أحاديث العقيدة

ال تقوم الساعة حىت حيرس الفرات عن جبل من قیامت اسوقت تک قائم ئہی ہویگ جت تک کہدرتائفاتےسسوئ کا
ذهب يقتتل عليه ،فيقتل من لك مائة تسعة ئرہارن ن کلآئ جس رپ لڑ ائ ہویگ اورہ سو میےس نیانوےآدمی مارے جا تی
وتسعون

 .245احلديث:

ےگ

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال تقوم
ُْ ُ
الساعة حىت حيرس الفرات عن جبل من ذهب يقتَتَل
َ ْ ُ
عليه ،فيُقتَل من لك مائة تسعة وتسعون ،فيقول لك

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :قیامت اس
وق ت تکقائمئہی ہویگجت تک کہدرتائ فات ےس سوئ کائرہار نن کل آئ

رجل منهم :لعيل أن أكون أنا أجنو» .ويف رواية:

«يوشك أن حيرس الفرات عن كزن من ذهب ،فمن
حرضه فال يأخذ منه شيئا».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا نبينا الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أن قرب
قيام الساعة يكشف نهر الفرات عن كزن من ذهب
أو جبل من ذهب بمعىن أن اذلهب خيرج جبال ,وأن
انلاس سيقتتلون عليه ألن ذلك من الفنت ,ثم ينهانا

صىل اهلل عليه وسلم -عن األخذ منه ملن أدرك ذلك؛ألنه ال أحد ينجو منه ،وربما يتأول بعض من حيرض

ذلك هذا احلديث ويرصفه عن معناه ليسوغ نلفسه

األخذ منه ،نعوذ باهلل من الفنت.

 .245جدنت:

**

جس رپ لڑ ائ ہویگ اور ہ سومی ےس نیانوے آدمی مارے جا تی ےگ۔ ان می ےس ہ
وچ گا کہ شاتد می برچ جا ٔون۔'' اتک اور روان ت می ہ کہ" :فن ت ہ
ات ک ن س ر
ش
کہدرتائفات(جشک ہوکڑ) سوئ ےکجڑائ کوظاہکڑدے۔لہٰداجو خصاس
ئ
وق ت موجود ہو ،اس می ےس کچرھ ھی ن ےل۔"

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ہمارے ننی کڑئم ﷺ ہمی نی ال رہ ہی کہ قیامت ےک فن ت درتائ فات
سوئ کا اتک جڑان تا سوئ کا اتک ئرہار ظاہکڑے گا ،نعنی سوتا اتک ئرہار یکش کل می

ن کےل گا اور لوگ اس ےک جصول ےک لی تاہم لڑنں ےگ کیو تکہ ن اتک قتیہ ہوگا۔ ئررھ
ش
آت ﷺ ہم می ےس اس خص کو جو اس وق ت موجود ہو اس ےک لتی ےس میع
ر
ئ
ب
کڑرہ ہی کیو تکہ کوئ ھی اس ےس رچ ئہی شےک گا۔ ہو شکیا ہ کہ جو لوگ اس وق ت
ج
موجود ہون ان می ےس کچرھ لوگ اس جدن ت یک تاوتل کڑنں اور جدن ت کو اس یک قیقی
معنی ےس ئرھی کڑ کوئ اور معنی رماد لی تاکہ ا نی لی اس جڑائ ےس کچرھ ل تی کو جاپ
ئھرہا شکی۔ ہم قتیون ےس اہلل یک نریاہ ما نگی ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يوشك  :يقرب
• حيرس  :يكشف
• الفرات  :هو انلهر املعروف يف رشيق العراق

فوائد احلديث:
 .1فيه اتلنبيه إىل قرب الساعة وأن انلاس اغفلون عما فيها من أهوال.
 .2اتلنافس ىلع حطام ادلنيا وزينتها يفيض إىل ابليغ واالقتتال.
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 .3أن اذلهب يسلب العقول ،فلك إنسان يقاتل غريه ويقول لعيل أنا اذلي أجنو ويقاتل من أجل أن حيصل ىلع اذلهب.

 .4أن انلاس جبلوا ىلع الطمع واجلشع بسبب حبهم لدلنيا فلو اكن ألحدهم وادي من ذهب البتىغ واحدا آخر.
 .5حرمة األخذ من ذلك اذلهب لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-فمن حرضه ال يأخذ منه شيئا".

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3115( :

2

لک
مییکسی تات کون لکھو۔ جسئ مچھےسفآنےک عالوہ کوئ اور تات ھی
ال تكتبوا عين ،ومن كتب عين غري القرآن
ہوہ اےسمیا دے،التیہ میی تا تیروانت کڑو،اس می کوئ جڑج ئہی
فليمحه ،وحدثوا عين وال حرج ،ومن كذب يلع
ش
ہ لیک جو خص جان نوجھ کڑ مییرطف کوئجھوئ تات متسوت کڑے گا،وہ
ً
متعمدا فليتبوأ مقعده من انلار
ج
انریا ئھکان ہنم می نیاےل۔

 .246احلديث:

**

 .246جدنت:

انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہکہ رسول اہلل ﷺ ئفماتا" :میی
لک
ل
کسی تات کو ن کھو۔ جس ئ مچھ ےس فآن ےکع الوہ کوئ اور تات ھی ہ وہ

عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -قال« :ال تكتبوا عينَ ،
ومن كتب عين َ
غري
ِّ
عين وال َح َرجَ ،
وحدثوا ِّ
القرآن فَلْيَ ْم ُ
ومن كذب
حه،
ُ ِّ ً َ ْ َ َ َّ ْ
َّ
بوأ َمق َع َده
أحسبه قال :متعمدا -فليت
يلع -قال همامِ :

اےس میا دے ،التیہ میی تا تی روان ت کڑو ،اس می کوئ جڑج ئہی ہ لیک جو
ش
خص میی رطف کوئ جھوئ تات متسوت کڑے گا ـ ہمام رجمہ اہلل کہی ہی کہ میے
ئ
ج
جیال می ائہون ئ "جان نوجھ کڑ" ےک الفاظ ھی کےہ ئےھ ـ وہ انریا ئھکان ہنم می نیا

ِمن انلار».

ےل‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه أن
يكتبوا عنه ً
شيئا ،ومن كتب عنه شيئًا غري القرآن
فليمحه ،ثم أذن هلم أن حيدثوا عنه وال إثم عليهم يف
ذلك ،رشيطة أن يتحروا الصدق فيما ينقلونه عنه -

صىل اهلل عليه وسلم ،-وحذرهم بأن من كذب عليه
ً
متعمدا فجزاؤه نار جهنم .وانليه عن كتابة احلديث
منسوخ؛ وذلك أنه -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عنه

يف أول األمر ,فألن األحاديث تكرث وقد يفوت
احلفظ شيئًا منها أجاز الكتابة ,وقد قال -صىل اهلل

عليه وسلم -يف خطبته« :اكتبوا ألىب شاه» ملا
استكتبه ،وجاء عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه أذن

لعبد اهلل بن عمرو يف الكتابة ,وقد أمر -صىل اهلل
عليه وسلم -أمته باتلبليغ ،فإذا لم يُكتب ذهب
العلم ,وقيل :إن هذا انليه إنما هو لكتابة احلديث

مع القرآن ىف صحيفة واحدة ئلال خيتلط به ،فيشتبه
ّ
ّ
خاص بوقت نزول القرآن
ىلع القارئ ,وقيل :إنه
خشية اتلباسه بغريه ,ثم أذن فيه بعد ذلك .واالحتمال
األول وهو النسخ أقرب.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ئ
ننی ﷺ ئ (شوع می) ا نی ضحان کو ان رنی کوئ ھی تات لکھی ےس میع کڑ دتا اور
ک
آت ﷺ ئ
فماتا کہ جس ئ میی سی تات کو لکھا ہو وہ اےس میا دے۔ ئررھ ر

ائہی ان رنی تانون کو آےگ نیان کڑئ یک اجارت رمجمت فمائ کہ انشا کڑئ می ان
ئ
آت ﷺ ےس جس تات کو ھی نفل کڑنں اس می شحرائ
رپ کوئ گیاہ ئہی نشطیکہ وہ ر
ش ئ
ت
ک
آت ﷺ یک
آت ﷺ ئ ائہی نیتیہ فمائ کہ جو خص ھی ر
کو رتس نظ ر ھی۔ ر
ج
رطف جان نوجھ کڑ کوئ جھوئ تات متسوت کڑے گا اس یک جڑا ہنم یک آگ ہو یگ۔
ج
لک
م
آت ﷺ ئ اس ےس شوع
جدن ت کو ھی یک ممانعت تسوج ہو ریک ہ کیو تکہ ر
شوع می میع فماتا ئھا۔ کیو تکہ اجادن ت ئہت رتادہ ہو گیی اور ہو شکیا ئھا کہ جاقظہ کچرھ
م
لک
آت
آت ﷺ ئ ھی یک اجارت دے دی۔ ر
تانون کو خفوظ ن رکھ شےک جریابحرہ ر

ﷺ ئ ا نی جطیہ (جحہ الوادع) می فماتا ےک لی "انو شاہ کو لکھ کڑ دے دو"۔
آت ﷺ ےس
آت ﷺ ئ انشا اس وق ت فماتا جت انو شاہ رضی اہلل عیہ ئ ر
ر
ھئ
آت ﷺ ےک
(جطیہ می نیان کڑدہ اجکام کو) لکھ کڑ د نی یک درجواشت یک ی۔ ر
آت ﷺ ئ عید اہلل نں عرمو رضی اہلل عیہ کو لکھی یک
تارے می آ تا ہ کہ ر
نی
اجارت دی۔ رسول اہلل ﷺ ئ ان رنی امت کو لیع کا جکم دتا ہ۔ جت لکھا ئہی
م
جائ گا نو اس ےس علم ضا نع ہو جائ گا۔ کہا جا تا ہ کہ اس ممانعت کا ن علق خص
اس صورت ےک شائھ جاص ہ جت جدن ت کو فآن ےک شائھ اتک ہی ضخیفہ می
لکھا جائ تا کہ اس یک فآن ےک شائھ آمیس ن ہو جائ اور نون قاری اشتیاہ می
3

ئ
رپ جائ۔ ن ھی کہا جا تا ہ کہ ن ممانعت رصف پولِ فآن ےک وق ت ےک شائھ
ئ
جاص ھی اس اتد نش ےک بخت کہ کہی فآن کا کسی اور ےس ےک شائھ التیاس ن ہو
جائ۔ ن عداران رسول اہلل ﷺ ئ اس یک اجارت دے دی۔ ئرہ ال احمال نعنی
اس ممانعت کا متسوج ہوتا ہی رتادہ را جچ ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ ُُ
َ ُ ُْ
آن
اإليمان بِالقر ِ
ب >> ِ
اإليمان بِالكت ِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• وال حرج  :وال إثم عليكم.
• فليت َّ
بوأ مقعده من انلار  :يزنل مزنهل من انلار.

