadil Ibn Abbas, que era un hombre de frondosa melena, de tez blanca y hermoso. En su 
camino, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, se cruzaron unas mujeres montadas sobre 
dromedarios y cabalgando apresuradas. Al-Fadil se quedó mirándolas, pero el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, puso su mano sobre la cara Al-Fadil, así que éste giró la cara 
hacia el otro lado para seguir mirando. El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
movió su mano para volver a ponerla en la cara Al-Fadil y de este modo impedir que siga mirando. 
Así estuvo hasta que llegó a entrar en el cauce del río Muhassar, donde se apresuró un poco y 
emprendió el camino intermedio, el que sale al monolito (Yamrah) mayor, y de ahí hasta llegar al 
monolito que hay cerca del árbol. Lanzó siete piedrecitas y con cada lanzamiento decía “Al-lah es 
el más grande”. Cogía la piedrecita con dos dedos y la lanzaba como si quisiera darle a un blanco. 
Las lanzó desde el cauce del río y luego se marchó al lugar de sacrificio. Allí sacrificó sesenta y tres 
dromedarios con su mano, luego le pasó el testigo a Alí para que sacrificara los restantes. Así lo 
incluyó en su ofrenda de sacrificio (hadi). Después ordenó escoger de cada dromedario sacrificado 
una parte y se pusieron en una olla. Se cocinó la carne. Comieron después la carne y bebieron el 
caldo. Luego el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, montó en su dromedaria y 
se dirigió a la Casa (kaaba) y allí en Meca rezó la oración del duhur. Encontró los hijos de Abd-
Almuttalib sacando agua del pozo de Zamzam y les dijo: “hijos de Abd-Almuttalib, tirad de la polea 
para sacar el agua, que yo os ayudaría a sacarla si no fuese porque, al hacerlo, toda la gente 

competiría con vosotros en sacarla”. Le ofrecieron un cubo y bebió de él. ................................. 286 

ة  301 ............................................................................................................... حديث ُسبيعة األسلمية يف الِعدَّ

Me vestí al caer la tarde y fui a ver al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Le pregunté 
mi duda y él me dictaminó que yo ya podía contraer matrimonio después de dar a luz, y me pidió 

que me casara si me apetece. .................................................................................................... 301 

 303 .....................................خري الصحابة أربعة، وخري الرسايا أربعمائة، وخري اجليوش أربعة آالف، ولن يغلب اثنا عرش ألفا من قلة

Los mejores compañeros son cuatro,la mejor "saraya"(grupo de soldados)es el de cuatrocientos,los 
mejores ejércitos son los de cuatro mil y no se vence a doce mil ............................................... 303 

وعندي رجل، فقال: يا اعئشة، من هذا؟ قلت: أيخ من الرضاعة. فقال: يا اعئشة: انظرن من إخوانكن؟  -صىل اهلل عليه وسلم-دخل يلع رسول اهلل 
 305 ..................................................................................................................... فإنما الرضاعة من املجاعة

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, entró donde yo me encontraba y vio que había 
un hombre conmigo en casa. Dijo: Oh Aicha, ¿quién es este? Le dije: mi hermano de leche. El dijo: 
Oh Aicha, vigilad quién son vuestros hermanos, puesto que el amamantamiento es cuando se pasa 

hambre. .................................................................................................................................... 305 

 307ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو يتوضأ، واملاء يسيل من وجهه وحليته ىلع صدره، فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاق -يعين:–دخلت 

Entré, esto es, donde se encontraba el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, y lo encontré 
realizando la ablución. El agua aún goteaba del rostro y de la barba sobre su pecho. Vi como 

separaba entre enjuagarse la boca e inhalar agua por la nariz. .................................................. 307 

 309 ....................... فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل خالقها -صىل اهلل عليه وسلم-ذكر العزل لرسول اهلل 

Se le mencionó el coito interruptus al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, y dijo: “¿Acaso 
no lo ha hecho alguno de vosotros?” Pero no dijo: “Que nadie de vosotros haga eso”. Puesto que 

toda criatura creada, Al-lah es su creador. ................................................................................ 309 

 311 ......................................... إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه -اهلل عليه وسلم صىل-رأيت انليب 

Vi que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, al bajar para postrarse sobre el suelo 
(suyud), apoyaba las rodillas antes que las manos; y levantaba las manos antes que las rodillas al 

levantarse. ................................................................................................................................ 311 

ضعها، رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اعتقه، فإذا ركع و
 313 .................................................................................................................... وإذا رفع من السجود أاعدها

Vi al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dirigiendo la oración en grupo al tiempo que 
portaba sobre sus hombros a su nieta, Umama Bint Abu Al-As, que es la hija de Zainab, hija a su 
vez del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz. Cuando se prostraba, la dejaba en el suelo y, 

cuando se ponía de pie, la volvía a subir a sus hombros. ........................................................... 313 
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 315 ............................ رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح ىلع الصالة، يح ىلع الفالح، لوى عنقه يمينا وشماال، ولم يستدر.

Vi a Bilal salir hacia Al-Abtah para llamar a la oración. Cuando alcanzó la parte del ‘¡Vengan a la 
oración! ¡Vengan al éxito!’, comenzó a girar la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero 

no se dio la vuelta. .................................................................................................................... 315 

 317 .................................................................................. رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمسح ىلع ظاهر خفيه

He visto al Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con él- pasando sus manos humedas 
por la parte superior de los calcetines. ...................................................................................... 317 

 319 ........................................................................................................... رحم اهلل امرأ صىل قبل العَص أربعا.

