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ِحيْ  ْحَمِن الره ِ الره  مِ بِْسِم َّللاه

 املقدمة

 ،والعاقبــــــــــــة للمــــــــــــتقني ،احلمــــــــــــد   ر  العــــــــــــاملني    

ــاء واملرنــــــلني  ،والصــــــسة والســــــسم ــى نــــــيد األنبيــــ ــا  ،علــــ نبينــــ

 ،وعلـــــــى حلـــــــا و إـــــــلابا و تباعـــــــا  ىل يـــــــوم الـــــــدين  ،حممـــــــد

  ما بعد:

ميـــــــة  كـــــــب ة  يف ديــــــــن ا    ه ســـــــنة النبويـــــــة   للفـــــــ        

ــا   ــسم    اإلنـــــسم  حيـــــ   ن ـــ ــادر اإلنـــ ــن مصـــ ــدر الثـــــاني مـــ املصـــ

ــة       ــلمني العنايـــ ــى املســـ ــب علـــ ــعلا ةـــ ــريم  لـــ ــرح  الكـــ ــد القـــ بعـــ

 .ب ا بشتى الونائل واألناليب املشروعة املؤثرة

مـــــــــع  جل ا  عـــــــــو  بقـــــــــد بـــــــــعل   ج ـــــــــد     لـــــــــعلا 

ــأمور     ــ  بــــــ ــ  تتعلــــــ ــن األحاديــــــــ  الــــــ ــارة مــــــ ــة  تــــــ جمموعــــــ

مــــــع سكـــــر املســــــائل  كـــــام الشــــــريعة واأل ـــــسق    العقيـــــدة و ح 

ــ       ــع  األحاديـــــ ــن هـــــ ــدي  مـــــ ــل حـــــ ــتنبطة لكـــــ ــة املســـــ العلميـــــ

َإــــــلَّى اللَّــــــا  َعل ي ــــــِا    اللَّــــــاِ  رنــــــو َ املســــــلمو  تَِّبــــــَع  َيِلاملختــــــارة  
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يف  يـــــــل رعـــــــى ا  تعــــــــاىل  لنحبـــــــا وتع يمـــــــا   مـــــــع   ،َوَنـــــــلَّمَ 

 الدنيا واآل رة.

ــد ــاء كتابـــــــة    حاولـــــــ   وقـــــ املســـــــائل     نـــــــتفيد  ثنـــــ

مـــــن علمـــــاء اإلنـــــسم كالعسمـــــة  يـــــى بـــــن  ـــــر         العلميـــــة  

وغ همــــــا مــــــن  ،واحلــــــافح ابــــــن ح ــــــر العســــــقسني ،النــــــوو 

 .العين  دموا اإلنسم جزاهم ا    ا اإلنسم علماء

ــعا     ــل هــــ ــاىل قبــــ ــو  ا  تعــــ ــ  بعــــ ــد كتبــــ ــ ،وقــــ ة  ربعــــ

 جـــــــزاء مـــــــن  تـــــــارات مـــــــن الســـــــنة  فلقيـــــــ   بتوفيـــــــ  ا        

ــا ع ـــــــا   ــتمني ب ـــــ ــل    امل ـــــ ــل    يتقبـــــ ــز وجـــــ ــأ  ا  عـــــ فأنـــــ

  يضا  مبنا وكرما.  اخلام  هعا اجلزء

و مـــــــا احلكــــــــم علـــــــى احلــــــــدي   ف ـــــــو:  سا كــــــــا     

مـــــــن إـــــــلين البخـــــــار   و مـــــــن إـــــــلين مســـــــلم   ف نـــــــا         

ــر  ــا   ىل سكــــــ ــليلني     تــــــ ــ  الصــــــ ــة  حاديــــــ ــي األمــــــ   لتلقــــــ

ــالقبو     ــلم  بـــــــ ــلين مســـــــ ــار  وإـــــــ ــلين البخـــــــ ــا  ،)إـــــــ و مـــــــ

ــنن  بــــــي داود      ــن نــــ ــدي  املــــــأ وس مــــ ــى احلــــ ــم علــــ  و  ،احلكــــ

ــع   ــامع ال مــــ ــائي  ،جــــ ــنن النســــ ــا    ، و نــــ ــن ماجــــ ــنن ابــــ  و نــــ
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ــاني      ــدين األلبـــ ــر الـــ ــد ناإـــ ــة حممـــ ــام العسمـــ ــن  حكـــ ــو مـــ  ،ف ـــ

ــى       ــم علــــ ــع  يف احلكــــ ــام ال مــــ ــو  اإلمــــ ــر قــــ ــع سكــــ ــل  مــــ ج ــــ

ــاىل    ــا  ر  ـــــم ا  تعـــ ــد ريـــــز يف هـــــعا ا ـــ  حاديثـــــا  ألنـــــا قـــ

ــاء  لـــــم بـــــأ  مـــــع الع ،مجيعـــــا احلكـــــم علـــــى األحاديـــــ  قـــــد جـــ

  اجت ـــــــادات مو، حســـــــب اجت ـــــــادات م  حملـــــــدثنيعـــــــن  ريـــــــ  ا 

تلـــــف احلكـــــم علـــــى األحاديــــــ     قـــــد   لـــــعلا    تلـــــف ختقـــــد  

ــا األحيــــــا   ــراد مــــــن    ،يف بعــــ األحاديــــــ  الســــــنة  و و مــــــا املــــ

ــد     ــة الــــــ  قــــ ــا األحاديــــــ  املقبولــــ ــد ب ــــ ــ ني  قصــــ ــة  فــــ املوثوقــــ

تكـــــــو  إـــــــليلة   و حســــــــنة لـــــــد  احملـــــــدثني ر  ــــــــم ا      

 تعاىل. 

 سا كـــــــا  هنـــــــاأ مسح ـــــــة علميـــــــة  و فكريـــــــة  و      و

ــا َتة اَءبنَّـــــــو نافعـــــــة   دبيـــــــة  و  مسئيـــــــة ا  منـــــــا كـــــــل َنـــــــ  ف ن ـــــ

 .   مع الشكر والتقدير ب س  ا  عنايةاهتمام و

 ىل زيـــــــــــل الشـــــــــــكر والتقـــــــــــدير   جبتقـــــــــــدم ثـــــــــــم  

ــلا  ال ــيلة إــــ ــل     :فضــــ ــا اخليــــ ــي  بــــ ــن علــــ ــد بــــ ــي   الــــ  ،الشــــ

ــات     ــة اجلاليـــــــ ــدعوة وتوعيـــــــ ــاوني للـــــــ ــب التعـــــــ ــدير املكتـــــــ مـــــــ
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ــويش و ،بــــــالربوة يف الريــــــاض  ،الشــــــي  ناإــــــر بــــــن حممــــــد ا ــــ

ــة اجلاليــــــات باملكتــــــب     ــدير قســــــم دعــــــوة وتوعيــــ ومجيــــــع  ،مــــ

ــؤولني ــى عنــــــايت م  دمــــــة الســــــنة     ،فيــــــا والعــــــاملني املســــ علــــ

   النبوية املط رة.

لكـــــــل مـــــــن  نـــــــد      وكـــــــعلا الشـــــــكر موإـــــــو    

ــة    ــورة نافعـــــ ــد  و مشـــــ ــر    و ج ـــــ ــا بـــــ ــي معروفـــــ ــة  لـــــ    لصـــــ

ــوة الــــــدعاة يف     ــك بالــــــعكر اإل ــــ ــم دعــــــوة وتوعيــــــة   و  ــــ قســــ

واألخ الفاعـــــــــــل/ عبـــــــــــد العزيـــــــــــز  ،اجلاليـــــــــــات باملكتـــــــــــب

 .مضعو 

ــز ــع ا   جــ ــ ا  اجلميــ ــلمني يف الــــد     ــ ــسم واملســ ــن اإلنــ  ،ارينعــ

ــد     ــلى ا  ونــــلم علــــى نبينــــا حممــ  ،وعلــــى حلــــا و إــــلابا   ،وإــ

ــاملني ،و تباعــــا الــــدكتور/  ،كتبــــا مؤلفــــا ،واحلمــــد   ر  العــ

-هــــ  11/1/1437بتـــأري   ،مرتضـــى بـــن عـــائش حممـــد    حممـــد

 .م24/10/2015
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 بسم ا  الر ن الرحيم              

  الكسب احلس  الطيبفضل الصدقة من       

ــَرة   - 1 ــي  ه َري ــ ــن    بــ ــا  َعــ ــَي ا ن َعن ــ ــاَ :  ،َرِعــ ــاَ   ق ــ ــو   ق ــ اِ   َرن ــ

َمـــن  َتَصـــدََّق ِبَعـــد ٍ  َتم ـــَرٍة ِمـــن  ك س ـــٍب      " : َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنـــلَّمَ   

ــٍب ــل   َو   ،  ي ــ ــَب  ٍَّ  ا نَيْقَبــ ــ  الطَّي ــ ــاِ  ا  ٍ  َّ ف ــ ــا ِبَيِميِنــ ــمَّ  ،َيَتق بَّلنَ ــ ث ــ

ــاِحِباِ  ــا ِلَصـ ــي   ،ي َرب يَ ـ ــا ي َرب ـ ــو    ك َمـ ــى َتكنـ ــوَّ   َحتَّـ ــد كنم  ف لنـ ــَل   َحـ َ  ِمث ـ

   ".اْلَ َبٍل

ــار   ــلين البخـ ــدي    ،)إـ ــم احلـ ــا  ،1410رقـ ــح لـ ــلين  ،واللفـ وإـ

  . ، 1014) - 63رقم احلدي   ،مسلم

  هو: ،راو  هعا احلدي 
 ،عبــــد الــــر ن بــــن إــــخر الدونــــي اليمــــاني راويــــة اإلنــــسم        

ــة   ــب بقطـ ــا  يلعـ ــا كـ ــرة  ألنـ ــأبي هريـ ــنم   ،كـــأ بـ ــى ال ـ ــو يرعـ وهـ

ثـــم  زم الـــن   ،و نـــلم نـــنة نـــبع للـــ  رة عـــام فـــتن  يـــ   ،ألهلــا 

 ، ربـــع نـــنوات  فكــا  معـــا حيثمـــا كـــا   َإــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنــلَّمَ  

فلفــــح عــــن الــــن  واجت ــــد يف  لــــب احلــــدي  واحلــــر  عليــــا  
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ــلَّمَ  ــِا َوَنـــ ــا  َعل ي ـــ ــلَّى اللَّـــ ــر    َإـــ ــا   كثـــ ــى كـــ ــث ا  حتـــ ــا كـــ علمـــ

ــند     ــ  مســـ ــدي   حيـــــ  بلـــ ــة لللـــ ــديثا 5374الصـــــلابة روايـــ  ،حـــ

ــاء املدينـــــة  ــَي ا ن َعن ـــــا مـــــات  ،وكـــــا  مـــــن فق ـــ ــة  ،َرِعـــ باملدينـــ

 ودفن بالبقيع. ،هــ57ننة

 من فوائد هعا احلدي :
ــن الصــــدقة  ب ةــــ -1 ــو  ال ايــــة مــ ــاة     تكــ ــي ابت ــــاء مرعــ هــ

ا  عـــــز وجـــــل، لـــــي  في ـــــا     ـــــيء  ـــــو  الـــــنف  كســـــائر   

   .العبادات

ــى  -2 ــن   علـ ــا مـ ــب نفسـ ــلم    ةنـ ــب املسـ ــ   الكسـ ــرام  حيـ احلـ

ــب ا    ــبا  غضــ ــن  نــ ــا مــ ــتسء   ، نــ ــبا  ا بــ ــن  نــ  بــــأمراض ومــ

ــيمة  ــية جســـ ــادة ا ،نفســـ ــع  كزيـــ ــع واجلشـــ ــر ولطمـــ ــرة  الشـــ واألثـــ

ــة   ،والبخــــــــل ،واألنانيــــــــة ــعور بالشــــــــقاوة وعــــــــدم الراحــــــ والشــــــ

 والطمأنينة.  

ــعا احلـــدي  -3 ــيمني يف هـ ــر الـ ــيَّ   جـــاء سكـ ــي َء اْلَمر ِعـ ــأ  َّ الشَّـ   ِلـ

ةــــــب اإلمســــــا  بأ ــــــاء ا     و ،ةي َتل قَّــــــى ِبــــــاْلَيِمنٍي ِفــــــي اْلَعــــــادَ   

ــفاتا ــرعية   ،وإــ ــو  الشــ ــا وردت يف النصــ ــدو   ريــــف   ،كمــ بــ
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اإلمســـــا  بـــــيمني ا      في ـــــب تكييـــــف  و  تشـــــبيا  و تعطيـــــل  و 

 سلا وع متا. كما يلي  جب ،نبلانا وتعاىل

 اليسر ديناإلنسم 

النَِّبــيص َإــلَّى اللَّــا     : ق ــاَ  :ق ــا َ  ،َرِعــَي اللَّــا  َعن ــا    اِ َعــن  َعب ــِد   -2

اْلَ نَّــةن   ْقــَر   ٍ ل ــى   َحــِدكنم  ِمــن  ِ ــَراِأ َنع ِلــِا، َوالنَّــار          ": َعل ي ــِا َوَنــلَّمَ 

 ".ِمث ل  َسِلا 

  .6488رقم احلدي   ،)إلين البخار 

 هو:  ،راو  هعا احلدي 

هــو:  حــد  عــسم الصـــلابة     ،َرِعــَي ا ن َعن ــا   عبــد ا  بــن مســعود    

ــاه هم ــرح    ،ومشـ ــلابة للقـ ــر  الصـ ــا   قـ ــند    ،وكـ ــ  مسـ  848وبلـ

ــِا َوَنـــــل لمَ و ـــــ د مـــــع الرنـــــو   ،حـــــديثا ــل لى الل لـــــا  َعل ي ـــ ــائر  َإـــ نـــ

َإــــلَّى ثــــم  ـــ د ال مــــوأ بالشـــام بعــــد وفـــاة الرنــــو      ،املشـــاهد 

ــلََّم  ، ىل الكوفــــة َرِعــــَي ا ن َعن ــــا و رنــــلا عمــــر  ،اللَّــــا  َعل ي ــــِا َوَنــ

ــن م  ــور ديـ ــ ا  مـ ــيعلم  هلـ ــا     ،لـ ــن عفـ ــا  بـ ــر  عثمـ ــم  مَّـ ــَي ا ن ثـ َرِعـ
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ــا َعن ـــا   َرِعـــَي ا ن َعن ـــا مـــات  ،ثـــم  مـــر  بـــالرجون  ىل املدينـــة ،علي ـ

 ودفن بالبقيع. ،وعمر  بضع ونتو  ننة ،هـ32ة باملدينة نن

 من فوائد هعا احلدي :

وهــــو  ،ر الــــع  علــــى ظ ــــر القــــدمي  ــــراأ النعــــل: هــــو الَســــ -1

 .ويضر  با املثل يف القر  ،قريب من اإلنسا  جدا 

فعقائـــــد  ميســـــرة لـــــي     الســـــ ولةو اليســـــر ديـــــناإلنـــــسم  -2

ــد  ــا غمـــوض و  تعقيـ ــ لة ،في ـ ــا نـ ــقة و    ،وعباداتـ ــا مشـ ــي  في ـ لـ

لفطــــــرة و  للــــــي  في ــــــا  الفــــــة  ،و  سقــــــا رفيعــــــة ، رهــــــاق

 سن.والعر  احل ،السليماخلرو  عن مقتضيات العقل 

احلـــــدي      صـــــيل اجلنـــــة نـــــ ل بتصـــــلين   يفيـــــد هـــــعا -3

مبوافقـــة   نـــ ل و صـــيل النـــار كـــعلا   ،القصـــد وفعـــل الطاعـــة  

ــية   ــل املعصـ ــو  وفعـ ــوز  ا ـ ــعلا   ةـ ــار ال  لـ ــل احتقـ ــ   قليـ ــن اخلـ مـ

  قليــــل مـــــن الشــــر    ةتنبـــــا  وز ا نـــــت انة بالتــــ و   ،   يأتيــــا 

ــا    ــا ا  ب ــ ــ  ير ــ ــنة الــ ــم احلســ ــا   يعلــ ــ    ،ف نــ ــيلة الــ و  الســ

 .عليا ب ا ا  يسخط
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 من  حكام األعاحي

ــ     -3 ــن    َنـ ــا  َعـ ــَي ا ن َعن ـ ــاَ   ،َرِعـ ــيص   :ق ـ ــلَّى النَِّبـ ــا  َعـ ــلَّى اللَّـ  َإـ

ــِا َوَنـــلَّمَ  ــي ٍن   م ل َلـــي ٍن   ْقـــَرَني نٍ   َعل ي ـ ــا ِبَيـــِد ِ  ،ِبك ب َشـ َوَنـــمَّى  ،َسَبَل  َمـ

  .َوَوَعَع ٍرج ل ا  َعل ى ِإف اِحٍ َما ،َوك بََّر

ــار   ــلين البخـ ــدي    ،)إـ ــم احلـ ــلم  ،5565رقـ ــلين مسـ ــم  ،وإـ رقـ

  .، 1966) - 17احلدي  

 هو: ،راو  هعا احلدي 

 ـــادم  ،ا ن َعن ـــا َرِعــَي    بــو  ـــزة  نــ  بـــن مالــا األنصـــار         

ولــد باملدينــة قبــل عــام ا  ــرة      ،َإــل لى الل لــا  َعل ي ــِا َوَنــل لمَ   رنــو  ا  

َإــل لى الل لــا  َعل ي ــِا    ثــم إــلب الــن      ،بعشــر نــنني  و نــلم إــ  ا   

ــل لَم ــنوات   َوَنـ ــر نـ ــدة عشـ ــا مـ ــا    ،و دمـ ــ  روحـ ــا  ىل    قبضـ ولزمـ

ــسم  ــسة والســــ ــ   ،عليــــــا الصــــ ــل  ىل دمشــــ ــم رحــــ ــا  ىل  ،ثــــ ومن ــــ

 2286وقـــد بلـــ  مســــند     ،ورو  كـــث ا مـــن األحاديــــ    ،لبصـــرة ا

ــديثا ــويف  ،حـ ــا  وتـ ــَي ا ن َعن ـ ــنة   َرِعـ ــرة يف نـ ـــ93بالبصـ ــد     ،هـ بعـ

 تاوز عمر  مائة ننة.
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 من فوائد هعا احلدي :

ــو ،األملـــن -1 ــاض، و  :هـ ــالك البيـ ــة  األبـــيا اخلـ ــاء الل ـ مـــن علمـ

وقيــــل غــــ   هـــو األبــــيا ويشــــوبا  ـــيء مــــن الســـواد،   مـــن قــــا :  

 سلا.  

ــن و  ،يقـــو  عنـــد الـــعبن بســـم ا     ةـــب علـــى الـــعابن  -2 سـ

  .  فيقو : ا   ك  ر بعد التسميةيكبَّلا    

 :يشــــ      تكـــــو  األعــــلية مـــــن ب يمــــة األنعـــــام  وهـــــي    -3

شـــ   كمــا ي  يشــمل الضـــأ  واملعــز   وال ــنم  ،اإلبــل والبقــر وال ـــنم  

ــلية ــزاء     :يف األعــ ــن اإلجــ ــة مــ ــو  املانعــ ــن العيــ ــسمة مــ فــــس   الســ

ــبني    تــــــزح التضــــــلية بــــــالعوراء الــــــبني عورهــــــا، واملريضــــــة الــــ

 .مرع ا، والعرجاء البني علع ا، والع فاء ال    تنقي
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 يف الصسة كيفية متابعة اإلمام

ــَراِء ٍنَعـــ -4 ــ اْلَبـ ــَي ٍ اٍزَعـــ ٍنب ـ ــا ا ن َرِعـ ــاَ  : ق ـــاَ  َعن   َمـ ــو   ك ـ  َرن ـ

ــاَ :   ــلََّم ٍ َسا ق ـ ــِا َوَنـ ــِا َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـ ــِمَع اللَّـــا  ِلَمـــن  َحِمـــَد   "اللَّـ ــم   "َنـ ل ـ

ــَر     ــا ظ   ـ ــدا ِمنَّـ ــٍن   َحـ ــلََّم     ،َيل ـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــيص َإـ ــَع النَِّبـ ــى َيق ـ َحتَّـ

 .ًدا َبع َد  ث مَّ َنق ع  ن   و  ،َناِجًدا

وإــــلين  ،واللفــــح لــــا ،690رقــــم احلــــدي   ،)إــــلين البخــــار 

  .  ، 474) -198رقم احلدي   ،مسلم

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــاز   ــن عـــ ــ اء بـــ ــار ،   الـــ ــن احلـــ ــلابيص  بـــ ــو الصـــ ــا هـــ الفقيـــ

 ا ن َعن ـــا  َرِعـــَيولـــد   بـــو عمـــارة األنصـــار  احلـــارثي،    ،الكـــب 

ــر نـــــنوات  ــا، قبـــــل ا  ـــــرة بعشـــ ــنة ورو  لـــ  305 يف كتـــــب الســـ

 . حادي 

َإـــلَّى اللَّـــا   مـــن  نصـــار الـــن     عـــاز الـــ اء بـــن  لقـــد كـــا   

ــلََّم  ــِا َوَنــ ــاءَعل ي ــ ــر   ــــ د برفقتــــا  وكــــا  قــــد  األوفيــ مثــــاني عشــ

ــا  وانتصـــ ر يـــوم بـــدر  لـــعلا   غـــزوة، كـــا   و  غـــزوة  ـــارأ في ـ
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َإــــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنــــلََّم   وبعــــد وفـــاة الـــن     ،هـــي غـــزوة اخلنـــدق   

ــار    ــسد فـ ــوف بـ ــارأ يف فتـ ــز   ، ـ ــى  بونـ ــة وابتنـ  ، ـــا داًرابالكوفـ

 هـــــ 72نــــنة  الكوفــــة يف ا ن َعن ــــا  َرِعــــَيتــــويف و ،في ــــاانــــتقر و

 .ومثانني ننة ا بضععن عمر يناهز  هـ 71وقيل ننة 

 من فوائد هعا احلدي :

املــــأموم يف ا نتقــــا   ىل الـــركن حتــــى يصــــل  ليــــا   ن َرش ـــ   َي -1

للســـ ود حتـــى يضــع اإلمـــام جب تـــا    حننــاء ا فـــس يبـــد  يف   اإلمــام 

ــد  و ،علــــى األرض ــوت    يبــ ــع إــ ــرصكن حتــــى ينقطــ املــــأموم يف الــ

 .  ر قليس  عن اإلماموهعا يلزم منا التأ ص اإلمام،

 .انت اِء اإٍلماٍم من ا ن ائيا  بعد للمأموم اإٍلحراٍم تكب ةنتكو   -2

 .التسليمتني فراغ اإلمام من    بعد املأموم  سلِّم ي   -3
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 من الصسة للتلللكيفية السسم 

ــن  َنـــع دِ  -5 ــي  ٍنب ـــ َعـ ــا   ا  قَّـــَو   ِبـ ق ـــاَ : كنن ـــ     ،َعن ـــا  َرِعـــَي اللَّـ

ِنـــِا َوَعـــن    َعـــن  َيِمي  لِّم  ي َســـ  َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنـــلَّمَ    َ  الل لـــِا    َر  َرن ـــو 

 د ِ .  َر  َبَياَض َ تَّى َيَساٍرِ ، َح

  . ، 582) - 199رقم احلدي   ،مسلم)إلين 

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــعد و  بــــ ــا    بــــن   ن ــــلاَق نــ ــلابي   بــــي َوقَّــ الزهــــر  القر ــــي إــ

ــل ــا   جليــ ــَي ا ن َعن ــ ــد يف  ،َرِعــ ــةولــ ــنة  مكــ ــل  23نــ ــرةقبــ  ،ا  ــ

ــل و  ،وترعـــرن في ـــانشـــأ و ــد ف   مبكـــرا اإلنـــسميف د ـ كـــا   حـ

 حـــــــد العشـــــــرة املبشـــــــرين والســـــــابقني األولـــــــني  ىل اإلنـــــــسم، 

 َعيَّــــَن م عمــــر   الــــعينالســــتة  و حــــد  إــــلا  الشــــور     ،باجلنــــة

، للمســـلمني بعـــد  يكـــو   حــدهم  ليفتـــا مـــن ل  َرِعــَي اللَّـــا  َعـــن   مَ 

   .األ ر  بعدها و  د بدرا ، واملشاهد ،هاجر  ىل املدينةثم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ولعلا دعا  الن   ،َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم الن  من  بناء عم  م وهو 

    نا من   والا، ولي  املراد  نا  : الي َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم

  .  و  ما

َإــــلَّى اللَّــــا  َعل ي ــــِا وكـــا  فارنــــا   ــــ اعا  مــــن  مــــراء رنــــو  ا   

ــلََّم ــة   ، وكانـــــ َوَنـــ  بـــــي بكـــــر  يف  يـــــام    لـــــا مواقـــــف ع يمـــ

َرِعـــَي  الفـــاروق وكـــعلا يف  يـــام عمـــر ،َرِعـــَي ا ن َعن ـــا  الصـــدي 

ــى الكوفـــة ع ـــي َن  مـــ ا وقـــد  ،ا ن َعن ـــا  ــا    علـ يف ع ـــد عمـــر وعثمـ

 .َرِعَي اللَّا  َعن   َما

قيـــــادة جـــــيش ب َرِعـــــَي ا ن َعن ـــــا  نـــــعد بـــــن  بـــــي وقـــــا   و قـــــام

ــلمني  ــار  والعـــراق   لاملسـ ــر  يف بـــسد فـ ــتطان بفضـــل ا     للـ فانـ

وهـــو الـــع  فـــتن     ،   ي ـــزم الفـــر  هزمســـة نـــاحقة يف القادنـــية     

ولـــا   ،عنـــد ا  تعـــاىل   اَ  الـــدعوةســـتكـــا  مو ، يضـــا  املـــدائن

   .وفضائل كث ة  تركناها تفاديا  لإل الة ع يمة  مناقب

 مـــور احلكــــم   َرِعــــَي ا ن َعن ـــا   نـــعد بــــن  بـــي وقـــا    تـــرأ  ثـــم  

ــة ــ   و ،والسيانـ ــة الكـ ــز  الفتنـ ــ    اعتـ ــ  وقعـ ــني  الـ ــلابة بـ الصـ
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و مــــر  هلــــا و و د     ينقلــــوا  ليــــا  ــــيلا مــــن  ،رعــــي ا  عــــن م

 الفنت ال  حدث  بني الصلابة رعي ا  عن م.   بار

 .حديثا 270يف كتب السنة لا   روقد و

بعـــد  علـــىبـــالعقي  يف قصـــر  هــــ  55ا، تـــويف نـــنة اًحَدح ـــوكـــا  َد

وإــلى عليــا  مــ  املدينــة     ،و ــل  لي ــا  ،نــبعة  ميــا  مــن املدينــة   

وكــــا  ح ـــــر   ،ودفــــن يف البقيـــــع  ،يوملــــٍع مــــروا  بـــــن احلكــــم   

 .امل اجرين وفاة 

 من فوائد هعا احلدي :

ــعا  -1 ــد هــ ــدي يفيــ ــليم  احلــ ــل تســ ــلي يلتفــــ  يف كــ ، ة   املصــ

ــا   ــن  الـ ــم عـ ــا ثـ ــن مسينـ ــل  عـ ــسة للتللـ ــن الصـ ــر  َمـــ مـ ــى َيـ  ن ، حتـ

 . دَّعلى جانبا َ 

ــَرن  ل -2 ــليي ش ـ ــد لمصـ ــسم  عنـ ــل السـ ــو  للتللـ ــسة:    يقـ ــن الصـ  مـ

 :  حيــــ  ثبــــ عــــن مسينــــا و الــــا: الســــسم علــــيكم ور ــــة ا 

ِنــــِا: ك ــــاَ  ي َســــلِّم  َعــــن  َيِمي  َعل ي ــــِا َوَنــــلََّم َإــــلَّى اللَّــــا  اِ  َرن ــــو َ    َّ 

ــس ا  ــِا،  لسَّـ ــةن اللَّـ ــي كنم  َوَرح َمـ ــد ِ  األ ي َمـــٍن،     م  َعل ـ ــاض  َ ـ ــَر  َبَيـ َحتَّـــى ي ـ
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م  َعل ـــي كنم  َوَرح َمــــةن اللَّـــِا، َحتَّـــى ي ـــَر  َبَيــــاض      لسَّـــس  َوَعـــن  َيَســـاٍرِ : ا   

 .َ د ِ  األ ي َسٍر

ــائي ) ــنن النسـ ــدي   ،نـ ــم احلـ ــح  ،1325 رقـ ــاواللفـ ــي  و ،لـ ــنن  بـ نـ

ــدي   ،داود ــم احلـــ ــع  و ،996 رقـــ ــامع ال مـــ ــدي   ،جـــ ــم احلـــ  رقـــ

ــنو ،295 ــنن ابـــ ــا نـــ ــدي  ،ماجـــ ــم احلـــ ــام و ،914 رقـــ ــا  اإلمـــ قـــ

ــن   ــا:  حســ ــدي  بأنــ ــعا احلــ ــن هــ ــع  عــ ــلين ال مــ ــللا ،إــ  وإــ

 األلباني .

ركـــنا مـــن  ركـــا  الصـــسة،     مـــن الصـــسة  للتللـــل  الســـسم  -3

 مج ــــور العلمـــــاء مــــن الصـــــلابة  هكـــــعا قــــا   بــــا،     َّ   تصــــنص 

مـــن هـــو التســـليم ثابـــ  يف الصـــسة، وف  هـــمغ  وم  َعـــن    َرِعــَي اللَّـــا  

ومــــن   ،فيــــاالــــن  إــــلى ا  عليــــا ونــــلم   الــــع  انــــتمر عمــــلال

ــا :      ــن قــ ــم ا  مــ ــاء ر  ــ ــسم  العلمــ ــل الســ ــسة للتللــ ــن الصــ  مــ

 .   ننة
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 والسمعة الرياءالتلعير من 

 :ق ـــــا َ ، مـــــا َرِعـــــَي ا ن َعن    َعبَّـــــا    َعـــــن  َعب ـــــِد الل لـــــِا ب ـــــٍن     -6

ــاَ   ــِا َوَنــــلَّمَ     َرن ــــو   ق ــ ــِا َإــــلَّى اللَّــــا  َعل ي ــ ــن  َنــــمََّ " :الل لــ َع َنــــمََّ ،َعَمــ

    ".َراَء  الل لا  ِبِا ،َوَمن  َراَء  ،الل لا  ِبِا

 ، 2986) - 47رقــــــــــــــم احلــــــــــــــدي   ،)إــــــــــــــلين مســــــــــــــلم

    .6499رقم احلدي   ،وإلين البخار  ،واللفح  لا

 هو: ،راو  هعا احلدي 

كنيتـــا  ،إــلابي مشــ ور   َعن   َمـــا َرِعــَي اللَّــا   عبــد ا  بــن عبـــا    

ــا  ــو العبــ ــلابة  ، بــ ــسم الصــ ــن  عــ ــم  مــ ــام   ،علــ ــة و مــ ــ  األمــ وحــ

ــِا َوَنـــلَّمَ وهـــو ابـــن عـــم رنـــو  ا    ،التفســـ  ولـــد  ،َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـ

قبـــل ا  ـــرة بـــثس  نـــنوات يف الش ـــع ِب قبـــل  ـــرو  بـــأ ها ـــم          

فأ ــــع عنــــا علمــــا  َإــــلَّى اللَّــــا  َعل ي ــــِا َوَنــــلََّمثــــم  زم الــــن   ،منــــا

وكـــا  ابــن ثـــس  عشــرة نـــنة    ،حــديثا  1660وبلــ  مســـند    ،مجــا 

 .َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّمعندما تويف رنو  ا  
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 َرِعـــَي ا ن َعن ـــا  وتـــويف  ،ر  علـــي بـــن  بـــي  الـــب علـــى البصـــرة  مَّـــ

 74نــــنة وقيــــل  71وقيــــل  ،نــــنة 70هـــــ وعمــــر 68بالطــــائف نــــنة 

 ننة.

 احلدي :من فوائد هعا 

ــل -1 ــو    يعمــ ــاء: هــ ــا  الريــ ــد   اإلنســ ــس    َيْقصــ ــلم عمــ ــاملســ ا بــ

ــا       ــرا  النـ ــد     يـ ــو  قصـ ــا يكـ ــاىل، و صـ ــبلانا وتعـ ــا ا  نـ وجـ

ي عملــــا ِفــــخ    ي  هــــي: ،والســــمعة ، ــــ ا  ومســــدحو  ويثنــــوا عليــــا

 .  ليكرمو  ويع مو ثم  د  با النا  ، 

ــن    -2 ــعيرا  مـ ــا  ـ ــدي  يف  يـ ــعا احلـ ــل هـ ــاء  مـ ــمعةالريـ   والسـ

ــلم    ــى املسـ ــب علـ ــى  في ـ ــر  علـ ــل      ـ ــس  العمـ ــاىل،   ـ   تعـ

 .ثناءهم  و ،النلا  لا مدف  يبت ي با و

ا   حبـــــا  العمـــــل عنــــــد     انـــــب مـــــن    والســـــمعة الريـــــاء   -3

لـــا  ك ،تعلـــ  بأإــل اإلمســـا  ي قـــبن  نـــوان الريــاء مـــا  و    ،تعــاىل 

 بأإـــــو  العبـــــاداتالريـــــاء  دور سلـــــا يـــــأتي بعـــــد ثـــــم نـــــافقني،امل

 ــــا يف قــــوم بأدائ ــــا يف اخللــــوة، ويترك  اد َتــــع َي الــــع الواجبـــة، ك 

 .املعمة ا من وف  املأل
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 املسين الدجا عسمات من         

ــن    َنــٍ  ب ــٍن َماِلــاٍ    -7 ــا  َعن ــا    َع    اللَّــِا ق ــاَ  َرن ــو  :  ق ــاَ  ،َرِعــَي اللَّ

ــلَّى ــلَّمَ  َإـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــوف   " :اللَّـ ــدَّجَّا   َمم س ـ ــي ٍنالـ ــو  ،اْلَعـ ــي َنَمْكت ـ   ا َبـ

 ".َيْقَرؤ    كنلص م س ِلم " ،ر ،  ،أ :ث مَّ َتَ  َّاَها"، َعي َني ِا ك اِفرا

واللفـــــــح   ، 2933) - 103رقـــــــم احلــــــدي    ،)إــــــلين مســــــلم  

  .7408رقم احلدي   ،وإلين البخار  ،لا

 :3سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــام   ب ةـــــــ -1  ــين الـــــــدجا  قبـــــــل قيـــــ اإلمســـــــا  ب  ـــــــور املســـــ

ويقتلــــــا عيســـــــى عليــــــا الســـــــسم يف بــــــسد الشـــــــام،     الســــــاعة، 

الـــــع  هـــــو قريـــــب مـــــن  الشــــرقي  لنـــــدٍّ عنـــــد بـــــا قــــر  دمشـــــ   

 مدينة تل  بيب.
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 فــــاليمنى عـــــوراء  تــــا   َبي ِعَم ا عينــــ  ،الــــدجا  مــــن عسمــــات   -2 

ومــــع سلـــا  حــــداهما   ،بروايـــة   ـــر    عــــوراء اليســـر   و ، بروايـــة 

ــا  ــة  ،علي ـــــا ممســـــوحة  و مطمونـــــة بـــــعهاب ا رامـــ جلـــــدة غلي ـــ

ــةت شـــى العـــني امل ــافر و، طمونـ ــا كـ ــو  بـــني عينيـ ــا  مكتـ    فمعـ

ــا مشــــوهة وقبيلــــة لل ايــــة  ف    ، وهــــي للــــدجا  عــــني واحــــدة  وج ــ

ــا  ــدا     يضـ ــة جـ ــا ومعيبـ ــن حم رهـ ــة عـ ــد سا      ارجـ ــدجا ل   يوجـ  لـ

ــر عـــــني     ــة املن ـــ ــدة قبيلـــ ــر ،  و، واحـــ ــر ويـــ ــا ين ـــ ــر ب ـــ )ان ـــ

ــدي    ــم احلــ ــار ، رقــ ــلين البخــ ــم   5902إــ ــلم، رقــ ــلين مســ وإــ

،  2934) - 104 ، ورقـــــــم احلــــــــدي   169) - 273احلـــــــدي   

 .،  وا   علم 2934) - 105ورقم احلدي  

 ،ٌةيـــــَحِقيق هـــــي: كتابـــــة  ، الـــــدَّجَّاٍ علـــــى جب ـــــة  اْلِكَتاَبــــةن  -3

ــِة اْلَعل اَمــــاِت    ــة  َوَعل اَمــــة  ِمــــن  ج م ل ــ ــا اللَّــــا  حَيــ ــٍرِ  َجَعل َ ــ اْلق اِ َعــــِة ِبكنْفــ

ــِا ــِا َوٍ ب ط اِلــ ــٍب    ،َوك ِعِبــ ــال ى ِلكنــــل  م س ــــِلم  ك اِتــ ــا  َتَعــ ــا اللَّــ َوي ْ ٍ ر َهــ

 .َوغ ي ٍر ك اِتٍب
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 ق و ٍمال ِنق اَيِة اِ حَد ن ِم            

النَِّبـــي  َإــلَّى اللَّــا  َعل ي ـــِا    َعــنٍ  ،َرِعـــَي ا ن َعن ــا   ة اَدَتــ ق َعــن    بــي     -8

 ".حِ ر ه م    ر ًبا ٍمو ق اْل ي اِقَن" ق اَ : ،َوَنلََّم

إــــلين و ،لــــا واللفــــح ،1894رقــــم احلــــدي   ،)جــــامع ال مــــع 

ــم احلــــدي  جــــزء مــــن  ،مســــلم ــام و ، 681) - 311رقــ قــــا  اإلمــ

ــن     ــا: حســ ــدي  بأنــ ــعا احلــ ــن هــ ــع  عــ ــلين ال مــ ــلل ،إــ ا وإــ

 األلباني .