فوائد احلديث:
 .1إباحة احلديث عنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتبليغ ما سمع منه ،وقد جاءت اآلثار باحلض ىلع اتلبليغ واألمر به.
 .2اتلحذير من التساهل عند احلديث عنه -صىل اهلل عليه وسلم -مما لم يتحقق منه ،واتلنبيه ىلع اتلحرز يف ذلك ئلال يقع يف الكذب.
ً
متعمدا.
 .3الوعيد الشديد ىلع من كذب ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
 .4مرشوعية كتابة القرآن والسنة وغريهما من العلم.
ّ
 .5انليه عن كتابة احلديث انلبوي منسوخ ,أو هو حممول ىلع كتابته مع القرآن يف صحيفة واحدة لكيال حيصل خلط بينهما ,أو أنه خاص بوقت
نزول القرآن خشية اتلباسه بغريه.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت- .خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر

بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه-
1999م- .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد
الطنايح- .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء
للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م- .رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار آل بروم للنرش واتلوزيع ,الطبعة األوىل- .1424 -1416 ,كشف املشلك من حديث
يلع بن آدم اإلثيويب
الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن  -الرياض.

الرقم املوحد)10849( :
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م
بماری کا اتکےسدوشے کو لگ جاتا اور تد شگوئ لتیا کوئ جری ئہی ،اور چےھ
رج ل
آتﷺئ
قال ا ھی گنیہ ،ضحان کڑامئنروجرھا قال کیا جریہ؟ ر
ج
فماتا”:ا ر ھی تات“۔

ال عدوى وال طرية ،ويعجبين الفأل .قالوا :وما
الفأل؟ قال :اللكمة الطيبة

 .247احلديث:

**

انس نں مالک رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :بماری
م
کا اتک ےس دوشے کو لگ جاتا (می عدی ہوتا) اور تد شگوئ لتیا کوئ جری ئہی اور چےھ
رج ل
آت ﷺ ئ فماتا:
قال ا ھی گنی ہ ،ضحان کڑام ئ نروجرھا قال کیا جری ہ؟ ر
ج
”ا ر ھی تات (کا شتیا اور اس ےس جی یک امید وانسیہ کڑ لتیا)“۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
ََ َََ
رية،
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال عدوى وال ِط
َ ُْ
ْ
ِّ
َو ُيع ِجبُ ِين الفأل .قالوا :وما الفأل؟ قال :اللكمة الطيبة".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن اخلري والرش لكه مقدر من اهلل نىف انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث تأثري العدوى
بنفسها ،ونىف وجود تأثري الطرية ،وأقر اتلفاؤل
واستحسنه؛ وذلك ألن اتلفاؤل حسن ظن باهلل،

وحافز للهمم ىلع حتقيق املراد ،بعكس اتلطري

والتشاؤم .ويف اجلملة الفرق بني الفأل والطرية من

وجوه ،أهمها -1 :الفأل يكون فيما يرس ،والطرية ال
تكون إال فيما يسوء -2 .الفأل فيه حسن ٍّ
ظن باهلل،

ٌ
مأمور أن حيسن الظن باهلل ،والطرية فيها سوء
والعبد
ّ
منيه عن سوء الظن باهلل.
ظن باهلل ،والعبد

 .247جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جت جی اور ئھ الئ شت اہلل یک رطف ےس مفدر ہی ،جریابحرہ ننی ﷺ ئ اس جدن ت
می بماری ےک تدات جود می عدی ہوئ اور اشی رطج ےس تدشگوئ ےک وجود یک نقی

آت ﷺ ئ ا جےھ شگون کا افار کیا ہ اور اس یک نرعنف یک ہ؛
یک ہ نی ر
کیو تکہ ن اہلل ےک شائھ اجرھا گمان ہ اور ہمیون کو ائھارئ وایل ہ کہ وہ ان رنی رماد کو
جاضل کڑلی ،نوہم رپسنی اور مانوشی ےک پعکس ہ ،جاضل ک الم! شگون اور
تدشگون ےک درمیان کنی اعتیار ےس فق ہ۔ ان می شت ےس اہم ن ہ1 :۔
قالانجریونمی ہو تاہجو کہجوسکڑدنںجت کہتدشگوئرصف پیجریونمی
ہو تا ہ۔  .2نیک شگون می اہلل ےک شائھ اجرھا گمان ہو تا ہ اور نیدہ کو اہلل ےک
شائھ اجرھا گمان ر کھی کا جکم دتا گیا ہ ،جت کہ تد شگوئ می اہلل ےک شائھ تد گمائ ہ

اور نیدے کو اہلل ےک شائھ تد گمائ کڑئ ےس میع کیا گیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ً

• اللكمة الطيبة  :كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول :يا سالم ،فيؤمل الربء من مرضه.
• ال عدوى  :ال عدوى تؤثر بنفسها.