Que Al-lah cubra con su misericordia rece cuatro postraciones (rakaas) antes de la oración del Asr 
(media tarde). .......................................................................................................................... 319 

 320 ..................................................... ىلع عثمان بن مظعون اتلبتل، ولو أذن هل الختصينا -صىل اهلل عليه وسلم-رد رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, respondió a Uzman Ibn Mad’un: Si se permitiera 
el abandono absoluto de los placeres, tendríamos que caparnos. .............................................. 320 

: ما ترى يف صالة الليل؟ قال: َمثىَْن َمثىَْن، فإذا َخيِشَ أحدكم الصبح صىلَّ واحدة، فأوترت  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب  وهو ىلع الِْمنرَْبِ
 322 .......................................................................................................................................هل ما صىلَّ 

Un hombre le preguntó al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estando sobre el 
almimbar: “¿En qué consiste la oración voluntaria de la noche?” Él le respondió: “Consiste en 
pares de postraciones (rakaas), y si uno de vosotros teme que llegue el alba que rece una sola 

postración (rakaa) para que el resultado de su rezo sea un número impar.” .............................. 322 

 324 ..................................................................... سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال: ال بأس به

Le pregunté a Rafi Ibn Jadiy por el alquiler de la tierra a cambio de oro y plata. Me respondió: no 
hay mal en ello... ...................................................................................................................... 324 

 326 ...............................................................ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهلل، فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

Se os abrirán las puertas de la Tierra, y Al-lah os proveerá, así que no escatiméis en practicar el 
tiro con arco. ............................................................................................................................ 326 

أم خلقوا من غري يشء أم هم اخلالقون، أم خلقوا السموات واألرض يقرأ يف املغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية:  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
 327 ............................................................... بل ال يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون، قال: اكد قليب أن يطري

Oí al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, recitar en la oración del maghrib la sura de 
‘At-Tur’ [Corán, 52]. Mi corazón casi da un vuelco cuando le oí recitar esta aleya: ‘¿Han sido 
creados sin nada o, acaso se han creado a sí mismos? ¿Han creado los cielos y la tierra? ¡No, sino 
que no tienen certeza de nada! ¿Poseen, acaso, los tesoros de su Sustentador? ¿O están ellos al 

cargo?’ [Corán, 52: 35-37]. ....................................................................................................... 327 

عن لقطة اذلهب، أو الورق؟ فقال: اعرف واكءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تُعَرف فاستنفقها، وتلكن  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
 329 ........................................................................................ وديعة عندك فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله

Al Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, se le preguntó por el oro y la plata que se 
encuentran extraviados. Él dijo: reconoce bien la bolsa en la que se encuentren y el hilo o cuerda 
que la cierre. Después anúncialo durante un año. Si nadie lo reclama, gástalo, y será para tí como 

un depósito por si algún día aparece su dueño y lo reclama, pues devuélveselo. ....................... 329 

الصالة يوم العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، بغري أذان وال إقامة، ثم قام متوكئا ىلع بالل، فأمر بتقوى  -صىل اهلل عليه وسلم-شهدت مع رسول اهلل 
 332 .................................................................................................. نلاس وذكرهماهلل، وحث ىلع طاعته، ووعظ ا

Presencié con el Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con él- la oración del día del aid 
(la festividad) comenzó la oración antes del sermón, sin adhan ni iqama, luego se levantó 
apoyandose en Bilal, ordenó el temor a Alah e instó a Su obediencia, aconsejó a las personas y les 

recordo (sobre Alah) ................................................................................................................ 332 

صالة اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بِإَِزاِء العدو، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم ذهبوا،  -صىل اهلل عليه وسلم-َصىلَّ بنا رسوُل اهلل 
 334 ................................................................................ ركعة ركعةوجاء اآلخرون، فصىل بهم ركعة، وقضت الطائفتان 
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El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, hizo salat al-jauf (en 
tiempo de temor o inseguridad) algunos de sus días, entonces él rezó con un grupo una rak’a 
(inclinación) y se fueron; e intercambiaron con los que estaban combatiendo al enemigo, e hicieron 

con él también una rak’a. Por lo que los dos grupos rezaron una rak’a. ..................................... 334 

 336 ............................................................. يسجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم-ص ليس من عزائم السجود، وقد رأيت انليب 

La postración marcada no la azora ‘Sad’ [Corán, 38: 24] no es obligatoria, aunque he visto al 
Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, realizar una postración cuando la recitaba. ...... 336 

 337 ........................................................... صل ىلع األرض إن استطعت، وإال فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك

Reza sobre el suelo si puedes, sino entonces hazlo con gestos y has que tu postración sea más baja 
que tu incliniación .................................................................................................................... 337 

 339 ................................................................................................................. صالة الليل وانلهار مثىن مثىن

La oración (voluntaria) de la noche y del día se hace de dos postraciones en dos. ..................... 339 

 341 ...............................................................ضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبةصلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أف

Musulmanes, rezad en vuestras casas, puesto que la mejor oración es la que el musulmán hace en 
su casa, excepto los rezos obligatorios. ..................................................................................... 341 

 343 ............... صلوا صالة كذا يف حني كذا، فإذا حَضت الصالة فليؤذن أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم قرآناصلوا صالة كذا يف حني كذا، و

Haced tal salat en tal tiempo y haced tal salat en tal tiempo y si llega el tiempo de la salat,que uno 
de vosotros haga la llamada a la oración y que haga de imam el que sea más conocedor del Qur'an.