 هو: ،احلدي راو  هعا 

 ،بـــن ربعـــي األنصـــار   حـــد الصـــلابة األجـــسء احلـــار    بـــو قتـــادة

ــاركة يف   ــا مشـ ــد كـــا  لـ ــزوة  حـ ــزواتغـ ــارأو وال ـ ــر  املعـ  ،األ ـ

 ويرعا  يف السفر. ،َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم وكا   ر  الن 

يف جــــيش لقتــــا   َرِعــــَي ا ن َعن ــــا وقــــد بعثــــا عمــــر بــــن اخلطــــا   

 فقتل ملك م بيد . ،الفر 
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ــا  ــا  وفاتـ ــد ا تلـــف يف مكـ ــاوتار  وقـ ــويف   ـ ــل تـ ــَي ا ن    فقيـ َرِعـ

ــا  ــلى عليـــا علـــي     38بالكوفـــة نـــنة   َعن ـ  ،َرِعـــَي ا ن َعن ـــا  هــــ وإـ

 وقيل غ  سلا. ،هـ54وقيل تويف باملدينة ننة 

 من فوائد هعا احلدي :

ــسمية   -1 ــن اآلدا  اإلنـــ ــو م    مـــ ــق اَية  ق ـــ ــَول لى ِنـــ ــن  َتـــ      َ َيب ـــــَد  ِلَمـــ

ــقاية ِب ــو مٍ ســ ــِبٍ  اْلق ــ ــاِ   ،ك ــ ــن  َيِميِنــ ــن  َعــ ــأ  ََّو ،  و  ِبَمــ ــو َر َيَتــ ِفــــي هــ

 .الش لر ِ  َحتَلى َيْفر غنوا َعن  حِ ٍرِهم 

ــعا-2 ــدي  ي هــ ــى بعــــا احلــ ــتمل علــ ــع  حدا   شــ ــوم بتوزيــ ــن يقــ مــ

املشــــروبات   و املــــأكو ت   وغ همــــا مــــن املــــاء واللــــ    و الطعــــام

ــن ي ف ــمـ ــا    ق ر ف ـ ــة وغ همـ ــم وفاك ـ ــأكو  كللـ ــة مـ ــى اجلماعـ   علـ

  .فليكن املفرق ح رهم تناو  منا لنفسا

اب ــــَدْ   :َوَحــــِديِ  ،م َعاَرَعـــة  َبــــي َن َهــــَعا اْلَلـــِدي ِ   لـــي  هنــــاأ  -3

 41رقــم احلــدي    جــزء مــن    ،إــلين مســلم  ان ــر مــثس:   ) ِبَنْفِســا  

 .البعاقد  ك منا  ،َساأ  َعامال  َّأل   ،   997) -
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 الشر حدا  من 

اِ   َرن ــــو   ق ــــاَ   ق ــــاَ :  ،َعن ــــا  َرِعــــَي اللَّـــا  ه َري ــــَرة     ِبــــي َعـــن    -9

ــلََّم:    ــِا َوَنــ ــلَّى ا ن َعل ي ــ ــد كنم  ف ــــ  "َإــ ــَنفَّ   ِفــــي   س ٍ َسا َ ــــٍرَ    َحــ َيَتــ

ــاَ   ،ف ْلي ـــــَنن  اْلٍ َنـــــاَء  َدف ـــــٍ َسا   َراَد      َيع ـــــو   اْلٍ َنـــــاِء ث ـــــمَّ ِلَيع ـــــد  ٍ    ك ـــ

 ".ي ٍريد 

 إللا األلباني .و ،3427رقم احلدي   ،ننن ابن ماجا)

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :
ــَعي  - 1 ــي َن    َمــ ـــ َبــ ــعا احل ـ ــدي  َو ،ِديِ هــ ــِع احلــ ــا الَّــ   َّ   ورد فيــ

ــِا َوَنـــــلَّمَ  اِ  َ و ن ـــــَر ــَنفَّ  كـــــا   َإـــــلَّى ا ن َعل ي ـــ ــاِء  َيَتـــ ِفـــــي اْلٍ َنـــ

واللفــــح   2028) -122رقــــم احلــــدي   ،)إــــلين مســــلم ،ثسًثــــا

يبـــــدو    يف  ، ،5631رقـــــم احلـــــدي   ،وإـــــلين البخـــــار  ،لـــــا

ــار َضظ اِهٍر ــا التََّعــ ــَنف ٍ      ه َمــ ــٍن التَّــ ــٍي َعــ ــي النَّ  ــ ــٍرينا ِفــ ــأ وَّ   َإــ ٍ ِس اْلــ

 َلَمـــل ي ف   يف ال ــاهر ِفـــي اْلٍ َنــاِء   ِبــ   التَّــَنف  َ  ثاِني ي الثـــَو ،ِفــي اْلٍ َنــاءِ  

ــد ِفـــي َحال ـــِة   التَّـــَنف ٍ  َداِ ـــَل اْلٍ َنـــاءِ   ٍنعـــ َعل ـــى النَّ  ـــيٍ ي  األو  احلـ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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التََّنف ٍ  َداِ ـــَل   فـــظ ــاِهٍرِ  ِمـــَن النَّ  ــيٍ  َعل ـــى  ـــو ف   الشصــر ِ  ِمـــَن اْلٍ َنــاء  

معنـــى َو ،ممنــون وغـــ  مشــرون   ِفــي َحال ـــِة الشصــر ِ  ِمـــَن اْلٍ َنــاء    اْلٍ َنــاءِ 

  َإـــــلَّى ا ن َعل ي ـــــِا َوَنـــــلََّم  اِ  َ و ن ـــــَر  َّ  هـــــو:  ،الثَّـــــاِني احلـــــدي 

ــاَ  ــاء َيَتـــَنفَّ    ك ـ ــر ِ  ِمـــَن      ـــار  اإلنـ وهـــو  ،اْلٍ َنـــاءِفـــي َحال ـــِة الشصـ

 .  فس تعارض بين مااملطلو  واملشرون

ــدي    ردو-2 ــعا احلــ ــياليف هــ ــاء الــــع    ال عــــن ن ــ ــنف  يف اإلنــ تــ

ــا  ــر  منـ ــار  يشـ ــاء،  و    الشـ ــعا اإلنـ ــن هـ ــر  مـ ــرد بالشـ ــواء انفـ ، نـ

دعــا  لي ـــا   ــاركا فيــا غــ  ، وهــعا مــن مكــارم األ ــسق الــ          

ــسم   ــاإلنـ ــى الللفـ ــةظ علـ ــر    الن افـ ــام للشـ ــع العـ ــلوأ الرفيـ   والسـ

ــأل  ال ــر  تـ ــاء الشـ ــاء  ثنـ ــد ي ،نف  يف اإلنـ ــببقـ ــاق  و  سـ ــرو  بصـ  ـ

 .كري ة  رائلة قد يور  و ، ا 
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 اإلنسم ن يات يفاملمن 

ًمــــا  س   نَّــــا  ا  ــــَتَر  غن   ،َرِعــــَي ا ن َعن ــــا   َعــــن    بــــي  ج َلي ف ــــة   -10

ــا ــيَّ    َح َّاًمـ ــاَ : "ٍ  َّ النَِّبـ ــا  ف ق ـ ــلَّى اللَّـ ــلَّمَ  َإـ ــِا َوَنـ ــٍن   َعل ي ـ ــن  َثَمـ ــى َعـ َنَ ـ

ــا   ،َوَثَمـــــٍن اْلك ْلـــــِب ،الـــــدٍَّم َوك س ـــــِب اْلَبِ ـــــي ، َول َعـــــَن حِكـــــَل الر َبـــ

 ".َواْلَواِ َمة  َواْلم س َتو ِ َمة  َواْلم َصو َر ،َوم وِكل ا 

  .5962رقم احلدي   ،)إلين البخار  

 هو: ،راو  هعا احلدي 

 ،ي معــــــــرو ابلإــــــــهــــــــو:  َرِعــــــــَي ا ن َعن ـــــــا    بـــــــو جليفــــــــة 

ــد ا    ــن عبـــ ــب بـــ ــا وهـــ ــوائي وا ـــ ــويف السصـــ ــا:  الكـــ ــا  لـــ ، ويقـــ

َإــــــلَّى وهـــــب اخلــــــ ، وكـــــا  دو  البلــــــوغ عنـــــد وفــــــاة الـــــن      

ــلََّم اللَّــــــا  ــِا َوَنــــ ــو  ا    ،َعل ي ــــ ــن رنــــ ــا عــــ ــديثا يف  45ورو  لــــ حــــ

ــنة  ــب الســــ ــة   ،كتــــ ــز  الكوفــــ ــد نــــ ــا  قــــ ــويف ف ،وكــــ ــا وتــــ ي ــــ

  . ، فا   علمغ  سلا  : ، وقيلهـ 74عام  
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 من فوائد هعا احلدي :

 ،علـــــى املســـــلم    يراقـــــب ا  عـــــز وجـــــل يف نـــــر  وعلنـــــا  -1 

ويت نـــــب املن يـــــات  أل  سلـــــا مـــــن     ،ويتقيـــــد بتعـــــاليم اإلنـــــسم  

 عسمات السعادة يف الدنيا واآل رة.

ــعي النــــا  يف       -2 ــا  لســ ــتن البــ ــى فــ ــسم علــ ــر  اإلنــ ــد حــ لقــ

ــائل   احلـــــــس  الكســـــــب ــا مـــــــن الونـــــ ــارات م وغ هـــــ مـــــــن تـــــ

  ريـــ    الكســـب عـــن   َمرََّحـــَو ،كالزراعـــة والصـــناعة   املشـــروعة،

ــٍن الــــدٍَّم :مثــــل ،األ ــــياء احملرمــــة َوك س ــــِب  ،َوَثَمــــٍن اْلك ْلــــِب ،َثَمــ

  وغ  سلا. الرباو ،الزناو اْلَبِ ي 

الو ــــم  د لــــة ظــــاهرة علــــى  ــــريم يتضــــمن هــــعا احلــــدي   -3

 .س  روف التصوير لكل و ،على البد 
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 وجو  تلبية الدعوة

ــا    -11 ــا  َعن   َمــ ــَي اللَّــ ــَر َرِعــ ــٍن ع َمــ ــِد اِ  ب ــ ــن  َعب ــ ــاَ    ،َعــ ــاَ : ق ــ ق ــ

َمــن  د ِعــَي ٍ ل ــى ع ــر      و  َنل ــٍوِ      : "َإــلَّى اللَّــا َعل ي ــِا َوَنــلَّمَ   اِ   َرن ــو   

 ".ف ْلي ِ ب 

  . ، 1429) - 101رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 هو:  ،راو  هعا احلدي 

 نـــلم مـــع  بيـــا  ،عبـــد ا  بـــن عمـــر بـــن اخلطـــا  إـــلابي جليـــل  

ــا  ،وهــــو إــــ     يبلــــ  احللــــم   ،ثــــم هــــاجر  ىل املدينــــة قبــــل  بيــ

ثـــــم  ـــــ د كـــــل املشـــــاهد مـــــع  ،و و  مشـــــاهد  غـــــزوة اخلنـــــدق

ولــــا  يضــــا مشــــاركة يف    ،َعل ي ــــِا َوَنــــلَّمَ   َإــــلَّى اللَّــــا  رنــــو  ا  

فتوحــــات  نــــسمية كــــب ة يف  مصــــر والشــــام والعــــراق والبصــــرة  

ويعـــد مـــن  هـــل  ،جريلـــا وج ـــ ا َرِعـــَي ا ن َعن ـــا وكـــا   ،وفـــار 

وكــــــا   ،حــــــديثا 2630وبلــــــ  مســــــند   ،العلــــــم مــــــن الصــــــلابة

مبكـــة   َرِعـــَي ا ن َعن ـــا  مـــات  ،مضـــر  املثـــل يف العبـــادة  والـــورن   

 ننة. 86هـ  وعمر   73ننة 
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 من فوائد هعا احلدي :

ــدي      -1 ــعا احلـ ــي هـ ــة    يقتضـ ــر  واجبـ ــدعوة  ىل العـ ــة الـ  جابـ

ــا فيــــا مــــن  ظ ــــار ا هتمــــام بــــاملتزو ،    ــا  ملــ علــــى مــــن دعــــي  لي ــ

ــا  الســـــرور    ،وتطييـــــب نفســـــا ب جابـــــة دعوتـــــا    ،يف قلبـــــاو د ـــ

  .فا  الزَّالزوا  و وليمة هو: ،ع ر ٍ ومعنى ال
ســـن اخللـــ  وإـــفاء القلـــو   حتـــى   تبقـــى      ح ديـــن  اإلنـــسم -2

ةـــب     لـــعلاا تمـــعاألنـــرة والتشـــاحن بـــني  فـــراد    جـــواء مـــن  

ــى  املســـلم    يلـــ  دعـــوة   يـــا عنـــدما يوجـــا لـــا  يـــة دعـــوة          علـ

   لتعاليم اإلنسم.تتضمن  الفات 

ــ   -3 ــلم    يل وزةـــ ــام لمســـ ــد الطعـــ ــة  نتقـــ ــر الوليمـــ  و   سا حضـــ

 .تركا ا     يع ب و ،كل منا  ا ع ب     ، ية دعوة
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 ماعةاجل يفإسة العشاء والصبن فضل 

ــن  -12 ــاَ    َعــ ــٍن َعفَّــ ــاَ  بــ ــا  ع ثَمــ ــا  َعن ــ ــَي اللَّــ ــِمع     ،َرِعــ ــاَ : َنــ ق ــ

 َمــن  َإــلَّى الِعَشــاَء ِفــي     "َيقنــو   :  ،َإــلَّى اللَّــا  َعل ي ــِا َوَنــلَّمَ    َ  اِ  َرن ــو 

ــٍة ــي     َجَماَعــ ــلَّى الصصــــب َن ِفــ ــٍل، َوَمــــن  َإــ ــاَم ِنص ــــَف اللَّي ــ ــا ق ــ  ف ك أنََّمــ

 ".ف ك أنََّما َإلَّى اللَّي َل كنلَّا   َجَماَعٍة

  . ، 656) - 260رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 هو:  ،راو  هعا احلدي 

ــي    ــا  القر ـــ ــي العـــ ــن  بـــ ــا  بـــ ــن عفـــ ــا  بـــ ــة   ،عثمـــ ــد مبكـــ ولـــ

و نــــلم بعــــد البعثــــة    ،املكرمــــة بعــــد عــــام الفيــــل بســــ  نــــنني     

 وهو  م  املؤمنني وثال  اخللفاء الرا دين. ،بقليل

ــن      ــ  الــ ــة بنــ ــا رقيــ ــة مــــع زوجتــ ــاجر  ىل احلبشــ ــن هــ وهــــو  و  مــ

وقــــد قــــام بنصــــرة اإلنــــسم بنفســــا       ،َإــــل لى الل لــــا  َعل ي ــــِا َوَنــــل لمَ   

ــا ــ ا     ،ومالـــ ــعمائة و ســـــني بعـــ ــرة بتســـ ــيش العســـ ــز جـــ ــم ج ـــ ثـــ

ــني فرنـــا  ــر    ،و سـ ــا ا ـــ   بلـ ــرين  لـــف  كمـ  درهـــم رومـــة بعشـ

ــا ــدق ب ـــ ــة     ،وتصـــ ــو   مســـ ــ د النبـــ ــعة املســـ ــام بتونـــ ــا قـــ كمـــ
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بويــع للخسفــة بعــد وفــاة عمــر بــن اخلطــا         ،درهــم وعشــرين  لــف 

ورــــ  يف  سفتــــا فتوحــــات    ،هـــــ  فــــأر مجــــع القــــرح    23نــــنة 

يف  ورو  عنـــــا ،و وروبـــــا ، نـــــسمية كـــــث ة يف حنـــــيا و  فريقيـــــا

  حديثا. 146 كتب السنة

ــل   ــا   قتـــ ــَي ا ن َعن ـــ ــد      َرِعـــ ــى  يـــ ــة علـــ ــا باملدينـــ ــ يدا يف بيتـــ  ـــ

 وعمر  مثانو  عاما. ،هـ35ا رمني األثيمة ننة 

 من فوائد هعا احلدي :

إــــسة العشــــاء والصــــبن  ــــ  علــــى العنايــــة بــــأداء اإلنــــسم -1

 .مثل الصلوات املفروعة األ ر  ،ماعةمع اجل

ــ-2 ــدي   بنييــ ــعا احلــ ــل  داء  هــ ــبن  فضــ ــاء والصــ ــسة العشــ  يفإــ

كـــا  كمـــن  ،مـــن إـــلى العشـــاء والصـــبن يف مجاعـــة   فماعـــةاجل

ــا      ــة كـ ــا يف مجاعـ ــدا من مـ ــلى واحـ ــن إـ ــا، و   مـ ــل كلـ قـــام الليـ

 .كقيام نصف ليلة
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 التصوير م ر َلي اإلنسم 

ــِمع        -13 ــا ق ـــاَ : َنـ ــا  َعن   َمـ ــَي اللَّـ ــٍن َعبَّـــاٍ  َرِعـ ــِا ب ـ َعـــن  َعب ـــِد اللَّـ

ــا م َلمَّــــًدا  ــلََّم َإــــلَّى اللَّــ ــِا َوَنــ ــو   :  " ،َعل ي ــ ــَيقنــ ــَإــــ ن َمــ رة  يف و وََّر إ ــ

 ".  اِفَنَ  ِبي ل َف، َوا الرصو َ ي َ  ِففنن َي   ِة   اَمَيِقَم اْلو لَِّف َيكن ،الدصنيا

ــلين  ــار )إـــــ ــدي    ،البخـــــ ــم احلـــــ ــا واللفـــــــح  ،5963رقـــــ  ،لـــــ

  .  ، 2110) -100رقم احلدي   ،وإلين مسلم

 :6سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

 و  ،إـــــــناعة التماثيـــــــل لـــــــعوات األرواف  رم  ـــــــاإلنـــــــسم -1 

ــاوبيع ،تصــــويرها ــوز ، ــ ــل  ولكــــن ةــ ــوير إــــناعة التماثيــ والتصــ

واملبــــــاني   واجلبــــــا   واألن ــــــار األ ــــــ ار  ك ،سوات األرواف ــــــ   ل

 .وغ ها

 ، يضـــا    ـــارم تصـــوير املخلوقـــات اخلياليـــة وحنت   ـــاإلنـــسم -2

و    ،ا  ــــــكا الــــــ  تشــــــابا سوات األرواف يف  بيعت ــــــا و وهـــــي 

 .كان    ن    ا يف الواقع
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 من حدا  األكل

ــا      -14 ــٍن َعبَلــ ــِا ب ــ ــِد الل لــ ــن  َعب ــ ــَي ا ن َعن   َعــ ــا َرِعــ ــيَّ ، مــ    َّ النَِّبــ

ــا َ   ــلََّم، ق ـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــة : "ٍ  َّ َإـ ــامٍ  اْلَبَرك ـ ــط  الطََّعـ ــٍز   َوَنـ    َتن ـ

 ".َوَنِطِا ا ِمن    َتْأكنلنو َو ،ا ِمن  َحافََّتي ِاف كنلنو 

نــــنن و  ،لــــاواللفــــح  ،1805رقــــم احلــــدي    ،جــــامع ال مــــع  )

رقــــــم  ،ماجــــــانــــــنن ابــــــن و ،3772رقــــــم احلــــــدي   ، بــــــي داود

ــا:     و ،3277احلـــدي   ــدي  بأنـ ــعا احلـ ــن هـ ــع  عـ ــام ال مـ ــا  اإلمـ قـ

 األلباني . وإللا ،إلين حسن

 :6سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــي هــــعا احلــــدي    -1 ــلم      َيْأكنــــَل  يقتضــ  مــــنِممَّــــا َيِليــــِا  املســ

ــَرة   ــاٍم م َباَ ـــ ــطا  الطََّعـــ ــل ونـــ ــي      ، َوقبـــ ــا َيِلـــ ــى َمـــ ــد     ل ـــ ــدص َيـــ َتم َتـــ

ــا  ، ل ــــى َوَنــــِط الطََّعــــاٍم   َواْلــــَِ ٍريَن،      سا كــــا  الطعــــام  نواعــ

ــة ــط   ، تلفـــ ــا يف الونـــ ــون منـــ ــا  نـــ ــا   ،وكـــ ــع منـــ و راد    يأ ـــ

 بعلا حينلٍع. فس بأ    يلا
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ــة - 2 ــراد بال كــ ــادة   املــ ــدي : زيــ ــعا احلــ ــ  وكثريف هــ ــااخلــ  تــ

ــار ،مــــــن ا  ــن حثــــ ــلة :ال كــــــة ومــــ ــعادة الصــــ ــة  والســــ والعافيــــ

 عــــدم اخلــــو الطمأنينــــة والشــــعور بــــاألمن واألمــــا  وو ،والقناعــــة

ــ  ــار ،والقلـــ ــن حثـــ ــة ومـــ ــة ال كـــ ــ :قلـــ ــعور بـــ ــع الشـــ الطمع واجلشـــ

 ،واحلقــــد واحلســــد  ،وحــــب الــــعات  ،واألثــــرة واألنانيــــة والشــــر  

ــدائم مــــــن حالــــــٍةو ــة املســــــتمر لقلــــــ وا الفقــــــر الــــ  وعــــــدم الراحــــ

 .الطمأنينةو

 الوعوءمن إفات 

ــن  -15 ــَراَ  َعـ ــا ا  ح م ـ ــا  َر       ر ـ ــاَ    نَّـ ــٍن َعفَّـ ــاَ  ب ـ ــو ل ى ع ثَمـ ، َمـ

ف ــأ ْفَرَغ َعل ــى َيَدي ــِا     ٍءَدَعــا ِبَوع ــو   َرِعــَي اللَّــا  َعن ــا    ع ثَمــاَ  ب ــَن َعفَّــا َ  

ِء، َوع ــو  َنــا  ِفــي الْ  ف َ َســل   َما َثــس َ  َمــرَّاٍت، ث ــمَّ   د َ ــَل َيِمي       ِمــن  ٍ َناِئــاِ 

َوَيَدي ـــِا  ،ث ــمَّ َتَمض ـــَمَا َوان َتن َشــَ  َوان ـــَتن َثَر، ث ــمَّ غ َســـَل َوج َ ــا  َثس ًثـــا    

ٍ ل ــــى امِلــــر ف ق ي ٍن َثس ًثــــا، ث ــــمَّ َمَســــَن ِبَرْ ِنــــِا، ث ــــمَّ غ َســــَل كنــــلَّ ٍرج ــــل   

ــَو     ــلََّم َيَتَوعَّـــأن َنل ـ ــِا َوَنـ ــلَّى ا ن َعل ي ـ ــ   النَِّبـــيَّ َإـ ــمَّ ق ـــاَ : َر  ي ـ َثس ًثـــا، ث ـ

ــاَ  ِئي و ع ـــو  ــَعا، َوق ـ ــَو و ع ـــو  " :َهـ ــأ  َنل ـ ــَعا،  ِئي َمـــن  َتَوعَّـ ــلَّى َهـ ــمَّ َإـ ث ـ
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ٍ َمـــا َنْفَســـا ، غ ف ـــَر اللَّـــا  ل ـــا  َمـــا َتق ـــدََّم ِمـــن         َرْكَعَتـــي ٍن    ي َلـــد    ِفي  

 ".َسن ِبِا

 ،وإـلين مسـلم   ،لـا واللفح  ،164رقم احلدي   ،)إلين البخار 

  .، 226) - 3رقم احلدي  

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــاء الفارنـــــي الفقيـــــا  ا َبـــــ   ن ب ـــــ ح م ـــــَرا   يف  ءِجـــــسَّاأل حـــــد العلمـــ

ــاَ مــــوىل  مــــ  املــــؤمنني وهــــو ، املدينــــة ــاَ  ب ــــٍن َعفَّــ  و عتقــــا ،ع ثَمــ

هـــ وقيــل غــ     75نــنة   ر ــا ا   ح م ــَرا    تــويف و ،َرِعــَي اللَّــا  َعن ــا    

  سلا.  

  فقــد نــب    َرِعــَي اللَّــا  َعن ــا     َعفَّــا َ  ب ــن   ع ثَمــا    مــ  املــؤمنني   و مــا  

 .12سكر  يف احلدي  برقم 

 من فوائد هعا احلدي :

ــدص   -1 ــي َعـــ ــدي  َعَهـــ ــا  لإلنـــــسم يف   ا احلـــ ــس  ع يمـــ ــفة   إـــ إـــ

ــوء ــلم ف  الوعــ ــل مســ ــي لكــ ــوء   ينب ــ ــفة للوعــ ــع  الصــ ــتعلم هــ    يــ
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مــع   مــرة واحــدة  يكــو   مســن الــر     مــع العلــم بــأ      ،ب ــا ويعــتأ 

 .من الر  األسنني  ألن ما 

ــسة   -2 ــوء والصـــ ــو  اجلنـــــة   الوعـــ ــرة ود ـــ ــن  نـــــبا  امل فـــ   مـــ

ــليف ــَن       نســـ ــِا ِمـــ ــَب ف َراِغـــ ــي ٍن َعِقـــ ــلي َرْكَعَتـــ ــأ    يصـــ ــن توعـــ ملـــ

 .اْلو ع وِء

    ـــَ د   بعـــد الفـــراغ مـــن الوعـــوء:    املســـلم يســـتلب    يقـــو    -3

 النَِّبــــي لقــــو    ًدا َعب ــــد  الل لـــِا َوَرن ــــولنا  م َلمَّــــ َو   ََّ ،الل لــــا  ٍ ل ـــَا ٍ  َّ         

ــلَّمَ   ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــأن   ": َإـ ــٍد َيَتَوعَلـ ــن    َحـ ــن كنم  ِمـ ــا ِمـ ــ     و    َمـ ف ي ب ِلـ

 َو   ََّ ،الل لــــــا  ٍ ل ــــــَا ٍ  َّ     ــــــَ د          :  َيقنــــــو  ث ــــــمََّ ،ف ي س ــــــِب   اْلَوع ــــــوَء

ــولنا    ــِا َوَرن ـ ــد  الل لـ ــًدا َعب ـ ــةن    ،م َلمَلـ ــِة الَثَماِنَيـ ــَوا   اْلَ نَلـ ــا    ب ـ ــ   ل ـ ٍ   فنِتَلـ

رقــــم جــــزء مـــن   ،إـــلين مســـلم  ان ــــر ) ،"َ ــــا َ ـــاءَ َيـــد   ل  ِمـــن    يِ   

   . ، 234) - 17احلدي  
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 واجلن املسئكةبني  فرقال

اِ   َرن ـــــو   َعـــــن  َعاِئَشـــــة  َرِعـــــَي ا ن َعن َ ـــــا، ق ال ـــــ  : ق ـــــاَ    -16

ر ، َو  ِلــَ  اجل ــا ص     ِلق ــِ  امل س ِئك ــةن ِمــن  ن ــو     " :َعل ي ــِا َوَنــلَّمَ  َإــلَّى اللَّــا   

 ".  ِمن  َماٍر   ِمن  َنار ، َو  ِلَ  حَدم  ِممَّا و ِإَف ل كنم 

  . ، 2996) - 60رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــدي  رعــــــي            ــي بكــــــر الصــــ ــة بنــــــ   بــــ ــؤمنني عائشــــ  م  املــــ

ــِا َوَنـــــــل لَمكـــــــا  الـــــــن   ،ا  عن مـــــــا قـــــــد  َإـــــــل لى الل لـــــــا  َعل ي ـــــ

ــا قبــــــل ا  ــــــرة وهــــــي ابنــــــة  ،وبنــــــى ب ــــــا يف املدينــــــة  ،تزوج ــــ

ــنني  ــع نــــ ــات رنــــــو  ا    ،تســــ ــِا َوَنــــــل لمَ   ومــــ ــا  َعل ي ــــ ــل لى الل لــــ  َإــــ

وكانــــــــ   فقــــــــا النــــــــا   ،نــــــــنة ةوعمرهــــــــا مثــــــــاني عشــــــــر

وكانــــــــ  مضــــــــر  املثــــــــل يف    ،و علم ــــــــم و حســــــــن م ر يــــــــا  

ــخاء ــو  ا  ر ،الكــــــرم والســــ ــن رنــــ ــِا  وت عــــ ــا  َعل ي ــــ ــل لى الل لــــ َإــــ

  حادي .    2210وبل  مسندها  ، حادي  كث ة َوَنل لَم
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ــة        ــا باملدينـــــ ــي ا  عن ـــــ ــ  رعـــــ ــاء  ،توفيـــــ ــة الثسثـــــ يف  ،ليلـــــ

 57تـــــاري    نـــــبعة عشـــــر مـــــن  ـــــ ر رمضـــــا   و  ـــــوا  عـــــام        

ـــ ــام  ،هـــ ـــ 58 و عـــ ــرة   ،هـــ ــو هريـــ ــا  بـــ ــلى علي ـــ ــا  وإـــ ــَي اللَّـــ َرِعـــ

 بالبقيع. ودفن  َعن ا 

 من فوائد هعا احلدي :

  و لـــ  اجلـــن  ،املسئكـــة  ٍ ْلـــيف هـــعا احلـــدي  بـــني  َ   َزي ـــم  -1

ــةف ــور   ،املسئكــ ــوا مــــن النــ ــورو ، لقــ ــياء السمــــع   :هــــو ،النــ الضــ

ــتنارتا    ــطوعا وانـ ــاءتا ونـ ــا ب عـ ــا حولـ ــيء مـ ــ  و ،يضـ ــا  لـ  ،اجلـ

 .غ  هو قيل و ، بلي  وهو ، بو اجلنواملراد با  نار،المن 

 و ن ـــــم  ،اجلــــن والشـــــيا ني ةــــب علينـــــا    نــــؤمن بوجـــــود    -2

 .مسوتو  كما مسوت اإلن   م نو ،من  ل  ا  تعاىل
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ــتة  -3 ــا  نـــ ــا  ، ركـــــا  اإلمســـ ــن بين ـــ ــة، مـــ ــا  باملسئكـــ اإلمســـ

يســــبلو    ، لقــــوا مــــن نــــور   ،املسئكــــة عبــــاد ا  املكرمــــو   و

هـــــو:  ،اإلنـــــسم حســـــب تصـــــوراألو   اإلنســـــا و ،الليــــل والن ـــــار 

ــسم  ،حدم ــا الســ ــا ا   ،عليــ ــني  لقــ ــن  ــ ــا  ،مــ ــي   ينــــ     نــ ا لــ

ــائن حـــي بـــا روف  :و صـــا هـــو ،فقـــط ــا عقـــل ،كـ ــروق  ،ولـ وفيـــا عـ

 .من األ ياء وغ  سلا ودم وحلم وع م ،و عصا 

 مس ِد قنباٍءفضل الصسة يف 

ك ـــاَ    :ق ـــا َ  ،َعـــن  َعب ـــِد اِ  ب ـــٍن ع َمـــَر َرِعـــَي اللَّـــا  َعن   َمـــا       -17

ــا  اِ  َرن ــــو    ــلََّم َإــــلَّى اللَّــ ــِا َوَنــ ــا   َعل ي ــ ــاٍء َراِكًبــ ــْأِتي َمس ــــِ َد قنَبــ َيــ

  .ِا َرْكَعَتي ٍنِفي  ف ي َصلِّي   َوَماِ ًيا

 لـــــاواللفـــــح  ، 1399) -516رقـــــم احلـــــدي   ،)إـــــلين مســـــلم

  .1194رقم احلدي   ،وإلين البخار 

 :11سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 
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 من فوائد هعا احلدي :

ــاء،    يــــد  -1 ــى مشــــروعية زيــــارة مســــ د قبــ هــــعا احلــــدي  علــ

ــا و تياِنــــ ــِا  ما ــــيا و ا راكبــ ــيص َإــــلَّى ا ن َعل ي ــ   حيــــ  كــــا  النَِّبــ

كمـــا جـــاء يف إـــلين مســـلم بـــرقم       ،يأتيـــا كـــل نـــب ٍ     َوَنـــلََّم

  . 1399) - 520 احلدي 

مســـــ ِد  تـــــبني فضـــــل الصـــــسة يف   عديـــــدة    حاديـــــ  وردت -2

 :  ما يلي من بين ا ،قنباٍء

النَِّبــــيص َإــــلَّى ا ن َعل ي ــــِا َوَنــــلََّم: فيــــا ق ـــاَ     :األو  احلــــدي  

ــم  ،)جـــــامع ال مـــــع  ،"الصَّـــــسةن يف مســـــ ِد قنبـــــاٍء كعمـــــرةٍ " رقـــ

رقــــم احلــــدي   ،ونــــنن ابــــن ماجــــا ،لــــاواللفــــح  ،324احلــــدي  

ــن     ،1411 ــا:  حســ ــعا احلــــدي  بأنــ ــن هــ ــام ال مــــع  عــ قــــا  اإلمــ

 .وإللا األلباني ،غريب

ــدي    ــانياحلـ ــاَ   :الثـ ــا  ق ـ ــِا    فيـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــِا َإـ ــو    الل لـ َرن ـ

ــلََّم ــاِ  : "َوَنـ ــَر يف بيِتـ ــن تط  َّـ ــاءٍ   ،مـ ــ َد قبـ ــى مسـ ــمَّ  تـ ــِا    ثـ ــلَّى فيـ فصـ

رقــــم   ،)نــــنن ابــــن ماجــــا   ،"إــــسة ، كــــاَ  ل ــــا  كــــأجٍر عمــــرةٍ    
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ــدي   ــح  ،1412احلــ ــاواللفــ ــائي  ،لــ ــنن النســ ــدي    ،ونــ ــم احلــ رقــ

 .  وإللا األلباني  ،699

 لفقراءباعناية يدعو  ىل الاإلنسم 

ق ـــاَ : َر    َنـــع دا َرِعـــَي     ر ـــا ا   َعـــن  م ص ـــَعِب ب ـــٍن َنـــع دٍ    -18

ــا      ــن  د وَنـ ــى َمـ ــس  َعل ـ ــا  ف ض ـ ــا     َّ ل ـ ــا  َعن ـ ــا      اللَّـ ــلَّى اللَّـ ــيص َإـ ــاَ  النَِّبـ ف ق ـ

 ".ِبض َعف اِئكنم  َ  ٍ  ََّ  َوت ر َزقنو َهل  ت ن َصر و :  "َعل ي ِا َوَنلََّم

  .2896رقم احلدي   ،)إلين البخار 

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــعد  ــن نـ ــا ا  يتـــابع مصـــعب بـ ــن   ر ـ ــعد بـ ــن نـ ــو م صـــعب بـ ، وهـ

  .هـ 103عام الكوفة وتويف ب ا بنز   ،الزهر  بى وقا  

 :5سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــ   -1 ــسم ــ ــى  اإلنــ ــني  علــ ــط بــ ــد  ال ابــ ــرادمبــ ــلمني  فــ  املســ

  . مع ا ح ام املتباد  عامة 
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 .لفقراء، وال ف  حبا مباعناية يدعو اإلنسم  ىل ال -2

تونــــيع والنصــــر علــــى األعــــداء ،      ،هــــعا احلــــدي  يفيـــد  -3

ــاء   ــى األغنيـــ ــرزق علـــ ــ   الـــ ــن  ريـــ ــراء عـــ ــة الفقـــ ــن   فيبركـــ لســـ

ا نــــت انة  وا بتعــــاد عــــن    ،علــــي م عــــدم التكــــ    و ،م ماكــــر 

 .ب م

 احلب يف ا   ظ ارعلى    اإلنسم 

ــِدي ك ٍرَ     -19 ــٍن َمع ــ ــَداٍم ب ــ ــن  ِمْقــ ــا  َعــ ــَي ا ن َعن ــ ــٍن  000 ،َرِعــ َعــ

ــنَّ    ــلَّى اللَّــــا  الــ ــلَّمَ  َإــ ــِا َوَنــ ــل     َسٍ ق ــــاَ : " ،َعل ي ــ ــبَّ الرَّج ــ ا   َ ــــا  َحــ

 ".    نَّا  ي ِلبصا ِبر ي خ ف ْل

جـــــامع و ،لــــا واللفـــــح  ،5124رقـــــم احلــــدي    ،)نــــنن  بــــي داود  

ــع  ــدي    ،ال مـ ــم احلـ ــعا     ،2391رقـ ــن هـ ــع  عـ ــام ال مـ ــا  اإلمـ قـ

 األلباني . وإللا ،غريب إلين احلدي  بأنا:  حسن
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 هو:  ،راو  هعا احلدي 

 الكنـــــد بـــــن عمـــــرو  َمع ـــــِدي ك ٍرَ ملقـــــدام بـــــن ا ، بـــــو كرمســـــة

وهـــو   حـــد الوفـــد    ، ـــكنـــكن مدينـــة   ،الصـــلابي اجلليـــل 

 .َعل ي ِا َوَنلََّم ا َإلَّى اللَّ العين وفدوا على رنو  ا 

 ،وقــــد  ـــــارأ يف معـــــارأ الفـــــتن اإلنـــــسمي يف الشـــــام والعـــــراق 

ــع    ــن حـــر  مـ ــية، و  يتخلـــف عـ ــة ال مـــوأ والقادنـ و ـــ د معركـ

   عنــــا يف كتــــب الســــنةرووقــــد  ،املســــلمني عــــد  عــــدائ م قــــط

 .حديثا 42

ــو  ــد وهـ ــن يعـ ــام مـ ــل الشـ ــات  ، هـ ــام مـ ــا   وبالشـ ــَي ا ن َعن ـ ــنة  َرِعـ نـ

   .ننة 91عمر  و ،هـ 87

 من فوائد هعا احلدي :

عا فة قلبية تت ا  ىل  وهو: ،احلب يف ا  ىل اإلنسم يدعو  -1 

 :يف ا  ب احل من  نبا من توفرت فيا  نبا  سلا احلب، و

ابت اء مرعاتا نبلانا ووامتثا   وامر  واجتنا  نواهيا  ة ا  اع

 .وتعاىل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
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ــ -2 ــى اإلنـــسم    ـ ــارعلـ ــدا  احلـــب يف ا   ظ ـ ــب  حـ ــ سا  حـ   فـ

 َليســـتم  حتــى ي أنــا  بـــا ب   لـــا     ــ   ســن نـــا  خصــا مــا  ف   

 .   دَّو َوا قلَب ليا 

فليــــتخلك   مــــن  حــــب  نســــانا  ل ــــرض مــــن  غــــراض الــــدنيا  -3