• وال طرية  :ال وجود تلأثري الطرية ،واتلطري هو ما اكن يعتقده العرب من التشاؤم بأسماء الطيور وألوانها وأصواتها وغري ذلك.
• الفأل : .هو ما حيدث لإلنسان من الفرح والرسور من لكمة طيبة يسمعها ،أو حال جتري عليه يؤمل منها اخلري وحنو ذلك.

فوائد احلديث:
 .1أن الفأل ليس من الطرية املنيه عنها.
ُ
تفسري الفأل.
.2

5

 .3مرشوعية حسن الظن باهلل وانليه عن سوء الظن به.

املصادر واملراجع:

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه1957/م .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه-
2001م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .اتلمهيد لرشح كتاب
اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) الطبعة :األوىل 1422 ،ـه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.

الرقم املوحد)3422( :

6

ُ ً
ُْ
ْ
َ
ُ
ال ي ْر يِم َرجل َرجًل بيال يفس يق أو الكفر إال
ْ َ َّ ْ
َ ُ ْ َ
ارتدت عليه ،إن لم يكن صاحبه كذلك

 .248احلديث:

ش
ش
کوئ خص کسیدوشے خص رپ ئ ہمتن لگائ کیو تکہ اگڑوہ انشان ہوا نون
ئ ہمت اشییکرطف لوتآئہ۔
**

انو در عفاری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ’’ :کوئ
ش
ش
خص کسی دوشے خص رپ ئہمت ن لگائ کیو تکہ اگڑ وہ انشا ن ہوا نو ن ئہمت اشی یک

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -يقول« :ال يَ ْر ِِم َر ُجل َر ُجال بِال ِف ْس ِق أو
ُْ
ْ َ َّ ْ
ُ
ارتدت عليه ،إن لم يَك ْن َصاحبه
الكفر إال

رطف لوت آئ ہ‘‘۔

كذلك».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول الرجل
لصاحبه يا فاسق أو يااكفر؛ ألنه لو لم يكن صاحبه
هكذا؛ َ
لرجعت تلك اللكمة ىلع قائلها.

 .248جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ئ
ننی ﷺ ئ اس تات کو جڑام فار دتا کہ آدمی ا نی کسی شا ھی کو اے قاسق تا اے
ئ
کاف کہہ کڑ ت الئ۔ کیو تکہ اگڑ اس کا شا ھی انشا ئہی ہوا نو وہ تات ا نی کہی واےل رپ
ترلت آئ یگ۔ التیوپ شج الحامع الصعی ( )276/9شج رتاص الصالحی النں

ل
ع تن م
ل ئ لخ
کائ۔
ی( )221/6شج ا موظأ :عید ا کڑ م ا صی ،شاق ت ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الكفر
العقيدة > األسماء واألحاكم > الفسق
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال ِف ْس ِق  :الرتك ألمر اهلل واخلروج عن احلق.
ْ َ َّ ْ
ت عليه َ :
رجعت عليه.
• ارتد

فوائد احلديث:

 .1اتلنبيه ىلع حتريم تكفري انلاس بغري ُم َس ِّوغ رشيع.
 .2أن من َ
رَم غريه بالفسق أو الكفر واكن كما قال ،فال يفسق بذلك وال يَكفر.

 .3تفسيق من رَم غري الفاسق بالفسق.
 .4تكفري من َ
رَم املؤمن بالكفر ،إن قصد به ظاهره واستحل ذلك ،فإلم يقصد فهو كفر أصغر.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل،
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
  1428ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح
رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد اهلل
بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة:
العارشة  1426 ،ـه 2006 -م اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة

7

دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهرشح املوطأ ،تأيلف :مالك بن أنس األصبيح ،رشح الشيخ :عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن محد
اخلضري ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8883( :

8

َُْ
ُ
ْ َ
ال يقل أحدكم :امهلل اغ يف ْر يل إن يشئت ،امهلل
َ
ْ َ ْ
املسألة ،فإن اهلل ال ُم ْكرهَ
ارمحين إن يشئت ،يِلَع يز يم
ي
هل

 .249احلديث:

ش
ئم میےس کوئ خصنن کےہ:اے اہلل! اگڑ نو رجاہ نومیی معفتفما،
اےاہلل! اگڑ نو رجاہ نو مچھ رپ رجمفما۔ اےس رجا ہی کہ نفیےک شائھ سوال
کڑے،اس لی کہ اہلل کو کوئ مخیور کڑئواال ئھیہ
**

 .249جدنت:

ً
َُْ
ش
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال يقل انو رھپہ رضی اہلل عیہ ےس رمقوعاً روان ت ہ’’ :ئم می ےس کوئ خص ن ن کےہ:
ُ
ْ َ
ْ
أحدكم :امهلل اغ ِفر يل إن ِشئت ،امهلل ارمحين إن اے اہلل! اگڑ نو رجاہ نو میی معفت فما ،اے اہلل! اگڑ نو رجاہ نو مچھ رپ رجم فما۔
َ
ْ َ َْ
ُ ْ َ
ِشئتِ ،يلع ِزمِ املسألة ،فإن اهلل ال مك ِره هل» .وملسلم :اےس رجا ہی کہ نفی ےک شائھ سوال کڑے ،اس لی کہ اہلل کو کوئ مخیور کڑئ واال
َّ ْ َ َ
َُْ َ ّ
َََ َ
اظ ُ
ٌ
م
ش
ئ
».
أعطاه
يشء
ه
م
ع
ت
ي
ال
اهلل
فإن
،
ة
ب
غ
الر
م
ظ
«ويلع
ل
م
ھ
ِ
ِ
ی ہ۔‘‘ م یک روان ت ی ہ کہ’’:اور رعیت کا جوت اظہار کڑے ،اس
عایل ےک لی کوئ جری دنیا م ش کل ئہی ہ۔‘‘
لی کہ اہلل ن ٰ
ض
درجة احلديث :صحيح
جدن ت کا درج :خنچ
**

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن لك العباد مفتقرون إىل اهلل عزوجل ،واهلل هو
َ
الغين احلميد الف َّعال ملا يريد نىه رسول اهلل صىل اهلل
َ
عليه وسلم َمن أراد ادلاعء عن تعليق طلب املغفرة

والرمحة من اهلل ىلع املشيئة ،وأمره َ
بع ْزم الطلب دون
ْ
تعليق؛ ألن تعليق الطلب ِمن اهلل ىلع املشيئة يُش ِع ُر
َ ْ
ُْ ُ
ْ
ٌ
يشء ِمن حوائج خل ِقه ،أو يَض َط ُّره يشء
بأن اهلل يث ِقله
ْ
ُ
إىل قضائها ،وهذا خالف احلق ،كما يُش ِع ُر ذلك بفتُور
العبد يف الطلب واستغنائه عن ربه ،وهو ال ِغ ًىن هل
َ ََْ َْ
ني ،وذلك ينايف االفتقار اذلي هو
عن اهلل طرفة ع ٍ
ُر ُ
وح عبادة ادلاعء ،وألن اتلخيري ال يَل ُ
يق باهلل
ِ
ْ
َُ
خي َّ َ
ري .ثم أمر صىل اهلل
عزوجل؛ إذ ال ُمك ِر َه هل حىت
ََ
َ
ادلايع باإلحلاح يف ادلاعء وأن ي َ ْسأل اهلل
عليه وسلم
َ
ً
ْ
ُ
ُ
ما أراد ِمن اخلري كرب أو صغر؛ فإن اهلل ال يع ُ
رس عليه
ُ
َ ْ
كُُ
ٌ
رب عليه حاجة سائل؛ فإنه
يشء أراد إعطاءه ،وال ي
ُّ
اتلرصف
مالك ادلنيا واآلخرة ،املترصف فيهما
املطلق ،وهو ىلع لك يشء قدير

**

اجمایل معنی:

عایل عنی اور نرعنفون واال ہ ،جو
عایل ےک مخیاج ہی ،اور اہلل ن ٰ
ج رو تکہ ئمام لوگ اہلل ن ٰ
رجاہ کڑ تا ہ ،اس لی رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ئ دعا کڑئ واےل کو اہلل
عایل یک معفت اور رجمت کو اس یک مش تت رپ موقوف کڑئ ےس میع فماتا ہ اور
ن ٰ
اےس نفی ےک شائھ ما نگی کا جکم دتا ہ۔ اس لی کہ اہلل ےس کسی جری یک ظلت کو

م
عایل ےک لی حلوق یک
اس یک مشتت رپ موقوف کڑئ کا مظلت ن ہ کہ اہلل ن ٰ
رصورتات نروری کڑتا م ش کل ہ تا کوئ جری اےس ان ےک نرورا کڑئ ےک لی مخیور
کڑئ ہ۔ جت کہ ن درشت ئہی۔ اشی رطج ن نیدے ےک ما نگی می شدمرہی
ل
اور ا نی رت ےس ئ نیار ہوئ کا اجشاس دال تا ہ۔ جاال تکہ نیدہ اتک مےح ےک
ئ
ئ
عایل ےس ئ نیار ئہی ہوشکیا۔ اور ن اس مخیاجیگ ےک ھی میاف ہ جو
لی ھی اہلل ن ٰ
عایل ےک شات ِ
ان شان
دعاء یک عیادت یک روج ہ۔ رمتد ن کہ ابحات اور جرتیا اہلل ن ٰ
ئہی ،اس لی کہ اےس کوئ مخیور کڑئ واال ئہی ہ کہ اےس ابحات کا جق دتا
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ دعا ما نگی واےل کو دعا می ارصار کڑئ کا
جائ۔ئررھ ر
جک
عایل ےس جی ما تےگ جواہ وہ پا ہو تا رجھوتا۔ اس لی کہ
م دتا اور ن کہ وہ جو رجاہ اہلل ن ٰ
عایل رپ کوئ جری دنیا م ش کل ئہی اور ن ہی اس رپ کسی شا تل یک رصورت کو نرورا کڑتا
اہلل ن ٰ
گڑان ہ ،کیوتکہ وہ دنیا و آجڑت کا مالک ہ ،ان می مظلق نرصف کڑئ واال اور
ہ جری رپ قادر ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
اعه >> قول :امهلل اغفر يل إن شئت.
اتلصنيف :عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة ريض اهلل عنه.
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مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد

معاين املفردات:

َ
ُ ُ َ َ َّ
ْ
ويتيَق ِن اإلجابة .واملسألة :من السؤال أي ادلاعء.
• يلعزم املسألة  :أيِ :يلَج ِز ْم يف طلب احلاجة اليت ي ِريد،
ْ
ْ
َ
ُّ
• ال ُمك ِر َه هل  :أي :ال يَضطره داعء وال غريه إىل فعل يشء.
ِّ
• ويلُ َعظم الرغبة  :أي :يُ ِل ُّح يف طلب احلاجة اليت يريد.
َ ْ
َْ
كُُ
ٌ
يشء أراد إعطاءه.
رب وال يع ُرس عليه
• ال يتعاظمه يشء أعطاه  :أي :ال ي

فوائد احلديث:
 .1منع تعليق ادلاعء باملشيئة.
 .2تزنيه اهلل عما ال يليق به ،وسعة فضله ،وكمال غناه ،وكرمه وجوده سبحانه وتعاىل
 .3مرشوعية ادلاعء وإثبات نفعه.
 .4إثبات الكمال هلل عزوجل
 .5تعظيم الرغبة فيما عند اهلل حسن ظن باهلل

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اجلديد يف
رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية
السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م - .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض-
الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م - .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية-
الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.
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َ َّ ُ
ُْ َُ َ ْ
اجلنة
بوجه اهلل إال
ال يسأل

 .250احلديث:

اہللےکجررہےےکوا شےطےسرصف اوررصفجیت کا سوال کڑتا رجا ہی۔

**

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َّ ُ
ُ ْ َُ َ ْ
بوجه اهلل إال اجلَنة».
اهلل عليه وسلم« :-ال يسأل
**

درجة احلديث :ضعيف

باق ،ثم أباح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ُ
ُ ْ ََ َ ْ
ِّ
بوج ِه اهلل اجلنة أو ما يؤدي إيلها ،وذلك أن اجلنة
يسأل
َ ْ
تعظيم هل وإكرامٌ.
ٌ
العظيم بوج ِه اهلل
عظيمة ،وسؤال
ِ

جاپ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہکہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ "اہلل ےک جررہے
ےک وا شےط ےس رصف اور رصف جیت کا سوال کڑتا رجا ہی"۔

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا
ُ ْ ََ َ ْ
ٌ
يشء ِمن ُحطام ادلنيا
بوج ِه اهلل
احلديث أن يسأل
وتفاهاتها ،وذلك أنها حقرية فانية ،ووجه اهلل عظيم

 .250جدنت:

**

اجمایل معنی:

اس جدن ت می رسول اہلل ﷺ ئ اہلل ےک جررہے ےک وا شےط ےس دنیا ےک ہرچ
اور ئ قمت شارو شامان کو ما نگیےس میع فماتا کیو تکہ دنیا جقی اور قائ ہ اور اہلل کا
ع
جررہہ طنم اور تاف ر ہی واال ہ۔ ئررھ رسول اہلل ﷺ ئ اس تات کو میاج فار دتا
کہ اہلل ےک جررہے ےک وا شےط ےس جیت اور اس تک ےل جائ وایل وشا تل کا
ع
ع
سوال کیا جائ کیو تکہ جیت طنم ہ اور اہلل ےک جررہے ےک وا شےط ےس طنم ےس
نع
ما نگی می اہلل یک طنم اور اکڑام ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتل ْوح ُ
يد َوأَن ْ َو ُ
اع ُه >> ِ َ
محايَ ُة َّ
اتل ْو ِحي ِد
اتلصنيف :عقيدة >> َّ ِ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• بوجه اهلل  :هو صفة من صفاته اذلاتية تليق جبالهل وعظمته.
َّ
• اجلنة  :يه دار الكرامة اليت أعدها اهلل -جل وعال -للملكفني من عباده اذلين أجابوا رسله ،ووحدوه ،وعملوا صاحلًا.

فوائد احلديث:
 .1إثبات الوجه هلل -سبحانه -ىلع ما يليق جبالهل كسائر صفاته.
 .2وجوب تعظيم اهلل واحرتام أسمائه وصفاته.
ُ ْ ََ
ِّ َ
ٌ
املوصلة إيلها بوجه اهلل ،واملنع من أن يسأل به يشء من حوائج ادلنيا.
واألمور
 .3جواز سؤال اجلن ِة
ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -أليب داود سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،

لألبلاين -دار املكتب اإلسالِم-بريوت –بلنان- .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد
بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م- .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -لصالح
بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م- .اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد  -لصالح بن عبد العزيز بن
حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،دار اتلوحيد -الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م.
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ش
ئم میےس کوئ خص اسوقت تک کامل مومں ئہی ہو شکیا ،جت تک می
اسےکپدتک اسیک اوالد،اسےکوالدنں اور ئمام لوگونےسرتادہ مخیوت