 ................................................................................................................................................. 343 

 346 ...................................................................................................................... صلوا قبل املغرب ركعتني

De Abdullah Ibn Mughaffal Al Muzani, Al-lah esté complacido con ambos, que dijo: “El Mensajero 
de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Rezad antes de la oración del Maghrib (puesta de sol) 
dos postraciones”. Luego dijo: “Quien quiera que rece dos postraciones antes de la oración del 
Maghrib”. Lo especificó así porque temía que la gente las tomase como una Sunnah. Esta versión 

es de “Sunnan Abi Daud”. También ha sido registrado por Bujari con esta expresión. .............. 346 

لم، سجد سجديت السهو، فلما انَصف، صىل بنا املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني، قلنا: سبحان اهلل، قال: سبحان اهلل ومىض، فلما أتم صالته وس
 348 ............................................................................... يصنع كما صنعت -صىل اهلل عليه وسلم-قال: رأيت رسول اهلل 

Rezó con nosotros Al Mughira Ibn Shouba y finalizó faltando dos rakaas, dijimos: Subhanallah y 
él dijo: Subhanallah y continuó cuando completó su rezo e hizo el taslim hizo dos postraciones por 
olvido, después dijo: he visto al mensajero de Alah –la paz y las bendiciones sean con él- hacer lo 

mismo que he hecho ................................................................................................................. 348 

 349 ....................................................................................... يف بيته وهو َشاكٍ  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, rezó en casa estando convaleciente............... 349 

 352 م ورمحة اهلل، فاكن يسلم عن يمينه: السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته، وعن شماهل: السالم عليك-صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 

Recé con el profeta -la paz y las bendiciones sean con él- cuando hacía el taslim a la derecha decía: 
As salam aleikum warahmatullah wabarakatuh (La paz, las bendiciones y la misericordia de Alah 
sea con ustedes) y a su izquierda: As salam aleikum warahmatullah (La paz y la misericordia de 

Alah sean con él) ...................................................................................................................... 352 

ل انلاس: قاصليت وراء أيب هريرة فقرأ: بسم اهلل الرمحن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ، غري املغضوب عليهم وال الضالني، فقال: آمني، ف
 354 ............................................................................................................. آمني، ويقول لكما سجد: اهلل أكرب.

Recé detrás de Abu Huraira y recitó Bismillahir-Rahmânir-Rahim, enseguida recitó Umm-ul-
Qur'an (Al-Fátiha o la sura de la apertura) y cuando alcanzó “ghairi almaqdubi alaihim wa lad-
dalín (...ni el de los extraviados), dijo ‘amín’, y todos los que rezaban detrás de él repitieron ‘amín’. 

Cada vez que se postraba decía ‘Al-lahu Akbar.’........................................................................ 354 

 356 ........................................... إذا دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليرسى، وينصب ايلمىن -صىل اهلل عليه وسلم-علمنا رسول اهلل 

El Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con él- nos enseñó sobre la posición que 
debemos adoptar al hacer nuestras necesidades, debemos apoyarnos sobre el pie izquierdo y 

mantener erguido la pierna derecha. ........................................................................................ 356 
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 358 ...............................................................................لكمات أقوهلن يف الوتر -صىل اهلل عليه وسلم-علمين رسول اهلل 

Me enseñó el Mensajero de Alah -la paz y las bendiciones sean con él- unas palabras para decir en 
el witr, "¡Oh Alah, guíame con aquellos que has guiado, perdóname junto con los que has 
perdonado, favoréceme con los que has favorecido, bendíceme con todo lo que me has dado, 
protégeme de lo malo que has ordenado, Tú ordenas todo y nadie ordena sobre Ti, en verdad que 

aquellos que son tus amigos no serán humillados. .................................................................... 358 

 361 ......................................................................................................... فال تُْشهدين إًذا؛ فإين ال أشهد ىلع جور

No me tomes por testigo pues, ya que no atestiguo nada falso. ................................................. 361 

 363 ........... ة أيخ من الرضاعةيف بنت محزة: ال حتل يل، حيرم من الرضاع: ما حيرم من النسب، ويه ابن -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo sobre la hija de Hamza: “No es lícita para mí. 
El lazo contraído a través de la leche es como el parentesco de sangre, y ella es la hija de mi 

hermano de leche.” ................................................................................................................... 363 

 364 ..................................................................... ض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال: القال: أصيل يف مراب

Preguntó: ¿acaso puede rezar en los corrales de ovejas? Le respondió: “Sí”. Volvió a preguntarle: 
¿acaso puede rezar donde se guarda a los camellos? Le respondió: “No.” ................................. 364 

ىلع جرحه خرقة، ثم يمسح عليها،  -أو يعصب-م يعلموا فإنما شفاء اليع السؤال، إنما اكن يكفيه أن يتيمم ويعَص قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ ل
 366 ............................................................................................................................ ويغسل سائر جسده

“¡Lo mataron! ¡Que Al-lah los mate! ¿Por qué no preguntaron si no sabían? La pregunta es la cura 
de la ignorancia. Era suficiente para él realizar la ablución seca, vendar su herida, pasar sus manos 

mojadas encima de la herida y luego lavar el resto de su cuerpo". ............................................. 366 

 369 ................................................................................ م يسجد فيهاوانلجم فل -صىل اهلل عليه وسلم-قرأت ىلع انليب 