حتـــى    مـــن هـــعا ال ـــرض الـــدنيو ، و لـــك حبـــا   عـــز وجـــل       

ــبني يف ا   ــة احملـ ــا  درجـ ــا  سا ينـ ــ   نـ ــب    حيـ ــعا احلـ ــدق يف هـ   إـ

ــا يكـــو    ــعين ي لـــ م ا     ف نـ ظلـــا يـــوم   ظـــل   يف مـــن الســـبعة الـ

 .   ظلا

 ة للخ صلالفراغ ونعمة ال انت از

ــِا   -20 ــِد اللَّـ ــن  َعب ـ ــاَ :    َعـ ــا، ق ـ ــا  َعن   َمـ ــَي اللَّـ ــا   َرِعـ ــٍن َعبَّـ ــاَ   ب ـ ق ـ

ــلَّمَ   ــِا َوَنـ ــلَّى ا ن َعل ي ـ ــيص َإـ ــو  : "النَِّبـ ــاٍ  َم  ب ـ ــا  ا ِفي ِنع َمَتـ ــٍ َمـ ــَن ك ِثي ـ را ِمـ

 ".النَّاٍ : الص لَّةن َواْلف َراغ 

  .6412رقم احلدي   ،)إلين البخار 

 :6سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 
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 من فوائد هعا احلدي :

ــز باةـــــدر  -1 ــراغ ونعمـــــة الملســـــلم    ينت ـــ ــ  ةصـــــلالفـــ  ،للخـــ

 .وف  تعاليم اإلنسم الصليلة ،والكسب احلس 

ــا  نعـــم بـــا  ال ـــر  علـــى علـــى املســـلم     -2 شـــكر   علـــى مـ

   مستثــــل :   ش ــــكرال، وِمــــن  ةصــــلالفــــراغ ومــــن نعمــــة ال عليــــا

 .ف َو امل بو      ِفي سلارََّمن  ف و  تنب نواهياْة وامر ، و

ا   نعـــم    فمـــن  واملنخـــدن واخلانـــر  اِئـــبااخل هـــو:   ، بـــو امل -3

ــا  ،عليــــا بالصــــلة والفــــراغ ــاع ما و  يســــتفد من مــ ــيلا و عــ  ، ــ

   .واخندن  سرو  ا  فقد  اميقم بشكرهو  

 اإلنسم دين  اية احلقوق

النَِّبـــيَّ ق ـــاَ : َنـــِمع     ،َرِعـــَي اللَّــا  َعن ـــا   َمع ِقـــَل ب ـــَن َيَســـار َعــن    -21

  َمــا ِمــن  َعب ـــٍد ان ــَتر َعا   اللَّــا  َرِعيَّـــة     َيقنــو   :  "  َعل ي ــِا َوَنـــلَّمَ  َإــلَّى اللَّــا   

 ".ل م  َيِ د  َراِئَلة  اْلَ نَِّة  َّف ل م  َيل ْطَ ا ِبَنِصيَلٍة ٍ 

 ،واللفــــــــح لــــــــا ،7150رقــــــــم احلـــــــدي   ،)إـــــــلين البخــــــــار  

  .، 142) - 227رقم احلدي   ،وإلين مسلم

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7624
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 هو:  ،راو  هعا احلدي 

وفــــد علــــى   َرِعــــَي اللَّــــا  َعن ــــا معقــــل بــــن يســــار املزنــــي البصــــر   

ــن   ــا  ال ــلَّى اللَّ ــلَّمَ  َإ ــِا َوَن ــسد الشــام    َعل ي  ــل إــلن   نــلم  و ،مــن ب قب

ــن    ــايع الـ ــة، وبـ ــا  احلديبيـ ــلَّى اللَّـ ــلَّمَ  َإـ ــِا َوَنـ ــ رة،    َعل ي ـ ــ  الشـ  ـ

ــن      ــا الـ ــن وجـ ــ رة عـ ــا  الشـ ــع  غصـ ــا  يرفـ ــا وكـ ــلَّى اللَّـ ــِا  َإـ َعل ي ـ

   عنــا يف كتـــب الســـنة رووقـــد  ،اوهـــو يبــايع النـــا   ت ــ    َوَنــلَّمَ 

 .حديثا 34

، ا ـــ أ معقـــل بـــن َعل ي ـــِا َوَنـــلََّم َإـــلَّى اللَّـــا بعــد وفـــاة رنـــو  ا   و

ــدي        ــر الصـ ــي بكـ ــد  بـ ــردة يف ع ـ ــرو  الـ ــار يف حـ ــَي اللَّـــا   يسـ َرِعـ

   .فتن بسد فار ولا مشاركة كب ة يف ، َعن ا 

ــد و   ــن اخلطــــا    وقــ ــا    عمــــر بــ ــَي اللَّــــا  َعن ــ   مــــرة البصــــرة    َرِعــ

ــرا   ــا ن ـ ــر ب ـ ــر فلفـ ــأمٍر عمـ ــا   بـ ــا  َعن ـ ــَي اللَّـ ــرة   ،َرِعـ ــكن البصـ ونـ

ــويف     ــى تـ ــا حتـ ــز  ب ـ ــا دارا، و  يـ ــى ب ـ ــا  وابتنـ ــا  َعن ـ ــَي اللَّـ ــنة  َرِعـ نـ

 غ  سلا. هـ، وقيل 60هـ، وقيل: ننة  65
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 من فوائد هعا احلدي :

ــدي     -1 ــعا احلـ ــاء يف هـ ــن  جـ ــديد مـ ــعير  ـ ــش   ـ اخليانـــة و ال ـ

ــور   يف ــلولني   النـــا  مـ ــن قبـــل املسـ ــا  املســـلولو  يف    ،مـ نـــواء كـ

ــؤو    و يف املؤنســــات  و املن مــــات  و    ،الدولــــة  و يف مرافق ــــا  شــ

ــؤو  يف  ــراد شــــ ــرة  و األفــــ ــة ت   ،األنــــ ــع  اخليانــــ ــوهــــ ــى  م ر َلــــ علــــ

ــائن  ــة   يـــد ل  املســـلوٍ  اخلـ ــا  ،اجلنـ ــيم العـــعا وتوجـــب لـ يف  األلـ

  ج نم.نار 

و حاديــــ  الوعيــــد   هــــعا احلــــدي  مــــن  حاديــــ  الوعيــــد،     -2

  قـــد  و ،ينفـــع قـــد  الوعيـــد    حيـــ      تضـــم  ىل  حاديـــ  الوعـــد  

ــال ى   ــب َلاَنا  َوَتَعــ ــد ينفــــع  أل  ا  ن ــ ــبابا   قــ ــاأ  نــ ــة  جعــــل هنــ  مانعــ

وم فـــرة  ، واحلســـنات املاحيـــة  ،الشـــفاعةبين ـــا:  ومـــنمـــن سلـــا،  

 .حسب مشيلتا ملن   يشرأ با  يلا عز وجلا  

وديـــــــــــن  ، داء األمانـــــــــــات  ىل  هلــــــــــ ا  اإلنــــــــــسم ديــــــــــن   -3

 .لألفراد واجلماعات وا تمعات اية احلقوق 
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 ةاجاحلقدر  ابنا ما   ع  للوالد

ــن   -22 ــاِبٍرَعــــ ــَع ٍنب ــــــ َجــــ ــِا ِدب ــــ ــا  َعن   َمــــــا   اللَّــــ    َّ  ،َرِعــــــَي اللَّــــ

 ي ِبــــــ    ٍَّ َو ،دا ل ـــــ َوَو ا  َمـــــ  ي    ِلـــــ ! ق ـــــاَ :  يـــــا  َرن ــــــو َ  ا ِ  ج ـــــس   َر

   ".ا ي ِبأ ِل ا النَمَو َ ن   ": اَ ق ف   ياِلَم اَفَت  َي      د ي ٍري 

ــا  ــن ماجـــــــ ــدي   ،)نـــــــــنن ابـــــــ ــم احلـــــــ  وإـــــــــللا ،2291رقـــــــ

 األلباني .

 هو:  ،راو  هعا احلدي 

ــار    ــد ا  األنصـ ــن عبـ ــابر بـ ــو ،جـ ــل  هـ ــلابي جليـ ــن    ،إـ ــايع الـ بـ

وهـــو  يضــا مـــن   ،يف ليلــة العقبـــة مــع والــد     َعل ي ـــِا َوَنــلَّمَ  َإــلَّى اللَّــا   

ــوا   ــة الرعــ ــا   ، هــــل بيعــ ــا  وكــ ــا  َعن ــ ــَي اللَّــ ــرين  َرِعــ ــن املكثــ مــ

ــا  تـــويف  ،حـــديثا 1540وقـــد بلـــ  مســـند   ،لللـــدي  ــَي اللَّـــا  َعن ـ  َرِعـ

 وقيل غ  سلا. ،هـ  73يف ننة 

 من فوائد هعا احلدي :

ــدي   -1 ــعا احلـ ــد هـ ــل    يفيـ ــد دا ـ ــا  الولـ ــن مـ ــد مـ ــل الوالـ     كـ

ــب  ــب كسـ ــن و ،ايف   يـ ــد     لكـ ــا  ولـ ــد مـ ــا الوالـ ــا رليـ ــي  فيـ   لـ
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 ،وزكاتـــا عليــا، وهـــو مــورو  عنـــا  ملـــا لــا   مـــا  الولــد حيــ      

حممـــو  علـــى مـــا يـــد ل يف احلقـــوق الواجبـــة علـــى  احلـــدي   وهـــعا

األبنــاء حنــو حبــائ م و م ــات م مــن النفقــة ومــا  تــاجو   ليــا عنــد          

 .همع ز

ــي   -2 ــلـ ــا   لـ ــا  ابنـ ــن مـ ــع مـ ــا   أل     يأ ـ ــن  تـ ــا  ا بـ  سا كـ

ــا ــرر ب ، ليــ ــع  و يتضــ ــعلا  ،أ ــ ــي  وكــ ــلــ ــن  لــ ــع مــ أل     يأ ــ

ـــ  ــا ليعطيـ ــا  ابنــ ــر  امــ ــدا  ح ــ ــعر  ولــ ــدو  عــ ــ  حيــــ  بــ ــاىل: ا قــ  تعــ

ــاَ  ل ــــا     ــا َتــــَرأ  ٍ    ك ــ ــا السصــــد    ِممَّــ )َوِلأ َبَوي ــــِا ِلكنــــل  َواِحــــٍد ِمن   َمــ

ــدا ــ        َول ـ ــِا الثصلنـ ــَوا   ف ِلأنم ـ ــا    َبـ ــدا َوَوٍرَثـ ــا  َول ـ ــن  ل ـ ــم  َيكنـ ــٍ    ل ـ ــورة  ، ف ـ نـ

 .11 جزء من اآلية ،النساء

ولـــي  للوالـــد   ،فاآليـــة تـــد  علـــى    ا بـــن مالـــا ملالـــا دو   بيـــا      

ــ ا   ــدر يف املـ ــا    الفـــرض املقـ ــة    منـ ــة الكرمسـ ــع  اآليـ مبوجـــب هـ

ــدي  معنـــىف ــد    : هـــو ،احلـ ــا   ىل مـــا  الوالـ ــا  سا احتـ ــع  ،ابنـ   ـ

 . بدو   عرار با تامنا قدر حاج

ــسم يف -3 ــعا  الـ ــدي هـ ــا"   احلـ ــة " ألبيـ ــ  لليف كلمـ ا يـــملتليسـ

و صــــا هــــي إلباحــــة ا نتفــــان عنــــد الضــــرورة فقــــط  سا     ،قطعــــا
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ــعلا  ــد بــ ــرر الولــ ــا  ،يتضــ ــا   ليــ ــا   و ،و   تــ ــى  ن ــ ــد  علــ ــا يــ ممــ

ــ  لل فلـــو كـــا      وزوجتـــا و مـــا ا    ا بـــن يرثـــا  و د   يـــملتليسـ

 .األ  غ   امالا ملكا  لوالد :   يأ ع مال 

   ةوز وعع اليد على اخلاإرة يف الصسة 

َإـــلَّى  النَِّبـــيص َنَ ـــى: "ق ـــاَ  ،َعن ـــا  َرِعـــَي اللَّـــا ه َري ـــَرة     ِبـــي َعـــن   -23

   ".ا ن َعل ي ِا َوَنلََّم      ي َصلَِّي الرَّج ل  م خ َتِصًرا

ــار   ــلين البخـ ــدي    ،)إـ ــم احلـ ــا  ،1220رقـ ــح لـ ــلين  ،واللفـ وإـ

  .، 545) - 46رقم احلدي   ،مسلم

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــراد ب -1 ــسة:  املـ ــار يف الصـ ــو    ا  تصـ ــع ي هـ ــلي ضـ ــد   و املصـ يـ

 وقيل غ  سلا يف هعا ا ا .  ،يديا على  اإرتا

 لمسلم    يد ل يف الصسة على  حسن هيلة.لينب ي  -2

ــدي     -3 ــعا احلـــ ــد هـــ ــرة يف   يفيـــ ــى اخلاإـــ ــد علـــ ــع اليـــ    وعـــ

   ةوز.الصسة 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 قائما واألكل شر جواز ال

ــا َعــــــن  َعب ــــــِد اِ  ب ــــــٍن  -24 ــَي اللَّــــــا  َعن   َمــــ ــَر َرِعــــ ق ــــــاَ :  ،ع َمــــ

ــو     ــِد َرن ــ ــى َع  ــ ــل  َعل ــ ــا َنْأكنــ ــلََّم    كننَّــ ــِا َوَنــ ــا  َعل ي ــ ــلَّى اللَّــ ــِا َإــ ٍ  اللَّــ

 .َوَنل ن  َنم ِشي، َوَنش َر   َوَنل ن  ِقَياما

نــــنن و  ،واللفــــح لــــا  ،1880رقــــم احلــــدي    ،)جــــامع ال مــــع  

ــا ــن ماجــ ــدي   ،ابــ ــم احلــ ــام و ،3301رقــ ــا  اإلمــ ــن قــ ــع  عــ ال مــ

 إللا األلباني .و ،إلين غريب هعا احلدي  بأنا:  حسن

 :11سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــى  -1 ــواألكــــل  شــــر جــــواز ال يــــد  هــــعا احلــــدي  علــ  ،اقائمــ

ــا  سلـــا ويؤيـــد ــِا َوَنـــلَّمَ  َعـــٍنورد مـ  ـــر   نـــا  النَِّبـــي  َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـ

 ،1883رقـــم احلـــدي    ،جـــامع ال مـــع  ) ان ـــر   ،قائمـــا وقاعـــدا 

ــن  و ــدي  بأنـــا:  حسـ ــن هـــعا احلـ ــام ال مـــع  عـ ــلين قـــا  اإلمـ  ،إـ

 حسنا األلباني و
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 اإــــا مبــــن  شــــر  قائمــــاعــــن الن ــــى المسكـــن    يكــــو    -2

ــا    ــع امليـ ــوم بتوزيـ ــقيقـ ــا اية ونـ ــا     النـ ــي لـ ــ    ينب ـ ــر    حيـ يشـ

ــا ــو قـ ــقوهـ ــ و  بسـ ــا     متيائم ومشـ ــا  عليـ ــن  حيـــ  كـ ــي مـ    ينت ـ

 ـــ    األ يف ثـــم هـــو يشـــر    ،مجيعـــا  النـــا اية ونـــقتوزيـــع امليـــا   

ــدي    ــاء يف احلـ ــعلا جـ ــٍنلـ ــلَّمَ   َعـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــي  َإـ ــا  ،النَِّبـ  نـ

ــاَ :  ــ" ق ــ ــر ًبا  ٍمو ق ــــاْل ي اِقَنــ ــر ه م    ــ ــع   ،"حِ ــ رقــــم  ،)جــــامع ال مــ

رقــــم جــــزء مــــن  ،إــــلين مســــلمو ،لــــا واللفــــح ،1894احلــــدي  

قــــــا  اإلمــــــام ال مــــــع  عــــــن هــــــعا  و ، 681) - 311احلــــــدي  

وا   ،ا األلبــــــاني وإــــــلل ،إــــــلين احلــــــدي  بأنــــــا:  حســــــن

  .تعاىل  علم
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 فضل نورة اإل س 

ــي   -25 ــن    ِبـ ــدَّر َداِء  َعـ ــا  الـ ــَي ا ن َعن ـ ــٍن ،َرِعـ ــا     َعـ ــلَّى اللَّـ ــي  َإـ النَِّبـ

ــلَّمَ  ــِا َوَنــ ــاَ :  ،َعل ي ــ ــز  "ق ــ ــي     َيع ِ ــ ــَر   ِفــ ــٍة ث لنــــَ      َحــــد كنم       َيْقــ ل ي ل ــ

ــالنو   ــر حٍ َ ق ـ ــر ح ٍ  اْلقنـ ــَ  اْلقنـ ــَرْ  ث لنـ ــَف َيْقـ ــاَ :  َا: َوك ي ـ ــا   ")ق ـ ــَو اللَّـ ــل  ه ـ قنـ

 ."َتع ِد   ث لنَ  اْلقنر حٍ     َحدا

  . ، 811) -259رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 هو: ،راو  هعا احلدي 

بـــــن زيـــــد بـــــن قـــــي  األنصـــــار      عـــــومسر  هـــــو:   ، بـــــو الـــــدَّر َداء 

ــي ــدر  ،اخلزرجــ ــوم بــ ــلم يــ ــرو  حب  ، نــ ــلابي معــ ــو إــ ــيم وهــ كــ

  يضـــا  وهـــو ،والقاعـــي في ـــا ،ونـــيد القـــراء بدمشــ   ،هــع  األمـــة 

ــن  يف حيــــاة رنــــو  ا  وحف ــــا مــــع القــــرح   الــــعين قــــاموا جب  مــ

 .حديثا 179يف كتب السنة ويرو  لا  ،َإل لى الل لا  َعل ي ِا َوَنل لَم

 ا عامـــ 72 وعمـــر  ،هــــ31 و عـــام  هـــ 32عـــام   ا ن َعن ـــا َرِعـــَي  مــات 

 ننوات. بثس    َرِعَي ا ن َعن ا  عثما  مقتل قبل
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 من فوائد هعا احلدي :

وهــــي  ،املباركــــة يــــبني هــــعا احلــــدي  فضــــل هــــع  الســــورة  -1

ثلــــــ  تــــــسوة كثــــــوا   ، ــــــاتسوت    ثــــــوا ونــــــورة اإل ــــــس  

  مـــنفضـــس  القــرح  قـــراءة ثلـــ  ء  ــزا  ـــا كقراءت ءجـــزاو ،القــرح  

 .تعاىل ا 

ــي  -2 ــراءة بقيـــــة القـــــرح      ي ـــــتم بلمســـــلم لينب ـــ  الكـــــريم قـــ

ــا  ــن     يضــ ــا مــ ــا فيــ ــة  ملــ ــاليم الربانيــ ــا  التعــ ــا الــــ   تــ ــل   لي ــ لنيــ

  السعادة يف الدنيا واآل رة.

 على الزوا  الشبا  ح 

   الل لــِا  ل َنــا َرن ــو   :ق ــاَ : ق ــاَ  ،َرِعــَي اللَّــا  َعن ــا   اللَّــِا   َعب ــِد َعــن  -26

ان ـــَتط اَن مـــنكنم  َمـــٍن !َيـــا َمع َشـــَر الشَلـــَباِ "َإـــل لى الل لـــا  َعل ي ـــِا َوَنـــل لَم: 

ــاَءة  ــَزوََّ  اْلَبـ ــ    ف ْلَيَتـ ــم     ا    غ ـــا  ف ٍ نََّـ ــن  ل ـ ــر ٍ ، َوَمـ ــن  ِلْلف ـ ــٍر، َو  ح َصـ ِلْلَبَصـ

 ". ٍوَجاءا ا  ل ا ف ٍ نََّ  ٍموَ ف َعل ي ِا ِبالصََّ  َيس َتِطع 
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ــلم  ــلين مســـ ــدي    ،)إـــ ــم احلـــ ــاواللفـــــح  ، 1400) - 3رقـــ   ،لـــ

  .5066رقم احلدي   ،إلين البخار و

 :2 سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــاءة   -1  ــراد بالبـ ــةناملـ ــاف َمؤ وَنـ ــا يسزم ـــا    ،النكـ ــم مـ ــ  بانـ    يـ

  النكــــــاف َمؤ وَنــــــة مــــــن انــــــتطان مــــــنكم    فيكــــــو  معناهــــــا: 

ــزو ، ومــــن   يســــتطع   ــم،   فليتــ العــــاجز عــــن اجلمــــان     وفليصــ

ــا   ىل الصــــوم ل  ــدم تــ ــاءة    تا  ــــ و عــ ــب تأويــــل البــ مبعنــــى فوجــ

ــَؤٍ  ــا :   و ،اْلم ـ ــن قـ ــم ا  مـ ــاء ر  ـ ــن العلمـ ــافٍ مـ ــِتط اَعةن الن ك ـ  ،ان ـ

ــارة عــن   ــد َرِةعب ــد َرِةَو ،ؤ وَنــِةامل َعل ــى  اْلقن ــَوْ ءِ  اْلقن عنــد  مــن   فَعل ــى اْل

 مـــا و ،فليتـــزو  ِة الــزوا   َمؤ وَنـــعلـــى  ةلقــدر واعلـــى اجلمـــان  ةلقــدر ا

وقايـــة مـــن الوقـــون يف   قطـــع الشـــ وة وال :  ـــوف ،وجـــاء املـــراد مـــن ال 

   .الفاحشة
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ــعا  -2 ــدي  مــــل هــ ــب ا    احلــ ــا حثــــا  كــ ــبا  يف  يــ ــىللشــ  علــ

ــادرة  ــزو ىل املبــ ــن   االــ ــتطاعتا مــ ــود انــ ــد وجــ ــل  عنــ ــا   مــ  عبائــ

 اجلمــــانقدرتــــا علــــى وحنــــو  ووالســــكن  وتكاليفــــا مــــن النفقــــة

 والرغبة فيا.

ــا يف     -3 ــر        ــــ ــني الفــــ ــا يف  صــــ ــرا ع يمــــ ــزوا   ثــــ للــــ

 .إسف القلبزكية النف  وت مََّث ن ِمَو ،وغا البصر

 َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم م َلمٍَّدالنَِّبي  من  صائك 

ــ َجــــاِبٍرَعــــن  -27 ــِا ِدب ــــَع ٍنب ــ ــا اللَّــ ق ــــاَ  : ق ــــاَ  ،َرِعــــَي اللَّــــا  َعن   َمــ

ــلَّمَ    ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــِا َإـ ــو   اللَّـ ــ: "َرن ـ ــنَّ   نع ِطي ـ ــم  ي ع ط   ـ ــا ل ـ    َ م ًسـ

ــَن ــدا ِمـ ــي    َحـ ــاِء ق ب ِلـ ــ  ر   :اْلأ ن ِبَيـ ــَ ة  َ ـ ــِب َمِسـ ــر ت  ِبالرصع ـ ــ   ،ن ِصـ  َوج ِعل ـ

َو  يصَمـــا َرج ــــل  ِمـــن   نمَِّتــــي   د َرك ت ــــا     ،ًرااْلــــأ ر ض  َمس ـــِ ًدا َو    ــــو   ِلـــيَ 

ــل اةن ــل   الصَّـ ــ    ،ف ْلي َصـ ــَيَو نِحلَّـ ــاِئم  ِلـ ــى   ،اْلَ َنـ ــ   ٍ ل ـ ــيص ي ب َعـ ــاَ  النَِّبـ َوك ـ

 ".الشَّف اَعة     نع ِطي َو ،َوب ِعث   ٍ ل ى النَّاٍ  ك افَّة  ،ق و ِمِا َ اإَّة 

ــار  ــم احلــــــــدي   ،)إــــــــلين البخــــــ ــا ،438رقــــــ ــح لــــــ   ،واللفــــــ

  .، 521) - 3رقم احلدي   ،وإلين مسلم
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 :22سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــِا  دا مَّـــــــَلل ا  م َرن ـــــــو لقـــــــد ا ـــــــتك ا  -1 َإـــــــلَّى اللَّـــــــا  َعل ي ـــــ

 :  يلي صائك عديدة، من بين ا ما  :  َوَنلََّم

  كــــا  ا   : الوجــــل  و الرعــــب، وهــــو الفــــزن واخلــــو      - 

ــولا  ــداء رنـ ــو   عـ ــي يف قلـ ــَلم  يلقـ ــلَّمَ  ٍدمَّـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ  َإـ

ــ ر   ــ ة  ـــ ــن م مســـ ــا وبيـــ ــا  بينـــ ــ سا كـــ ــابو    اخلـــــو   فـــ هـــ

َإــلَّى   وهــعا الرعــب بقــي ألمتــا مــن بعــد وفاتــا       ،وفزعــوا منــا 

 . اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم

،   ـر   صيصـة   َإـلَّى اللَّـا  َعل ي ـِا َوَنـلَّمَ    ا تك ا  نبيا  - 

ــم      ــن بــني نــائر األم ــا م ــل  ــا األرض  ف  وهــي  صيصــة ألمت  ع

ا الصـسة، و  ةـد   تـ  درك  نسا  مسـلم فأ    مس دا  و  ورا 

، ومسـ د     فيـتمم بـا  الطيـب  فط ور  الصـعيد   املاء و  املس د

ــو فيـــا،   املهـــو  ــع   دركتـــا الصـــسة وهـ ــا     َّكـــا  الـ  سا كـ
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املكــا  اســا ،  و ممــا ورد الن ــي عــن الصــسة فيــا كــاملق ة،  

 .واملزبلة، وقارعة الطري ، وا زرة، وغ ها

ــسة و ــس  الصـــــ ــة   إـــــ ــ د مجاعـــــ ــؤد  يف املســـــ ــن تـــــ ، ولكـــــ

ــر    ــرض  و مطـــ ــفر  و مـــ ــعر كســـ ــاأ عـــ ــا  هنـــ ــم    سا كـــ فلـــ

   فيصلي حيثما كا . املس ديتمكن من    يأتي 

ــنت ا  علــــــى األمــــــة  ا -  بــــــأ   حــــــل  ــــــا    اإلنــــــسمية مــــ

حســــــب تعــــــاليم  الــــــ  تــــــأتي عــــــن  ريـــــ  اجل ــــــاد  امل ـــــا  

 اإلنسم.

ــ  -د ــلَّى اللَّـــــا  َعل ي ـــــِا َوَنـــــلَّمَ    ل ا  حممـــــدا َرن ـــــو ا   بعـــ  َإـــ

   فرنــــــالة اإلنـــــسم هــــــي رنــــــالة عامليــــــة  ىل النـــــا  عامــــــة 

ــان    ــا  والبقــــ ــوام واألزمــــ ــا  واألقــــ ــل األجنــــ ــا   لكــــ يف العــــ

   ىل يوم القيامة.  

ــلََّمنبيــــــا حممــــــدا   ا ــــــتك ا  -   َإــــــلَّى اللَّــــــا  َعل ي ــــــِا َوَنــــ

ـــىب ـــة الع مــ ــة  الشفاعــ ــوم القيامــ ــو   إل يــ ــن هــ ــا  مــ ــة النــ راحــ

سلــــــا املوقــــــف الرهيــــــب، الــــــع  ةمــــــع ا  فيــــــا األولــــــني   
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ــد  ــعيد واحــــ ــرين يف إــــ ــع   ،واآل ــــ ــى وهــــ ــفاعة الع مــــ   الشــــ

 .من املقام احملمود الع  وعد  ا   يا  تكو 

ــب علــــى ا  -2 ــلم    يةــ ــى هــــع      ملســ ــز وجــــل علــ شــــكر ا  عــ

ــا ل ــلَّمَ  م َلمَّــــٍدلنَِّبــــي  اخلصــــائك الــــ  وهب ــ ــِا َوَنــ  َإــــلَّى اللَّــــا  َعل ي ــ

 وألمتا. 

 اجلنة   وإا من 

ــن  -28 ــي  َعـ ــأ ى اْلَنـــو م    بـ ــي         ٍرَع  ـ ــِد اِ  ب ـــٍن ق ـ َرِعـــَي ا ن َعب ـ

ــِة " ق ـــاَ : ،َعل ي ـــِا َوَنـــلََّم َإـــلَّى اللَّـــا    َّ َرن ـــو َ  اِ   ،َعن ـــا  ٍ  َّ ِفـــي اْلَ نَّـ

كنــل  َزاٍوَيـــٍة   ، ِفــي  س ِمــي  ِنــتصوَ   َعر ع ـــَ ا م َ وَّف ــٍة،   َ ي َمــة  ِمــن  لنؤ لنــَؤٍة    

 ".   َعل ي ٍ م  اْلم ؤ ِمن َيطنو  ،َنَما َيَرو َ  اْلَِ ٍري  ،ِمن َ ا   ه لا

 ، 2838) - 24رقــــــــــــــم احلــــــــــــــدي   ،)إــــــــــــــلين مســــــــــــــلم

  .4879 رقم احلدي  ،إلين البخار و  ،واللفح لا

 هو: ،راو  هعا احلدي 

 تــى   ، بــو مونــى عبــد ا  بــن قــي  بــن نــليم األ ــعر  اليمــاني         

ــلم  ــة  فأنـ ــيمن  ،مكـ ــع  ىل الـ ــة  ،ورجـ ــب  ىل احلبشـ ــم سهـ ــى  ،ثـ و تـ
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وكـــا    ،و ـــارأ يف اجل ـــاد وال ـــزوات   ،املدينـــة بعـــد فـــتن  يـــ    

وكـــا  إـــاحب عبـــادة    ، حســـن الصـــلابة إـــوتا لقـــراءة القـــرح     

ــد  ــا وزهـ ــم وفقـ ــات  ،وعلـ ــا  مـ ــَي ا ن َعن ـ ــنة   َرِعـ ــة  44نـ ـــ بالكوفـ هـ

 وقيل غ  سلا يف ننة وفاتا. ، و يف املدينة

 من فوائد هعا احلدي :

ــا.     -1 ــة وبنعيم ــ ــا  باجلنــ ــو  اإلمســ ــدي  وجــ ــعا احلــ ــي هــ   يقتضــ

ــر   -2 ــوم اآل ـــ ــة يف اليـــ ــي  ،اجلنـــ ــيم و دارهـــ ــ   النعـــ ــود الـــ اخللـــ

ــد  نــــكن املســــلمني  ف ــــي يف احلقيقــــة   لعبــــاد   تعــــاىلا   ها عــ

ــرة  ــاة اآل ـ ــم يف احليـ ــا  ، ـ ــاروفي ـ ــار  ، ن ـ ــا ومثـ ــ ار ،وفواكـ  و  ـ

مــــن   ووفي ــــا  كــــل و ــــر  وكــــل مــــا تشــــت يا النفــــ  ،كــــث ة

ــة والســـــعادة   ــبا  الراحـــ ــب و  مـــــرض و      ، نـــ ــي  في ـــــا تعـــ ولـــ

 . قاوة

والعمــــــل الصــــــا  وفــــــ  تعــــــاليم اإلنــــــسم   بــــــا  اإلمســــــا  -3

املســـلم    اإلنســـا  علـــى ف   الصـــليلة مـــن  نـــبا  د ـــو  اجلنـــة    

حتـــى ينـــا  رعـــى  ورنـــولا وفـــ  مـــن ل الســـلف الصـــا   يطيـــع ا 

 فضس.ور ة  من ا  نة اجليد ل و ،ا 
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 ا د  واألعلية يفا   اأ ز اجو

ــاِ   -29 ــِد اللَّــ ــٍن َعب ــ ــاِبٍر ب ــ ــن  َجــ ــَي  َعــ ــا َرِعــ ــا  َعن   َمــ ــيَّ  ،اللَّــ    َّ النَِّبــ

ــاَ :   ــلََّم ق ـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــز و   "  َإـ ــب َعٍة، َواْلَ ـ ــن  َنـ ــَرةن َعـ ــن   ر اْلَبق ـ َعـ

 ".  َنب َعٍة

 وإللا األلباني . ،2808رقم احلدي   ،)ننن  بي داود

 :22نب  سكر الراو  يف احلدي  برقم 

 من فوائد هعا احلدي :

ــف  -1 ــد ا تلـــ ــم ا   قـــ ــاء ر  ـــ ــةيف  العلمـــ ــل  :  ،البدنـــ   اإلبـــ

ــا  ــور فقـ ــاء:ال مج ـ ــا      علمـ ــبعة، وقـ ــن نـ ــزح عـ ــا تـ ــرو : ن ـ  اآل ـ

 .يف ا د  واألعلية  ن ا تزح عن عشرة

 اإلبــــل  :  ،البدنــــة   َّ : مــــن العلمــــاء ر  ــــم ا  مــــن قــــا   -2 

ــن عشـــرة   ــزح عـ ــلية تـ ــِد اللَّـــاِ حلـــدي     يف األعـ ــٍن َعبَّـــا    َعب ـ  ب ـ

كننَّــا َمــَع النَِّبــي  َإــلَّى اللَّــا  َعل ي ــِا َوَنــلََّم        :ق ــاَ   ،َرِعــَي اللَّــا  َعن   َمــا  

ــب َعة     ِفــــي َنــــف ر  ــَرِة َنــ ــَتَرْكَنا ِفــــي اْلَبق ــ ــَلى، ف ا  ــ ــَر اْلأ ع ــ  ،ف َلَضــ

ــز وٍر َعَشــــَرة    ــي اْلَ ــ ــامع ال مــــع   ،َوِفــ ــم احلــــدي    ،)جــ  ،905رقــ
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ــح  ــواللفـ ــائي  ،الـ ــنن النسـ ــدي    ،ونـ ــم احلـ ــن  و ،4392رقـ ــنن ابـ نـ

قــــا  اإلمــــام ال مــــع  عــــن هــــعا  و ،3131رقــــم احلــــدي   ،ماجــــا

تــــزح و   ،إــــللا األلبـــاني  و ،غريـــب  احلـــدي  بأنـــا:  حســــن  

ــة ــل   :  ،البدنــ ــرة  اإلبــ ــن عشــ ــد عــ ــرة  ،يف ا ــ ــا البقــ ــا و مــ   ف ن ــ

 .تزح عن نبعة فقط يف ا د  واألعلية

ز ا  ـــــ اأ يف األعـــــلية اجـــــويـــــد  هـــــعا احلـــــدي  علـــــى   -3

يشـــ أ نـــبعة   ـــخا     ف سا كانـــ  مـــن اإلبـــل  و البقـــر وا ـــد  

ــاة    ــا الشـ ــل،  مـ ــر  و اإلبـ ــن البقـ ــدة مـ ــ اأ    يف واحـ ــوز ا  ـ ــس ةـ فـ

في ـــوز مـــن    و سا جـــاز ا ـــ اأ نـــبعة يف البقـــرة الواحـــدة     ،في ـــا

كمــا لــو سبــن  ــخك     ،بــا   وىل    يشــ أ في ــا  قــل مــن نــبعة     

ــَواٍز  س   ف ـــمـــع  نـــا يكفيـــا  ـــاةواحـــد بقـــرة  عـــلية،  َ ـــاَّ ِفـــي َجـ

ــٌة   و     ــاٍ    و  َثل اَثـ ــَرٍة َعـــن    ق ـــلَّ ِمـــن  َنـــب َعٍة، ِبـــأ    ا  ـــَتَرأ  اث َنـ َبَدَنـــٍة   و  َبق ـ

ــب ع      ــاَز السصـ ــا َجـ ــا  ل مَّـ ــَرٍة  ِلأ نَّـ ــٍة   و  َبق ـ ــي َبَدَنـ ــٌة   و  ِنـــتٌَّة ِفـ ــٌة   و  َ م َسـ   ر َبَعـ

ــاَدةن   و  ــ        ف الز َيـ ــد ٍر   و  ا  َتل ف ـ ــي اْلق ـ ــَباء  ِفـ ــ   اْلأ ن ِصـ ــَواءا اتَّف ق ـ ــى، َوَنـ ل ـ

ــ  ،     ــَِ ٍر الثصلنــــ ــف ، َوِلْلــــ ــِدِهم  الن ص ــــ ــوَ  ِلأ َحــــ ــأ    َيكنــــ ــَِ ٍرِبــــ  َوِلْلــــ

 .َين قنَك َعن  السصب ٍع   السصد   ، َبع َد      
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 ج نم  هل تفاوت ععا 

اِ  َإـــل لى ا ن     نَلـــا  َنـــِمَع َنِبـــيََّ  َرِعـــَي ا ن َعن ـــا    َعـــن  َنـــم َرة   -30

ــو    ــل لَم َيقنــ ــِا َوَنــ ــع      ٍ  ََّ: "َعل ي ــ ــن  َتْأ  ــ ــن   م  َمــ ــار  ِمــ ــِا، النَّــ ــى ك ع َبي ــ  ٍ ل ــ

 ِا". َوِمن   م  َمن  َتْأ  ع    ٍ ل ى ح   َزِتِا، َوِمن   م  َمن  َتْأ  ع    ٍ ل ى ع ن ِق

  . ، 2845) - 32رقم احلدي   ،)إلين مسلم 

 هو: ،راو  هعا احلدي 

 َرِعـــَي ا ن َعن ـــا  الف ـــَزار   َنـــم َرةن بـــن ج ن ـــد هـــو الصـــلابي اجلليـــل 

ــِا َوَنــــل لَمَإــــل لى ا ن  الــــن و قــــى  ،ةاجلاهليــــ  يــــدرأ  وهــــو  َعل ي ــ

ــل ــاة     ، فــ ــد وفــ ــا بعــ ــر زو   مــ ــا  يف ح ــ ــرن يتيمــ ــأ وترعــ ــد نشــ وقــ

 .غزا مع الن  إلى ا  عليا ونلم غ  غزوةوقد  ، بيا

و ائــــل كــــا  يتمتــــع  صــــا   يــــدة   الصــــلابي اجلليــــلهــــعا 

ــة  ــلني  ككرمسـ ــع املخطـ ــامن مـ ــدم التسـ ــ اعة وعـ ــر   ،الشـ ــد ظ ـ وقـ