ُْ
َ ُ َ َ َ
ُ
ال يؤم ُين أحدكم حىت أكون أح َّب إِله مين
َ
َ
َوَليه ،وواَليه ،وانلاس أمجعني

 .251احلديث:

**

ً
عن أنس وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ال
َ
ُْ
ُ
َ ُ َ َ َ َّ
دله،
يؤ ِم ُن أحدكم حىت أكون أحب إيله ِمن َو ِ
ادله ،وانلاس أمجعني»
وو ِ ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُخيْ ُ
ربنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف هذا
ِ
َ
َ ْ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
احلديث :أنه ال يكمل إيمان املسلم ،وال يتحصل
ْ ُُ
َّ
ىلع اإليمان اذلي يَدخل به اجلَنة بال عذاب ،حىت
ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع ُح ِّ
ُي َق ِّدم ُح َّ
ب
َو َدله ووادله وانلاس أمجعني ،وذلك أن ُح َّ
ب رسول اهلل
ِ
ِّ
ُ
َّ
يعين :حب اهلل؛ ألن الرسول هو املبلغ عنه ،واهلادي
َ
إىل دينهَّ ،
وحمبة اهلل ورسوهل ال ت ِص ُّح إال بامتثال أوامر

**

 .251جدنت:

ن ہو جا ٔون۔

انس اور انوہپہ رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :ئم
ش
می ےس کوئ خص اس وق ت تک کامل مؤمں ئہی ہو شکیا ،جت تک می اس ےک
پدتک اس یک اوالد ،اس ےک والدنں اور ئمام لوگون ےس رتادہ مخیوت ن ہو جا ٔون"۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انس رضی اہلل عیہ یک جدن ت میفق علیہ ہ۔

الرشع واجتناب نواهيه ،وليس بإنشاد القصائد،
وإقامة االحتفاالت ،وتلحني األاغين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ َ ُ
َ َ
َ َُ َْ
ُ َّ
َ
َ
ان
اإليم ِ
اإليم ِ
ان >> ع ِقيدة أه ِل السن ِة ِيف ح ِقيقة ِ
اتلصنيف :عقيدة >> مسائِل ِ
راوي احلديث :حديث أنس ريض اهلل عنه :متفق عليه حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري
اتلخريج :أنس ريض اهلل عنه ،وأبو هريرة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد

معاين املفردات:

ََُْ
َْ ُ
ْ ُ
َّ
ربأ به ِذ َّمتُه ،ويَدخل اجلَنة بال عذاب
• ال يؤمن أحدكم  :أي :ال ُ حي ُصل هل اإليمان الاكمل اذلي ت
ُّ
َّ
َّ َ
ْ
َ
ّ
َْ
َّ
أشد ِمن تعلقه بأبيه ً
اغبلا
بمحبة الودل; ألن ت َعلق القلب به
• من ودله  :يَش َمل اذلكر واألنَث ،وبدأ
ُ
وج َّدتَه وإن َعلَ ْ
وج َّده وإن عال ،وأ َّمه َ
• ووادله  :ي َ ْش َمل أباهَ ،
ت
َْ
ْ
ْ
• وانلاس أمجعني  :يَش َمل ِإخ َوته ،وأعمامه ،وأبناءهم ،وأصحابه ،ونف َسه; ألنه من انلاس

فوائد احلديث:

 .1وجوب حمبة الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وتقديمها ىلع َّ
حمبة لك خملوق
َ
ُ
َّ
 .2أن األعمال من اإليمان؛ ألن املحبة عمل القلب ،وقد ن ِيف اإليمان عمن لم يكن الرسول صىل اهلل عليه وسلم أحب إيله مما ذكر
ُّ
 .3أن نيف اإليمان ال يَ ُدل ىلع اخلروج من اإلسالم
َ ْ َ ََ
َّ
 .4أن اإليمان الصادق ال بد أن يظه َر أث ُره ىلع صاحبه
ََ
َّ َّ ْ
والودل ،والوادل ،وانلاس أمجعني
انلفس،
 .5وجوب تقديم حمبة رسول اهلل ىلع حمبة
َْ
ُ َ ِّ
َ
َّ
 .6فداء الرسول بانلفس واملال؛ ألنه ََي ُ
ب أن تقدم حمبته ىلع نف ِسك ومالك
ِ
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َْ
َ ُ
 .7أنه َيب ىلع اإلنسان أن َينْ ُ
ويبْذل ذللك نف َسه َوماهل ولك طاقته؛ ألن ذلك من كمال حمبة رسول اهلل ،وذللك قال بعض أهل
رص سنة رسول اهلل،
َ
َّ َ َ َ
َ َ
ك ُه َو ْاألب ْ َ ُ
رت} .أيُ :مبْ ِغ َضك ،قالوا :وكذلك َمن أ ْبغض رشيعته؛ فهو مقطوع ال خري فيه
العلم يف قوهلِ { :إن شانِئ
َ
َ
ْ
َّ َ َ
ُْ
ٌ
َّ
َ
َ
ُ
َ
كره أحد
 .8جواز املحبة اليت للشفقة واإلكرام واتلعظيم؛ لقوهل« :أحب إيله من و ِ
دله ووادله  .»...فأثبت أصل املحبة ،وهذا أمر طبييع ال ين ِ
ُ َ َّ
ً
َّ
أحب ِمن لك أحد أن يكون قوهل مقدما ىلع لك أحد ِمن انلاس ،حىت ىلع
 .9وجوب تقديم قول الرسول ىلع قول لك انلاس; ألن ِمن الزم كونه
َْ
نف ِسك