Recité en presencia del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, la azora del An-Naym 
(Corán, 53) y él no hizo ninguna postración durante mi recitación. .......................................... 369 

 370 ................................ الطرق، فال شفعةبالشفعة يف لك ما لم يقسم، فإذا وقعت احلدود، ورصفت  -صىل اهلل عليه وسلم-قىض انليب 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estableció que se aplique el derecho de preferencia 
en la venta al socio o vecino (chuf’aah) en todo lo que no haya sido dividido previamente. Sin 
embargo, si se delimitan los linderos y se determinan las vías, este derecho de preferencia deja de 

existir. ...................................................................................................................................... 370 

 372 ................................................................................. بالعمرى ملن وهبت هل -صىل اهلل عليه وسلم-قىض رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, estableció que se otorgue la donación vitalicia 
(‘umraa) a quien le haya sido donada. ...................................................................................... 372 

 374 .............................................................. قلت يا رسول اهلل، أتْنل غدا يف دارك بمكة؟ قال: وهل ترك نلا عقيل من رباع؟

Dije: Oh, Mensajero de Al-lah, ¿te alojarás mañana en tu casa en Meca? Dijo: ¿Acaso Ukail nos ha 
dejado alguna casa? ................................................................................................................. 374 

 376 ............................................................................... إذا توضأ أدار املاء ىلع مرفقيه -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, solia pasar agua por sus codos mientras 
realizaba la ablución. ................................................................................................................ 376 

 377 ................................ يغتسل من أربع: من اجلنابة، ويوم اجلمعة، ومن احلجامة، ومن غسل امليت -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

El profeta -la paz y las bendiciones sean con él- hacia la purificación mayor por cuatro razones: 
yanaba (después de tener relaciones sexuales), el día viernes, por la hiyama (ventosas) y por lavar 

a un muerto. ............................................................................................................................. 377 

 379 ........................................................................................ اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع لك أحيانه

El Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, solía recordar a Al-lah en todo momento y situación.
 ................................................................................................................................................. 379 

 381 ................................................. اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل، أو اكن يغتسل، بالصاع إىل ِخسة أمداد، ويتوضأ باملد

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, utilizaba de un “sa'” a cinco “muds” de agua (2,75 
litros aproximadamente) para bañarse y un solo mud de agua (0,5 litros aproximadamente) para 

la ablución. ............................................................................................................................... 381 
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 382 .................... ىلع عهده ينتظرون العشاء حىت خَتِْفق رؤوسهم, ثم يصلون وال يتوضؤون -صىل اهلل عليه وسلم-اكن أصحاب رسول اهلل 

Los sahabas en el tiempo del profeta –la paz y las bendiciones sean con él- esperaban la oración 
del Isha hasta que sus cabezas caían (casi se dormían) después rezaban y no repetían el wudu.

 ................................................................................................................................................. 382 

 385 ........ إذا تال: )غري املغضوب عليهم وال الضالني(، قال: آمني، حىت يسمع من يليه من الصف األول -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Solía el Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, cuando finalizaba 
la recitación de Sura Al-Fatiha, levantar su voz y decir Amín. ................................................... 385 

يفتني قبل صالة الفجر، بعد أن يستبني إذا سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر قام، فركع ركعتني خف -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 386 ................................................................................. الفجر، ثم اضطجع ىلع شقه األيمن، حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, cuando el almuédano finalizaba la primera 
llamada a la oración del alba, se levantaba y realizaba un rezo voluntario de dos postración muy 
ligeras, antes de realizar la oración obligatoria del alba y una vez que ya se haya aclarado el alba. 
Luego, permanecía tendido sobre el costado derecho hasta que viniera el almuédano para 

comenzar la oración obligatoria. .............................................................................................. 386 

ساجدا، ثم نقع  -صىل اهلل عليه وسلم-إذا قال: سمع اهلل ملن محده: لم حين أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 388 .................................................................................................................................... سجودا بعده

Cuando el Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, decía: “Al-lah oye a quien Lo alaba” (sami’a Al-
lahu li man hamidah), ninguno de nosotros doblaba la espalda hasta que el Mensajero, Al-lah le 
bendiga y le dé paz, no se hubiera postrado sobre el suelo. Es entonces cuando nosotros nos 

postrábamos después de él. ...................................................................................................... 388 

إذا قعد يدعو، وضع يده ايلمىن ىلع فخذه ايلمىن، ويده اليرسى ىلع فخذه اليرسى، وأشار بإصبعه السبابة،  -اهلل عليه وسلمصىل -اكن رسول اهلل 
 390 .................................................................................. ووضع إبهامه ىلع إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليرسى ركبته

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, cuando se sentaba en la oración para hacer la 
súplica, depositaba su mano derecha (desde la punta de los dedos hasta el codo) sobre su muslo 
derecho y su mano izquierda sobre el muslo izquierdo; extendía el dedo índice de la mano derecha 
y cerraba el puño colocando el pulgar sobre el dedo medio de la misma mano; y extendía la palma 

izquierda hasta tocar la rodilla izquierda. ................................................................................. 390 

 394 ........................................................ خَيْطُب خْطبَتنَْيِ وهو قائم، يفصل بينهما جبلوس -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, daba dos jutba (dos 
sermones) de pie, y se sentaba para separar entre ambas. ........................................................ 394 

 396 ......................................................................... يتحرى صوم اإلثنني واخلميس -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

El Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección de Allah sean con él,se esmeraba en 
ayunar el lunes y el jueves. ....................................................................................................... 396 