 .حدي  100ولا يف كتب السنة  ،هعا يف تعاملا مع اخلوار 

 َرِعــــــَي ا ن َعن ــــــا  الف ــــــَزار   َنــــــم َرةن بــــــن ج ن ــــــد  نــــــكن وقــــــد

ــرة، وكـــا   ــ  الكوفـــة والبصـــرة   البصـ ــاد يســـتخلفا علي ـــا     مـ زيـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 سا نـــــار  ىل الكوفـــــة، ويســـــتخلفا علـــــى الكوفـــــة  سا نـــــار  ىل  

البصــــرة، وكـــــا  يقــــوم يف كـــــل واحـــــدة من مــــا نـــــتة   ـــــ ر،    

يكفـــــــرو  الـــــــعين كـــــــانوا  علـــــــى اخلـــــــوار  ا وكــــــا   ـــــــديد 

  بواحـــد مــــن م  ي، وكـــا   سا  تــــ هماملســـلمني، ويســـفكو  دمــــاء  

 .قتلا

 يف  نقط يف قدر مملوءة ماًء حاًرابعد     َرِعَي ا ن َعن ا  َنم َرةنمات 

 .هـ وقيل غ  سلا 58 عام

 من فوائد هعا احلدي :

ــى   -1 ــدي  علــ ــعا احلــ ــنمتفــــاوت يــــد  هــ ــعا  ج ــ ــاوت و ،عــ تفــ

ــل ــار  هـ ــار النـ ــن الكفـ ــاة الو مـ ــن عصـ ــلمنيمـ ــا م  املسـ ــب  عمـ   حسـ

ــائر  ف ــل الكبـ ــة  هـ ــن عقوبـ ــ ائر ختتلـــف عـ ــل الصـ ــة  هـ حيـــ    عقوبـ

العقوبـــــــات كانـــــــ     فكــــــعلا متفاوتـــــــةكانـــــــ  لــــــعنو   ا   

 يف ج نم. متفاوتة

ــن    -2 ــدي  مـ ــعا احلـ ــعر هـ ــون يف ـ ــنم   الوقـ ــو  ج ـ ــبا  د ـ  ، نـ

 اإٍلمســـاٍ   ىل الكفـــٍر،  نـــبا ا م ك فِّـــرٌة ت خـــٍر  فاعل  ـــا مـــن     وهـــي 

ــار   ــوِد يف النـــ ــا اخللـــ ــب  لـــ ــرأ  وتوجـــ ــالكفر والشـــ ــبا ا و ،كـــ  نـــ
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ــا      ــَتِل   ب ــ ــ ، وَيس ــ ــِة  ىل اْلِفســ ــَن العدالــ ــا ِمــ ــر   فاعل  ــ ــق ٌة ت خ ــ م ف س ــ

 .  السرقةواللوا  وكالزنا  د وَ  الناٍر دوَ  اخللوِد في ا

  يام عيد األعلى 

ق ـــاَ : ق ـــاَ  َرن ــــو       ،ا ن َعن ـــا  َرِعـــَي  ع ْقَبـــة  ب ـــٍن َعـــاِمر     َعـــن    -31

 ، َو  يَّــــام النَّل ـــرٍ  َيــــو م َعَرف ـــة ، وَ  َيـــو م  : "اللَّـــِا َإـــلَّى اللَّــــا َعل ي ـــِا َوَنــــلَّمَ   

 ".ٍم، َوِهَي   يَّام    ْكل  َو  ر ٍ د َنا   ه َل اإٍلن س ٍ ، ِعي التَّش ٍري 

رقــــم  ،وجـــامع ال مـــع    ،2419رقـــم احلـــدي     ،)نـــنن  بـــي داود  

ــنن النســــائي ، مــــاواللفــــح  ،773احلــــدي   ــدي   ،ونــ رقــــم احلــ

وقـــا  اإلمـــام ال مـــع  عـــن هـــعا احلـــدي  بأنـــا:  حســــن         ،3004

 وإللا األلباني . ،إلين

 هو: ،راو  هعا احلدي 

َرِعـــَي ا ن  ليـــلجلابي الصـــلابـــن عـــامر بـــن عـــب  اجلنَ ـــأ   ع ْقَبـــةن 

 ـــــاعرا  فصـــــين  ،كـــــا  قارئـــــا  فقي ـــــا  عاملـــــا  بـــــالفرائا ،َعن ــــا  

 اإلنسمية. فواللسا ، وقائدا من قواد الفت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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ــا   ــةنكـ ــالقرح    ع ْقَبـ ــوتا بـ ــا  إـ ــن النـ ــن  حسـ ــا    مـ ــ ى ل تيلـ فتصـ

ــلابة فلـــدة  ــي ا  عـــن م الكـــرام الصـ ــوب م رعـ ــع لـــا قلـ  ،، وختشـ

ــية ا     ــن  شـ ــدمع مـ ــون م بالـ ــيا عيـ ــد  ،وتفـ ــع  وقـ ــ د مـ ــو   ـ رنـ

 .وما بعدها من ال زوات  حدا َإلَّى اللَّا َعل ي ِا َوَنلََّم ا 

   نــــا كــــا   حــــد قــــادة جيــــور املســــلمني الــــ  فتلــــ  مصــــر        

 علـــا واليــــا  ف  معاويـــة بــــن  بـــي نــــفيا   فكافـــأ   مـــ  املســــلمني   

البلــــر يف  جزيــــرة رود علي ــــا ثــــس  نــــنوات، ثــــم وج ــــا ل ــــزو  

 .األبيا املتونط

ــند    ــويف  ،حـــديثا 55وقـــد بلـــ  مسـ ــا وتـ ـــ58 نـــنة َرِعـــَي ا ن َعن ـ ، هـ

 .بالقاهرةود فن 

 من فوائد هعا احلدي :

ــعا   -1 ــي هـــ ــة يقتضـــ ــوم عرفـــ ــدي     يـــ ــري   ،احلـــ ــام التشـــ  و يـــ

      سبـــن  ،عيـــد يف اإلنـــسمال يـــام  يهـــ ،يـــوم النلـــربعـــد  الثسثـــة

يــــوم النلــــر الــــع  هــــو اليــــوم  يبــــد   حنرهــــاا ــــد  واألعــــلية  و 

 يــــام   ىل ن ايــــة   بعــــد  ويســــتمر  ،العا ــــر مــــن  ــــ ر س  احل ــــة   

 . التشري  الثسثة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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ــة،      -2 ــن س  احل ـــ ــر مـــ ــام  العا ـــ ــة  يـــ ــلى  ســـ ــد األعـــ عيـــ

ــري  الثسثــــة   ــام التشــ ــة، وبعــــد   يــ ــوم عرفــ ــع   ،وقبلــــا يــ ــل هــ وكــ

 و للقـــار   ولكـــن ةـــوز ، يـــام  كـــل و ـــر هـــي األيـــام اخلمســـة 

ــع ــوم  املتمتــ ــري  يف    يصــ ــام التشــ ــد    يــ ــا ا ــ ــر  مــ  ، سا   يتيســ

ــا ي ــرنكمـ ــاحلل    شـ ــرم بـ ــن    ـ ــة ملـ ــوم عرفـ ــوم يـ ــن   الصـ ــا مـ ــا لـ ملـ

  .الفضل

ــم   -3 ــد يف اإلنــــــــسم مونــــــ ــر    العيــــــ ــلمو  يعب ــــــ ــا املســــــ فيــــــ

   .ق م ألداء العبادةعن  كرهم   الع  وفَّ

هـــــعا   لـــــعلا كـــــا   فضـــــل  يـــــام العـــــام هـــــو يـــــوم النلـــــر  -4

 . ك  و فضلو ، ع م من عيد الفطر العيد

 واألعلية وإسة العيد مع النا  الصَّو م  

ــي   -32 ــن    ِبــ ــا ،    َّ   َعــ ــَي ا ن َعن ــ ــَرة  َرِعــ ــيَّ ه َري ــ ــا    النَِّبــ ــلَّى اللَّــ َإــ

َ ، َوالِفْطــــــر  َيــــــو َم م و الصَّــــــو م  َيــــــو َم َتص ــــــو " :ق ــــــاَ  ،َعل ي ــــــِا َوَنــــــلََّم

 ".أ ع َلى َيو َم ت َضلصوَ َ ، َواْلت ْفِطر و 

ــع    ــامع ال مـ ــدي    ،)جـ ــم احلـ ــا  ،697رقـ ــح لـ ــي   ،واللفـ ــنن  بـ ونـ

رقــــم احلــــدي     ،ونــــنن ابــــن ماجــــا    2324رقــــم احلــــدي    ،داود
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وقـــا  اإلمـــام ال مـــع  عـــن هـــعا احلـــدي  بأنـــا:  حســــن         ،1660

 وإللا األلباني . ،غريب

 :1نب  سكر الراو  يف احلدي  برقم

 من فوائد هعا احلدي :

ــا     -1 ــدي  علــــى    اإلنســ ــد  هــــعا احلــ ــوم مــــع    يــ املســــلم يصــ

وكـــــــعلا يضـــــــلي مع ــــــم،  ويفطـــــــر   ،هـــــــماملســــــلمني يف بسد 

ــوم     ، ــــــممعويصــــــلي إــــــسة العيــــــد  و  ةــــــوز ا نفــــــراد بالصــــ

ــلية  مـــن دو     ــد واألعـ ــلمنيوالعيـ ــة، وابتعـــاًدا     املسـ مجًعـــا للكلمـ

 .فرق وا  تس تعن ال

 يقتضــــي هــــعا احلــــدي     مــــن  هــــدا  تعــــاليم اإلنــــسم:        -2

ــرق     ــا يفـ ــن كـــل مـ ــد إـــفوف م، و بعـــادهم عـ تميـــع النـــا  وتوحيـ

ــة،ت م عامجـــــــ ــن اآلراء الفرديـــــ ــور اليف  و اإـــــــة  مـــــ ــادة  مـــــ عبـــــ

ــة كالصـــــوم و اجل ــسةاألعـــــاحي وماعيـــ   فـــــس قيمـــــة  دالعيـــــ إـــ

ــاآلراء الفرديـــة لـــ ــ في ـ ــب  إـــوابا يف   ولـــو كانـ ــة األمـــر حسـ حقيقـ

  ر  اإة.وج ة ن
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 التلعير من كبائر العنو 

ــَي اللَّــــــا  َعن   َمــــــا  -33 ــَر َرِعــــ ق ــــــاَ :  ،َعــــــن  َعب ــــــِد اِ  ب ــــــٍن ع َمــــ

ــو    اِ   ــلَّمَ ق ــــــاَ  َرن ــــ ــِا َوَنــــ ــا َعل ي ــــ ــلَّى اللَّــــ ــٌة س َث: "َإــــ ــر     َثــــ َين  نــــ

َواْلَمـــــر   ةن  ،اْلَعـــــاقص ِلَواِلَدي ــــاِ  :اللَّــــا  َعــــزَّ َوَجـــــلَّ ٍ ل ــــي ٍ م  َيـــــو َم اْلِقَياَمــــةِ    

اْلَعــــــــاقص  :َ  اْلَ نَّــــــــة َيــــــــد   لنو    َثــــــــٌة س َوَث ،  َوالــــــــدَّيصو  ،اْلم َتَرج ل ــــــــةن

 ".َواْلَمنَّا   ِبَما   ع ط ى ،َواْلم د ِمن  َعل ى اْلَخم ٍر ،ِلَواِلَدي ِا

حســـــــنا األلبـــــــاني  ،2562رقـــــــم احلـــــــدي   ،)نـــــــنن النســـــــائي 

 وإللا .

 :11برقمسكر الراو  يف احلدي   نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــب  -1 ــا   ةـ ــف  اإلمسـ ــا وإـ ــا   ا   مبـ ــا، ومبـ ــا يف كتابـ ــا نفَسـ بـ

يف الســـــنة  َإـــــلَّى اللَّـــــا َعل ي ـــــِا َوَنـــــلََّموإـــــفا بـــــا رنـــــولنا حممـــــد 

مـــن غـــ   ريـــٍف و  تعِطيـــل، ومـــن غـــ  تكِييـــٍف و         ،املوثوقـــة

ــل ــفةنو ،رثيــ ــر  إــ ــةالن ــ ــل ثابتــ ــز وجــ ــس      عــ ــ  جبــ ــا يليــ كمــ
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مـــن الصــفاِت الفعليـــة املقيَّـــدة مبشــيلة ا  عـــز وجـــل   وهـــي  ،وج ــا 

 .وقدرِتا

ــة  -2 ــر ة  ،اْلم َتَرج ل ــ ــي: املــ ــم      هــ ــي ٍزي ٍ ــ ــاٍ  ِفــ ــبَّا  ِبالر َجــ ــي َتَتَشــ الَِّتــ

ِفـــي   ه ِلـــا  ال لـــِع  َيع ل ـــم اْلف اِحَشـــة الرجـــل ه ـــَو ،الـــدَّيصو و ،َوَهي َلـــات م 

ــا ــ  عنـــد  َوي ِقـــر له م َعل ي َ ـ ــد ب ،غـــ ة  فليسـ ــا،  :اْلف اِحَشـــةويقصـ الزنـ

هـــــو:  ،اْلَخم ـــــر م ـــــد ِمن و ،لوة وحنوهـــــاكـــــاخلوبواعثـــــا و نـــــبابا 

 .َتو َبة بدو  ومسوت ،اخلمر ِديم   ر َ الع  ي 

 و قــــدم لــــا    ،لــــع   سا تصــــدق علــــى  حــــد    اهــــو:   ،اْلَمنَّــــا    -3

عقـــــوق  و مـــــا  ،وي فـــــع عليـــــا    يـــــزا  يـــــعكر  لـــــا   ،معروفـــــا

سنبـــا    ارتكـــب وكـــل مـــن   ،الـــعنو   مـــن كبـــائر    ف ـــو الوالـــدين

يبـــادر بالتوبـــة  ىل ا  عـــز وجـــل ف نـــا   كـــب ةهـــع  الـــعنو  ال مـــن

 .قبل    يأتي يوم   مرد لا من ا 
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  ريم النَّ  ش

ــا   -34 ــا  َعن   َمــ ــَي اللَّــ ــَر َرِعــ ــٍن ع َمــ ــِد اِ  ب ــ ــاَ  ،َعــــن  َعب ــ ــى  :ق ــ َنَ ــ

 .  ٍشَإل لى الل لا  َعل ي ِا َوَنل لَم َعٍن النََّ ِبيصالنََّ

ــلين البخـــــــار   ــم احلـــــــدي    ،)إـــــ ــح لـــــــا  ،2142رقـــــ   ،واللفـــــ

  .، 1516) - 13رقم احلدي   ،وإلين مسلم

 :11سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــنَّ  ش   -1 ــريم الـــــ ــى  ـــــ ــدي  علـــــ ــد  احلـــــ ــنَّ  ش : يف و ،يـــــ الـــــ

ــسمياإلا إـــطسف  ــو ،نـ ــد   : هـ ــن   يريـ ــلعة ممـ ــن نـ ــادة يف مثـ الزيـ

  . راءها، ليقع غ   في ا

ــ  والت ــــــارة جل والشــــــراء بيــــــعال بــــــاف اإلنــــــسم  -2 لــــــب اخلــــ

ــا   ــون ملـ ــرم بعـــا البيـ ــرر،  و  فيوال كـــة، وحـ ــة وال ـ ــن اجل الـ ــا مـ  ـ

ــوق  ــل السـ ــا اإلعـــرار بأهـ ــاحر   وملـ ــاحن والتنـ ــاد والتشـ  يســـبب األحقـ

   بني النا .
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 ،بفعلـــــا   النــــاجش عـــــا  و ،يف اإلنـــــسمحـــــرام  الــــنَّ  ش   -3

ــلين  ــع إـ ــائع    ،والبيـ ــا البـ ــم بـ ــاجش      يعلـ ــتك بالنـ ــم  ـ   واإلثـ

 .ف   وا أ  على سلا  مثا مجيعا 

 س ِةصَّال العكر بعد اْلف َراٍغ ِمَن

َ  اللَّــــِا َرِعـــَي ا ن َعن ـــا     َّ َرن ـــو       ـــع َبة   ب ـــن   َرةناْلم ِ ي ـــ  ك َتـــبَ  -35

ــا   ــا َ َإـــلَّى اللَّـ ــِا َوَنـــلََّم ك ـ ــَن ٍ َسا َعل ي ـ ــَرَغ ِمـ ــال ف ـ ــلََّمس ِة َوصَّـ ــاَ :  ،َنـ ق ـ

َ ــــٍريا  ل ــــا ، ل ــــا  اْلم ْلــــان، َول ــــا  اْلَلم ــــد ،     اللَّــــا  َوح ــــَد     ٍَّ ل ــــَا ٍ    "

   َمـــاِنَع ِلَمـــا   ع ط ي ـــَ ، وَ      !للَّ  ـــمَّ را، ا َوه ـــَو َعل ـــى كنـــل  َ ـــي ٍء ق ـــِدي     

 ".َين ف ع  َسا اْلَ د  ِمن ا  اْلَ دص   َما َمَنع َ ، َوم ع ِطَي ِل

 ،واللفـــــح لـــــا ، 593) -137رقـــــم احلـــــدي   ،)إـــــلين مســـــلم

  .844رقم احلدي   ،وإلين البخار 

 هو:  ،هعا احلدي  راو ) و كاتب 

، بالطــــائفولـــد    ، بـــو عبـــد ا    هـــو  ،امل ـــ ة بـــن  ـــعبة الثقفـــي    

ــا  كـــث  األنـــفار،   ــلم وب ـــا نشـــأ، وكـ ــدق،  غـــزوة زمـــن نـ اخلنـ

 .و  د احلديبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
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ــسد فـــ     ــة يف فتـــوف بـ ــا مشـــاركة ع يمـ ــد  بـــي بكـــر  الـ  ر  يف ع ـ

ــدي  ــن م   الصــ ــي ا  عــ ــر رعــ ــد عمــ ــا     ،ويف ع ــ ــ د  يضــ ــد  ــ وقــ

      .معارأ اليمامة وال موأ والقادنية

ــَي ا ن َعن ــــا عمــــر   و َّقــــد و ــةعلــــى  َرِعــ ــة  و َّ ثــــم  الكوفــ  معاويــ

 .في افلم يز   م ها حتى مات   علي ا َرِعَي ا ن َعن ا 

 ،عـــاقس   ديبـــا  لبيبـــا  داهيـــا  نـــريع البدي ـــة  امل ـــ ة بـــن  ـــعبةكـــا  

  حديثا . 136 يف كتب السنة رو  عنا

 70وعمـــر    ،هــــ 50بالكوفـــة نـــنة   َرِعـــَي ا ن َعن ـــا  تـــويف امل ـــ ة  

 عاما .

 من فوائد هعا احلدي :

ــي  -1 ــدي       ن ي َبـ ــعا احلـ ــو هـ ــِا َوَنـــلََّم     َ َرن ـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ اللَّـــِا َإـ

ٍ ل ــــَا    " هــــعا الــــعكر:كتوبــــة، وات املصــــلالكــــا  يقــــو  عقــــب 

ــَو َعل ـــى     اللَّـــا  َوح ـــَد     ٍَّ  َ ـــٍريا  ل ـــا ، ل ـــا  اْلم ْلـــان، َول ـــا  اْلَلم ـــد ، َوه ـ

ــِدي   ــي ٍء ق ـ ــل  َ ـ ــمَّرا، ا كنـ ــَ ، وَ     !للَّ  ـ ــا   ع ط ي ـ ــاِنَع ِلَمـ ــا     َمـ ــَي ِلَمـ م ع ِطـ

 ".َين ف ع  َسا اْلَ د  ِمن ا  اْلَ دص   َمَنع َ ، َو
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ــى     -2 ــيم علـ ــعكر الع ـ ــعا الـ ــو  هـ ــد   تـ ــدة التوحيـ ــس  عقيـ  عـ

أ  ا  هـــو الواحـــد بوجـــود  وساتـــا و  ائـــا وإـــفاتا      اخلـــالك بـــ 

ــاليم  و نــــا هــــو املســــتل  لكــــل  نــــوان العبــــادة  ،و فعالــــا وفــــ  تعــ

 . ا فنر َصوي  اخلسئ يدبر  مور  وحد  هو و نا ،اإلنسم
ــى  َين ف ـــع    هـــو:  ،"َين ف ـــع  َسا اْلَ ـــد  ِمن ـــا  اْلَ ـــدص    معنـــى " -3 َسا اْلِ َنـ

ــاِلن يـــا ر  ِعن ـــدأ  ــا  اْلَعَمـــل الصَّـ ــا َين ف عـ ــ    فاإلنســـا  ِغَنـــا  ، ٍ نََّمـ فقـ

 ىل ا  يف كــــل  ـــــيء، م مــــا كانـــــ  لــــا األمـــــوا ، وال نـــــى،    

  .نصبوامل

  سكار املساءمن 

ــِد اِ    -36 ــن  َعب ــ ــا  َعــ ــَي ا ن َعن ــ ــا  َرن ــــو        ،َرِعــ ــاَ  كــ  اِ ق ــ

ــلََّم ٍ  َإـــلَّى اللَّـــا  ــِا َوَنـ ــاَ َســـم ا   َسَعل ي ـ ـــَن: "ى ق ـ ـــى اْلا َو  م َســـ  م َسي ـ ان ـْلم ـ

ا لل ل  ـــمََّ!  ا ، ا  ل ـــ ي َ ـــرٍ     ،َد  َوح ـــ  ا ن  ََّا ٍ ل ـــ ٍ  ،   ِللَّـــاِ د  َواحل م ـــ  ،ِللَّـــاِ 

ــأ لنا   ــي    ن  ــن  َ  ٍ نِل ــِم ــ ٍري  ــي اللَّ ِ ِعَه ـــي و ِةل  ــ ٍرَ  ــي ا ِفَم ــن   س  ، َو  عـــو اَ  ــا  ِم ِب

 ،ٍلَســــك اْل َنِمـــ  ا ِبـــ  س و ع ــــ   ا لل ل  ـــمََّ! ٍ نِلـــي    ـا،َ ــــِفي  ا َوَ ـــر  َمـــ  ا َ ــــر ه 

 ".ٍرب ق اْل اِ َعَعا، َوَين الدص ِةَنت ِف، َوٍرَبِكاْل ِءو ن ، َوَ َرٍماْلَو

  . ، 2723) - 76رقم احلدي   ،)إلين مسلم
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 :2سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 احلدي :من فوائد هعا 

ــن لي -1 ــل و ستلســـ ــتن الليـــ ــلم    يفتـــ ــارلمســـ ــا ت و ،الن ـــ تم مـــ

ــدار  ا  بأسكـــــار ــا مـــ  والســـــسمة والســـــعادة الصـــــلة الـــــ  علي ـــ

ــباف   و   العافيـــةو ــار الصـ ــا  بأسكـ ــى اإلتيـ ــاء و ـــر  علـ ــل املسـ كـ

   يوم.

 سكـــــار املســـــاء تقـــــا  يف الوقـــــ  الـــــع  يســـــمى مســـــاء،         -2

 .إباحا و سكار الصباف تقا  يف الوق  الع  يسمى 

ــ ٍ   وردت -3 ــد وقــ ــدة لتلديــ ــوا  عديــ ــاأ  قــ ــار   هنــ ــراءة  سكــ لقــ

جـــاء قـــو  بـــأ   سكـــار املســـاء       ،مـــن بـــني تلـــا األقـــوا      ،املســـاء

ــا  ــرو  الشـــم   تقـ ــد غـ ــن   ،بعـ ــو  رجـ ــو  هـ ــعا القـ ــدو هـ ــ  يبـ   حيـ

  فكلمـــة "هــــع "  "ِةل ـــ ي اللَّ ِ ِعَهـــ "يف هـــعا احلـــدي  كلمــــة:    جـــاءت  

ــارة  ــاء اإل ـ ــارة  ،مـــن   ـ ــووانـــم اإل ـ ــى   :هـ ــد ص علـ ــٌة يـ انـــما معرفـ

 ،حاعـــرا موجـــود و معـــني  باإل ـــارِة، وسلـــا  بـــأ   يشـــار  ليـــا وهـــَو       

 وهــــع  القاعـــدة النلويــــة تســــتلزم    يقــــا   ،مثـــل: هــــع  ناقــــة ا  
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 ،يف وقـــ  د ـــل فيـــا الليـــل وإـــار حاعـــرا  وموجـــودا   هـــعا الـــعكر

 َنـــلََّمَإـــلَّى اللَّـــا َعل ي ـــِا َواِ   ن ـــو ٍ رَّويؤيــد هـــعا املعنـــى مـــا ورد عـــن  

ــا    ــا قــ ــات  نــ ــا الروايــ ــم ، َوٍ َسا   : "يف بعــ ــا   ف ص ــ ــاَءأ  َرَمَضــ ٍ َسا َجــ

ــأْفِطر  ــي َ  ف ــ ــر  000   م َســ ــا)ان ــ ــن  ا عتبــ ــوخ مــ ــ  واملنســ ر يف النانــ

ــاز ــاِ  الص ــــَيامٍ مي اآلثــــار لللــ ــَد   ،ِمــــن  ِكَتــ ــل وٍر َبع ــ ــا ا ِفــــي السَّــ َبــ

ــاِني   ــٍر الثَّــ ــوٍن اْلف   ــ ــ    نلنــ ــر ب     حيــ ــا األمــ ــاء هنــ ــار جــ ــد اإلفطــ بعــ

ــاء  ــو  املسـ ــتلزم     ،د ـ ــاء يسـ ــى    املسـ ــد  علـ ــعا يـ ــل وهـ ــو  الليـ  د ـ

 وا   علم. ،بعد غرو  الشم 

 من عسمات  فضل النا 

ــن  -37 ــر و  َعــ ــٍن َعم ــ ــِد اِ  ب ــ ــَي َعب ــ ــا ا نَرِعــ ــاَ :  ،َعن   َمــ ــ ق ــ َل ِقي ــ

ــو  ــا  ِلَرن ــ ــلَّى اللَّــ ــل َ    ٍ  اِ  َإــ ــاٍ    ْفَضــ ــلََّم:    ص النَّــ ــِا َوَنــ ــاَ  َعل ي ــ : ق ــ

ــالنو  ،ٍق اللَِّســــاٍ "ٍم اْلق ْلــــِب َإــــد و كنــــلص َمخ م ــــو " ــاٍ  ا: َإــــد و ق ــ ق  اللَِّســ

ٍ ثـــَم      ،ق ـــاَ : " ه ـــَو التَِّقـــيص النَِّقـــيص    َ م  اْلق ْلـــبِ ف َمـــا َمخ م ـــو   ،َنع ٍرفنـــا 

 ".َحَسَد َو    ،ِغلَّ َو   ،َب  َيَو    ،ِاِفي 

 وإللا األلباني . ،4216رقم احلدي   ،)ننن ابن ماجا

 

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=830&pid=399757
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=830&pid=399757
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=830&pid=399879
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=830&pid=399757
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــا  القر ــــي الســــ مي      ــد ا  بــــن عمــــرو بــــن العــ  إــــلابي ،عبــ

عمــــرو بــــن   نــــلم قبــــل  بيــــا ،اللَّــــا  َعن ـــا  َرِعــــَي  جليـــل معــــرو  

ــا  ــنة   ، العـ ــب السـ ــا يف كتـ ــدي  700ولـ ــاركة مـــع    ،حـ ــا مشـ ولـ

ــو  ا   ــِا وَ  رنــ ــا  َعل ي ــ ــلَّى اللَّــ ــلََّمَإــ ــزوات َنــ ــا  ،يف بعــــا ال ــ كمــ

ــوا     ــة األحــ ــ رة يف نيانــ ــا  ــ ــ  لــ ــو َّ    ،كانــ ــا   فــ و دارة األعمــ

 الكوفة ملدة معينة.    ،َرِعَي اللَّا  َعن ا معاوية 

ــا   ـــد  عـــن رنـــو  ا      ــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنـــلَّمَ   كـ ويفـــ  يف  َإـ

ــامع الفســـطا    ــا    )جـ ــ د عمـــرو بـــن العـ ، و  ـــع   يف مصـــرمسـ

ويف تــــ ،عنـــا  لـــ  كـــث  مـــن املصـــريني والشـــاميني واحل ـــازيني       

ــَي  ــا  َرِعــ ــا  َعن ــ ــنة    اللَّــ ــر نــ ـــ65يف مصــ ــل  هــ ــن يف دار ، وقيــ ، ود فــ

 .بالشام، وقيل مبكة  َرِعَي اللَّا  َعن ا مات 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
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 من فوائد هعا احلدي :

ــي:  ،يـــبني هـــعا احلـــدي   نـــبا    ـــارة القلـــب ونـــسمتا   -1  وهـ

  لــــم وتنــــب ال ،تــــرأ الــــعنو  و ،صــــدقال والتــــزام ،تقــــو  ا 

 واحلسد. قدواحل ،والعدوا 

ــو  ا - 2 ــا    ،تقــ ــا وتع يمــ ــا وح ب ــ ــع  وفــ ــة ا  مــ ــي:  اعــ  ،هــ

  عن معصيتا.وا بتعاد  ،ومراقبتا

ــفات   ،الصــــلين اإلمســــا - 3 هــــو الــــع  يقــــود اإلنســــا   ىل الصــ

ــن    ــو  مـــ ــوا  الر ـــــيدة  ليكـــ ــا  ا يـــــدة واألقـــ احلميـــــدة واألفعـــ

    فضل النا .  

 حقوق اآل رين غ ص ِب  م ي ٍرل َت

َ  اللَّـــِا َإـــلَّى اللَّـــا     َّ َرن ـــو  ،َرِعـــَي ا ن َعن ـــا   ِبـــي   نَماَمـــة  َعــن    -38

ــا َ  ــلََّم، ق ـ ــِا َوَنـ ــٍن:  "َعل ي ـ ــِلم  ِبَيِمي   َمـ ــٍرح  م س ـ ــ َّ ام ـ ــَع َحـ ــِااْقَتط ـ ــد    ِنـ ف ق ـ

ــارَ   ــا  النَّـ ــا  ل ـ ــَب اللَّـ ــة   ،  و َجـ ــِا اْلَ نَّـ ــرََّم َعل ي ـ ــلا "   َوَحـ ــا  َرج ـ ــاَ  ل ـ  َوٍ    :ف ق ـ

 ".ًبا ِمن    َراٍأَوٍ    ق ِضي " :ق اَ  ََ  اللَِّاًرا َيا َرن و ك اَ  َ ي ًلا َيِسي 

  . ، 137) - 218رقم احلدي   ،)إلين مسلم
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 هو:  ،راو  هعا احلدي 

إــلابي فاعــل   ،البــاهلي ع ــس  بــن وهــب   بــن إ ــَد ص ة اَمــَم ن بــو 

  . َرِعَي ا ن َعن ا  زاهد

ــاد يف   ــب اجل ـ ــا   ـ ــبيل ا وكـ ــث ا  نـ ــا كـ ــل مسزًمـ ــن ل، وظـ  لـ

ــِا َوَنـــلَّمَ   ،مجيـــع غزواتـــا   يتخلـــف عـــن غـــزوة  ِفـــي  َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـ

   عــن غــزوة بــدر بســبب      ،نــبيل ا   ِفــي   و  يتقــاع  عــن ج ــاد   

َعل ي ــــِا  َإـــلَّى اللَّـــا    رنــــو  ا  دمتـــا ألمـــا الع ــــوز  حيـــ   مـــر      

ــلََّم ــا  َوَنـ ــع  مـ ــى مـ ــا  ،   يبقـ ــارأ كمـ ــي  ـ ــع   ِفـ ــرو  مـ ــع احلـ مجيـ

ــاء الراخل ــي لفـ ــدين رعـ ــن م ا ـ ــنة    ،ا  عـ ــب السـ ــا يف كتـ رو  عنـ

 حديثا . 250

ــكن   ــا  يســـ ــامكـــ ــويف  ،يف الشـــ ــا  وتـــ ــَي ا ن َعن ـــ ــي  َرِعـــ  رض  ِفـــ

  هـ. 81عام   ك

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 من فوائد هعا احلدي :

ــرور،   - 1 ــع الشــ ــم منبــ ــرا واال لــ ــن  حنــ ــ  عــ ــة، و اخلــ العدالــ

ــر ال لـــم  و يف  مـــٍة  هلك ـــا، و سا حـــل يف قريـــٍة  و مدينـــٍة      سا انتشـ

   .اإلنسمجاء  ريم انت اأ حقوق اآل رين يف   لعلا رهادمَّ

 ب ـــ  حـــ     ـــع حقـــوق اآل ـــرينعر اإلنـــسم مـــن ال لـــم و ـــ - 2

ــة        ــ  ح ـ ــأ  كانـ ــا  بـ ــا حقـ ــ  بـ ــل يثبـ ــوم دليـ ــن للم لـ ــو   يكـ ولـ

ــوم،    ــة امل لـ ــن بينـ ــو  مـ ــا   قـ ــنال ـ ــ    ولكـ ــعا   ي ـ ــيلا  هـ ــن  ـ مـ

ــة ــد ا  احلقيقــ ــام   عنــ ــى اهتمــ ــيم علــ ــل ع ــ ــعا دليــ ــسم، وهــ  اإلنــ

  .ألإلاب ا م ما كا  دين م  و جنس ماحلقوق  حبفح

 ة  رو ،األراأ ةمن   ر ال صن  املقطونهو:  ،الق ِضيب  - 3

 َباِن ا.األراأ يستاأ بأغصان ا وقنض 
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 الص  عند املصائب

ــا،    -39 ــَي ا ن َعن َ ـ ــة  َرِعـ ــن  َعاِئَشـ ــنَّ    َزو ٍ َعـ ــِا  الـ ــا َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ َإـ

ــلََّم ــاَ  َرن ـــو    اِ      َوَنـ ــِا َوَنـــلَّمَ   ق ال ـــ  : ق ـ ــلَّى اللَّـــا َعل ي ـ ــا ِمـــن   : "َإـ َمـ

ــي  ــي م ِصـ ــِلَم ٍ  ََّبٍة ت ِصـ ــو ك ِة      ب  اْلم س ـ ــى الشَّـ ــا َحتَّـ ــا  ِبَ ـ ــا  َعن ـ ــَر اللَّـ ك فَّـ

 ".ي َشاكنَ ا

 ،واللفــــــــح لــــــــا ،5640رقــــــــم احلــــــــدي   ،إــــــــلين البخــــــــار 

  .، 2572) - 50رقم احلدي   ،وإلين مسلم

 :16سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــدي   - 1 ــعا احلــ ــى   ــــ  هــ ــ علــ ــائب الصــ ــد املصــ ــى   فعنــ علــ

 .ال رو  واألحوا  با م ما ا تدت املسلم    يتللى با

قــــد    ،يف الــــدنيا  املســــلم املصــــائب الــــ  تصــــيب اإلنســــا     - 2

ــا،   ــعنب  سنبــ ــو  وتكــــو  بــ ــد تكــ ــا لقــ ــع يف درجاتــ ــرفــ   وتكفــ
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   يرعـــى مبـــا قـــدر  ا  تعـــاىل عليـــا      لـــالـــعلا ينب ـــي     نـــيلاتا

 يف الدنيا واآل رة. من املصائب، ويعلم    سلا    لا

 َن اجلنَِّةَود  ِمن أ ر  اْل  َلاْل

ــاِ   -40 ــِد اللَّـ ــن  َعب ـ ــا    َعـ ــا  َعن   َمـ ــَي اللَّـ ــا   َرِعـ ــٍن َعبَّـ ــاَ    ،ب ـ ــاَ : ق ـ ق ـ

َن َود  ِمــــن ــــأ ر  اْل  ــــَلَ  اْلَزَنــــ"   اللَّــــِا َإــــلَّى اللَّــــا  َعل ي ــــِا َوَنـــلََّم:  َرن ـــو  

 ".َمحَد ي ا َبِناَيط ا  َ وََّدت سََف   ٍنَن اللََّباًعا ِمَيَو   دص َباجلنَِّة َوه 

ــامع ال مـــــــــع  ــدي    ،)جـــــــ ــم احلـــــــ ــام   ،877رقـــــــ ــا  اإلمـــــــ قـــــــ

 ،ال مــــــــع  عــــــــن هــــــــعا احلــــــــدي  بأنــــــــا:  حســــــــن إــــــــلين  

  .وإللا األلباني

 :6 سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــا  سا كانــــــ   -1 ــاألنــــــود يف احل ــــــر  تــــــؤثراخلطايــــ   دْلالَصــــ

 .فتأث ها يف القلب   د
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ــود هـــــــو  -2 ــر املنصـــــــو  يف الـــــــركن   : احل ـــــــر األنـــــ احل ـــــ

اجلنــــوبي الشــــرقي للكعبــــة املشــــرفة مــــن اخلــــار  يف غطــــاء مــــن   

ــد  الطـــــوا     ــو مبـــ ــة وهـــ ــن األرض اآل  مـــــ ا     ،الفضـــ ــع عـــ ويرتفـــ

  .ونصف امل 

ــم       -3 ــلم    يعلــ ــى املســ ــب علــ ــر ةــ ــع و  يضــ ــر   ينفــ  ،احل ــ

ــل احل ـــر األنـــود مشـــروعية   مـــاو ــ  لعبادتـــاف  تقبيـ ــن  ،ليسـ ولكـ

ــو  ا    ــنة رنـ ــل بسـ ــلَّمَ  للعمـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــر    فَإـ ــل احل ـ تقبيـ

   .ننة عند ا نتطاعة وبدو   عرار بالنا  األنود

 جواز الصيام واإلفطار يف السفر

ــٍن َماِلــــــٍا -41 ــا : ق ــــــاَ   ،َرِعــــــَي ا ن َعن ــــــا َعــــــن    َنــــــٍ  ب ــــ كننَّــــ

ــاِفر  َمــــــَع   ف ل ــــــم  َيِعــــــِب     َوَنــــــلََّم َإــــــلَّى اللَّــــــا َعل ي ــــــاِ  الــــــنَّ   ن َســــ

 .اْلم ْفِطر  َعل ى الصَّاِئٍم   الصَّاِئم  َعل ى اْلم ْفِطٍر، َو

ــلين البخـــــــار   ــم احلـــــــدي    ،)إـــــ ــح لـــــــا  ،1947رقـــــ  ،واللفـــــ

