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شرح رياض الصالحين
للا
للا َعنهما أن رسو َل للا صلى ه
ي ه
َعن جابر بن عبد للا َرض َ
عليه وسلم ،أ َم َر بلعق األَصابع والصحفَة ،وقَا َل« :إنكم ال
البركةه» .رواه مسلم.
تَ ه
درونَ في أيه َ
ام فينَا رسو هل ّللا ﷺ
عن ابن عباس
رضي ّللا عنهما قَا َل :قَ َ
َ
ب َموع َ
اس ،إن هكم محشورونَ إلَى ّللا ت َ َعالَى
ظة فقال :يا أَيُّ َها الن ه
ع َراة ه
غرالَ :ك َما َب َدأنَا أَو َل خَلق نهعي هدهه َوعدا َعلَينَا إنا هكنا
هحفَاة ه
فَاعلينَ [األنبياء ،]104:أَال َوإن أَو َل الخَالئق يهكسى يَو َم القيَا َمة
ات
سيه َجاء بر َجال من أهمتي ،فَيهؤ َخذه بهم ذَ َ
إبراهيم ﷺ ،أَال وإنهه َ
الشمال ،فأَقهو هل :يا َرب أَص َحابي! فيهقَا هل :إن َك ال تَدري َما أَح َدثهوا
َبع َد َك ،فَأَقهول َكما قَا َل ال َعب هد الصال هحَ :و هكنته َعلَيهم شَهيدا َما
دهمته فيهم إلَى قوله :ال َعز ه
يز ال َحكي هم [المائدة ]118 -117:فَيهقَا هل
فارقت َ ههم متفق عليه.
لي :إن ههم لَم يَزَ الهوا همرتَدينَ َعلَى أَعقَابهم همنذه َ
عن عبد للا بن مغفل -رضي للا عنهما -قال :نَ َهى رسول للا -
صلى للا عليه وسلم -عن الخَذف ،وقال« :إنه الَ يَقت ه هل الصي َد،
والَ َين َكأ ه ال َعدهو ،وإنهه َيفقَأ ه ال َعينَ  ،و َيكس هر السنَ »
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للا
َعن عباس بن ربيعةَ َقا َل :رأيته ه
ي ه
ع َم َر بنَ الخطاب َرض َ
عنه يهقب هل الح َج َر  -يعني األَسو َد  -ويقول« :إني أعلهم أنك َح َجر
للا عليه
ما تَنف هع وال ت َ ه
ض ُّر ،ولوال أني رأيته رسو َل للا صلى ه
وسلم يهقبلهك ما قَبلت ه َك» متفق عليه.
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