 397 .................................................................. يصيل الضىح أربعا، ويزيد ما شاء اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

Y de 'Aisha,que Allah esté complacido con ella,que dijo:"El Mensajero de Allah,que la misericordia 
y la protección de Allah sean con él,hacía cuatro raka's en la salat de duha,y añadía a éstos unos 

cuantos más("lo que Allah quería).Sahih Muslim. .................................................................... 397 

 398 ......................................... السجدة كرب، وسجد وسجدنا معهيقرأ علينا القرآن، فإذا مر ب -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

De Ibn 'Umar que dijo:"Estaba el Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección de Allah 
sean con él recitándonos el Qur'an y cuando pasaba por(un pasaje donde había)sayda,hacía el 

takbir(decir Allah Akbar)y se postraba y nos postrábamos con él".Sunan Abu Dawud. ............. 398 

 400 ...... اكن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمهل فال يقيم، حىت إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد خرج أقام الصالة حني يراه.

El almuédano del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, esperaba para llamar a la 
disposición para realizar el rezo (iqama) hasta que saliera el propio Mensajero de Al-lah, Él le 

bendiga y le dé paz. Una vez que haya salido con los fieles........................................................ 400 

هذه، فربما أخرجت هذه، ولم خترج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهناكنا أكرث األنصار حقال، وكنا نكري األرض، ىلع أن نلا هذه، وهلم 
 ................................................................................................................................................. 401 
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De entre todos los ansar (seguidores del Mensajero de Al-lah en Medina), éramos los que más 
tierras de cultivo poseíamos. Solíamos alquilar la tierra, a cambio de reservarnos una parte y dejar 
otra para el arrendatario. Sin embargo, a veces una parte daba sus frutos y la otra no, así que nos 

prohibió seguir haciéndolo. No obstante, alquilar a cambio de plata no nos lo prohibió. .......... 401 

يْنا رْسَ
َ
حىت كنا يف آخر الليل، َوَقْعنا َوْقَعة، وال َوْقَعة أحىل عند املسافر منها، فما أيقظنا إال َحرُّ  كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم، وإنا أ

 403 ................................................................. الشمس، واكن أول من استيقظ فالن، ثم فالن، ثم فالن، ثم عمر بن اخلطاب

Estábamos de viaje con el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, y que siguieron su viaje 
de noche hasta que llegó la última parte de la noche. Pararon a descansar y reposaron muy bien 
tal y como le gustaría a cualquier viajero. De modo, que solo los despertó el calor del sol. El primero 

en despertar fue fulano y le siguió zutano y a éste otro y luego Umar Ibn Al-Jattab. ................. 403 

 407 .......................................... اجْلمعَة، ثم َننََْصُِف، وليس للحيطان ِظلٌّ نستِظّل به -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نَصيلِّ مع رسول اهلل 

Solíamos rezar la oración del viernes en compañía del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé 
paz, y luego nos íbamos cuando que las paredes dejaban de tener sombra en que nos podamos 

refugiar. ................................................................................................................................... 407 

 409 .................................................... ، فينَصف أحدنا وإنه يلبَص مواقع نبله-صىل اهلل عليه وسلم-كنا نصيل املغرب مع انليب 

Realizábamos la oración del Magreb junto al Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, y cuando salíamos (de la mezquita) podíamos aún ver la huella de las flechas si 

accidentalmente caían. ............................................................................................................. 409 

فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم، ثم ال يَضه  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نصيل وادلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول اهلل 
 410 ................................................................................................................................. ما مر بني يديه

De Musa Ibn Talha,de su padre que dijo:"Hacíamos la salat y los animales pasaban por delante de 
nosotros,así que mencionamos esto al Mensajero de Allah,que la misericordia y la protección de 
Allah sean con él y dijo:Igual que la fusta que se utiliza(cuando se monta),que la ponga delante de 

sí,y así no le perjudicará lo que pase delante de él." .................................................................. 410 

 412 ................................................................. كنا نعزل والقرآن يْنل، قال سفيان: لو اكن شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن

Practicábamos el coitus interruptus en tiempos en los que el Corán seguía descendiendo. Dijo 
Sufián: Si hubiera en ello algo que prohibir, nos lo habría prohibido el Corán. ......................... 412 

ْعَطاَكُه بِِدرَْهٍم؛ فإن الَعائَِد يف ِهبَِتِه اكلَعائِِد يف َقيْئِهِ 
َ
 414 ....................................................... ال تَْشرَتِهِ، وال تعد يف صدقتك؛ فإن أ

Doné un caballo como azaque para el combate por la causa de Al-lah, pero la persona que debía 
cuidar de él no lo hacía y el animal flaqueó. Entonces, quise comprárselo y pensé que lo vendería 

barato debido a su debilidad y enflaquecimiento. ..................................................................... 414 

يعوا الورق بالورق إال مثال بمثل. وال تشفوا بعضها ىلع بعض. وال تبيعوا ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضها ىلع بعض. وال تب
 416 ................................................................................................................................ منها اغئبا بناجز

No vendáis oro por oro si no se trata de cantidades idénticas, ni valoréis un tipo más que otro. No 
vendáis plata por plata si no se trata de cantidades idénticas, ni valoréis un tipo más que otro. 
Tampoco los vendáis de forma aplazada (tomando su precio en efectivo y aplazando la cantidad 

objeto de la venta). ................................................................................................................... 416 