  .، 1118) - 98رقم احلدي   ،وإلين مسلم
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 :3سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

الصــــــيام واإلفطــــــار يف جـــــواز  هـــــعا احلــــــدي  يـــــد  علــــــى    -1

   .السفر

يف هـــــعا احلــــــدي  دليـــــل علــــــى    اإلنـــــسم ديــــــن اليســــــر     -2

املســـافر     ـــاء     فوالســـماحة  فلـــم يشـــدد يف الصـــيام يف الســـفر    

  .وقضى يف األيام األ ر ،و    اء  فطر  إام

 اإلنسميف اجلمان يف الدبر حرام 

ــي   -42 ــن    ِبـ ــا     َعـ ــا  َعن ـ ــَرة  َرِعـــَي اللَّـ ــلَّى اللَّـــا     َعـــٍن ،ه َري ـ ــي  َإـ النَِّبـ

ــلََّم  ــِا َوَنــ ــاَ : َعل ي ــ ــي   "ق ــ ــاَمَع ام َر  َتــــا  ِفــ ــا  ٍ ل ــــى َرج ــــل  َجــ    َين  نــــر  اللَّــ

 ".د ب ٍرَها

 وإللا األلباني . ،1923رقم احلدي   ،)ننن ابن ماجا

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 
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 من فوائد هعا احلدي :

أل  هـــــعا الفعـــــل     الـــــدبر  اجلمـــــان يف قـــــد حـــــرم   اإلنـــــسم  -1

منـــاقا ملـــا فطــــر ا  النـــا  عليــــا، ثـــم هــــو نـــبب لألمــــراض،      

 . وقبل سلا نبب ملق  ا  ونخطا وغضبا ولعنتا

ــدي      -2 ــعا احلـ ــي هـ ــا   يقتضـ ــا يف دبرهـ ــى زوجتـ ــن  تـ ــد   مـ فقـ

ــب  ــا ل ضــــب ا  عــــز وجــــل     ، مثــــا  مبينــــا  ارتكــ  ،وعــــرَّض نفســ

 .ثمالنصوف من سلا اإل التوبةالواجب عليا ف

األمـــام ج ـــة مـــن   ايف قبلـــ زوجتـــا  تيـــا للرجـــل املســـلم  ةـــوز -3

 فــ سا كـــا  الـــو ء   حمـــس  للـــو ءلــي   الـــدبر لكـــن و ، و اخللــف 

ــد   ــع الولــ ــو موعــ ــر ، وهــ ــاز  يف الفــ ــن   ،جــ ــا  مــ ــواء كــ ــة  نــ ج ــ

 .األمام  و اخللف

 

 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9%22


  87   
 

 

 

  5ج مختارات من السنة 
 

بعد  جد املاء يف الوق  سا واملتيمم ماسا يفعل 

 الفراغ من الصسة

ــْلا  َنــــِعي ٍد   ِبــــي َعــــن   -43 َرَ  َ ــــق ــــاَ :   ،َرِعــــَي ا ن َعن ــــا     ٍرد خ ــ

ا َمـــمََّتَيف    اءاَ  َمع  َمـــا َمـــي ل ـــةن َوِت الصَّـــس ف َلَضـــَر  َنـــف ر  ِفـــي  ٍ ج ـــس َر

ــِع اَد َعــــأ ف   وْقــــِ اْل ِفــــيمــــاَء مَّ َوَجــــَدا اْلا، ث ــــَيَصــــلَّف   دا    ي بــــا ي َإــ

 اِ  َرن ـــو َ مَّ  َتَيــا  ي ِعــِد اآلَ ـــر ، ث ــ  م  ل ــ َء، َوالو ع ـــو َو ة  َحــد ه َما الصَّــس   

ــلََّم َإـــلَّى اللَّـــا  ــِا َوَنـ ــف   ـا ل ـــ ا ِلـــا َسَرك َعف ـــ  َعل ي ـ ــد ل ـــ   ِعلَّـــاَ  ِلق ـ : م  ي ِعـ

ل ــــا  األج ــــر  : "اَ  ِلآلَ ــــٍروق ــــ ،"ت ا س ج ز  ت ــــا  َإــــ  ة  َو َإــــب َ  السصــــنَّ"

  ".َمرََّتي ٍن

ــي داود   ــنن  بـــ ــدي   ،)نـــ ــم احلـــ ــح  ،338 رقـــ ــاواللفـــ ــنن و ،لـــ نـــ

 األلباني . وإللا ،433 رقم احلدي  ،النسائي

 هو: ،راو  هعا احلدي 

 نــــعد بــــن مالــــا بــــن نــــنا  األنصــــار       ، بــــو نــــعيد اخلــــدر    

ــي ــد  ،اخلزرجــ ــلابة  حــ ــروفني الصــ ــائ م ،املعــ ــا   و   ،وعلمــ كــ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ــو  ا    ــلَّمَ مشـــاهد  اخلنـــدق، و ـــ د مـــع رنـ ــِا َوَنـ  َإـــلَّى اللَّـــا َعل ي ـ

 حديثا. 1170 السنة  لا يف كتب غزوة، وروى عشرة تنـث

ــعيد اخلـــــدر       ــات  بـــــو نـــ ــا   مـــ هــــــ يف 74نـــــنة  َرِعـــــَي ا ن َعن ـــ

  . البقيعود فن ب ،غ  سلا  : وقيل ،ننة 86وعمر   ،املدينة

 من فوائد هعا احلدي :

ــعادة  فليســــ   إلا -1 ــماحة والســ ــن الســ ــسم ديــ ــا   نــ ــقة،  فيــ مشــ

ــة  ــدت احلاجـ ــا و جـ ــاىل  وحيثمـ ــ   ا  تعـ ــرن  فـ ــا  يشـ ــرص ك مـ ــن الـ مـ

 .نف البرعا اإلنسا  املسلم  فيؤدي ا   عبادة مور التتيسر با 

يف  و  و  ةــــد   املــــاَء َدق ــــف     مــــنيفيــــد هــــعا احلــــدي     -2

 ،صــــلىوي ،تــــيمموي ،الطيــــب تط ــــر بالصــــعيد   ي  فعليــــا الوقــــ 

بعـــد   الوقـــ    وجـــد املـــاء يف   سا  يعيـــد الصـــسة  ةـــب عليـــا        و

ــن   ــا مـ ــسةفراغـ ــا  ،الصـ ــسة    سا مـ ــو يف الصـ ــاء وهـ ــر املـ ــا   حضـ ف نـ

ــاء    ــارة املـ ــلي بط ـ ــأ ويصـ ــا ويتوعـ ــا    يقطع ـ ــب عليـ ــا   ةـ ــد  ألنـ قـ

لعمــوم قولــا تعــاىل: )ف ل ــم  َتِ ــد وْا َمــاء ف َتَيمَّم ــوْا َإــِعيدا            وجــد املــاء 

  . 6جزء من اآلية  ،نورة املائدة) ،  ي با   
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 فضل العناية بالبنات

ق ـــاَ : ق ـــاَ  َرن ـــو    اللَّـــِا َإـــلَّى       ،َرِعـــَي ا ن َعن ـــا   َعـــن    َنـــ   -44

ــلَّمَ  ــِا َوَنــ ــا َعل ي ــ ــة      :اللَّــ ــَو اْلَ نَّــ ــا َوه ــ ــ     َنــ ــاٍرَيَتي ٍن َدَ ْلــ ــاَ  َجــ ــن  َعــ "َمــ

 ك َ اَتي ٍن َو  َ اَر ِبٍ إ َبَعي ِا". 

ــامع ال مــــــــع  ــدي   ،)جــــــ ــم احلــــــ ــا ،1914رقــــــ ــح لــــــ  ،واللفــــــ

ــلم ــلين مســــــ ــدي   ،وإــــــ ــم احلــــــ ــا   ، 2631)- 149رقــــــ وقــــــ

ــب      ــن غريـــ ــا:  حســـ ــدي  بأنـــ ــعا احلـــ ــن هـــ ــع  عـــ ــام ال مـــ  ،اإلمـــ

 وإللا األلباني .

 :3نب  سكر الراو  يف احلدي  برقم

 من فوائد هعا احلدي :

 تــــربيت نو    ،وجــــود البنــــات نعمــــةيفيــــد هــــعا احلــــدي      -1

 واإلحسا   لي ن حبسن النية نبب لد و  اجلنة.   ،ن لة

العنايــــة بالبنــــات والتقـــــر   ىل    ــــ  هــــعا احلــــدي  علــــى      -2

   ا  باإلنفاق علي ن بطيب النف .
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 واخلرو  منا د و  املس ددعاء 

ــو      ق ــــاَ : 000ح َمي ــــٍد َرِعــــَي ا ن َعن ــــا   َعــــن    ِبــــي  -45 ق ــــاَ  َرن ــ

ــلََّم: "   اِ  ــِا َوَنـ ــلَّى ا ن َعل ي ـ ــِ دَ  َإـ ــد كنم  امل س ـ ــَل  َحـ ــل   ٍ َسا َدَ ـ : ف ْلَيقنـ

ــا  ــي   !مَّللَّ  ـ ــَتن  ِلـ ــل    اْفـ ــَرَ ، ف ْلَيقنـ ــا ، َوٍ َسا َ ـ ــَواَ  َرح َمِتـ ــمَّ: ا  ب ـ ــي  !للَّ ـ  ٍ ن ـ

 ". ن ألنا  ِمن  ف ض ِلا 

  . ، 713) - 68رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 هو: ،راو  هعا احلدي 

َرِعــــــَي ا ن َعن ـــــا ، مشــــــ ور   بـــــو  يـــــد الســــــاعد  األنصـــــار     

ــا ــاو ،بكنيتـ ــن     ا تلـــف يف ا ـ ــع د بـ ــن َنـ ــد الـــر ن بـ ــل: عبـ فقيـ

ــعر بــن نــعد     ــعر، وقيــل: املن ــاء  إــلا  َرن ــو  ٍ    حــدهــو و ،املن  فق 

  َإلَّى ا ن َعل ي ِا َوَنلََّم. اِ 

ــويف ــورة نـــنة     تـ ــة املنـ ــَي ا ن َعن ـــا  يف املدينـ ـــ 60َرِعـ ــل ،هـ غـــ   وقيـ

 سلا.  
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 من فوائد هعا احلدي :

ــ د واخلــــ    ل -1 ــة د ــــو  املســ ــد تعــــددت  دعيــ ــاقــ مــــن  ،رو  منــ

لمســــلم    يصــــلي  لواألفضــــل   ،بين ــــا مــــا ورد يف هــــعا احلــــدي    

ــى   ــلم علـ ــو ٍ ويسـ ــد  اِ  َرن ـ ــا  عنـ ــرو  منـ ــ د واخلـ ــو  املسـ ــم  ،د ـ ثـ

ــَواَ   اْفـــَتن  ِلـــي  !مَّللَّ  ـــا عنـــد د ـــو  املســـ د هـــعا الـــدعاء: "  يقـــو   ب ـ

ــا  ــو و ،"َرح َمِتـ ــدعاء:  "    يقـ ــا هـــعا الـ ــرو  منـ ــمَّا عنـــد اخلـ  ٍ ن ـــي  !للَّ ـ

النَِّبــي  َإــلَّى اللَّــا  َعل ي ــِا      َعــنٍ كمــا ورد سلــا    ،" ن ــألنا  ِمــن  ف ض ــِلا    

ــلََّم ــر  ،َوَنـــ ــي داود  )ان ـــ ــنن  بـــ ــثس : نـــ ــدي    ،مـــ ــم احلـــ  ،465رقـــ

ــامع ال مـــع   ــم احلـــدي    ،وجـ ــا  و ،314رقـ ــنن ابـــن ماجـ رقـــم  ،نـ

ــدي   ــدي   و ،772احلـ ــم احلـ ــن   و ،773رقـ ــع  عـ ــام ال مـ ــا  اإلمـ قـ

 إلن األلباني هع  األحادي  .و ،حديثا هعا بأنا:  حسن

يبـــــدو    الســـــر يف ختصـــــيك الر ـــــة بالـــــد و  والفضـــــل   -2

هـــو:    مـــن د ـــل ا ـــت ل مبـــا ي ز ِلفنـــا  َوي ق ر ب ــــا   ىل ا         ،بـــاخلرو  

ــاء      ــت ل بابت ـــ ــر  ا ـــ ــة، و سا  ـــ ــر الر ـــ ــب سكـــ ــا  فينانـــ وجنتـــ

 وا   علم. ،الرزق احلس   فينانب سكر الفضل
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الد و  يف عند  النَّ   عل ىالصسة والسسم 

 املس د واخلرو  منا

ــن  -46 ــة   َعــــ ــَيف اِ َمــــ ــ َرِعــــ ــاَ    اا ن َعن َ ــــ ــ  : ك ــــ ــو   ق ال ــــ  َرن ــــ

ــا   ــلَّى اللَّـــ ــِا َإـــ ــلََّم اللَّـــ ــِا َوَنـــ ــى    َعل ي ـــ ــلَّى َعل ـــ ــِ َد َإـــ ــَل امل س ـــ ٍ َسا َدَ ـــ

ــاَ   َواْفــــــَتن  ِلــــــي ، س ن ــــــوِبي  َر   اْغِفــــــر  ِلــــــي " :م َلمَّــــــٍد َوَنــــــلََّم، َوق ــــ

َوٍ َسا َ ــــــَرَ  َإـــــــلَّى َعل ــــــى م َلمَّـــــــٍد َوَنـــــــلََّم،    ،"  ب ــــــَواَ  َرح َمِتـــــــا  

 ".  ب َواَ  ف ض ِلا  ، َواْفَتن  ِلي س ن وِبي  َر   اْغِفر  ِلي : "َوق اَ 

 ،واللفــــــــح لـــــــــا  ،314رقــــــــم احلــــــــدي     ،)جــــــــامع ال مــــــــع   

ــا  و ــن ماجـــــ ــنن ابـــــ ــدي    ،نـــــ ــا  اإلمـــــــام  و ،771رقـــــــم احلـــــ قـــــ

ــع   ــن   ال مـــــ ــا:  حســـــ ــدي  بأنـــــ ــعا احلـــــ ــن هـــــ ــللا و ،عـــــ إـــــ

 األلباني .

 هو: ،راو  هعا احلدي 

 م و م ـــا  ،َعل ي ـــِا َوَنــلَّمَ  اللَّــِا َإـــلَّى اللَّــا    َرن ـــو ٍ  حممــدٍ  فا مــة بنـــ  

 فا مــــة ت َدِلــــو  ،اا ن َعن َ ــــ َرِعــــَي  دةــــة بنــــ   ويلــــداملــــؤمنني 
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ــَي ــ َرِعـ ــة اا ن َعن َ ـ ــل البعثـ ــات   ،قبـ ــ ر بنـ ــ   إـ ــن وكانـ ــلَّى  الـ َإـ

 .َعل ي ِا َوَنلََّم اللَّا 

ــ   ــأكانـ ــوة   ت انشـ ــ  النبـ ــزة يف بيـ ــة وعـ ــى العفـ ــن   علـ ــنف  وحسـ الـ

ــ ، ــلَّى اللَّــا    َرن ــو َ  باهــا واختــعت  اخلل القــدوة  َعل ي ــِا َوَنــلَّمَ  اللَّــِا َإ

ــرفات ا  ــع تصـ ــنة يف مجيـ ــ   فاحلسـ ــينة   كانـ ــ ة إـ ــة  ـ ــابرة دينـ إـ

 .قانعة  اكرة  

ــلََّم   النَِّبـــيَّ:    مـــن بين ـــا ،و ـــا مناقـــب غزيـــرة ــِا َوَنـ َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـ

ٍ  َّ َهــــَعا َمل ــــٌا ل ــــم  َين ــــٍزٍ  األ ر َض ق ــــط  ق ب ــــَل َهــــِعِ  اللَّي ل ــــِة،        "ق ــــاَ : 

ــيَّ   ــلَِّم َعل ـ ــا       ي َسـ ــَتْأَسَ  َربَّـ ــاِء     ،ان ـ ــي َدةن ِنَسـ ــة  َنـ ــأ  َّ ف اِ َمـ ــَرِني ِبـ َوي َبش ـ

".  َو   َّ احل َســـَن َواحلنَســــي َن َنـــي َدا َ ـــَباِ    ه ـــٍل اجل نَّــــةِ      ه ـــٍل اجل نَّـــِة،   

ــع  ) ــامع ال مــ ــدي   ،جــ ــم احلــ ــع    ،3781 رقــ ــام ال مــ ــا  اإلمــ قــ

 األلباني . وإللا ،غريب عن هعا احلدي  بأنا:  حسن

َرِعــــَي ا ن  مـــن علــــيٍّ  َعل ي ـــِا َوَنــــلَّمَ  َإـــلَّى اللَّــــا   ا    و ن ــــ ـــا رَ َجزوََّ

ــا  ــنص ، َعن ـ ــ  نـ ــة     وكانـ ــنة و سـ ــرة نـ ــ  عشـ ــا  ـ ــوم تزوة ـ  ا يـ

 .   ر
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  ب ــــا ويكرم ــــا  َعل ي ــــِا َوَنــــلَّمَ  َإــــلَّى اللَّــــا   ِبــــيصالنََّوقــــد كــــا   

  كراما  كب ا .

ــِا  َإـــلَّى اللَّـــا  ِبـــي النََّبعـــد وفـــاة  توفيـــ  فا مـــة رعـــي ا  عن ـــا َعل ي ـ

 ،هـــــ 11 عـــام  الثالـــ  مـــن  ـــ ر رمضـــا      يف  بســـتة   ـــ ر   َوَنـــلَّمَ 

 .فرعي ا  عن ا و رعاها  ودفن  بالبقيع ليس

 من فوائد هعا احلدي :

ــتملي-1 ــدي   شــ ــعا احلــ ــى  هــ ــاء علــ ــو  املســــ د دعــ ــو:   ،د ــ وهــ

ــر  ِلـــي  " ــوِبي  َر   اْغِفـ ــي  س ن ـ ــا   ، َواْفـــَتن  ِلـ َوي ْقـــَر  هـــعا   ،"  ب ـــَواَ  َرح َمِتـ

   .َعل ي ِا َوَنلََّم َإلَّى اللَّا  عل ى النَّ  السسم الصسة والدعاء بعد 

   كما يلي:اللَِّا  َرن و ٍ  فضل  ريقة للصسة على 

ــَمــــٍد، ك مَّــــَلى حٍ  م ل ــــَعٍد َومَّــــَلى م ل ــــل  َعمَّ َإــــ  ــــللَّا "-   َ  لَّي ا َإــ

ــى ٍ ل ــــَع ــى حٍ  ٍ ل ــــَعَم، َوي اِهَرب ــ ــٍ  َم،ي اِهَرب ــ ــِ دا َمي ــــِما  َحنَّــ ــللَّدا، ا ي ــ مَّ   ــ

ــ ــاٍرْأ َعَبـــ ــَلى م ل ـــ ــَعٍد َومَّـــ ــَلى حٍ  م ل ـــ ــٍد، ك مَّـــ ــاَرا َبَمـــ ــَ  َعْكـــ ى ل ـــ

 ." داي ِ دا َمي ِما  َحنََّم، ٍ ي اِهَرب ى حٍ  ٍ ل َعَو َم،ي اِهَرب ٍ 



  95   
 

 

 

  5ج مختارات من السنة 
 

ــار   ــلين البخـ ــدي    ،)إـ ــم احلـ ــح  ،3370رقـ ــاواللفـ ــلين  ،لـ وإـ

 .  406) -66رقم احلدي   ،مسلم

ك َمـــا َإـــلَّي َ    ،َإـــل  َعل ـــى م َلمَّـــٍد َعب ـــِدأ  َوَرن ـــو ِلا     مَّ   ـــللَّا "-  

ــاٍرْأ َعل ــــى م َلمَّــــٍد ،َعل ــــى ٍ ب ــــَراِهي َم ــا  ،َوَعل ــــى حٍ  م َلمَّــــٍد ،َوَبــ ك َمــ

رقـــم  ،)إـــلين البخـــار   ،" َوحٍ  ٍ ب ـــَراِهي َم َباَرْكـــَ  َعل ـــى ٍ ب ـــَراِهي مَ  

    .6358 احلدي 

ك َمــــا َإــــلَّي َ   ،لَّلــــ  مَّ َإــــل  َعل ــــى م َلمَّــــٍد َو  ز َواِجــــِا َوس ر َيِتــــاِ ا  -  

ك َمـــا   ،َوَبـــاٍرْأ َعل ـــى م َلمَّـــٍد َو  ز َواِجـــِا َوس ر َيِتـــاِ     ،حٍ  ٍ ب ـــَراِهي َم َعل ـــى

 ٍ نَّا  َحِمي دا َمِ ي دا".   َباَرْكَ  َعل ى حٍ  ٍ ب َراِهي َم

ــار   ــلين البخـ ــدي   ،)إـ ــم احلـ ــح  ،3369 رقـ ــاواللفـ ــلين  ،لـ وإـ

    .، 407) - 69رقم احلدي   ،مسلم

 .  "لَّل  مَّ َإل  َعل ى م َلمٍَّد َوَعل ى حٍ  م َلمٍَّدا  -د 

 .وإللا األلباني  ،1292 رقم احلدي  ،ننن النسائي)

ــو :   -2 ــى الرنــ ــسة ا  علــ ــى إــ ــو  ا   معنــ ــيم ا  لرنــ  ،تع ــ

ــاؤ  عليـــا  ــى  ،وثنـ ــد:    مَّ  ـــللَّا ومعنـ ــل علـــى حممـ َع ِّم ـــا  يف  مَّ  ـــللَّا إـ

 الدنيا واآل رة مبا يلي  با.
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الســــسم عليـــا  ي ــــا الــــن   : عل ـــى الــــنَّ   مـــن إــــي  الســــسم   -3

 و  ،َ  اِ و ن ـــــ ا َرا  َيـــــ ي ـــــل م  َعس لسَّـــــ ا  و  ،ور ـــــة ا  وبركاتـــــا 

ــا  ــل م  َعس لسَّــ ــي ــ ــ  ا  اا  َيــ ــا  و  ،نــ ــم  َعس لسَّــ ــالنَّ ىل ــ ــسم  ،ي ِبــ  والســ

مـــن  يـــة  عـــن  ريـــ  املسئكـــة الكـــرام علـــي م الســـسم الـــنَّ لَّ   لَّـــَبي 

 ،1282رقــــم احلــــدي   ،نــــنن النســــائيان ــــر ) ،بقعــــة يف العــــا 

مــــن    اِ   َرن ــــو َ    لنــــب َت وكــــعلا الصــــسةن ،وإــــللا األلبــــاني 

رقـــــم احلــــــدي    ،نـــــنن  بـــــي داود  ان ـــــر  ) ،مكـــــا  يف العـــــا   

  .األلبانيإللا و ،2042

 املس د د و من حدا  

النَِّبــــي   ا َعــــٍنَمــــ  ن َع ا ن َيِعــــَعــــن  َجــــاِبٍر ب ــــٍن َعب ــــِد اللَّــــِا رَ    -47

َمــــــن    ك ــــــَل اْلَبَصــــــَل   ": 000ق ــــــاَ  ،َإــــــلَّى اللَّــــــا  َعل ي ــــــِا َوَنــــــلَّمَ   

ف ــــــٍ  َّ اْلَمسِئك ــــــة    َيْقــــــَرَبنَّ َمس ــــــِ َدَنا ف ــــــس   َم َواْلكنــــــرَّاَ َوالثصــــــو 

 ".َتَتأ سَّ  ِممَّا َيَتأ سَّ  ِمن ا  َبن و حَدَم

ــلم) ــلين مســــــ ــدي    ،إــــــ ــم احلــــــ ــح  ، 564) - 74رقــــــ واللفــــــ

  .، 854 رقم احلدي  ،إلين البخار و  ،لا
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 :22سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

 و ةــــــــب علــــــــى مــــــــن  كــــــــل بصــــــــس   و ثومــــــــا  نيلــــــــا         -1

حتــــــــى   يــــــــؤس  املصــــــــلني        ةتنــــــــب املســــــــ د   حنوهمــــــــا

ــا ال ــةبرائلتـــــــــ ــلني كري ـــــــــ ــن حس  املصـــــــــ ــد حس    ، ومـــــــــ فقـــــــــ

 .املسئكة

ــوز  -2 ــو   ةــ ــد   د ــ ــن عنــ ــ د ملــ ــة  املســ ــة رائلــ ــؤس  كري ــ تــ

الـــد ا ،  و الـــروائن الكري ـــة الـــ  تنبعـــ  مـــن      مثـــل املصـــلني، 

ــا   و  ،اجلســـــد،  و املسبـــــ  املنتنـــــة اجلـــــوار  الـــــ  تصـــــدر من ـــ

 د ـــو  تفقـــد نفســـا قبـــل      يفعلـــى املصـــلي      الرائلـــة الكري ـــة 

 .فيأثم بعلا  املسئكةو حتى   يؤس  املصلني  املس د

ــدي  علـــــــــى     ـــــــــ -3 ــعا احلـــــــ ــتعدي   هـــــــ ــا   ســـــــ اإلنســـــــ

للــــــــعها   ىل املســـــــ د بالط ــــــــارة وال ســـــــل وحســــــــن    املســـــــلم 

ــ ــوء والتطي لـــــــ ــالوعـــــــ ــا   ،لب والت م لـــــــ ــن الثيـــــــ ــب   حســـــــ  ولـــــــ

 .و ن ف ا
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 املساجديف    ةوز  نشاد الضالة

ــَي اللَّـــا ه َري ـــَرة     ِبـــي َعـــن   -48     الل لـــِاق ـــاَ  َرن ـــو  َيقنـــو   :  ،َعن ـــا  َرِعـ

َين ش ــــد  َعــــال لة  ِفــــي    س َمــــن  َنــــِمَع َرج ــــ  " :َإــــلَّى اللَّــــا  َعل ي ــــِا َوَنــــلَّمَ   

اْلَمَســـاِجَد ل ــــم  ت ــــب َن   ف ــــٍ  ََّ  َهــــا الل لـــا  َعل ي ــــا  َردََّ    :ف ْلَيقنــــل   ِ ِداْلَمس ـــ 

 ".ِلَ َعا

  . ، 568)- 79 رقم احلدي  ،)إلين مسلم 

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

عــــز   املســـاجد هـــي  ـــ  بقــــان األرض و حب ـــا  ىل املـــوىل        -1 

يف اإلنــــسم  في ــــب  رفيعـــة ومنزلــــة  ،عاليــــة مكانـــة وجـــل  فلــــ ا  

 احملاف ة على حرمت ا.

ــالة   -2 ــاد الضــــ ــوز  نشــــ ــودة و   ةــــ ــياء املفقــــ ــوا  و األ ــــ  األمــــ

ــاجد   تـــــ   ب تعريـــــفال و  ،الضـــــائعة ــا يف املســـــاجد  أل  املســـ  ـــ

ــعلا،  ــر ا    ولـ ــة سكـ ــا بنيـــ  إلقامـ ــا   صـ  وقـــراءة و اعتـــا وعبادتـ

ــا    ــر علــــوم دينــ ــا ولنشــ ــة  مــــا  ،كتابــ ــور علــــى  ورقــــة الكتابــ للعثــ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 و  ،للمســـ د  اجلـــدار اخلـــارجي  علـــى   ـــاقيوتعلاأل ـــياء املفقـــودة  

  بعلا. فس بأ  للمس د  على البا  اخلارجي

و   ،ا    يعبـــــد في ـــــا غـــــ  ا     عبـــــادة  املســـــاجد بيـــــوت  -3

 ومـــن يد لـــا  بـــد    ةعـــل عملـــا  الصـــا       ،   ا في ـــا  يـــدعى 

َتــد ع وا َمــَع اللَّــِا    س اْلَمَســاِجَد ِللَّــِا ف ــ  َو   َّ ىل: )قــا  تعــا  عــز وجــل    

 حـــدا   َين ش ـــَد   فـــس ةـــوز     18اآليـــة  ،اجلـــن)نـــورة   ،   َحـــدا 

ــا  ــالتا في ـ ــا    و ،عـ ــأ  النـ ــن يسـ ــع مـ ــن  ـ ــالتا مـ ــ دامليف  عـ   سـ

عقوبــــة لــــا علــــى   فعليــــا    يــــدعو عليــــا حتــــى   ةــــد عــــالتا       

   .يف هعا الشأ  لتعاليم اإلنسم الفتا 

 القنوت يف إسة الوتردعاء 

ــ -49 ــَلاْلٍن َعــ ــ ٍنَســ ــَع ٍنب ــ ــ  ن َع ا ن َيِعــــَر يٍِّلــ ــاَ : ،اَمــ ــي  ق ــ  َعلََّمِنــ

ــو    ــو       َرن ـ ــلََّم ك ِلَمـــاٍت   قنـ ــِا َوَنـ ــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـ ــِا َإـ ــي اللَّـ ِت قنن ـــو  لن  نَّ ِفـ

ــٍوت ٍر ــِدِني  ا " :اْلــ ــمَّ اه ــ ــي  للَّ  ــ ــاِفِني  ِفــ ــَدي َ ، َوَعــ ــي  َمن  َهــ ــَ ، ِفــ َمن  َعاف ي ــ

َ ـــرََّما   َوِقِنـــي  َمـــا   ع ط ي ـــَ ،   ِفي  َمن  َتَولَّي ـــَ ، َوَبـــاٍرْأ ِلـــي   ِفـــي   َوَتـــَولَِّني 

ــي َ  ــا ،     ْقَضـــ ــى َعل ي ـــ ــى  َو   ي ْقَضـــ ــا  َتْقِضـــ ــن   َوٍ نَّـــ ــِع ص َمـــ ــا     َيـــ  نَّـــ

 ".َ وَّال ي َ ، َو   َيِعزص َمن  َعاَدي َ ، َتَباَرْكَ  َربََّنا َوَتَعال ي 
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جـــــامع و ،واللفـــــح لــــا  ،1425 رقـــــم احلــــدي   ،)نــــنن  بــــي داود  

 رقـــم احلـــدي    ،ونـــنن النســـائي   ،464 رقـــم احلـــدي    ،ال مـــع 

ــا و ،1745 ــن ماجــ ــنن ابــ ــدي    ،نــ ــم احلــ ــام   ،1178 رقــ ــا  اإلمــ قــ

 األلباني . وإللا ،ال مع  عن هعا احلدي  بأنا:  حسن

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــَلاْل ــ ن َســ ــَع ن ب ــ ــَر يٍِّلــ ــ  ن َع ا ن َيِعــ ــو  اَمــ ــي   هــ ــد القر ــ ــو حممــ  بــ

ــا ي، ِنـــ  ــا  َعل ي ـــِا َوَنـــلَّمَ    ط رنـــو  ا ب ا ـ ابـــن ابنتـــا  و َإـــلَّى اللَّـ

نصـــــف مــــــن  يف ال َدِلـــــ و  ،اَمــــــ  ن َع ا ن َيِعـــــ َر فا مـــــة الزهـــــراء،  

ـــ  3رمضـــا  نـــنة   َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنـــلََّم ، فلنكـــا رنـــو  ا هـ

ــد  بويــــ      ــ  ولــ ــو  كــ ــنا، وهــ ــا  حســ ــا و ــ رو  عنــــا يف و ،ابريقــ

 حديثا . 13كتب السنة 

ــا  حريصــــــا  كــــــا   علــــــى حقــــــن دمــــــاء املســــــلمني  عــــــاقس حليمــــ

ــدت م ـــ    ،ووحـ ــا تنازل ــى سلـ ــاهد علـ ــ   ـ ــة  ا و ـ ــة ملعاويـ ــن اخلسفـ عـ

دت ج ـــودهم،  كـــا  سلـــا فا ـــة  ـــ  علـــى املســـلمني   س توحََّـــ      و

ــام  ــي عـ ــة 41و ـ ــام اجلماعـ ـــ عـ ــا    هـ ــلمني فيـ ــة املسـ ــان كلمـ  جتمـ

 .َرِعَي ا ن َعن ا  معاوية وهو على  ليفة واحد
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َعـــن  مـــن بين ـــا: مـــا ورد  ،كـــث ة َرِعـــَي ا ن َعن ـــا  احل َســـٍن ومناقـــب

ــِا َوَنـــلَّمَ  ٍ َرن ـــو  ــِا َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـ احل َســـن  َواحلنَســـي ن  "  ق ـــاَ : نـــا  اللَّـ

 ".  اجل نَِّةَني َدا َ َباِ    ه ٍل 

ــع  ) ــامع ال مــ ــدي    ،جــ ــم احلــ ــع    ،3768رقــ ــام ال مــ ــا  اإلمــ قــ

 إللا األلباني .و ،إلين عن هعا احلدي  بأنا:  حسن

هـــــ  50، وقيــــل نـــنة  هــــ   49نــــنة  َرِعــــَي ا ن َعن ـــا   احل َســـن   تـــويف 

ــا  عمــــر    ــا 47وكــ ــد جبانــــب  مــــا      ،عاًمــ ود فــــن يف بقيــــع ال رقــ

 .اَم  ن َع ا ن َيِعَر فا مة الزهراء

 من فوائد هعا احلدي :

ــن      -1 ــو  مــ ــل  صــ ــسة يف حمــ ــدعاء يف الصــ ــو الــ ــوت: هــ القنــ

ــام، و ــوتر  القيـ ــوت الـ ــن رَ قنـ ــ  عـ ــ  يثبـ ــِا    اِ  ٍ و ن ـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ َإـ

 ا ن َيِعـــَراحلســن بــن علــي    علَّــم  ، ولكنــا  بطريقــة موثوقــة   َوَنــلَّمَ 

ــ  ن َع ـــ  اَمـ ــعا ال ــوتر  هـ ــوت الـ ــا يف قنـ ــدعو بـ ــلم  ف  دعاء يـ ــا  املسـ لإلنسـ

    .   يقن   حيانا 

ــوتر     -2 ــسة الـ ــن إـ ــ ة مـ ــة األ ـ ــو  يف الركعـ ــوت يكـ ــاء القنـ دعـ

 . يضا  ةوز قبل الركونوبعد الركون، 



  102   
 

 

 

  5ج مختارات من السنة 
 

َمن  ِفـــي  َمن  َهـــَدي َ ، َوَعـــاِفِني ِفـــي  للَّ  ـــمَّ اه ـــِدِني ا " هـــو: ،دعـــاء القنـــوت

ــاٍرْأ ِلـــي َمن  َتَولَّي ـــَ ، ِفـــي  َعاف ي ـــَ ، َوَتـــَولَِّني  ــا   ع ط ي ـــَ ، َوِقِنـــي ِفي  َوَبـ  َمـ

ــي َ  ــا ،    َ ـــرََّما ْقَضـ ــى  َو   ي ْقَضـــى َعل ي ـ ــن   َوٍ نَّـــا  َتْقِضـ ــِع ص َمـ  نَّـــا     َيـ

 ".وَّال ي َ ، َو   َيِعزص َمن  َعاَدي َ ، َتَباَرْكَ  َربََّنا َوَتَعال ي َ 

 حكم قضاء إسة الوتر

ــن   -50 ــي َعــــ ــِعي ٍد   ِبــــ ــْلا  َنــــ ــا      ٍرد خ ــــ ــَي ا ن َعن ــــ ــاَ :   ،َرِعــــ ق ــــ

ــِا َإــــلَّى اللَّــــا َعل ي ــــِا َوَنــــلَّمَ  َرن ــــو   ق ــــاَ   ــٍن" :اللَّــ ــاَم َعــ ــ َمــــن  َنــ ٍوت ٍر اْلــ

   ."ان َتي ق ح َوٍ سا   ف ْلي َصل  ٍ َسا َسك َر    و  َنِسَيا 

 ،واللفــــــــح لـــــــــا  ،465 رقــــــــم احلــــــــدي    ،جــــــــامع ال مــــــــع   )

ــم احلـــــــــدي  ،نـــــــــنن  بـــــــــي داودو ــن و ،1431 رقـــــــ نـــــــــنن ابـــــــ

 األلباني . وإللا ،1188 رقم احلدي  ،ماجا

 :43سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــدي        -1 ــاهر هــــعا احلــ ــن يقتضــــي ظــ ــوتر  مــ ــسة الــ تــــرأ إــ

ــتيقح   ايقضــــــــ  فعليــــــــا     يلنــــــــوم  و نســــــــيا   و  سا  ، سا انــــــ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ــاسكر ــا    ،هـ ــب قولـ ــارا   مبوجـ ــيس   و ن ـ ــا  لـ ــ  كـ ــلَّى  يف    وقـ َإـ

ــلَّمَ   ــِا َوَنـ ــا َعل ي ـ ــا   ": اللَّـ ــاَم َعن َ ـ ــس ة    و  َنـ ــَى َإـ ــن  َنِسـ ــا        َمـ ف ك فَّاَرت َ ـ

- 315رقــــم احلــــدي   ،)إــــلين مســــلم ،"ي َصــــلَِّيَ ا ٍ َسا َسك َرَهــــا

(684 ، .   