 تمس طيبا إال إذا ال حتد امرأة ىلع امليت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر وعرشا، وال تلبس ثوبا مصبواغ إال ثوب عصب، وال تكتحل، وال
 418 ................................................................................................................ طهرت: نبذة من قسط أو أظفار

Ninguna mujer debe guardar el luto por una muerte más de tres meses, excepto cuando se trate de 
su marido. En su caso, debe guardar el luto cuatro meses y diez días. Durante el luto no debe vestir 
ropas coloridas excepto aquellas que no son para acicalarse y resaltar su belleza. Tampoco debe 
pintarse los ojos con kohl ni debe emplear perfumes excepto cuando concluya su ciclo menstrual 
y se purifique. En este caso, puede emplear la porción que esté a su alcance de raíces aromáticas 

(Kost) u otras fragancias naturales. .......................................................................................... 418 

 420 .................................. ، وال تناجشوا، وال يبع حارض بلاد، وال تَصوا اإلبل والغنمال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض

No os adelantéis al encuentro de los que portan la mercancía, que nadie revenda lo que ya estaba 
vendido, no incrementáis el precio de la mercancía a propósito, evitad el acaparamiento en la 

venta, y no vendáis dromedarias y cabras sin ordeñar a propósito. ........................................... 420 
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 423 .................................. ال تنكح األيم حىت تستأمر، وال تنكح ابلكر حىت تستأذن. قالوا: يا رسول اهلل، فكيف إذنها قال: أن تسكت

El casamiento con la mujer que haya estado casada anteriormente no será lícito hasta que no se le 
pida su consentimiento y ella lo conceda. El casamiento con la mujer virgen no será lícito hasta 
que no se le pida permiso. Dijeron: ¿Cómo es el permiso de ésta, oh Mensajero de Al-lah? Él dijo: 

si ésta otorga en silencio en señal de aprobación. ..................................................................... 423 

عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك ال سبيل لك عليها، قال: يا رسول اهلل، مايل؟ قال: ال مال لك: إن كنت صدقت 
 425 ............................................................................................................................................ منها

No tienes ninguna autoridad sobre ella. Él dijo: “Oh Mensajero de Al-lah, ¿y mi dinero?” El 
Mensajero le contestó: “No te pertenece ningún dinero. Si dices la verdad, ese dinero es la dote 

con la que hiciste lícita vuestra vida conyugal; y si mientes, le pertenece más a ella que a ti.” ... 425 

 429 ............................................................................................................................... ال وتران يف يللة.

No se realizan dos witr en una misma noche ............................................................................ 429 

 430 ............................................................................................... ال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخاتلها

No se podrá simultanear el matrimonio con una mujer y con su tía paterna, ni con una mujer y su 
tía materna. .............................................................................................................................. 430 

 432 ......................................... ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن حتد ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر وعرًشا

A ninguna mujer que crea en Al-lah y en el Día del Juicio le es lícito superar los tres meses de luto 
por la muerte de una persona, excepto cuando es su marido. En su caso debe guardar el luto cuatro 

meses y diez días. ..................................................................................................................... 432 

 434 ............. ال يمنعن جار جاره: أن يغرز خشبه يف جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما يل أراكم عنها معرضني؟ واهلل ألرمني بها بني أكتافكم

Que nadie le impida a su vecino clavar su madera en su pared. Después, Abu Huraira dice: ¿Por 
qué veo que os oponéis a ello? Por Al-lah, que os la lanzaría en medio de la espalda. ............... 434 

 436 ............................................................................................................................. ال يؤذِّن إال متوضئ

Nadie debe anunciar el Adhan excepto que haya realizado la ablución. .................................... 436 

 437 .................. علكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول اهلل، قال: ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بهال

Al parecer ustedes recitan detrás del imam, dijimos: Si, mensajero de Alah lo hacemos, dijo: no lo 
hagan excepto con la sura al Fatiha ya que no es aceptado el rezo de quien no la recita ............ 437 

 439 ...... ملقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنيج بايلمني، أو أن نستنيج بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنيج برجيع أو بعظ

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, nos prohibió orientarnos 
a la Qiblah al defecar u orinar; higienizarnos usando la mano derecha; e higienizarnos con menos 

de tres piedras; o higienizarnos con estiércol o con huesos. ...................................................... 439 

بُو انلََّْضِ 
َ
: ال أدري: قال أربعني يوما أو لو يعلم املار بني يدي الُْمَصيلِّ ماذا عليه من اإلثم؟ لاكن أن يَِقَف أربعني خريا هل من أن َيُمرَّ بني يديه، قال أ

 442 .................................................................................................................................... شهرا أو سنة

Si quien cruza por delante del orante supiera todo el pecado que hay en hacerlo, se detendría 
cuarenta… antes de pasar por delante del musulmán que reza. Abu Anasri dijo: “No sé si dijo 

cuarenta días, o cuarenta meses, o cuarenta años. .................................................................... 442 

 444 ............................................................................................................................ ليس لك عليه نفقة

No está obligado a sufragar tu manutención, en otra versión: ni a proporcionarte un hogar. .... 444 

 447 .....................................................................ق ادلنيايقنت يف الفجر حىت فار -صىل اهلل عليه وسلم-ما زال رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, seguía realizando la súplica del qunut en la 
oración del alba (fayr) hasta que dejó este mundo terrenal. ...................................................... 447 

فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر، وخيفف يف  -ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من فالن 
 448 ....................................................................................................................................... األخريني