وغلبـــــا   ،ن نـــــام و  يـــــوتر  مـــــ مـــــن العلمـــــاء مـــــن قـــــا :         -2

ــوم ــ  الضــــــلى       النــــ ــوتر يف وقــــ ــاء الــــ ــرن لــــــا قضــــ ــا يشــــ  ،ف نــــ

ــة رعــــــــي ا  عن ــــــــا:      ــفعا بركعــــــــة، حلــــــــدي  عائشــــــ ويشــــــ

ــل لى َإـــــ     َو ــل لَم ٍ َسا َإـــ ــِا َوَنـــ ــا  َعل ي ـــ ــل لى الل لـــ ــِا َإـــ ــي ل الل لـــ ــاَ  َنِبـــ ة  س ك ـــ

ــبََّ ــا    َحـــ ــَداٍوَم َعل ي َ ـــ ــن      ،     ي ـــ ــعا َعـــ ــو ما   و  َوَجـــ ــا  َنـــ ــاَ  ٍ َسا غ ل َبـــ َوك ـــ

 ،ِقَيـــــــاٍم الل لي ـــــــٍل َإـــــــل لى ِمـــــــن  النَلَ ـــــــاٍر ِثن َتـــــــي  َعش ـــــــَرة  َرْكَعــــــــة        

  . ، 746)- 139رقم احلدي   ،)إلين مسلم

لإلنســــا  املســــلم     تــــار مــــا  ــــب مــــن الــــر يني اللــــعين       -3

ــا  سكرت  ــا حنفـــــ ــو    مـــــ ــعا اخلصـــــ ــو   ب ـــــ ــر   األو  هـــــ   َّ    الـــــ

  وا   علم. ،األرجن
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 الوتر من  حكام إسة

ــاِبر    -51 ــن  َجـــ ــا  َعـــ ــَي ا ن َعن ـــ ــاَ     ،َرِعـــ ــاَ : ق ـــ ــو   ق ـــ ــِا  َرن ـــ اللَّـــ

ــلَّى اللَّـــــا  َعل ي ـــــِا َوَنـــــلََّم:     َم ِمـــــن  حِ ـــــٍر  َيقنـــــو    َمـــــن  َ ـــــاَ        "َإـــ

ــٍل ــو   اللَّي ــــ ــو   ِتر  ف ْلي ــــ ــَع      َيقنــــ ــن    ِمــــ ــا ، َوَمــــ ــَر    وَّل ــــ ــو   َم حِ ــــ ِتر  ف ْلي ــــ

ــلٍ  ــَر اللَّي ـــــ ـــ   حِ ـــــ ــٍ  َّ َإــــ ــ  و   س ة ف ـــــ ــٍل َمش ـــــ ــٍر اللَّي ـــــ ــا  حِ ـــــ َدٌة، َوَسِلـــــ

  ".  ْفَضل 

  . ، 755)- 162رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 :22سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــدي     -1 ــَعا احلـ ــد  يف َهـ ــٍوت ٍر    ي و َجـ ــْأِ َ  اْلـ ــى    َّ َتـ ــٍرينا َعل ـ ــلا َإـ َدِليـ

 ،حِ ـــَر اللَّي ــــلٍ  يف ِلَمـــن  َوِثــــَ  ِباِلان ـــِتيق اظِ   ،ٍ ل ـــى حِ ـــٍر اللَّي ــــٍل   ْفَضـــل    

 .َيِث   ِبَعِلا  ف التَّْقِديم  ل ا    ْفَضل    َو   َّ َمن  

 و  الليـــل ثــــم  وتـــر، ثــــم بـــدا لــــا    يصــــلي      حــــد  سا إـــلى  -2

ــر الليــــل  ــاء، ركعــــتني    ،ح ــ ــلى مــــا  ــ ــتني، و  يعيــــد   ،إــ ركعــ

 .الوتر
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ــ  -3 ــسة وقــ ــوتر إــ ــد  الــ ــد ل    بعــ ــسة داء    يــ ــاء،  إــ العشــ

ــا مستــــد  ىل  و َإــــلَّى اللَّــــا  َعل ي ــــِا َوَنــــلََّم:      لقولــــا الف ــــر  لــــون نــ

ــِبل وا  " ــر وا ق ب ـــَل      ت ص ـ ــلم)إـــلين  ،"  و ِتـ  160رقـــم احلـــدي    ،مسـ

  ٍ َسا   ل ـــَع اْلف   ــــر  "َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنـــلََّم:     لقولـــا  و ،  ، 754)-

ــلص َإــــ   ــَب كنــ ــد  َسَهــ ــٍلس ف ق ــ ــٍوت ر  ،ِة اللَّي ــ ــو      َواْلــ ــَل  نلنــ ــأ و ِتر وا ق ب ــ ٍن ف ــ

ــٍر ــع ) ،"اْلف   ــــ  وإــــــللا ،469 رقــــــم احلــــــدي  ،جــــــامع ال مــــ

 األلباني .

 باملعصية اْلم َ اَهَرِة ِمَنالتلعير 

َ  َرن ـــو     : َنـــِمع    َيقنـــو  ،َعـــن    ِبـــي ه َري ـــَرة  َرِعـــَي اللَّـــا  َعن ـــا       -52

ــلََّم َيقنـــــو   ــِا َوَنـــ   َّكنـــــلص  نمَِّتـــــي م َعـــــاف ى ٍ "  : اللَّـــــِا َإـــــلَّى اللَّـــــا  َعل ي ـــ

 ،س اْلم َ ـــاَهَرِة      َيع َمـــَل الرَّج ـــل  ِباللَّي ـــٍل َعَمـــ     اْلم َ ـــاِهٍريَن، َوٍ  َّ ِمـــنَ 

ــمَّ ي ص ـــِبن   ــد  َنـــَتَر   اللَّـــا    ث ـ ــو   َوق ـ َعِمْلـــ   اْلَباٍرَحـــة    ،  س َيـــا فنـــ  :   ف َيقنـ

ك ـــَعا َوك ـــَعا، َوق ـــد  َبـــاَت َيس ــــت ر    َربصـــا ، َوي ص ـــِبن  َيْكِشـــف  ِنــــت َر        

 ". اللَِّا َعن ا 

ــار   ــلين البخـ ــدي    ،)إـ ــم احلـ ــا  ،6069رقـ ــح لـ ــلين  ،واللفـ وإـ

  .، 2990) - 52رقم احلدي   ،مسلم
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 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

   يتســــ  بســـ  ا  عــــز وجــــل،   ىل املســـلم  اإلنـــسم يــــدعو   -1

ــا بينـــا وبـــني ربـــا مـــن   و    مـــد ا  علـــى العافيـــة، و   يتـــو  فيمـ

فــــــ   ا  يتــــــو  ، و سا تــــــا   ىل ا   ة الــــــ  ارتكب ــــــاعصـــــي امل

 .يف الدنيا واآل رة س  عليا وي

وعـــدم  علـــى نفســـا  ا   َّ السَّـــت ر  وىل بـــ علـــم  ياملســـلم     علـــى -2

ــ ا  ب ــية ا عــ ــد السصــــلطا  املعصــ ــ   عنــ ــع  و غــ ــزم علــــى ، مــ  العــ

ــو      ــعَّنب، وتكــ ــى الــ ــدم علــ ــة والنَّــ ــا يف التَّوبــ ــا  نيَّتــ ــود  نــ  ىل  يعــ

فـــ  َّ  املعصـــية ف ـــعا  وىل بــا مـــن ا عـــ ا  ب   املعصــية مـــرة   ـــر  

بصـــــــدق   سا تـــــــا  و نــــــا   ىل ربــــــا  توبــــــة اإلنســــــا    ا  يقبــــــل  

 .و  س 

 عطــــا    :   ،تعــــاىل مــــن عافــــا  ا   يهــــ :ىمعــــاف كلمــــة  -3 

اْلم َتَمت ــــع  ِبالَعاِفَيــــِة     ف ــــو:    ا  العافيــــة والســــسمة مــــن املكــــرو   

ــا ي  ـــر معصـــيتا ويالـــع   هـــو: ،ا ـــاهرو  ،َوالسَّـــس َمِة كشـــف مـ
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ويســـت   بع مـــة ا  عـــز وجـــل      ،لـــد  ب ـــا تفي  نـــ  ا  عليـــا 

حبـــــ  ا  ورنـــــولا، ويف    اانـــــتخفاف يـــــور   اجل ر باملعصـــــية  فـــــ 

 .َوالسَّس َمةن الَعاِفَيةنالس  ب ا 

 ح  األم يف ال   ع م

ق ــــاَ : َجــــاَء َرج ــــلا ٍ ل ــــى  ،ه َري ــــَرة  َرِعــــَي اللَّــــا  َعن ــــا  َعــــن    ِبــــي -53

ــو  ــلَّمَ   َرن ـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــِا َإـ ــاَ :   ٍ  اللَّـ ــو   ف ق ـ ــا َرن ـ ــن   َيـ ــِا! َمـ َ  اللَّـ

ــاَ :    ــَلاَبِتيَ ق ـ ــٍن َإـ ــاٍ  ِبل س ـ ــاَ : " نمصـــا "َحـــ ص النَّـ ــاَ :  ق ـ ــن َ ق ـ  ث ـــمَّ َمـ

ــاَ : ،"ث ــمَّ  نمصــا " ق ــاَ : ث ــمَّ َمــن َ ق ــاَ :  ،"ث ــمَّ  نمصــا " ث ــمَّ " ث ــمَّ َمــن َ ق ــاَ : ق 

 ."أ   ب و 

رقـم   ،إـلين مسـلم   يضا  و ،5971رقم احلدي   ،)إلين البخار 

  .، 2548) - 1احلدي  

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

 تعامـــــــلالو ،احلســــــنة  بةنص ـــــــل ال: ه َنــــــا  الصَّـــــــَلاَبةاملــــــراد ب  -1

   .الطيب
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 ،علــــــــــى الولــــــــــدَ ــــــــــا ك ثــــــــــَرة َتَعِب األنم  َتْقــــــــــِديٍم َنــــــــــَبب  -2

ــف ق ت  ــد َمت  ،َ اَوَ ـــ ــا َ اَوِ ـــ ــاق  ،لـــ ــاة اْلَمَشـــ ــ َوم َعاَنـــ ــي َحم ِلـــ ــمَّ  ،ِاِفـــ ث ـــ

ــِع ــاعِ  ،ِاَوع ـــ ــمَّ ٍ ر َعـــ ـــ  ،ِاث ـــ ــمَّ َتر ِبَيِتــ ــا ِاث ـــ ــٍر ،َوَتم ٍريضـــ ــا  َوغ ي ـــ   َسِلـــ

 .ح  األم يف ال   ع م من ح  األ فكا  

ــا ٍ  األم  -3 ــ ص النَّـ ــا     َحـ ــل مع ـ ــاحبة والتعامـ ــن املصـ ــة حبسـ  باملعونـ

ــةو ــا  و ،املؤونــ ــنٍي اخِلطــ ــود  و بِلــ ــارات الــ ــينة عبــ ــدايا و  ،الرإــ با ــ

،  ـــــا  فـــــٍا اجلنــــاف و ،املنتقــــاة َوفــــَ  مـــــا  بصــــا،  و  تاجــــا    

ــارة و ــدو الزيـ ــع  بـ ــدو و ،وه ـــر  قطـ ــس   بـ ــا ، و مـ بالســـ ٍر و ، ثقـ

ــا     َمرعـــ    و كربـــ   حـــ ص الص ـــلة يف  لـــ اء  ـــا  فدعاالـــبو ،علي ـ

 ،الـــعَّن ِب األع  ـــمو الشـــرأ ولـــو كانـــ  علـــى ،كلـــ ا  مـــور الـــدنيا

   فيكو  حق ا  ع م. متعفِّف ة و ة تقيَّو  سا كان  مسلمة و
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 من كبائر العنو  الوالد ع قنوق 

ــن  -54 ــِا   َعـ ــبـــٍن َعَعب ـــِد اللَّـ ــا  َعن   مـــا،   م ـ ــٍنر و َرِعـــَي اللَّـ   ي ِبـــالنَّ َعـ

 ،ٍرَعــــا اْلَواِلــــِد ٍرَعــــا الـــرَّ   ِفــــي  "قــــاَ :  ،اللَّــــا  َعل ي ــــِا َوَنـــلَّمَ َإـــلَّى  

 ."َنَخِط اْلَواِلِد َوَنَخطن الرَّ   ِفي 

ــع  ) ــامع ال مـــــــــ ــدي   ،جـــــــــ ــم احلـــــــــ ــللا ،1899 رقـــــــــ  إـــــــــ

 األلباني .

 :37 سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ف َمــــــن    اْلــــــأ    َوي ْكـــــَرمَ      ي ط ـــــاَن  يتطلـــــب هـــــعا احلــــــدي     -1

ــا  ــاَ       اَعــ ــاَن اللَّــ ــد      ــ ــَبا   ،ف ق ــ ــن    ْغَضــ ــاَ   َوَمــ ــَب اللَّــ ــد    ْغَضــ  ،ف ق ــ

 .  و ل ى ِهَيح ْكم  اْلَواِلَدِة َبل   لاَوك َع

مــــــن  الوالــــــدة و  الوالــــــد    َّ ع قنــــــوَق هــــــعا احلــــــدي  ي ِفيــــــد  -2

 كبائر العنو .
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 احل  على الكسب احلس  الطيب 

ــَي اللَّـــا  َعن ـــا  َعـــن    ِبـــي  -55 ــِا  َرن ـــو   ق ـــاَ   :   َيقنـــو  ،ه َري ـــَرة  َرِعـ اللَّـ

ــلََّم:  ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــبٍ " َإـــلَّى اللَّـ ــن  َحط ـ ــد كنم  ح ز َمـــة  ِمـ ــٍزَم   َحـ   أل    َيل َتـ

ــٍر ِ  ــى ظ   ــ ــا َعل ــ ــاف َيِبي   ف َيل ِمل َ ــ ــس      َعَ ــ ــأ َ  َرج ــ ــن       َيس ــ ــا  ِمــ ــرا ل ــ  َ ي ــ

   ".ا   و  َيم َنع  ِاي ع ِطي 

ــلم ــدي   ،)إـــــــــــــلين مســـــــــــ  ، 1042) - 107رقـــــــــــــم احلـــــــــــ

  .2074رقم احلدي   ،وإلين البخار   ،واللفح لا

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــا     -1 ــاة الســــــعيدة بالعمــــــل الصــــ اإلنــــــسم ديــــــن بنــــــاء احليــــ

ــرزق احلـــس    ــن الـ ــات مـ ــب الطيبـ ــعلا   وكسـ ــى لـ ــنن ـ ــو  عـ   التسـ

ــ و    ــان للـ ــن س  واتبـ ــا مـ ــا فيـ ــيس   ،ملـ ــا دلـ ــة  ولكونـ ــو ا مـ ــى دنـ  ،علـ

 .والكسل والطمع
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ــن الـــرزق احلـــس   كـــل  -2 ــل لكســـب الطيبـــات مـ ــا ف  مـــن يعمـ لـ

ــا يف اإلنــــسم  ــة مباحــــة  ــــا مكانت ــــا  سا      ،كرامتــ وكــــل حرفــ

 .نصن في ا إاحب ا و تقن و  تقم على حرام

ــسم -3 ــ  اإلنــ ــى   ــ ــلم علــ ــل املســ ــاف  العمــ ــب املبــ ــب ل الطيــ طلــ

و ةــــاد الونــــائل املباحــــة املعينــــة لــــا علــــى        ،رزقــــا ورزق عيالــــا 

ــا    ــة و مــ ــيش بكرامــ ــ  العــ ــود      حيــ ــل والقعــ ــة والكســ   البطالــ

 .ا  يف اإلنسمقبيل ا  مر ي َعدص عن العمل 

  ائالللية و عفا  كرام وجو 

ــا   -56 ــا  َعن   َمــ ــَي اللَّــ ــَر َرِعــ ــٍن ع َمــ ــِد اِ  ب ــ ــنَّ    ،َعــــن  َعب ــ ــٍن الــ َعــ

 ".َلىا اللِّو فنع   َ  َواٍرا الشََّوو فنح   ق اَ : " َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم، 

ــلين مســـــلم  ــدي    ،)إـــ  ،واللفـــــح لـــــا  ، 259) -52رقـــــم احلـــ

  .،5893رقم احلدي   ،وإلين البخار 

 :11سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 
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 من فوائد هعا احلدي :

ــعا قتضــــــــي ي -1  ــدي  وجــــــــو هــــــ ــراٍم احلــــــ ــة  كــــــ  ،اللليــــــ

س ةـــــــــوز حلق ـــــــــا و  نتف ـــــــــا و  فـــــــــ  هـــــــــا ـــــــــا وتوفٍ ِئو عفا

 . قص ا

 .اللليةي َعدص من  الشفة السفلى   الشعر الع  ينب   -2

    لـــعلا قـــك الشـــار  علـــى مشـــروعيةيـــد  هـــعا احلـــدي   -3

ــوز ــلم   ةـ ــل املسـ ــ للرجـ ــارب  أ   يـ ــ و  ا ـ ــا  ا رفيـ ــي لـ       فينب ـ

 .ا كلاَيِفل كلا،  و ي  ايقك  ارب

 النفقة يف األجر احتسا   همية

َ  اللَّـــِا    َّ َرن ــو   ،َرِعــَي اللَّــا  َعن ــا     َوقَّـــا   َنــع ِد ب ــٍن   ِبــي    َعــن    -57

ــا    ــا َ َإــلَّى اللَّ ــلََّم، ق  ــِا َوَن ــي   ": َعل ي  ــة  َتب َتِ  ــَ  َنف ق  ــن  ت ن ِف ــا  ل  ــَا   ٍ نَّ ــا َوج  ِبَ 

 ".ف ٍم ام َر  ِتا  َحتَّى َما َت  َعل  ِفي  ، نِجر َت َعل ي َ ا  َّاللَِّا ٍ 

 ،وإـلين مسـلم   ،واللفـح لـا   ،56رقـم احلـدي     ،)إلين البخار 

  .، 1628) - 5رقم احلدي  جزء من 

 :5سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3232
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 من فوائد هعا احلدي :

 سا    األجــر    صــل بالعمــل      هــعا احلــدي    مــن يســتفاد -1

األجـر  َمـا ِعن ـَد اللَّـِا ِمـَن     اخلالصـة لنيـل   حلة الصـا  مقرونا بالنيةكا  

 احلسن.     الثََّواِ و

ــبني  -2 ــدي  يــ ــعا احلــ ــادة  هــ ــوم العبــ ــسم     مف ــ ــع يف اإلنــ  ونــ

ــل ــ     و  ـ ــور  حيـ ــة األمـ ــة العاديـ ــ   املباحـ ــا   الـ ــ ا اإلنسـ مسارنـ

ــا ــتمتان ب ــ ــة      ،لسنــ ــن مجلــ ــ  مــ ــو كانــ ــا، ولــ ــا  يضــ ــا  علي ــ يثــ

  سا  راد ب ا وجا ا  عز وجل.  ،الواجبات

ية  النَّْفِســ لتلبيــة الرغبــاتغ اِلًبــا    املداعبــة الزوجيــة الــ  تقــع   -3

 ،عـز وجـل   مـن ا   الكـث ة  احلسـنات لكسب  عمس إاحلا تصبن 

 . اِ  وجِا اب ِتَ اَء ا اْلق ص د  ِفي كا ٍ َسا 
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 اإلحداد حكام 

، ق ال ـــ  : ق ـــاَ  النَِّبـــيص َإـــلَّى    اَرِعـــَي ا ن َعن َ ـــ  َعـــن   نم  َعِطيَّـــة   -58

      ،   َيِلـــلص ِلـــام َر  ٍة ت ـــؤ ِمن  ِباللَّـــِا َوالَيـــو ٍم اآلِ ـــرٍ     ": ا ن َعل ي ـــِا َوَنـــلَّمَ 

ف ٍ نََّ ـــا    َتْكَتِلـــل  َو   َتْلـــَب   َثو ًبـــا      َعل ـــى َزو     َّت ِلـــدَّ ف ـــو َق َثـــس ٍ   ٍ  

 ".َثو َ  َعص ٍب  ََّمص ب وغ ا، ٍ 

  .5342 رقم احلدي  ،)إلين البخار 

 هو: ،راو  هعا احلدي 

مـــن  وهـــي   ،كنيت ـــا  م عطيـــة   ،احلـــار  األنصـــارية   بنـــ    ةنَبي َســـ ن 

ا اهــــــدات يف نــــــبيل ا ، ا ــــــت رت بكنيت ــــــا، الصــــــلابيات 

 .بن  كعب ةنَبي َسن  :احلار ، وقيل بن   ةنَبي َس ما ا  ا ف و ن 

   مــــــن ا اهــــــدات الصــــــلابيات كانــــــ   م عطيــــــة     حيــــــ و 

ــد  ف ــا قـ ــن    ن ـ ــع الـ ــزو مـ ــ  لل ـ ــلَّمَ    رجـ ــِا َوَنـ ــلَّى ا ن َعل ي ـ ــبع  َإـ نـ

ــرات ــعف    ف  مــ ــى، وتســ ــي ن اجلرحــ ــداو  فــ ــ  تــ ــابني، كانــ املصــ

    كمـــا ورد وتســـقي العطشـــى، وتنقـــل القتلـــى  ىل املدينـــة املنـــورة     

ــا  ــن   نم  َعِطيَّـــة  اْلأ ن َصـــاٍريَّةِ  عن ـــا  ف سلـ ــَي ا ن َعن َ ـــ  َعـ ، ق ال ـــ  : اَرِعـ
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 غ ــــَزو ت  َمــــَع َرن ــــوٍ  اِ  َإــــلَّى ا ن َعل ي ــــِا َوَنــــلََّم َنــــب َع غ ــــَزَواٍت،        

ــاِلٍ م   ــي ٍرَحــ ــاَم،       لنفن  ــــم  ِفــ ــَنع  ل   ــــم  الطََّعــ ــى، ف أ إ ــ  َو نَداٍو  اْلَ ر َحــ

 .  م  َعل ى اْلَمر َعىَو  قنو 

  . ، 1812) - 142رقم احلدي   ،)إلين مسلم

ــيست    ــلابيات اجللــ ــن الصــ ــارية مــ ــة األنصــ ــي م عطيــ ــن  الستــ مجعــ

ــلََّم بـــني  ـــر  إـــلبة الـــن   ــِا َوَنـ ــا يف  َإـــلَّى ا ن َعل ي ـ واجل ـــاد معـ

ــر  ــبيل ا ، ونشـ ــر        نـ ــعا  ـ ــلمني، وهـ ــني املسـ ــا بـ ــم والفقـ العلـ

ــاء   ــن النسـ ــل مـ ــا    القليـ ــلمات ينلـ ــبَ   ،املسـ ــل  زينـ ــ  غسـ ــى الـ  وهـ

 .بعد موت ا َإلَّى ا ن َعل ي ِا َوَنلََّم الن  بنَ 

َرِعـــَي  م عطيـــة  انتقلـــ  َإـــلَّى ا ن َعل ي ـــِا َوَنـــلََّم  وبعــد وفـــاة الـــن   

انـــــتفاد النـــــا  مـــــن   فيف ح ـــــر عمرهـــــا  ىل البصـــــرة اا ن َعن َ ـــــ

مجاعـــة مــــن  وكـــث  مــــن  هـــل البصـــرة    فكـــا     علم ـــا وفق  ـــا  

ــا  الصـــــلابة والتـــــابعني ــٍل حكـــــام يأ ـــــعو  عن ـــ  اجلنـــــائز وغســـ

 .حديثا 40يف كتب السنة  ا   روقد و ،املي 

ىل حــــدود  نصــــارية الصــــلابية اجلليلــــة  م عطيــــة األهــــع   عا ــــ 

 . َو  ر َعاَها اَرِعَي ا ن َعن َ هـ  70ننة 
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 من فوائد هعا احلدي :

كـــــل  املعتـــــدة   املـــــر ة     تتنـــــبهـــــو:   ،اإلحـــــداد املـــــراد ب -1

ا كتلــــا  وانــــتعما   :، مثــــليف البــــد  والثيــــا  م ـــاهر الزينــــة 

ــا     ــادة لزوج ــ ــر ة عــ ــا املــ ــل ب ــ ــ  تت مــ ــاحي ، الــ ــباغ واملســ  ،األإــ

ولـــــي   ،الطيـــــب والعطـــــور واحللـــــي والثيـــــا  الزاهيـــــة وكـــــعلا

ــا   صصــــة   ــدادبهنــــاأ ثيــ ــ     اإلحــ ــة  و غــ ــواء كانــــ  ملونــ نــ

 ملونة.  

ــا  ربعـــة   ـــ ر وعشـــرة   دَِّلـــ   ت  ةـــب علـــى املـــر ة -2 علـــى زوج ـ

ــامس  يـــــام،   َّ ــ  حـــ ــ ا    سا كانـــ ــع  لـــ ــا  ىل وعـــ   فتلـــــد عليـــ

ــ     عـــدت ا   ــى بوعـــع  لـــ  نتحيـ ــواء كانـــ  مطلقـــة  و    ، ات ـ نـ

بطن ـــا مـــن جـــنني  فقـــد  يفمتـــوفى عن ـــا زوج ـــا  فمتـــى ولـــدت مـــا  

ــدت ا  ــ  عـ ــل    ،انقضـ ــعتا قبـ ــو وعـ ــ ر اولـ ــعة   ـ ــتكما  تسـ ــن  نـ مـ

 .بداية  ل ا

ــداد   كــــعلا  -3 ــا زوج ــــا اإلحــ ــى املــــر ة املتــــوفى عن ــ ةــــب علــ

ــام،   ــرة  يـ ــ ر وعشـ ــة   ـ ــل    ربعـ ــواًء د ـ ــا  م  بنـ ــا زوج ـ ــد ل  ـ   يـ

   الزوا . عقدبعد   اب
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اإلحـــداد علـــى غـــ  الـــزو  جـــائز، ولـــي  بواجـــب، و كثـــر         -4

ــت مــــا مسكــــن     ــى غــــ  الــــزو   دَِّلــ ــو ،املــــر ة علــ ــام :هــ  ثسثــــة  يــ

ــدها فقـــط   ــات ولـ ــن مـ ــا    ت   فمـ ــوز  ـ ــفي ـ ــام،   دَِّلـ ــة  يـ ــا ثسثـ عليـ

ــع    ــا  ـــس  هـ ــدةو  ةـــب علي ـ ــب املـ ــا ةـ ــد مـ ــا عنـ ــداد  علي ـ اإلحـ

 .والتطيب وعدم اخلرو  الزينةعلى الزو  من ترأ 

 . ح َداَد َعل ى الرَّج ٍل    -5

 اإلنسم دين الر ة

ــا:    َّ َرن ـــو    -59 ــَي اللَّـــا  َعن   َمـ ــَر َرِعـ ــِا ب ـــٍن ع َمـ ــِا َعـــن  َعب ـــِد اللَّـ َ  اللَّـ

ــِا َوَنــــلََّم ق ــــاَ  ــَر  ٌة ِفــــي " :َإــــلَّى ا ن َعل ي ــ ِهــــرٍَّة َرَبط ت َ ــــا،  ع ــــع َبِ  ام ــ

 س    َنــــق ت  اَي   عَمت  ــــا َوِهــــ    ،ف ــــَدَ ل    ِفيَ ــــا النَّــــاَر  َحتَّـــى َماَتــــ   

 ".اٍر األر ٍضكنل  ِمن  َ َشْأَت  ِهَي َتَرك ت  ا   َحَبَست  ا، َو

ــار   ــلين البخـ ــدي    ،)إـ ــم احلـ ــا  ،3482رقـ ــح لـ ــلين  ،واللفـ وإـ

  .، 2242) - 151جزء من رقم احلدي   ،مسلم

 :11سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 
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 من فوائد هعا احلدي :

الطعــــــام  مــــــن  ــــــاومنع ،احليوانــــــات بــــــدو  نــــــبب حــــــب  -1

ــرا  ــى   والشــ ــل علــ ــوة يف دليــ ــب والقســ ــيطبالقلــ ــى  و ،ةعــ ــل علــ دليــ

 .لر ة والشفقةا ل  وفقداخلنوء 

ــدي    -2 ــعا احلــ ــبني هــ ــعبو  احليوانــــ  يــ ــعين يعــ ــم وزر الــ  اتع ــ

هـــع     ل ـــِ د فقــد  ن    بــدو  نـــبب  بالضــر  والقتـــل  اويعتــدو  علي ـــ 

 .رةا هع  لتسبب ا يف موت  الناَر املر ةن

ةـــــوز لإلنســـــا  حـــــب  احليوانـــــات مـــــن القطـــــط والطيـــــور   -3

ــراب ا    ــا و ــ ــا  عام ــ ــدم  ــ ــا  سا قــ ــتلزمات  و وحنوهــ ــا ومســ عسج ــ

 حيات ا.

ــي  -4 ــا     عََّعــ ــا بــــدو      يف ح رتــــا اإلنســ ــع  حيوانــــا  وقتلــ  سا عــ

   . رعينبب 
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   ْفَضل  د عا ءاهعا 

ــن   -60 ــي َعـ ــَرة     ِبـ ــا  ه َري ـ ــَي اللَّـ ــا  َرِعـ ــاَ  ،َعن ـ ــاَ   :ق ـ ــو   ق ـ ــِا  َرن ـ الل لـ

ــلَّمَ  ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــن   "  :َإـ ــا ِمـ ــَل   َمـ ــد    ْفَضـ ــا اْلَعب ـ ــد ع و ِبَ ـ ــَوٍة َيـ َدع ـ

 ".  ن أ لنا  اْلم َعاف اة  ِفي الدصن َيا َواْلِِ َرِة للَّ  مَّ ٍ ن ي ا  ،ِمن 

 إللا األلباني .و ،3851رقم احلدي   ،ننن ابن ماجا)

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

 لــــك  ا ــــع  بقلـــب يســـتلب اإلكثــــار مـــن هــــعا الــــدعاء    -1

ــ       ــرن  حيــ ــب متضــ ــبمنيــ ــن ا   يــ ــا  ظــ ــا  بــ ــاء  اإلنســ  ودعــ

   والسعادة.األمن والعافية والطمأنينة والسسمة ا   فينا  با  بد

  ــــعا الــــدعاء املســــلم علــــى اإلتيــــا  ب  هــــعا احلــــدي      ــــ -2

ــيم  ــا حتـــى الع ـ ــنت، واحملـــن،      ا  يقيـ ــل املصـــائب، والفـ مـــن كـ

   املضرة.والضس ت، ووناو  الشيطا ، وغ ها من األ ياء 

 ،يتـــــا و ايتـــــاَعاَوٍر ت اَونـــــس َما   حنْفـــــِح  :املعافـــــاةمعنـــــى -3

والســــــعادة   َمت ــــــع  ِبالَعاِفَيــــــِة َوالسَّــــــس َمِةهــــــو الــــــع  َيَت ،ىاملنَعــــــاف و

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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كـــل  مـــن ،لإلنســـا حفـــح اللَّـــا تبـــارأ وتعـــاىل  هـــي:  ،لقيقت ـــاف

 .وح رتا ،ودنيا  ،يف ديناويضر   ،ما يكرها

 ن املعتد د وجو  َر

النَِّبــي  َإــلَّى اللَّـــا     َعــنٍ  ،َرِعــَي اللَّـــا  َعن ــا    ِد ب ــٍن َزي ــدٍ  َعــن  َنــِعي   -61

ــلَّمَ  ــِا َوَنـ ــاَ : ،َعل ي ـ ــَل د و  " ق ـ ــن  قنِتـ ــِاَمـ ــٍ ي    َ  َماِلـ ــَو َ ـ ــلَ ، داف   ـ ــن  قنِتـ  َوَمـ

 ".داف   َو َ ٍ ي   ِنِاَ  ِدي د و  و  ،َدِمِاَ  د و  و  ،َ    ه ِلِاد و 

جـــــامع و ،واللفـــــح لــــا  ،4772 رقـــــم احلــــدي   ،)نــــنن  بــــي داود  

ــع  ــدي    ،ال مـــــ ــم احلـــــ ــائي و ،1421رقـــــ ــنن النســـــ ــم  ،نـــــ رقـــــ

 ،2580 رقــــــم احلــــــدي  ،نــــــنن ابــــــن ماجــــــاو ،4095 احلــــــدي 

ــن هـــعا  و ــام ال مـــع  عـ ــن قـــا  اإلمـ ــدي  بأنـــا:  حسـ ــلين احلـ  ،إـ

 إللا األلباني .و

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــور   ــو األعـــ ــن  يـــــار       بـــ ــدو  القر ـــــي، مـــ ــن زيـــــد العـــ نـــــعيد بـــ

ــلابة ــام    ،الصـــ ــة عـــ ــد مبكـــ ــرة 22ولـــ ــل ا  ـــ ــاجر اىل  ،قبـــ  وهـــ

 ـــ د املشـــاهد كلـــ ا    بـــدرا لقيامـــا بت ســـ   ـــ        واملدينــــة، 
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ــام  العــــ  ــ  الشــ ــو  حــــديف  ريــ ــة،   ، وهــ ــرين باجلنــ ــرة املبشــ العشــ

ــة     و ــل فا مـ ــا  م مجيـ ــو وزوجتـ ــسم هـ ــابقني اىل اإلنـ ــن السـ ــا  مـ كـ

 .بن  اخلطـا 

و  يكـــن باملدينـــة  ،و ـــ د  حـــدا واملشـــاهد بعـــدها  نـــعيدهـــاجر 

مـــع سلــا فقـــد عــر  لـــا   و ،فلـــعلا   يشــ دها   بــدر  غـــزوة زمــا  

حيـــ  كـــا    رنـــو  ا  إـــلى ا  عليـــا و نـــلم بســـ ما يـــوم بـــدر 

لقـــد  رنـــلا الـــن  إـــلى ا  عليـــا و نـــلم للت ســـ  علـــى    بالشــام 

يف كتـــب الســـنة لـــا   روقـــد و ،قـــريش يف  ريـــ  الشـــامعـــ   ــ   

 .حديثا 48

ــا ــ  وفاتــ ــا   وكانــ ــا  َعن ــ ــَي اللَّــ ــ يف  َرِعــ ــنة  العقيــ ــل   51نــ ـــ وقيــ هــ

 .و ل من العقي  على رقا  الرجا   ىل املدينة ،هـ52

 من فوائد هعا احلدي :

حرمتــــا  و    يــــدفع عــــن نفســــا و هلــــا    املســــلم ةــــب علــــى  -1

مـــن يعتـــد  عليــــا،    لَّكنـــ كأمـــا وبنتـــا و  تـــا وزوجتـــا  و مالـــا      

جــــــاز      بالقتـــــل عتـــــد   فـــــ     ينــــــدفع امل   وليـــــدفع باألنـــــ ل  

قتلـــــا، ولـــــي  عليـــــا قصـــــا  و  ديـــــة و         يلمصـــــو  عليـــــا  ل
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ــد       ــو  املعتـــ ــا، واملقتـــ ــا يف قتلـــ ــد  س  لـــ ــرن قـــ ــارة  أل  الشـــ كفـــ

    .    اء ا  ف و   يد  صو  عليا    قنتلمتوعد بالنار، وامل

ــ-2 ــدي   د يــ ــعا احلــ ــى هــ ــلم  علــ ــا  املســ ــا       اإلنســ ــ م ساتــ حمــ

ــس   ــا   و هـ ــا  ومـ ــا    ودينـ ــن سلـ ــيء مـ ــى  ـ ــد  علـ ــ سا اعتـ ــا    فـ ــاز لـ جـ

 .ف و   يد  ف سا قتل بسببا  الدفع عنا

 و  ،   مــن قتــل دفاعــا عــن مالـــا    هــو:   ،احلــدي  هــعا   معنــى  -3

ــا  ــن  هلـــ ــاو عـــ ــا ،حرمتـــ ــل    و ، و نفســـ ــن ا    قتـــ ــرة ديـــ يف نصـــ

لـــا حكـــم الشـــ داء يف ثـــوا   ،ف ـــو  ـــ يد   والـــع   عنـــااإلنـــسم 

    .اآل رة

 حرام يف اإلنسم اْلأ ر ٍض غ ص ب 

ــِعي  -62 ــن  َنـ ــٍن ِدَعـ ــا   ب ـ ــا  َعن ـ ــَي اللَّـ ــٍد َرِعـ ــو   ،َزي ـ ــِمع    َرن ـ ــاَ  َنـ َ  ق ـ

ــلََّم     ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــِا َإـ ــو اللَّـ ــنَ " :  َيقنـ ــَم ِمـ ــن  ظ ل ـ ــي ًلا   َمـ ــأ ر ٍض َ ـ اْلـ

 ".   نو ق ا  ِمن  َنب ٍع   َرِعنَي

ــلين البخـــــــار   ــم احلـــــــدي    ،)إـــــ ــح لـــــــا  ،2452رقـــــ   ،واللفـــــ

  .، 1610) - 137رقم احلدي   ،وإلين مسلم
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 :61سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــوق    -1 ــة احلقــ ــدعو  ىل  ايــ ــسم يــ ــاتاإلنــ ــر م   ،واملمتلكــ وي َلــ

 .اعي واملمتلكاتاْلأ ر غ ص َببشدة 

َمل ــــا   ،   َّ َمــــن  َمل ــــا  ظ ــــاِهَر اْلــــأ ر ضٍ  احلــــدي هــــعا يتطلــــب  -2

ــٍر َسِلـــا ،         ــٍة َوَمَعـــاِدَ  َوغ ي ـ ــاَرٍة َثاِبَتـــٍة َو  ب ِنَيـ ــِا ِمـــن  ِحَ ـ ــا ِبَمـــا ِفيـ َباِ َنَ ـ

 .َو   َّ ل ا       َين ٍزَ  ِباْلَلْفٍر َما َ اَء َما ل م  َيض رَّ ِبَمن  ي َ اٍور   

ــ -3 ــد  ب ةـ ــلم    يتقيـ ــى املسـ ــن علـ ــاليم ديـ ــسم ا  بتعـ   و، اإلنـ

ــع  ــاتيأ ـ ــ   ممتلكـ ــش     غـ ــب  و ال ـ ــرقة  و ال صـ ــ  السـ ــن  ريـ عـ

 . و اخلدان  و الر وة

َمــــا  َنْقـــلٍ بي ك لَّــــف   غاإـــب األرض    َّ  احلــــدي :هـــعا  معنـــى   -4

َوَيكنـــو   ك ـــالطَّو ٍق    ،اْلِقَياَمـــِة ٍ ل ـــى اْلَمل َشـــرٍ   يـــوم  ظ ل ـــَم ِمن َ ـــا ِفـــي    

  و ق ــا َول ــا  أ    َي  َعل ــا  ل ــا   بــي ك لَّــف  ومسكــن القــو  بــأ     ،ِفــي ع ن ِقــاِ 

أ    َيكنـــــوَ  القـــــو  بـــــ َوي ل َتَمــــل   ،ف ي َعـــــعَّ   ِبـــــَعِلا   َيس ــــَتِطيع  َسِلـــــا  

ــٍ ث مٍ   ــَ  اْلـ ــ   َتْطٍويـ ــو  التَّْطٍويـ ــَم اْلَمـــع كنوَر      فيكـ ــِا    َّ ال  ْلـ ــَراد  ِبـ اْلم ـ
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ــٍ ث مٍ   نـــا  ســـف  :املـــراد بـــا   : قيـــلو ،ل ـــاٍزما ل ـــا  ِفـــي ع ن ِقـــِا لنـــز وَم اْلـ