Nunca recé detrás de alguien cuya oración se pareciera más a la oración del Mensajero de Alah -la 
paz y las bendiciones sean con él- que la de fulano, entonces rezamos detrás de esa persona y 
alargaba las dos primeras rakaat del Duhr y acortaba las dos últimas, acortaba la oración del Asr, 
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en el Magrib recitaba suras cortas, en el Isha recitaba la sura del sol y otras parecidas y en la oración 
del Fayer recitaba dos suras largas. .......................................................................................... 448 

 450 .................................. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصيل ركعتني، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إال وجبت هل اجلنة

Todo musulmán que perfeccionara su ablución y luego rezara dos rakaas, consagrado y entregado 
por completo en ella, será merecedor del Jardín. ...................................................................... 450 

إهابها، قالوا: مرَّ ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجال من قريش جيرون شاة هلم مثل احلمار، فقال هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: لو أخذتم 
 453 .......................................................................... إنها ميتة، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: يطهرها املاء والَقَرظ

Algunos hombres de la tribu de Quraich pasaron delante del Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y 
le dé paz, arrastrando una oveja muerta. Él les dijo: ‘Podéis aprovechar su piel’. Le dijeron: ‘Pero 

está muerta’. Les dijo: ‘el agua y las hojas de la acacia la purificarán.’ ....................................... 453 

تبَع أح
ُ
 455 .......................................................................................... دكم ىلع ميلء فليتبعمطل الغين ظلم، وإذا أ

Retrasar una deuda, pudiendo pagarla, es una injusticia. El que sea deudor al haber tomado una 
cantidad prestada de otra persona y al mismo tiempo es acreedor de otra persona por haberle 
prestado dinero, puede y debe aceptar el cambio de que deudor/acreedor eso le garantiza el pago.

 ................................................................................................................................................. 455 

 457 .................................. من السنة إذا تزوج ابلكَر ىلع اثليب: أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج اثليب: أقام عندها ثالثا ثم قسم

Es parte de la sunna de nuestro Mensajero que, cuando se casaba con una mujer virgen estando 
casado con otra esposa que ya ha estado casada antes, pasaba con ella siete días seguidos y luego 
volvía a dividir su tiempo equitativamente entre sus esposas. Y, cuando se casaba con mujer que 
ha estado casada antes, pasaba con ella tres días seguidos y luego volvía a dividir su tiempo 

equitativamente entre sus esposas. ........................................................................................... 457 

 459 ...... من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العَص قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العَص

Quien alcance a hacer una rakaa del Fayr antes de que salga el sol ha alcanzado rezar a su hora, y 
quien alcance a hacer una rakaa del Asr antes de que se ponga el sol ha alcanzado a rezar a su hora

 ................................................................................................................................................. 459 

 461 .......................................................................................................... من أدركه الصبح ولم يوتر، فال وتر هل

De Abû Sa‘îd Al Judry,que Allah esté satisfecho con él,que el Profeta,que la misericordia y la 
protección de Allah sean con él,dijo: “A quien le alcanze el alba sin haber hecho el witr lo ha 

perdido".Sahih Ibn Juzaymah. ................................................................................................. 461 

 462 .................................................................... ء فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوممن أسلف يف يش

Quien pida fiado algo, que su cantidad, su peso y su plazo de pago sean conocidos. ................. 462 

 464 ..................................... من أصابه يقء أو راعف أو قلس أو مذي، فلينَصف، فليتوضأ ثم يلنب ىلع صالته، وهو يف ذلك ال يتلكم

Quien vomite, sangre por la nariz, regurgite o expulse liquido pre seminal que interrumpa (el rezo) 
haga el wudu, retome la oración y que no hable durante el proceso. ......................................... 464 

 466 ....................................................................... من حافظ ىلع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اهلل ىلع انلار

A quien realice con asiduidad cuatro postraciones (rakás) antes de la oración del mediodía (Dhuhr) 
y otros cuatro después, Al-lah lo librará del Fuego. .................................................................. 466 

 468 ....... من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوهل، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل, فإن صالة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل

De Yábir, Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: 
“¡Quien tema no poderse levantar al final de la noche para rezar la oración impar (witr) que lo haga 
al comienzo de la noche. Y quien piense o crea poder despertarse al final, pues, que lo haga al final. 
Ya que la oración al final de la noche está atestiguada (por los ángeles). Y eso es mejor!” Muslim.

 ................................................................................................................................................. 468 

 469 ..............................................................................................من سمع انلداء فلم يأته فال صالة هل إال من عذر

Quien escuche el llamado a la oración y no asiste, no habiendo nada que le impida rezar en 
congregación, su oración no será aceptada. .............................................................................. 469 

 471 ............................................................................................. من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدما يسلم
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De Abdullah Ibn Yaafar, que el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Quien dude 
acerca de su oración, debe hacer dos postraciones después de concluirla con el taslim”. Véase 

“Sunan Abi Daud.”.................................................................................................................... 471 

 473 .......................................................................... من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل هل قَصا من ذهب يف اجلنة

Quien reza doce rakaat de Duha (cuando se levanta el sol) Alah le construirá un palacio de oro en 
el Paraíso. ................................................................................................................................ 473 

 474 ....................................................... من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت

Quien recite Ayat Al-Kursi después de finalizar cada oración obligatoria, nada excepto la muerte, 
le impedirá ingresar al Paraíso. ................................................................................................ 474 

 476 ......................................................................................................................... من مس ذكره فليتوضأ