فتصــــ  األرض امل صــــوبة يف عنقــــا كــــالطوق ويع ــــم    بــــا األرض

 .قدر عنقا حتى يسع سلا

 باملا  من ا فتتا التلعير 

ــن   -63 ــٍا   َعـ ــٍن َماِلـ ــٍ  ب ـ ــا     َنـ ــاَ  َرن ـــو        ،َرِعـــَي ا ن َعن ـ ــاَ : ق ـ ق ـ

َيْكب ــــر  اب ـــــن  حَدَم، َوَيْكب ــــر  َمَعـــــا    : "َعل ي ـــــِا َوَنــــلَّمَ  َإــــلَّى اللَّــــا    اِ 

 ".   اْلع م ٍرح بص اْلَماٍ ، َو نو : اث َنَتاٍ 

ــار   ــلين البخـ ــدي    ،)إـ ــم احلـ ــا  ،6421رقـ ــح لـ ــلين  ،واللفـ وإـ

  .، 1047) - 115رقم احلدي   ،مسلم

 :3سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــا  -1  ــــــرن ا   ،يف اإلنــــــسم قيمــــــة ع يمــــــة   احلــــــس  للمــــ

ــادات ــا   عبـ ــى  نانـ ــدة علـ ــاد عديـ ــل واجل ـ ــاة واحلـ ــفو  كالزكـ ا يـ

ــات م   ــا  وحاجـــ ــايش النـــ ــوام معـــ ــا  قـــ ــل سلـــ ــن  جـــ ــأمر   ومـــ   يـــ

ــا َحـــ اإلنـــسم عـــن  ا نشـــ ا  بـــا مـــن  َرعَّبـــالتخلك مـــن املـــا ، و صـ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 سا  ،َعل ــــى َجم ــــٍع اْلَمــــاٍ  اْلِلــــر َ  َسملَّوكــــعلا  ، اعــــة ا  تعــــاىل

  . اا فتتا  ب د  سلا 

ــا  يف  اعـــــة ا   -2 ــا  عمـــــر اإلنســـ ــا   ىل تزاد   كلمـــــا  ـــ قربـــ

عمـــل يعملـــا فيمـــا زاد فيـــا     وزاد رفعـــة يف اآل ـــرة  أل  كـــلَّ   ،ا 

 ا  عز وجل.ف و يقربا  ىل   عمر 

    سا  حســــن   ، ــــ ا  لإلنســــا   جمــــرد  ــــو  العمــــر لــــي     -3

ــا ــعلا جـــاء سمص   وفـــ  تعـــاليم اإلنـــسم   عملـ احلـــر  علـــى  ـــو     لـ

ــا يف الـــدنيا  ــن ا  تعـــاىل     بقائـ ــع اإلعـــراض عـــن ديـ ولكنـــا  سا  ،مـ

ــو    ــى  ــ ــا  علــ ــا  حريصــ ــر  كــ ــا    العمــ ــل الصــ ــع العمــ  مفعمــــا مــ

   ف و  يب.مفعما  مبا ينفع النا وا د ، و باخل 

 املكتوبة الصلواتعقب  األسكارمن 
ــة    -64 ــن  َعاِئَشـــ ــا  َعـــ ــا  َعن َ ـــ ــَي اللَّـــ ــاَ    ،َرِعـــ ــ  : ك ـــ ــي  النََّق ال ـــ  ِبـــ

ــلََّم َإـــــلَّى اللَّـــــا  ــا  ٍ  َّ ،ل ـــــم  َيْقع ـــــد  ،َنـــــل لَمٍ َسا  َعل ي ـــــِا َوَنـــ ــَداَر َمـــ ِمْقـــ

ــمََّا " :  َيقنـــــو  ــ لل ل  ـــ ــس   ن ـــــَ  السََّلـــ ــ ،سم م  َوِمن ـــــا  السََّلـــ ا َسا َتَباَرْكـــــَ  َيـــ

 ".اْلَ سٍ  َواِ ْكَراٍم

  . ، 592) - 136رقم احلدي   ،)إلين مسلم
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 :16سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــدي    -1 ــعا احلـــ ــد  هـــ ــن    يـــ ــام مـــ ــام اإلمـــ ــروعية قيـــ ــى مشـــ علـــ

ــسما    ــد نـــ ــا بعـــ ــلى فيـــ ــع  إـــ ــعا الـــ ــ     موعـــ ــدي    حيـــ احلـــ

ــِا َإــــــلَّى    َل َرن ــــــو مطلــــــ  وظــــــاهر   ــلََّمَ  الل لــــ ــِا َوَنــــ    اللَّــــــا  َعل ي ــــ

ــا ،  ــد مطلقـــ ــا     يقعـــ ــدار مـــ ــا    مبقـــ ــلى فيـــ ــع  إـــ ــس  الـــ يف مصـــ

ــمََّا " :  َيقنـــــو  ــ لل ل  ـــ ــس   ن ـــــَ  السََّلـــ ــ ،سم م  َوِمن ـــــا  السََّلـــ ا َسا َتَباَرْكـــــَ  َيـــ

ــَراٍماْلَ ـــــــــسٍ  َواإٍل ليتع ـــــــــل يف القيـــــــــام مـــــــــن جملســـــــــا   " ْكـــــــ

ــرفا    ــا منصـــــ ــل عنـــــ ــاء و ،وينفتـــــ ــن العلمـــــ ــم ا  مـــــ ــن  ر  ـــــ مـــــ

ــا :    ــلَّمَ   َرن ـــــو  قـــ ــا  َعل ي ـــــِا َوَنـــ ــِا َإـــــلَّى اللَّـــ  يقـــــو  كـــــا  َ  الل لـــ

ــعكر  ــعا الــــــ ــل    ينصــــــــر   ىل     هــــــ ــة قبــــــ ــا  ىل القبلــــــ ووج ــــــ

 .وا   علم ،النا 

ــد  -2 ــقــ ــار  تنوعــ ــة األسكــ ــث ة واألدعيــ ــ   الكــ ــن  وردتالــ عــ

ــٍيالنََّ ــلَّمَ  َإـــلَّى اللَّـــا   ِبـ  حســـب  املكتوبـــة الصـــلواتعقـــب  َعل ي ـــِا َوَنـ

 لل ل  ـــمََّ ا مـــن بين ـــا هـــعا الـــعكر:  "   و ،األحـــوا  وال ـــرو  املختلفـــة  
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ــَ  السََّلـــــــ  ــا  السََّلـــــــ س   ن ـــــ ــَ  َيـــــــ  ،سم م  َوِمن ـــــ ــسٍ َتَباَرْكـــــ  ا َسا اْلَ ـــــ

ــَراٍمَواإٍل ــلَّى َرن ـــو     ََّوقـــد ورد حـــدي  إـــلين يفيـــد   ،"ْكـ ــِا َإـ َ  الل لـ

ــلَّمَ  ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــا  اللَّـ ـــ  ا سا  كـ ــت فر ثسث ــستا انـ ــن إـ ــر  مـ  ،انصـ

ــسم  ا "قـــــا : و ــسم  َوِمن ـــــا  السَلـــ ــمَل   ن ـــــَ  السَلـــ ــا َسا  ،لل ل  ـــ ــَ  َيـــ َتَباَرْكـــ

ــَرامٍ  ــسٍ  َواإٍلْكـ ــر ) ،"اْلَ ـ ــلم ان ـ ــم احلـــدي    ،إـــلين مسـ  135رقـ

- (591 ، .  

ــسم   ا " -3 ــمَل   ن ـــَ  السَلـ ــن   ـــاء ا  تعـــاىل  الســـسم هنـــا   ،"لل ل  ـ  ،مـ

فــــات ومــــن كــــل   واآلعيــــومــــن ال الســــا  نــــ  ومعنــــا : يــــا ا ! 

ــ  جبسلـــــ و ،نقـــــك ــا   يليـــ ــن كـــــل مـــ ــ" ،امـــ ــا  السََّلـــ  ،"سم َوِمن ـــ

ــسم هنـــا  ــى الســـسمة  السـ ــي الســـسمة     ،مبعنـ ــ  الـــع  تعطـ  ،    نـ

ــا ا  ــى و ،يـــ ــس معنـــ ــة :اجلـــ ــى و ،الع مـــ ــراممعنـــ ــو: ،اإلكـــ  هـــ

 .حسا اإل
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 بعد الصسة املأمومني على اإلمام قبا  

ــاَ   :ق ـــاَ  ب ـــٍن ج ن ـــَدٍ  َنـــم َرة َعـــن   -65 ــِا  ِبـــي  النََّك ـ َإـــل لى الل لـــا  َعل ي ـ

 .  ْقَبل َعل ي َنا ِبَوج ٍ ِاَوَنل لَم ٍ َسا َإل لى َإس ة  

وإــــلين  ،واللفــــح لــــا ،845رقــــم احلــــدي   ،)إــــلين البخــــار 

  .، 2275) - 23رقم احلدي  جزء من  ،مسلم

 :30سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

لإلمـــــــام  سا نـــــــلم مـــــــن إـــــــستا    يلتفـــــــ   ىل   تلبيســـــــ -1

ــلني، ــي م، بعـــد     ي و املصـ ــَت  ِفر  الل لـــاَ  يقـــو : قبـــل علـ   ن ـــَت  ِفر   ،  ن ـ

ــَا ــَا،  ،الل لـ ــَت  ِفر  الل لـ ــد    و   ن ـ ــو بعـ ــمََّا " :  َيقنـ ــَ  السََّلـــ  لل ل  ـ َوِمن ـــا  م  س   ن ـ

 ".ْكَراٍمَواإٍلا َسا اْلَ سٍ  َتَباَرْكَ  َي ،سم السََّل

ــاء   -2 ــن العلمـ ــم ا مـ ــا :   ر  ـ ــَر   مـــن قـ ــامي ْكـ اْل  لنـــو    لإلمـ

الصَّــــس ِة َعل ــــى َهي َلـــــِة    الفــــراغ مـــــن  َبع ــــدَ  مكانــــا بـــــاحملرا  ِفــــي  
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ــس ِة ــةِ    ،الصَّــ ــِيٍ  اْلَ ي َلــ ــِة ِبَت  ــ ــَن اْلك َراَهــ ــر    ِمــ ــا   َوَيخ ــ ــى واإلقبــ علــ

  املصلني.

ــة     -3 ــ  اإلمامــ ــو حلــ ــا هــ ــأمومني  صــ ــام املــ ــتدبار اإلمــ ــ سا   انــ فــ

م حتــــى انــــتقبا لإلمــــام    فينب ــــيزا  الســــبب  انقضــــ  الصــــسة

مــــن  مـــــورهم الدينيـــــة   مـــــا  تــــاجو   ليـــــا   ميتيســــر لـــــا تعلــــيم  

 والدنيوية.

 ملساجِدا  ىل النساء جواز  رو 

اللَّـــِا  َرن ـــو َ     َّ ،ع َمـــَر َرِعــَي اللَّـــا  َعن   َمـــا َعــن  َعب ـــِد اللَّـــِا ب ـــٍن   -66

 ".اللَِّا َساِجَدَم  َتم َنع وا ٍ َماَء اللَِّا   " : ق اَ  َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم

ــلم   ــلين مســ ــم  ،)إــ ــدي  رقــ ــا  ، 442) - 136احلــ ــح لــ  ،واللفــ

  .900رقم احلدي   ،وإلين البخار 

 :11سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

  ىل النســـــاء هـــــا َس مشـــــروعية  حلـــــدي  علـــــىايـــــد  هـــــعا  -1

، و    كانــــ   إــــست  ا يف   ألداء الصــــسة مــــع اجلماعــــة    املســــاجدِ 
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ــا  ــً ا  ــا و فضــلَ    ــو ٍ   لقــو  بيِت  ــا  َعل ي ــِا َوَنــلَّمَ     َرن  : اللَّــِا َإــلَّى اللَّ

 ان ـــــر) ،"َتم َنع ـــــوا ِنَســـــاَءكنم  اْلَمَســـــاِجَد َوب ي ـــــوت   نَّ َ ي ـــــرا ل   ـــــنَّ   " 

 وإللا األلباني . ،567رقم احلدي   ،ننن  بي داود

ــدي    -2 ــعا احلـــــ ــي هـــــ ــأسَ يقتضـــــ ــزو       يـــــ ــا  سا  الـــــ لزوجِتـــــ

 . سا  نِمنِ  الفتنةن فيا  ىل املس ِد للصسِةللعها  انتأسنت ا 

ــر ِة  ــــرو    ةــــوز  -3 ــا    ىل املســــ د املــ ــٌة  و علي ــ ــي متطي بــ وهــ

ــة  ــن الز ينـ ــيءا مـ ــو   ـ ــو ٍ   لقـ ــلَّمَ   َرن ـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــِا َإـ ٍ َسا ": اللَّـ

إـــلين  ان ـــر ) ،"ًبـــا ِ ي  ف ـــس َتَمـــ ََّ   اْلَمس ـــِ َد َ ـــٍ َدت  ٍ ح ـــَداكننََّ 

  . ، 443) - 142رقم احلدي   ،مسلم

 املسن على اخلفنيمن  حكام 

ــٍن -67 ــ َعـ ــاملنِ ي ـ ــع َبة   ٍنَرِة ب ـ ــا    ـ ــا  َعن ـ ــَي اللَّـ ــاَ : ،َرِعـ ــَع  ق ـ ــ   َمـ  كنن ـ

ــلَّمَ    ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــي  َإـ ــي  النَِّبـ ــ ِفـ ـــ   ر ف َنـ ــ   ِل ــِان ٍزَن   فَّأ ف أ ه َوي ـ   ي ـ

 .فَمَسَن َعل ي ٍ َما     د َ ْلت   َما   اِهَرَتي ٍن" ف ٍ ن ي   ف ق اَ : "َدع   َما

ــار  ــم احلــــــــدي   ،)إــــــــلين البخــــــ ــا ،206رقــــــ ــح لــــــ  ،واللفــــــ

  .، 274) - 80رقم احلدي   ،وإلين مسلم
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 :35سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

 هو: ما يلب  على الٍرج ٍل من ِجلٍد وحنو .  ،باخلف د َصْقي  -1

  ى اخلفــــنياملســــن علــــيــــد  هــــعا احلــــدي  علــــى مشــــروعية  -2

يف و ،يف الســــــفر ويف احلضــــــر  علــــــى اخلفــــــني   شــــــرن املســــــن  في

ــتاء  ــيف ويف الشــ ــن   و ،الصــ ــَواز امل س ــ ــَ   ِلَ ــ ــى اخلفَّــــني  ي شــ     علــ

 ليـــا سهـــب  مع ـــم األئمـــة و ،علـــى   ـــارٍة كاملـــة ما املســـلمَيلَبَســـ  

 .والعلماء ر  م ا 

ــد       -3 ــن بعـــ ــن  و  مســـ ــدح مـــ ــني تبتـــ ــى اخلفـــ ــن علـــ ــدة املســـ مـــ

احلـــــد ، للمقـــــيم يومـــــا  وليلـــــة،   :  ربعـــــا  وعشـــــرين نـــــاعة،       

 .وللمسافر ثسثة  يام بليالي ن،   : ثنتني ونبعني ناعة
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 ٍناجل و َرَبي املسن على من  حكام 

 َتَوعَّــأ  النَِّبــيص   ق ــاَ :  ،َرِعــَي اللَّــا  َعن ــا     ــع َبة    ٍنَرِة ب ــاملنِ ي ــ  َعــٍن -68

 .ٍن والنَّعلنٍيَإلَّى ا  َعل ي ِا َوَنلََّم َوَمَسَن َعل ى اجل و َرَبي 

نــــنن  بــــي و ،واللفــــح لــــا ،99 رقــــم احلــــدي  ،جــــامع ال مــــع )

 رقــــــم احلــــــدي  ،ونــــــنن النســــــائي ،159 رقـــــم احلــــــدي   ،داود

قــــا  اإلمــــام  ،559 رقــــم احلــــدي   ،نــــنن ابــــن ماجــــاو ،) م 125

ــن  ــع  عــ ــن ال مــ ــا:  حســ ــدي  بأنــ ــعا احلــ ــلين هــ ــللا ،إــ  وإــ

 األلباني .

 :35سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــْقي  -1 ــ د َصــ ــا ي   ،اجل و َر ِبــ ــو: مــ ــهــ ــى الٍر   َبْلــ ــعلــ ــنع  ،ٍلج ــ  ويصــ

  .من قطن وحنو 

ــروعية    -2 ــى مشـ ــدي  علـ ــعا احلـ ــد  هـ ــن يـ ــو َرَبي  املسـ ــى اجل ـ   ٍنَعل ـ

ــن  في ــرن املســـ ــر  ي مـــــاَعل شـــ ــفر ويف احلضـــ يف الصـــــيف و ،يف الســـ

ــتاء ــ   ي س َتم َســــك اٍ      ،ويف الشــ ــِفيق ي ٍن ِبَلي ــ ــي ٍن َإــ ــا َثِخيَنــ ٍ َسا ك اَنــ
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َ ــــاَّ ِفــــي   نَّــــا  ل ــــي َ  َبــــي َن َهــــَعي ٍن   س ف ــــ  َ ــــدٍّ س َعل ــــى اْلق ــــَدَمي ٍن ِبــــ

  اْلَ ـــــو َرَبي ٍن َواْلخ فَّـــــي ٍن ف ـــــر قا م ـــــَؤث را  ِلأ نَّ  َمـــــا ِفـــــي َمع َنـــــى اْلخ فَّـــــي نٍ 

ــا     ــعلا كــ ــر فلــ ــن  ــ ــى  ومــ ــن علــ ــو َر   املســ ــو   : اجل ــ    يكــ

فــــ   كــــا   ــــفافا    ةــــز    نــــاترا وا  َإــــِفيقو النَِّســــيٍل ك ِثيــــَف

ـــ  ــا  أل  حـ ــوفة  ا املســــن عليــ ــم املكشــ ــَ  و ،القــــدم يف حكــ  ي شــ

ــا  علــــى  ما املســــلم    َيلَبَســــ  ٍن َعل ــــى اجل ــــو َرَبي  ِلَ ــــَواز امل س ــــن    يضــ

ــة  ــارٍة كاملــ ــم     و ،  ــ ــاء ر  ــ ــة والعلمــ ــم األئمــ ــب  مع ــ ــا سهــ  ليــ

 ا .

تبتــــدح مـــــن  و  مســـــن بعـــــد  ٍن َعل ـــــى اجل ـــــو َرَبي امل س ـــــن مــــدة   -3

 ربعـــــا  وعشـــــرين نـــــاعة،   احلـــــد ، للمقـــــيم يومـــــا  وليلـــــة،   :    

 .وللمسافر ثسثة  يام بليالي ن،   : ثنتني ونبعني ناعة

 لمن  حرم باحل التقا  لقطة الن ي عن
َرِعــــــَي ا ن   ي ِمــــــي  التََّب ــــــٍن ع ث َمــــــاَ     َعــــــن  َعب ــــــِد الــــــرَلح َمنٍ   -69

ــو ، َعن ــــــا  ــلَّمَ     َل َرن ــــ ــِا َوَنــــ ــا  َعل ي ــــ ــلَّى اللَّــــ ــِا َإــــ ــن   َ  الل لــــ ــى َعــــ َنَ ــــ

 .لنق ط ِة اْلَلا  

  . ، 1724) - 11رقم احلدي   ،)إلين مسلم
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 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــي التيمـــي     ــن عثمـــا  القر ـ ــد الـــر ن بـ ــو  حـــد الصـــلابة   ،عبـ  هـ

ــَي ا ن َعــن     ــة  قــد  ،م َرِع َإــلَّى اللَّــا   وبــايع الــن     نــلم يــوم احلديبي

ــلَّمَ  ــِا َوَنـ ــتن   ،َعل ي ـ ــوم الفـ ــل: يـ ــرة   ،وقيـ ــاهد  عمـ ــاءو و  مشـ  ،القضـ

 .ال موأمعركة    دثم 

 هـ. 73مكة املكرمة عام  ِفي  َرِعَي ا ن َعن ا  قتل

 من فوائد هعا احلدي :

ــَد ِمـــن  َحـــ ٍّ َعـــاِئع  م ل َتـــَرم ،     ": سفطإـــاللقطـــة يف ا -1 ــا و ِجـ َمـ

ــَتِلقَّا   ــد  م س ــــ ــٍر   الَواِجــــ ــي: " ،"َيع ــــ ــَرَض   و هــــ ــوما َعــــ ــا ا َمع ص ــــ َمــــ

 وقيل غ  سلا. ،"ِللضََّياٍن

ــبسد   -2 ــائر الــ ــة يف نــ ــم اللقطــ ــا  حكــ ــرم ما يف العــ ــدا احلــ  عــ

 سا و ،ا نتفــــان ب ــــا  ــــ  لــــانــــنة، ثــــم ملــــدة    يعر ف ــــا امللــــتقط 

تاف ـــا  يســـ ا ،  و  ـــيلا    بقـــاء لـــا   حســـب العـــر  كانـــ  اللقطـــة

  ف ن ا    تا   ىل تعريف.  
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    سا  ـــا  علي ــــا   ،لقطـــة احلــــرم ألحـــٍد    يأ ــــع     ةـــوز -3

ــيان، وةــــب    ــف  و الضــ ــا    يالتلــ ــا دام يف مكــــة  عليــ  ،عرف ــــا مــ

، و  املعنيـــــة املختصـــــةل  ـــــات لســـــلم ا ي من ـــــا و سا  راد اخلـــــرو 

ــوز   ــــع   ــــاةــــوز رلك ــدا   هاحبــــا ، و  ةــ ــا  بــ      ملــــن ي عر ف ــ

ــو   ــو ٍ لقـ ــلَّمَ   َرن ـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــِا َإـ ــَتي    َو : "اللَّـ ــْلـ  ا    َّق طن لنْقط ت ـ

  . 1834رقم احلدي   ،)ان ر إلين البخار  ،" اَ رَّف َع ن مََ

  هل النارمن  وإا  

ــي   -70 ــن    ِبـــ ــَرة   َعـــ ــا  ه َري ـــ ــَي ا ن َعن ـــ ــاَ ، َرِعـــ ــاَ   :ق ـــ ــو   ق ـــ  َرن ـــ

ــا  َعل ي ــــــِا َوَنــــــلَّمَ     ــِا َإــــــلَّى اللَّــــ ــر    اْلك ــــــاِفٍر   و  َنــــــا     : "الل لــــ ِعــــ

 ".ٍ َوِغل حن ِجْلِدِ  َمِسَ ةن َثس  ،ِمث ل   نح ٍداْلك اِفٍر 

  . ، 2851) - 44رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 
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 من فوائد هعا احلدي :

ــل -1 والنـــار  ،الشـــر والعـــعا  كلـــا حبـــعاف   يف النـــار     ا  جعـ

ــدها ا    ــ   عـ ــعا  الـ ــي دار العـ ــرة هـ ــافقني   يف اآل ـ ــار واملنـ للكفـ

 نسأ  ا  السسمة والعافية. ،والعصاة

ــا    -2     هـــــل النـــــار   يبقـــــو  علـــــى وعـــــع م يف الـــــدنيا، و صـــ

ــادهمت ــخم  جســــ ــ م    ،تضــــ ــو م وعرعــــ ــزاد يف  ــــ ــو  ويــــ فتكــــ

جســـــد الواحــــد مــــن م  عـــــخم مــــن اجلبـــــا     و ،ت م عــــخمة هيلــــ 

ــاهقة ــودهم  ومــــا ساأ     ،الشــ ــ م وجلــ ــعلا عرونــــ م ورؤونــ وكــ

    ليعوقوا الععا  الشديد.  

عـــــــعا  الكفـــــــار يف النـــــــار   ينقطـــــــع و   فـــــــف، بـــــــل   -3

ــن     ــا مــــــ ــي م  نواعــــــ ــلط ا  علــــــ ــدا، ويســــــ ــل  بــــــ ــو متواإــــــ هــــــ

ــا     ــل مكــــ ــن كــــ ــوت مــــ ــأتي م املــــ ــعا ، و يــــ ــم   ،العــــ ــا هــــ و مــــ

 .افس ختر   رواح م ليس  و  مبيتني
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 ج نممن  وإا  

 َرن ــــــو   ق ــــــاَ   :ق ــــــاَ ، َرِعــــــَي ا ن َعن ــــــا َعــــــن  َعب ــــــِد الل لــــــِا  -71

ــا ي ــــــؤ َتى ِبَ َ ــــــنَّ" : الل لــــــِا َإــــــلَّى اللَّــــــا  َعل ي ــــــِا َوَنــــــلَّمَ  َم َيو َمِلــــــٍع ل َ ــــ

َ    ْلــــــَف َمل ــــــٍا ٍزَمــــــام  َنــــــب ع و  َمــــــَع كنــــــل  ،َ    ْلــــــَف ٍزَمــــــام َنــــــب ع و 

 ."َنَ اَي  ر لو 

  . ، 2842) - 29رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 :2سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــي   ج ـــنم ح ـــمعـــخامة  ع ـــم يـــد  هـــعا احلـــدي  علـــى  -1 ف ـ

 و يفة. وانعة ع يمة م ولة

لكفــــار  لوجعلــــ ا مقــــرا    ج ــــنم  لقــــد  لــــ  ا  تعــــاىل نــــار    -2

، لدينــــــا اإلنــــــسم وتعاليمـــــــا  املخـــــــالفني  وا ــــــرمني والعصــــــاة  

   .و ودع ا  نواعا  من الععا  ،غضبا ونخطاومألها من 
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ــو        -3 ــبا  د ـــــ ــاس  نـــــ ــى اختـــــ ــدي  علـــــ ــعا احلـــــ ــ  هـــــ  ـــــ

ــار   ،اجلنـــــة ــو  النـــ ــبا  د ـــ ــن الوقـــــون يف  نـــ ــعر مـــ ــع احلـــ  ،و  ـــ

 .  دين ا  اإلنسم وتعاليماوهو ا بتعاد عن 

 اإلمسا  بالبع  بعد املوت

ــاِبر   -72 ــن  َجــ ــا َعــ ــَي ا ن َعن ــ ــاَ ، َرِعــ ــِمع      :ق ــ ــيَّالنَََّنــ ــلَّى  ِبــ َإــ

 ".ي ب َع   كنل ل َعب ٍد َعل ى َما َماَت َعل ي ِا" :  َيقنو  اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم
  . ، 2878) - 83رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 :22سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

مــــن  ــــ  و ــــر يف نســــا    مــــا يفعلــــا اإلأةــــب اإلمســــا  بــــ -1 

دار الــــيف   جـــزاء يلقـــى    نســـا  وكـــل   ،الـــا نتائ ـــ   ،نياالـــد هـــع   

 . حسب عملا  رةاآل

ــى -2 ــا   علـ ــل  نسـ ــا  كـ ــانأل      ـــاَ  سنوبـ ــر  يف حياتـــا  ت  ـ ضـ

 وبعد مماتا. 
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ــل ي  -3  ــة  ر َشـ ــوم القيامـ ــا  يـ ــدنيا   النـ ــا يف الـ ــا  عليـ ــا كـ ــى مـ  علـ

 من العقيدة والعمل والسلوأ.

 عمن يتناو  التمر اجلوٍننفي 

ــن   -73 ــة  َعـ ــِا     َعاِئَشـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــيَّ َإـ ــا،    َّ النَِّبـ ــا  َعن َ ـ ــَي اللَّـ َرِعـ

 ".ن    ه ل  َبي ٍ  ِعن َده م  التَّم ر َي  و    " :َوَنلََّم ، ق اَ 

  . ، 2046) - 152رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 :16سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــدي   ـــ  -1 ــعا احلـ ــاَ  هـ ــى  اإلنسـ ــوت  علـ ــر يف البيـ ــار التمـ اد ـ

 .لنفسا و هلا العين َيقنو ت  م

نفــي لل ــون عــن  هــل البيــ  الــعين       د  علــى  احلــدي  يــ   هــعا  -2

 .يتناولو  التمر

 سا ت ــــ ت  حـــــوا   مــــن قـــــا :  ر  ـــــم ا  مــــن العلمــــاء       -3

 منطبــ  علـــي  فــ ن م    ي  غــ  التمــر    قــوتا ح ـــر   ــم وإــار  النــا   

ــ       ــدي   حيـ ــعا احلـ ــو َ هـ ــلَّمَ   َرن ـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــِا َإـ ــد  الل لـ قـ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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ِعن ــــَده م   سا   يكــــن ِجَيــــانا بــــأن م بــــأحوا م  ــــ   هــــل املدينــــة  

ولكــــن  ،وهـــو قــــوت م  ،التمــــر تنـــاو  تعـــودوا علــــى    ألن ــــم التَّم ـــر  

  ألنـــا يقضـــي علـــى كـــل  صـــائك  عا القـــو الـــنف    تطمـــلن  ـــ

ــا  بـــدو   يـــ  وةعلـــا  ،التمـــر ــي ح ـــر يف العـ ــل    غـــعاء  نانـ  ةمثـ

 وا   علم. ،ميزة لا

 التوبةاملبادرة  ىل 

ــي   -74 ــن    ِبـــ ــَرة   َعـــ ــا  ه َري ـــ ــَي ا ن َعن ـــ ــاَ ، َرِعـــ ــاَ   :ق ـــ ــو   ق ـــ  َرن ـــ

ــلَّمَ    ــِا َوَنــــ ــلَّى اللَّــــــا  َعل ي ــــ ــِا َإــــ ــَل      َتْطلنــــــَع    : "الل لــــ ــاَ  ق ب ــــ َمــــــن  َتــــ

 ".َتاَ  اللَّا  َعل ي ا ،الشَّم    ِمن  َم  ٍرِبَ ا

  . ، 2703) - 43رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

الرجــــــون مــــــن معصــــــية ا   معنــــــى التوبــــــة يف ا إــــــطسف: -1

احلــــدي    هــــعا  ــــو ،وفــــ  تعــــاليم اإلنـــسم  تعـــاىل  ىل  اعتــــا 
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ــى  ــادرة علـ ــة  ىل املبـ ــب  ىل ا  التوبـ ــل سنـ ــن كـ ــا مـ ــل،     ن ـ    تقبـ

 مثل:  ، سا انتوف  مستلزمات ا عند ا  تعاىل   

 يلا من فس يراد ب ا   تكو  التوبة  الصة لوجا ا  تعاىل   -1

 .مدف النا الدنيا  و 

 . إلقسن عن املعصيةا-2

 .الندم على فعل ا-3

 .العزم على عدم العودة  لي ا-4

 .احلقوق  ىل  إلاب ا،    كان  املعصية حقوقا  لآل رين رد-5

 .   تكو  قبل  لون الشم  من م رب ا-6

 .لموتات لظ ور عسم    تكو  قبل -7 

ــب  -2 ــو   ةـــ ــعنب    يتـــ ــل مـــ ــى كـــ ــا    ىل ا  علـــ ــو كـــ ، ولـــ

 نــا لــو تــا  مــن كــل سنــب        حيــ   الوقــون يف الــعنب  منــا  كــررتي

        .تا  ا  عليا  توبة إليلة

ــة     -3 ــات ا  الدَّالــ ــن حيــ ــة مــ ــا، حيــ ــن م رب ــ ــم  مــ ــون الشــ   َّ  لــ

 ،مــــن عسمــــات الســــاعة الكــــ  علــــى ع ــــيم قدرتــــا، وعسمــــة 
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ــي   ــبب ولـــ ــبســـ ــا   ل   لـــ ــن بعـــ ــا ي ـــ ــيب  دورا  األرض كمـــ ي صـــ

   النا .

 احللف يف البيعالن ي عن 

ــن    ِبــــي   -75 ــاَدة  اْلأ ن َصــــاٍر    َعــ ــا ،   نَلــــا  َنــــِمَع     ق َتــ َرِعــــَي ا ن َعن ــ

ــو َ  ــلَّمَ    َرن ــ ــا  َعل ي ــــِا َوَنــ ــِا َإــــلَّى اللَّــ ــ" :  َيقنــــو : اللَّــ اكنم  َوك ثــــَرة  ٍ يَّــ

 ".َيم َل      ث مََّف ٍ نَلا  ي َنفِّ  اْلَلِلِف ِفي اْلَبي ٍع

  . ، 1607) - 132رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 :8 سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

بــــــــدو   احللــــــــفيــــــــد  هــــــــعا احلــــــــدي  علــــــــى  ــــــــريم  -1

 .  عند البيع والشراء حاجة

املســــلم     ــــر  علــــى الكســــب احلـــــس       جراعلــــى التــــ   -2

ــب بــــالطرق املشــــروعة   ــب تعــــاليم اإلنــــسم   الطيــ  ي   يتقــــو ،حســ

 .ا  يف نفسا و     يكثر من األمسا 
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  ريم احللف ب   ا 

ــن   -76 ــم َرة   َعـ ــٍن َنـ ــرَّح َمٍن ب ـ ــِد الـ ــاَ     َعب ـ ــاَ : ق ـ ــا ، ق ـ ــَي ا ن َعن ـ َرِعـ

ــلََّمَرن ــــو    اللَّــــِا     ، َوا ِبــــالطََّواِغي َتل ِلفنــــو  : "  َإــــلَّى اللَّــــا  َعل ي ــــِا َوَنــ

 ".ِبَِباِئكنم 

  . ، 1648) - 6رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــي     ــرة القر ـــ ــن  ـــ ــر ن بـــ ــد الـــ ــعيد عبـــ ــو نـــ ــد  و ، بـــ ــو  حـــ هـــ

وهـــــو  ،،  نــــلم يــــوم الفــــتن   والقــــادة والــــو ة البـــــارزين   الصــــلابة 

ــتا    ــتن ن ســ ــع  افتــ ــلالــ ــا وكابــ ــدا  وغ هــ ــن البلــ ــا   ،مــ وكــ

ثــم رجـــع   ،فــتن ب ــا فتوحـــا  ووغــزا  رانـــا    ،علــى ن ســـتا   وليــا  

   ة.  غزوة مؤت ولا مشاركة معروفة يف ، ىل البصرة

 حديثا . 14رو  عنا يف كتب السنة 

هـــــ،  50نـــنة   في ـــا تـــويف  والبصــــرة، بنـــكن عبـــد الـــر ن    ثـــم  

 .هـ 51وقيل ننة 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4387
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9
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 من فوائد هعا احلدي :

احللـــــــف بشـــــــيء مـــــــن  احلـــــــدي   ــــــريم يقتضــــــي هـــــــعا   -1

ــات ــلم   و  ،املخلوقــ ــلين مســ ــاء يف إــ ــا جــ ــا       َّ مــ ــلَّى اللَّــ ــيَّ َإــ النَِّبــ

 فلـــن "قـــا  يف حـــ  الـــع  نـــألا عـــن  ـــرائع اإلنـــسم:   َعل ي ـــِا َوَنـــلََّم

 - 9رقــــم احلــــدي   ،إــــلين مســــلمان ــــر  ) ،"و بيــــا    إــــدق

(11 ، .  