Quien toque su pene que haga el wudu. .................................................................................... 476 

 478 .................................................................................................... من نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا ذكره

Quien se haya quedado dormido y no haya podido realizar la oración impar (witr) o se le olvidó, la 
puede rezar cuando se haya acordado de ella. ........................................................................... 478 

؟ فقالوا: إنا نتبع احلجارة -صىل اهلل عليه وسلم-نزلت هذه اآلية يف أهل قباء: فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين، فسأهلم رسول اهلل 
 479 .............................................................................................................................................املاء

Esta aya se reveló por la gente de Quba, (en ella (la mezquita de Quba), en la que hay hombres que 
desean crecer en pureza: pues Al-lah ama a quienes se purifican] (Corán, 9:108), el Mensajero de 
Alah -la paz y las bendiciones sean con él- les preguntó sobre su purificación y ellos dijeron: 

después de usar piedras (para higienizarnos) usamos agua para purificarnos. ......................... 479 

عن املخابرة واملحاقلة، وعن املزابنة، وعن بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها، وأن ال تباع إال بادلينار وادلرهم، إال  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه انليب 
 481 .......................................................................................................................................... العرايا

El Mensajero, que Al-lah le bendiga y le dé paz, prohibió la “mujabara”, la muhaqala, la muzabala, 
y la venta del fruto hasta que no sea comestible, que se venda esta fruta solamente en dinares y 

dírhams, excepto que se haga un trueque. ................................................................................ 481 

 483 ................ أن يبيع حارض بلاد، وال تناجشوا، وال يبع الرجل ىلع بيع أخيه، وال خيطب ىلع خطبته -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió la venta por adelantado de lo que no se 
haya visto, el incremento en el precio de la mercancía a propósito, que nadie revenda lo que ya 
estaba vendido a su hermano, y que nadie pida la mano de la mujer que ya se ha comprometido en 

matrimonio con otro. ............................................................................................................... 483 

 485 ................................ أن يتخىل الرجل حتت شجرة مثمرة، ونىه أن يتخىل ىلع ضفة نهر جار -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, prohibió de defecar 
debajo de los árboles frutales; y prohibió defecar debajo de las orillas del río. .......................... 485 

عن الفضة بالفضة، واذلهب باذلهب، إال سواء بسواء، وأمرنا أن نشرتي الفضة باذلهب، كيف شئنا، ونشرتي  -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
 487 ..................................................................................................................... اذلهب بالفضة كيف شئنا

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió la venta de plata por plata y de oro por 
oro, a excepción de que sea la misma cantidad. Y nos ordenó comprar oro con plata y plata con oro 

como queramos. ....................................................................................................................... 487 

ال، أو اكن زراع: عن املزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن اكن خنال: بتمر كيال، وإن اكن كرما: أن يبيعه بزبيب كي -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 
 489 ....................................................................................................... أن يبيعه بكيل طعام، نىه عن ذلك لكه

El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió el contrato de compraventa llamado 
“muzabana”: vender los dátiles estando aún en la palmera sin cosechar por otros ya cosechados, o 
vender uva aún en la vid por uvas pasas, o vender el grano cuando aún está en la espiga sin cosechar 

por grano ya cosechado. Prohibió todos esos tipos de compraventa. ......................................... 489 

 491 ............................................................................. عن بيع اذلهب بالورق َدينًا -صىل اهلل عليه وسلم-نىه رسول اهلل 

Le pregunte a Al Bara´Ibn Azib y a Zaid Ibn Aram sobre el trueque, cada uno de ellos dijo: Él es 
mejor que yo y ambos dijeron: prohibió el profeta –la paz y las bendiciones sean con él- la venta 

de oro en efectivo a plazos. ....................................................................................................... 491 
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 493 ........................................................... هل اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل الضىح؟ قالت: ال، إال أن ييجء من مغيبه

De 'Abdullah Ibn Shaqiq que dijo:"Le dije 'Aisha:¿Acaso el Profeta,que la misericordia y la 
protección de Allah sean con él,solía hacer la salat del duha?"Dijo:"No,excepto cuando volvía de 

su ausencia." ............................................................................................................................ 493 

 495 .......................................................................................................................... هل هو إال مضغة منه

No es sino una parte de él ......................................................................................................... 495 

 497 ..................................................................................................................... هو الطهور ماؤه احلل ميتته

Su agua es pura y sus animales son lícitos. ............................................................................... 497 

أت انليب   498 .............................................................. يف غزوة تبوك، مسح أىلع اخلفني وأسفلهما -صىل اهلل عليه وسلم-وَضَّ

Le vertí agua al Mensajero, Al-lah le bendiga y le dé paz, para que haga la ablución en el transcurso 
de la expedición de Tubúk. Él se pasó las manos húmedas por los dos calcetines de cuero (juf) y 

sobre sus suelas. ....................................................................................................................... 498 

وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع هاهنا بالكوفة، حنًوا من ِخس سنني، فاكنوا يقنتون  -صىل اهلل عليه وسلم-يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل 
 500 .................................................................................................................ي بين حمدثيف الفجر؟ فقال: أ

¡Padre! Has orado detrás del Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, Abû Baker, ‘Umar, ‘Uzman, y ‘Ali, aquí y allá en Kaufa, hace casi cinco años. ¿Hacían la súplica 
de al-qunut durante la oración del Fayr estando de pie?’ Respondió: ‘¡Hijo mío!, eso es una 

innovación. .............................................................................................................................. 500 
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