احللــــف ب ــــ   الن ــــي عــــنقبــــل  كــــا  نــــا : هــــو ،عنــــا اجلوا فــــ

ــي  ا  ــاء الن ـ ــم جـ ــد ا     ، ثـ ــن عنـ ــا مـ ـــرأ سلـ ــف    فتـ ــار احللـ فصـ

ــا وإـــفاتا فقـــط  ،   ـــريا لـــا بـــا  وحـــد  ــ   ،وبأ ائـ وقيـــل غـ

 تركناها تفاديا لإل الة. ،سلا يف  رف هعا احلدي 

ــواغي -2 ــع و  ،الطـــ ــي ة اجلمـــ ــدها: إـــ ــالواحـــ ــراد ، ةطاغيـــ واملـــ

ــة    ــنام واملعبـــودات البا لـ ــالطواغي هنـــا األإـ      يضـــا  مسكـــنو ،بـ

يف  دى يف الكفـــر وجـــاوز احلـــ  َ ـــ   ن يكـــو  املـــراد بـــالطواغي َمـــ   

 .  الشر 
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  فضل السواأ

ــة    -77 ــن  َعاِئَشــــ ــا َعــــ ــا  َعن َ ــــ ــَي اللَّــــ ــلَّى   ،َرِعــــ ــي  َإــــ ــٍن النَِّبــــ َعــــ

ــا  َعل ي ـــــِا َوَنـــــلََّم ، ق ـــــا َ    ــَواأن َمْطَ ـــــَرٌة ِلْلف ـــــمٍ  ": اللَّـــ َمر َعـــــاٌة  ،الس ـــ

 ".ِللرَّ  

  .األلباني وإللا ،5رقم احلدي   ،النسائيننن )

 :16سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ألنــــا   يف الفــــمالســــواأ انــــتعما   يــــدعو هــــعا احلــــدي   ىل -1

ــب رائلتـــا  ــن  نـــبا  وهـــو  ،مـــن  نـــبا  ن افتـــا و يـ ــا نيـــل مـ رعـ

ــا َ " حيــــــ   ا  تعــــــاىل ــبص اْلَ َمــــ ــلا ي ِلــــ ــلين  ،"ٍ  َّ ا   َجِميــــ )إــــ

  . ، 91) - 147رقم احلدي   ،مسلم

ــ  -2 ــواأ ب يللــ ــودو الســ ــنا    العــ ــف األنــ ــتعما   دوات تن يــ انــ

ــل ،احلديثــــة ــة األس     :مثــ ــا  زالــ ــا  صــــل بــ ــا ممــ الفر ــــاة وحنوهــ

ــم   ــب رائلـــة الفـ ــوأ     و ،و يـ ــ ،باإلإـــبع صـــل التسـ ا لـــي  ألنـ

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=974
http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=974
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ــسم  ــاء للفـــم بـــا و   صـــل ،مـــن تعـــاليم اإلنـ ــولا  ،اإلنقـ مثـــل حصـ

 .بالعود وحنو 

 :    السواأامن حد -3

ــتاأ حبضـــــرة مجاعـــــة  و يف احملافـــــل العامـــــة      -1      يســـ

 .ألنا ينايف املروءة

 . فح السواأ بعيدا  عما يستقعر    -2 

ــ       -3 ــا علــ ــا ممــ ــتياأ لتخليصــ ــد ا نــ ــواأ بعــ ــل الســ ي ســ

 .با

 اإلنسم يف   كرام النساء

ــٍن زَ  -78 ــِا ب ـ ــِد اللَّـ ــن  َعب ـ ــم َعـ ــا   ة َعـ ــَي ا ن َعن ـ ــلَّى   َرِعـ ــي  َإـ ــٍن النَِّبـ َعـ

َجْلــَد اْلَعب ــِد ث ــمَّ       َي  ِلــد    َحــد كنم  ام َر  َتــا    ": ق ــا َ  اللَّــا  َعل ي ــِا َوَنــلََّم،  

 ".حِ ٍر اْلَيو ٍم ي َ اِمع َ ا ِفي 

ــار   ــلين البخـ ــدي    ،)إـ ــم احلـ ــا  ،5204رقـ ــح لـ ــلين  ،واللفـ وإـ

  .، 2855) - 49رقم احلدي   ،مسلم
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 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــد    ــي األنـ ــة القر ـ ــن زمعـ ــد ا  بـ ــا   عبـ ــَي ا ن َعن ـ ــو  ،َرِعـ ــد هـ  حـ

ــلابة ــل  ،الصـــ ــدَّار  قتـــ ــة يف يـــــوم الـــ الـــــ   دت  ىل   حـــــدا  الفتنـــ

قنتـــل وقيــل:  نـــا   ،هــــ 35 عــام اخلليفـــة عثمــا  بـــن عفـــا    انتشــ اد 

وا   ،هــــــ 63 عــــام  دينــــة املنـــــورة يف املوقعــــ   الـــــ  يــــوم احلــــرَّة   

 . علم

 من فوائد هعا احلدي :

  ــــــــنالرفـــــــ  ب و اإلنـــــــسم يـــــــدعوا  ىل  كـــــــرام النســـــــاء      -1

ــ    ــي ن والصـــ ــا   لـــ ــ       واإلحســـ ــي ن  حيـــ ــب َرعلـــ ــي ن الصَّـــ  علـــ

 .ْفَضلاأل  السلوأ هو  نر ِبَع َوَتر أ 

ــسم   -2 ديــــــن  ــــــ  علــــــى األلفــــــة واحملبــــــة والعشــــــرة      اإلنــــ

ــاملعرو  ــي   بــــ ــعلا يقتضــــ ــدي  لــــ ــعا احلــــ ــريم هــــ ــر    ــــ الضــــ

   .للزوجة اإليعاء اجلسد و

 عنــــد ن َســــل َتس ت مــــع الزوجــــة      قامــــة العسقــــات اجلنســــية  -3

ــا  ــود مـــ ــن يســـ ــرةحســـ ــة  العشـــ ــة  واحملبـــ ــني الـــــزوجني العميقـــ  ،بـــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
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ــد   و  والضــــــر   ــاءت لــــــعلا    سلــــــايفاينــــــاإليــــــعاء اجلســــ جــــ

 الزوجة.عر   ىل سم يف هعا احلدي  اإل ارة 

 احل  على ا تيار إ لبة الصاحلني

ــاَ     -79 ــر و ق ــــــاَ : ق ــــ ــٍن َعم ــــ ــِا ب ــــ ــِا  َرن ــــــو   َعــــــن  َعب ــــــِد اللَّــــ اللَّــــ

ــَد اللَّـــــــِا       ــَلاِ  ِعن ـــــ ــر  اْلأ إ ـــــ ــلََّم: "َ ي ـــــ ــِا َوَنـــــ ــا  َعل ي ـــــ ــلَّى اللَّـــــ َإـــــ

اٍ  ِعن ـــــــَد اللَّـــــــِا َ ي ـــــــر ه م    َ ي ـــــــر ه م  ِلَصـــــــاِحِبِا، َوَ ي ـــــــر  اْلِ ـــــــ  َ   

 ".ِلَ اٍرِ 

قــــــــا  اإلمــــــــام   ،1944رقــــــــم احلــــــــدي    ،)جــــــــامع ال مــــــــع  

ــن     ــا:  حســــــ ــدي  بأنــــــ ــعا احلــــــ ــن هــــــ ــع  عــــــ ــبال مــــــ  ،غريــــــ

 األلباني .وإللا 

 :37 سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــدي       -1 ــعا احلـــ ــد هـــ ــلَّيفيـــ ــرَ  كـــ ــا   كثـــ ــن كـــ ــا  مـــ نفًعـــ

 لـــــة منز ا  عـــــز وجـــــل فضـــــل  عنـــــد   لصـــــاِحِبا  و جـــــاٍر   ف ـــــو   

  .ثواًبا  كثرو
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ــن  لمســـــــلمل س ـــــــن  لَي -2 ــار األإـــــــلا  واإل ـــــــوا  مـــــ      تـــــ

ــاحلني  ــعي الصــــــ ــبني الــــــ ــ نوالطيــــــ ــسم   َ و ن ِعع ي ــــــ ــاليم اإلنــــــ لتعــــــ

 ، و   يــــــوم القيامــــــة  مع ــــــم  لي لشــــــَر علــــــى الوجــــــا الصــــــلين   

 .اقاأل رار والفنسَّ إ لبة  َبنََّ َتَي

 دعاء الولد من  نبا  رفع درجات الوالدين

ــَرة  َرِعــــَي ا ن َعن ــــا  َعــــن    ِبــــي  -80  ق ــــاَ  َرن ــــو    اِ : ق ــــاَ  ،ه َري ــ

ــا  ــلَّى اللَّــ ــلََّم َإــ ــِا َوَنــ ــةِ  َعل ي ــ ــي اْلَ نَّــ ــا  ِفــ ــع  َدَرَجت ــ ــَل ل ت ر ف ــ   : "ٍ  َّ الرَّج ــ

 ".ِبان ِت  ف اٍر َول ِدأ  ل ا :  َهَعاَ ف ي ق ا     :   نَّى ِلي ف َيقنو 

 وحسنا األلباني . ،3660رقم احلدي   ،)ننن ابن ماجا

 :1نب  سكر الراو  يف احلدي  برقم

 من فوائد هعا احلدي :

يف عـــوء   تربيـــة حســـنة   الولـــد تربيـــة  يتطلـــب هـــعا احلـــدي     -1 

هـــــعا     أل  العقيـــــدة والشـــــريعة واأل ـــــسق اإلنـــــسمية الســـــملة    

 ـــ     يكـــو  علـــى ةـــب عليـــا  ،الولـــد الـــع  يســـت فر للوالـــدين 

الولــــد الــــع  ،  مــــا وفــــ  التعــــاليم اإلنــــسمية الصــــليلة إــــسفو
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ــاد     ــر وفســ ــى   ــ ــو علــ ــهــ ــر  وف ــ ــت فار   يعــ و   ،لنفســــا ا نــ

 للوالدين و  لآل رين.

ــد املســــــلم َين َبِ ــــــي  -2 ــدعوللولــــ ــت فر      و ،للوالــــــدين    يــــ يســــ

 ا. ، ويتصدق عن ماو   ي حم علي م ، ما

ن عنـــد ا  عـــز دعـــاء الولـــد مـــن  نـــبا  رفـــع درجـــات الوالـــدي -3

 وجل.

 ابِةواجل َن ِبن  حكام اجلنمن 

ــِا  َرن ــــو   ك ــــاَ   :ق ال ــــ  َعاِئَشــــة  َرِعــــَي ا ن َعن َ ــــا،  َعــــن  -81 اللَّــ

ــِا َوَنـــلََّم ــاَ  ج ن ًبـــا َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـ ــاَم  ٍ َسا ك ـ   ف ـــأ َراَد      َيْأكنـــَل   و  َيَنـ

 .ِةس أ  و ع وَء   ِللصَََّتَوعََّ

  . ، 305)- 22 رقم احلدي  ،مسلم)إلين 

 :16سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 

 

 



  151   
 

 

 

  5ج مختارات من السنة 
 

 من فوائد هعا احلدي :

اجلنــب هــو مــن جــامع ولــو   ينــز  منيــا ،  و  نــز  منيــا  ولــو           -1

ةــــوز لل نــــب    و ،  ةـــامع، ويســــتو  يف هـــعا املــــر ة والرجـــل   

 .من اجلنابة ا غتسا  ينام ويأكل ويشر  وةامع قبل

حـــــر  علـــــى املـــــر ة    كانـــــ  علـــــى جنابـــــة    تطـــــب   و     -2

 .وقضاء حوائ  ا وبنات ا تقوم على رعاية بيت ا و بنائ ا

ــل   -3 ــوء  سا  راد األْكــــ ــب الو عــــ ــر   و  و يســــــتلبص لل  نــــ الشصــــ

ــوم ــان و  النَّــ ــلو ،اجلمــ ــا   ال ســ ــل  ألنــ ــى     فضــ ــم علــ ــ  اجلســ يبعــ

ــم     ــرو  املـــأ، ويعـــني اجلسـ ــبب  ـ ــ  بسـ ــوة الـــ  سهبـ النشـــا  والقـ

 .على تعويا هعا القدر املفقود من الطاقة والنشا 
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 ِسكر ا  يطرد الشيطا 

ــدِ  -82 ــٍن َعب ـ ــاِبٍر ب ـ ــن  َجـ ــَي  اِ َعـ ــا ا نَرِعـ ــِمَع النَّ َعن   َمـ ــا  َنـ ــيَّ  نلـ  ِبـ

ف ـــَعك َر   ٍ َسا َدَ ـــَل الرلج ـــل  َبي َتـــا   : "  َيقنـــو  ،َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنـــلَّمَ   

ــَد د   و  ــِاا   ِعن ـ ــاِ  ،ِلـ ــَد   َعاِمـ ـــ   َوِعن ـ ــي ط ا  :    َمِبي  ــاَ  الشلـ ــم  ق ـ َ  ل كنـ

ق ــــــاَ    ف ل ـــــم  َيــــــع كنٍر ا   ِعن ـــــَد د   وِلـــــاِ     َو   َعَشـــــاَء، َوٍ َسا َدَ ـــــلَ  

َ ، َوٍ َسا ل ـــم  َيــــع كنٍر ا   ِعن ــــَد   َعاِمــــِا،    د َرْكــــت م  امل ِبي ــــ: الشلـــي ط ا   

 ".ق اَ :   د َرْكت م  امل ِبيَ  َوالَعَشاَء

  . ، 2018) - 103رقم احلدي   ،)إلين مسلم

 :22 سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــعايف جـــاء  -1 ــدي  حـــ  علـــى  هـ ــزام  احلـ ــال ى   التـ ــِا َتَعـ ــٍر اللَّـ ِسْكـ

ــو  ــد د ـ ــامٍ   عنـ ــَد الطََّعـ ــِ  َوِعن ـ ــي   فاْلَبي ـ ــلم ينب ـ ــا  املسـ       لإلنسـ

  كل  عاما. و سا   ، سا د ل بيتا سكر انم ا ينسى 

ــا     -2 ــد ل هــــو و تباعــ ــيطا  يــ ــ    يــــعكر   يف الشــ البيــــوت الــ

 .فيأكلو  ويبيتو  مع م   إلاب ا انم ا  عز وجل
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ِسكـــر ا  عـــز وجـــل يطــــرد الشـــيطا ، ويرعـــى الــــر ن،       -3

 والســــعادةويزيـــل ا ــــم وال ــــم واحلــــز ، وةلــــب الفــــرف والســــرور  

ــة و ،والســـــسمة ــور  مراقبـــ ــاىل يـــ ـــ  ا  تعـــ ــى ي ــ ــاَ  َلِ د حتـــ  اإلنســـ

ــلم  ــا  املســ ــا  اإلحســ ــد ا   يف بــ ــل  فيعبــ ــز وجــ ــرا ،   عــ ــا يــ كأنــ

  ليا.ويورثا اإلنابة 

 احل  على الدعاء يف الس ود

َإــــل لى  َرن ــــو َ  اِ       ََّ ،َرِعــــَي ا ن َعن ــــا   ه َري ــــَرة   َعــــن    ِبــــي   -83

ــا َ   ــل لَم، ق ـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــا  : "الل لـ ــَر   َمـ ــو   ْقـ ــن ر  َيكنـ ــد  ِمـ ــَو     اْلَعب ـ ــِا َوه ـ ب ـ

 ".ا الدصَعاَءف أ ْكِثر و   َناِجدا

  . ، 482)- 215 رقم احلدي  ،)إلين مسلم 

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

، كــــب ة   الســــ ود مــــن العبــــادات اليفيــــد هــــعا احلــــدي   -1

مـــــن  اوجــــل، وتدنيـــــ ا  عـــــز  ىل  اإلنســــا  املســـــلم  الــــ  تقـــــر  

 .و حساناتا ر 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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يف إــــستا نــــواء    ا  عــــز وجــــل      يــــدعو  لمســــلم ل ن َرش ــــي  -2

ــة  و نافلـــــة، و  ــسة فريضـــ ــل كانـــــ  الصـــ ــل  فضـــ ــدعاء يف لحمـــ لـــ

 .هو الس ود ،الصسة

 ،مبــــا جــــاء يف القــــرح     يعــــتأ للمســــلملإلنســــا  س ــــَتَلبص ي  -3

 ،مـــن األدعيـــة   َعل ي ـــِا َوَنـــل لمَ  َإـــل لى الل لـــا    اِ   ن ـــو  ٍ رَّمبـــا ورد عـــن   و

لـــــا وألهلـــــا الـــــ  تصــــلن   األدعيــــة ف ن ـــــا مــــن  نفـــــع  و ف  ــــا   

 وألمور دينا ودنيا  وح رتا. ،وسريتا

 تصيك الق   ريم

ــاِبر   -84 ــن  َجـ ــا  َعـ ــَي اللَّـ ــا  َرِعـ ــاَ  ،َعن ـ ــى  :ق ـ ــو َنَ ـ ــلَّى  َرن ـ ــِا َإـ    اللَّـ

ــلَّمَ  ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــ اللَّـ ــر َك      ي َ صََّـ ــاِ  ،اْلق ب ـ ــَد َعل ي ـ ــى  ،َو     ي ْقَعـ َو     ي ب َنـ

  .َعل ي ِا
  . ، 970)- 94 رقم احلدي  ،)إلين مسلم

 :22سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 
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 من فوائد هعا احلدي :

ــريم    -1 ــعا احلـــــدي   ـــ ــي هـــ ــ    يقتضـــ بنـــــاء وتصـــــيك القـــ

ــاَرِة ــة  و ال الِعَمـــ ــرةاحلن و قبـــ ــ داملو    ـــ ــا   ســـ ــ  عليـــ ــاو غـــ   سلـــ

 .   يلا   ينفعا وحي     املي     تا   ىل سلا كلا  

ــْلا  -2 ــو  كصَ ــ ـــاجلِ هــ ــمى بــ ــا يســ ــا و ، ب مــ ــواد  نــ ــن مــ ــاء مــ   البنــ

ــارة   ــويم احل ــــ ــوت وتقــــ ــسء البيــــ ــبب يف ويســــــتخدم يف  ــــ ، والســــ

قـــد يكــو  ملفتـــا لألن ـــار،   نــا  ف ج ـــكَّ القـــ   سا  هـــو  نــا  ،سلــا 

ــا يــــؤد  سلــــا  ىل تع يمــــا  و    عتقــــد    لــــا ميــــزةيومــــن رح   فرمبــ

ــوز  ــيء   ةـــــ ــا بشـــــ ــسمٍ  ختصيصـــــ ــن ا  اإلنـــــ ــم   َّ  ،يف ديـــــ ثـــــ

والبنـــاء عليـــا مـــن  نـــبا  ال لـــو فيـــا ودعائـــا مـــن    القـــ  تصـــيك

ــعلادو  ا  ــدي  ال     فلــ ــعا احلــ ــاء يف هــ ــى جــ ــنن ــ ــ عــ ك يتصــ

 .الق 

اجللـــــو  علـــــى القـــــ   ـــــريم  ىيـــــد  هـــــعا احلـــــدي  علـــــ -3 

ــا   ــاء عليـ ــا وا تكـ ــتناد  ليـ ــا   وا نـ ــ ام أل  سلـ ــايف ا حـ ــ   ينـ للميـ
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  امليــــ   املســــلم  م َرَتــــل ي ، كمــــا القــــ   َمَرَتــــل فينب ــــي    ي  املــــدفو  

 .املدفو  فيا

 اللوا  التلعير من فاحشة

ــاِ   -85 ــِد اللَّـ ــن  َعب ـ ــا    َعـ ــا  َعن   َمـ ــَي اللَّـ ــا   َرِعـ ــٍن َعبَّـ ــاَ    ،ب ـ ــاَ : ق ـ ق ـ

   َيع َمـــل  َعَمـــَل  َمـــن  َوَجـــد ت م و  "   اللَّـــِا َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنـــلََّم:     َرن ـــو 

 ".َ  ِبِاف اْقت لنوا اْلف اِعَل َواْلَمْفع و   ق و ٍم لنوٍ 

رقــــم  ،وجـــامع ال مـــع    ،4462رقـــم احلـــدي     ،)نـــنن  بـــي داود  

ــدي   ــا  ،1456احلــــ ــح  مــــ ــا  ،واللفــــ ــن ماجــــ ــنن ابــــ ــم  ،ونــــ رقــــ

  .ااأللباني وإلل احسنوقد  ،2561احلدي  

 :6نب  سكر الراو  يف احلدي  برقم

 من فوائد هعا احلدي :

   يــــأتي الــــعَّك ر  الــــعَّك َر،  وهــــي   هــــي:  ،اللــــوا  فاحشــــة -1

ــة    ــة الديانـ ــل، وقلـ ــعف العقـ ــ ة، وعـ ــى  م ـــ  البصـ ــد  علـ ــا  ،تـ و ـ

هـــي رسيلـــة  الفـــة ، وجســـيمة إـــلية و لقيـــة واجتماعيـــة  عـــرار

ــرة البشــــرية  ، وقــــد عاقــــب ا  تعــــاىل قــــوم لــــو      الســــليمة للفطــ
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 )ف ل مَّـــا  نتشـــار اللـــوا  بيـــن م بانتلصـــا م مجيعـــا، قـــا  تعـــاىل:       

ــا َجــــاَء ــاَرة  ِمــــن    َجَعْلَنــــا   م ر َنــ ــا َعل ي َ ــــا ِحَ ــ ــا َنــــاِفل َ ا َو  م ط ر َنــ َعاِلَيَ ــ

  .  82اآلية  ،هود) نورة  ، ِن  يل  َمن ض وٍد

 ألن مـــــــا ا ــــــ كا يف فاحشـــــــة   املفعــــــو  بـــــــا كالفاعــــــل   -2

ــا القتــــل  اللــــوا   ــ   ،فكــــا  عقوبت مــ ــو  وقــــد اتفــ  إــــلا  رنــ

ــل    ا  ــى قتـ ــلََّم علـ ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــا  َإـ ــو  بـ ــل واملفعـ   و ،الفاعـ

ولكـــن إــــفة القتـــل تكــــو  حســــبما    ،مـــن م فيــــا   حــــد  تلـــف 

    يضـــربا بالســـيف، يـــرا   مـــام املســـلمني  و نائبـــا منانـــبا   فلـــا      

ــا و ي ،  و يلقيـــــا مـــــن  ـــــاه ،  و ي ـــــدم عليـــــا      ـــــارةباحل رمجـــ

ــدارا  ــا  جـ ــ  سلـ ــد     و ،وغـ ــر   و ت ديـ ــوا  بضـ ــى اللـ ــر  علـ ــن  كـ مـ

وكــــعلا   حــــد علــــى غــــ   ،ف نــــا   حــــد عليـــا   بالقتـــل وحنــــو  

 العاقل وغ  البال      نا يعزر ويؤد .

ينب ــــي ملـــــن  فــــواحش  لــــعلا   ال قــــبن مــــن   فاحشــــة  اللــــوا    -3

ــة مــــار   ــع  اجلرمســ ــ  ا     يســــت هــ ــا، ،بســ ــن نفســ  و  يفضــ

التوبــــة بيبـــادر   ولكـــن عليـــا      ،يقـــام عليـــا احلــــد  ل  ـــا يقـــر ب  و 

عـــزم علـــى عـــدم العـــود    ي، وعلي ـــا نـــدم ي، و ـــامنصـــادقة  ىل ا  ال
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عـــــن  الوقــــون في ـــــا ويبتعــــد  عـــــن  نــــبا    و   يبتعــــد  ، ىل مثلــــ ا 

اإلنســـــا  وا  تعــــاىل ي فــــر سنــــو      ،لي ـــــا الطــــة مــــن يــــدعو     

 في ا.  إدق وتا   ىل ا  توبة إليلة   سا ،مجيعا 

 املي   ما ينتفع با

َ  اللَّــــِا َإــــلَّى    َّ َرن ــــو  ،َعن ــــا  َرِعــــَي اللَّــــا ه َري ــــَرة     ِبــــي َعــــن   -86

 ٍ َسا َمـــاَت اْلٍ ن َســـا   ان ق ط ـــَع َعن ـــا  َعَملنـــا  ٍ  َّ    : "َوَنـــلََّم ق ـــا َ  اللَّـــا  َعل ي ـــِا  

ــٍة:   ــن  َثسَثــ ــٍد     ٍ  َِّمــ ــِا،   و  َول ــ ــع  ِبــ ــم  ي ن َتف ــ ــٍة،   و  ِعْلــ ــَدق ٍة َجاٍرَيــ ــن  َإــ ِمــ

  ". ل ا  َإاِلن  َيد ع و 

  . ، 1631)- 14 رقم احلدي  ،)إلين مسلم

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

 يتوقـــفمبوتـــا، و يتوقـــفاحلـــدي     عمـــل امليـــ  يفيـــد هـــعا  -1

  نـــا هــــو تـــدد الثـــوا  لـــا    يف هـــع  األ ــــياء الثسثـــة  لكونـــا       

ــببال ــ ســ ــع      ــ ــم الــ ــعلا العلــ ــبا، وكــ ــد مــــن كســ ــ   الولــ ا   فــ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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الــــ    لفــــا مــــن تعلــــيم  و تصــــنيف، وكــــعلا الصــــدقة اجلاريــــة 

 الوقف.   هي

عــــدم جــــواز  هــــداء ثــــوا  قــــراءة  يــــد  هــــعا احلــــدي  علــــى  -2

ــلََّم ِبـــي النَّ  يثبـــ  عـــن   حيـــ  القـــرح  للميـــ   َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا َوَنـ

 نــــا قـــــر  القــــرح  ووهـــــب ثوابــــا لألمـــــوات مــــن  قربائـــــا  و مـــــن     

ــا       ــا، وبينــ ــر  عليــ ــي م حلــ ــل  لــ ــا يصــ ــا  ثوابــ ــو كــ ــم، ولــ غ هــ

ــا ــاهم   ألمتـــ ــا موتـــ ــوا بـــ ــا    لينفعـــ ــلَّمَ  ف نـــ ــِا َوَنـــ ــا  َعل ي ـــ ــلَّى اللَّـــ  َإـــ

ــد        ــن بعـ ــدو  مـ ــاء الرا ـ ــار اخللفـ ــد نـ ــيم، وقـ ــاملؤمنني رؤو  رحـ بـ

ــائر  إــــلابا  و   علــــى هديــــا يف سلــــا،   م َعــــن    َرِعــــَي اللَّــــا   ونــ

 .    حًدا من م  هد  ثوا  القرح  ل   يثب  

 يســـتد  ب ـــعا احلـــدي  علـــى ال غيـــب يف التـــزو  الـــع  مـــــــن   -3

 .مثراتا حصو  األو د الصاحلني
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 نيتفط  الصائمفضل 

ــي    -87  ــٍد اْل  َ ِنـــ ــٍن َ اِلـــ ــِد ب ـــ ــن  َزي ـــ ــَي َعـــ ــا  َرِعـــ ــاَ : ،ا ن َعن ـــ   ق ـــ

ــو   ــاَ  َرن ــ ــلَّمَ   ق ــ ــِا َوَنــ ــا  َعل ي ــ ــلَّى اللَّــ ــِا َإــ ــَر َإــــاِئًما   : "   اللَّــ ــن  ف طَّــ َمــ

َيــــن قنك  ِمــــن    ج ــــٍر الصَّــــاِئٍم      ك ــــاَ  ل ــــا  ِمث ــــل    ج ــــٍرِ  غ ي ــــَر   نَّــــا         

 ".َ ي ًلا

ــع   ــامع ال مـ ــدي    ،)جـ ــم احلـ ــا  ،807رقـ ــح لـ ــن    ،واللفـ ــنن ابـ ونـ

ال مــــع  عــــن هــــعا وقــــا  اإلمــــام  ،1746رقــــم احلــــدي   ،ماجــــا

 إللا األلباني .و ،إلين احلدي  بأنا:  حسن

 هو: ،راو  هعا احلدي 

ــد بــــن  الــــٍد اجل ــــأص    ــو عبــــد الــــر ن زيــ  هــــو الصــــلابيص  بــ

اللَّــِا َإـــلَّى اللَّـــا  َعل ي ـــِا   ٍ َرن ـــو ،  ـــ د احلديبيــة  مـــع  َرِعــَي ا ن َعن ـــا  

ورو  لــا عـــن   ،ج ينـــة يــوم الفـــتن قبيلــة  ، وكـــا  معــا لـــواء   َوَنــلَّمَ 

 .حديثا يف كتب السنة 81 َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم رنو  ا 
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ــَي ا ن َعن ـــــا  وتـــــويف ــل:   َرِعـــ ــر، وقيـــ ــة، وقيـــــل: مبصـــ باملدينـــ

ــنة    ــا نــ ــ  وفاتــ ــة، وكانــ ـــ78بالكوفــ ــن  هــ ــو ابــ ــا  85، وهــ ، عامــ

 .، وا   علمغ  سلا وقيل

 من فوائد هعا احلدي :

ــائم  -1 ــ  الصـ ــب    تفطـ ــب    ني  ريـ ــا ي تـ ــ ، ملـ ــا  اخلـ ــن  صـ مـ

 فــراد زيــادة التــِلف بــني      ــا:مــن بينعليــا مــن املصــا  الع يمــة،    

 ــــ  هــــعا    لــــعلا  قطــــارهم، وديــــارهم املســــلمني مــــع تباعــــد   

فضـــل مـــن فطَّـــر إـــائًما  يـــبني ، ونيتفطـــ  الصـــائماحلـــدي  علـــى 

 .بأ  لا مثل  جر ، دو     ينقك من  جر الصائم  يء

ــرا     -2 ــم  جـ ــب  ع ـ ــائم القريـ ــ  الصـ ــو     تفطـ ــ  يكـ ــعلا حيـ بـ

  َّ  ،  علــــى ثـــوا  تفطـــ  الصــــائم، وإـــلة الــــرحم   ولصـــ نـــببا  لل 

ــا  ــب فقـــ   سا كـ ــ  القريـ ــا غـ ــر عليـ ــا يفطـ ــد مـ ــو     ا و  ةـ فيكـ

 .ملا فيا من دفع حاجتا  تفط    ع م  جرا 

    ــــر  علـــى  فطــــار الصــــائمني   املســـلم  نب ـــي لإلنســــا  ي -3

ــتطان  ــدر املســـ ــائمني وفقـــــرهم   و ،بقـــ ــة الصـــ ــع حاجـــ ــيما مـــ  ، نـــ

 .لكون م   ةدو  من يقوم بت  يز الفطور  م
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 من فضائل   ر رمضا 

ــٍن َماِلـــٍا -88 ــَل َرَمَضـــا    ،َرِعـــَي ا ن َعن ـــا  َعـــن    َنـــٍ  ب ـ   ق ـــاَ  َدَ ـ

ــلََّم َإــــلَّى اللَّــــا  ف ق ــــاَ  َرن ــــو    اِ  ــِا َوَنــ ٍ  َّ َهــــَعا الشَّــــ  َر ق ــــد  : "َعل ي ــ

ــَركنم  ــ ،َحَضـ ــ  ر   َوِفي ـ ــِف َ ـ ــن    ْلـ ــرا ِمـ ــٌة َ ي ـ ــا  ،ِا ل ي ل ـ ــن  ح ٍرَمَ ـ ــد    َمـ ف ق ـ

 ".  ماَمل ر و   َّي ل َرم  َ ي َرَها ٍ  َو   ،ح ٍرَم اْلَخي َر كنلَّا 

ــنن ابـــــن ماجـــــا   ــم احلـــــدي    ،)نـــ وحســـــنا األلبـــــاني   ،1644رقـــ

 وإللا .  

 :3نب  سكر الراو  يف احلدي  برقم

 من فوائد هعا احلدي :

 ،والصـــــيام والقيـــــام   هـــــو  ـــــ ر الصـــــ     ،رمضـــــا   ـــــ ر   -1 

فيــا ليلــة القـــدر،   و ، ا العتــ  مــن الـــن  و ،والــعكر وتــسوة القـــرح   

ــ ر     ــف  ــ ــل يف  لــ ــن العمــ ــ ا  مــ ــا  ــ ــل في ــ ــل ا  العمــ ــعلا جعــ   لــ

 .من حرم   هاهو  ،احملرومكا  
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ــدي     -2 ــعا احلـــ ــب هـــ ــنمي   يتطلـــ ــلم   تـــ ــا  املســـ ــ ر  اإلنســـ  ـــ

ــارأ   ــا  املبـــ ــوا  لي رمضـــ ــوز برعـــ ــن فـــ ــب  ا  مـــ ــ ا  ويكتـــ ا لـــ

 ا.سنب اي فر لو ، جر 

 املنافقني هم عسمات من 

ــن   -89 ــي َعـ ــَرة     ِبـ ــا  ه َري ـ ــا  َرِعـــَي اللَّـ ــلَّى اللَّـــا     َعـــٍن ،َعن ـ ــي  َإـ النَِّبـ

ــِا َوَنـــلَّمَ  ــاَ :  ،َعل ي ـ ــاِفٍ  َثـــس   "ق ـ ــدََّ  ك ـــَع َ  ا: ٍ َسا حَيـــةن اْلم َنـ َوٍ َسا  ،َحـ

 ".َوٍ َسا اؤ ت ِمَن َ اَ  ،َوَعَد     ل َف

 ،وإـلين مسـلم   ،واللفـح لـا   ،33رقـم احلـدي     ،)إلين البخار 

  .، 59) - 107رقم احلدي  

 :1سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :

ــي  -1  ــدي   ر ع َلـ ــعا احلـ ــلم هـ ــا  املسـ ــد،   اإلنسـ ــن   ـــس  الوعـ مـ

  ومـــن الكـــع  يف احلـــدي  واأل بـــار، ومـــن اخليانـــة يف األمانــــة      

 عسمات املنافقني.   هم ن ا من حي   

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ــ ، ومـــن سلـــا:         -2 ــر الشـــر وي  ـــر اخلـ ــاف : هـــو الـــع  ي ِسـ املنـ

   اإلنسم.ي ِسرَّ الكفر، وي  ر  ا ن

 صـــــا   ،   هـــــع  اخلصـــــا هـــــو:  ،ى هـــــعا احلـــــدي معنـــــ -3

نفــــاق، وإــــاحب ا  ــــبيا باملنــــاف  يف هــــع  اخلصــــا ، ومتخلــــ         

 .بأ سق م

 حامل القرح  كرام 

ق ــــاَ  : ق ــــاَ  ،َعن ــــا  َرِعــــَي اللَّــــا َنــــى اْلأ   ــــَعٍر   م و    ِبــــي  َعــــن  -90

ــلََّم:    َرن ـــو    ــِا َوَنـ ــا  َعل ي ـ ــلَّى اللَّـ ــِا َإـ ــَراَم  "اللَّـ ــِا: ٍ ْكـ ــاٍ  اللَّـ ــن  ٍ ج ل ـ ٍ  َّ ِمـ

 ِا َواْلَ ـــاِفي  ِفي ـــ اْلَ ـــاِلي   اْلقنـــر حٍ  غ ي ـــرَ  الشَّـــي َبِة اْلم س ـــِلٍم، َوَحاِمـــلَ  ِس  

 ".َعن ا ، َوٍ ْكَراَم ِس  السصْلط اٍ  اْلم ْقِسِط

ا وحســــــــــــن ،4843رقــــــــــــم احلــــــــــــدي   ،نــــــــــــنن  بــــــــــــي داود)

 األلباني .

 :28 سكر الراو  يف احلدي  برقم نب 

 من فوائد هعا احلدي :
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ــدعو  ىل   -1 ــسم يــ ــب    اإلنــ ــي  الكــ يف  اكرامــــ  وتع ــــيم الشــ

ــفقة عليـــــا ،والرفـــــ  بـــــا ،ا ـــــال  ــا   و ،والشـــ هـــــعا مـــــن كمـــ

 .تعاىل تع يم ا 

ــدي     -2 ــعا احلـــ ــرام  مـــــن  جـــــس  ا   يفيـــــد هـــ ــٍل كـــ  حامـــ

تسوتـــــا  واملقبـــــل علــــى   ،الــــع   ـــــافح علــــى حــــدود     ،القــــرح  

 .و حكام قراءتا و تقا  معانيا والعمل مبا فيا

ــاحلات   ــتم الصــ ــا تــ ــع  بنعمتــ ــد   الــ ــسم   ،واحلمــ ــسة والســ والصــ

   وعلى حلا وإلبا  مجعني. ،على رنولنا حممد
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 ف ر  احملتويات

رقم  احملتويات

 الصفلة

 3 املقدمة

 7 فضل الصدقة من الكسب احلس  الطيب

 9   اليسر ديناإلنسم 

 11 من  حكام األعاحي

 13 يف الصسة كيفية متابعة اإلمام

 15 كيفية السسم للتللل من الصسة

 19 والسمعة الرياءالتلعير من 

 21 املسين الدجا  من عسمات

 23 ق و ٍمال ِنق اَيِةِمن  حَداِ  

 25 الشر من حدا  

 27 اإلنسم ن يات يفاملمن 

 29 تلبية الدعوة وجو 
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 31 ماعةمع اجلإسة العشاء والصبن فضل 

 33 اإلنسم  رم التصوير

 34 من حدا  األكل

 35 إفات الوعوء من

 38 واجلن املسئكةبني  فرقال

 40 مس ِد قنباٍءفضل الصسة يف 

 42 لفقراءباعناية اإلنسم يدعو  ىل ال

 43 احلب يف ا   ظ ارعلى اإلنسم    

 45 ة للخ صلالفراغ ونعمة ال انت از

 46 اإلنسم دين  اية احلقوق

 49 ةاجاحلقدر ابنا  ما   ع  للوالد

 51 اليد على اخلاإرة يف الصسة   ةوز وعع

 52 قائما واألكل شر جواز ال

 54 فضل نورة اإل س 

 55 ح  الشبا  على الزوا 

 57 َإلَّى اللَّا  َعل ي ِا َوَنلََّم م َلمٍَّدالنَِّبي  من  صائك 
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 60 من  وإا  اجلنة

 62 ا د  واألعلية يفا   اأ ز اجو

 64 ج نم  هل ت ععا تفاو

 66  يام عيد األعلى 

 68 األعلية وإسة العيد مع النا والصَّو م  

 70 التلعير من كبائر العنو 

 72  ريم النَّ  ش

 73 س ِةصَّال العكر بعد اْلف َراٍغ ِمَن

 75  سكار املساءمن 

 77 من عسمات  فضل النا 

 79 حقوق اآل رين غ ص ِبَتل ٍري م  

 82 الص  عند املصائب

 83 َن اجلنَِّةَود  ِمن أ ر  اْل  َلاْل

 84 جواز الصيام واإلفطار يف السفر

 85 اإلنسميف اجلمان يف الدبر حرام 

 87الفراغ بعد  جد املاء يف الوق  سا واملتيمم ماسا يفعل 
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 من الصسة

 89 العناية بالبنات فضل

 90 واخلرو  منا املس دد و  دعاء 

عند الد و  يف املس د  عل ى النَّ  الصسة والسسم 

 واخلرو  منا

92 

 96 املس د د و من حدا  

 98 املساجديف   نشاد الضالة   ةوز

 99 دعاء القنوت يف إسة الوتر

 102 حكم قضاء إسة الوتر

 104 الوتر من  حكام إسة

 105 باملعصية اْلم َ اَهَرِة َنِمالتلعير 

 107 ح  األم يف ال   ع م

 109 من كبائر العنو  الوالد ع قنوق 

 110 احل  على الكسب احلس  الطيب 

 111  ائالللية و عفا  كرام وجو 

 112 النفقة يف األجر احتسا   همية
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 114 اإلحداد حكام 

 117 اإلنسم دين الر ة

 119   ْفَضل هعا د عا ءا 

 120 وجو  َرد ن املعتد 

 122 حرام يف اإلنسم اْلأ ر ٍض غ ص ب 

 124 باملا  من ا فتتا التلعير 

 125 املكتوبة الصلواتعقب  األسكارمن 

 128 بعد الصسة املأمومني على اإلمام قبا  

 129 ملساجِدا جواز  رو  النساء  ىل

 130 املسن على اخلفنيمن  حكام 

 132 ٍناملسن على اجل و َرَبي من  حكام 

 133 لمن  حرم باحل التقا  لقطة نالن ي ع

 135 النار من  وإا   هل

 137 ج نممن  وإا  

 138 اإلمسا  بالبع  بعد املوت

 139 عمن يتناو  التمر اجلوٍننفي 
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 140 التوبةاملبادرة  ىل 

 142 يف البيع الن ي عن احللف

 143  ريم احللف ب   ا 

 145  السواأ  فضل

 146 اإلنسم يف   كرام النساء

 148 احل  على ا تيار إ لبة الصاحلني

 149  ء الولد من  نبا  رفع درجات الوالديندعا

 150 ابِةواجل َن ِبن  حكام اجلنمن 

 152 ِسكر ا  يطرد الشيطا 

 153 احل  على الدعاء يف الس ود

 154 تصيك الق   ريم

 156 اللوا  التلعير من فاحشة

 158 املي  ما ينتفع با

 160 نيتفط  الصائمفضل 

 162 من فضائل   ر رمضا 

 163  هم عسمات املنافقني

http://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=974
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 164 حامل القرح  كرام 

 166 ف ر  احملتويات

 
 


	مختارات من السنة (5)
	فهرس المحتويات
	المقدمة