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للقراعوي _ انلارش :مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة
العربية السعودية .الطبعة  :اخلامسة1424 ،ه2003/م اتلوحيد اذلي هو حق اهلل ىلع العبيد ،لشيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل _ طبعة
الرئاسة العامة إلدارات ابلحوث العلمية واإلفتاء وادلعوة واإلرشاد امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للفوزان .دار العاصمة الرياض .الطبعة  :األوىل
1422ه2001 -م القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،البن عثيمني .دار ابن اجلوزي ،الطبعة  :اثلانية ,حمرم 1424ه
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ً
َ َ
ُ ُ ُ ُ
ؤمن أحدكم حىت يكون ه َواهُ تبعا ملا
ال ي
ُ
جئت ب ي يه
ي

 .252احلديث:

ش
ئم میےس کوئ خص(کامل) مومں ئہی ہو شکیا ئہان تک کہ اسیک جواہشات
مییالئ ہوئشنعتےک تا نعن ہو جا تی۔
**

 .252جدنت:

عید اہلل نں عرمو نں العاص رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ
ئ
فماتا’’:ئممیکوئ ھیاسوق ت تکمومں(کامل)ئہی ہوشکیاجت تک کہاس یک
جواہس نقس ان اجکام ےک تا نع ن ہوجائ جں کو می ےل کڑ آتا ہون‘‘۔

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يُ ُ
ؤمن
َ
ُ ُ
يكون َه َو ُاه ً
تبعا ملا ج ُ
ئت بِ ِه».
أحدكم حىت
ِ
**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

إن لك إنسان ال يؤمن اإليمان الاكمل حىت حيب ما
جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويعمل به،
ويكره ما نىه عنه وَيتنبه .وأنه ال يعمل أي عمل

من األعمال حىت يعرضه ىلع كتاب اهلل وسنة رسوهل

صىل اهلل عليه وسلم -فإن وافق الكتاب والسنةفعله ،وإن اكن فيهما ما ينىه عنه أو ينفيه اجتنبه

وأعرض عنه ،وهذا هو حقيقة من اكن هواه تبعا ملا
{و َما آتَ ُ
جاء به حممد -صىل اهلل عليه وسلمَ :-
اك ُم
َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ
انتَ ُهوا َو َّات ُقوا َّ َ
اَّلل
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ف
َّ َّ َ َ ُ ْ َ
اب}.
إِن اَّلل ش ِديد ال ِعق ِ

**

اجمایل معنی:

ئ
کوئ ھی انشان اس وق ت تک کامل االئمان ئہی ہو شکیا جت تک کہ وہ ان ئمام
تانون کو ن رسید ن کڑئ لےگ اور ان رپ عمل ن ریا ن ہوجائ حہی رسول ﷺ ےل کڑ
آت ﷺ ئ میع فماتا ہ ان ےس نفت ن کڑئ
آئ ہی اور جں تانون ےس ر
ئ
لےگ اور ان ےس اجتیات ن کڑئ لےگ۔ وہ جت ھی کوئ عمل کڑئ کا ارادہ کڑے
اےس اہلل یک کیات اور اس ےک رسول ےک شتت یک کسوئ رپ رپ کےھ۔ اگڑ وہ کیات و
شتت ےک مواقق ہو نو اےس کڑ ےل اور اگڑ اس می کوئ انسی تات ہو جس ےس میع کیا
ش
گیا ہو نو اس ےس اجتیات اور کیارہ کسی کڑے۔ جس خص یک جواہ ِ
س نقس مچدم ﷺ

ےک الئ ہوئ اجکام ےک تا نع ہو جائ ہ اس یک جقیقت نو ئہی ہوئ ہ َ ’’:ومَا
ات‘‘۔ .پجمہ’’:
وہ َومَا ئَہَاک ُ ْم عَیْہ ق َا ْنَہُوا َوانَفُوا ال َلہ ا ِ َن ال َلہ َشدِت ُد ال ْعِ َف ِ
آ َتاک ُ ُم ال َڑس ُ ُ
ول فَح ُدُ ُ
َ
َ
ُ
ئ
ک
ج
عایل ےس
اور مہی جو چرھ رسول دنں ےل لو اور س ےس روےک رک جا ٔو اور اہلل ن ٰ
ایل شخت عدات د نی واﻻ ہ‘‘۔
درئ راہ کڑو ،نفتیاً اہلل ن ع ٰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > االستثناء يف اإليمان
راوي احلديث :رواه ابن أيب اعصم وابليهيق وابلغوي.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• ال يؤمن أحدكم  :اإليمان الاكمل ،اذلي وعد اهلل أهله بدخول اجلنة ،وانلجاة من انلار.
• هواه  :ما حتبه وتميل نفسك إيله.

• تبعا ملا جئت به  :من هذه الرشيعة املطهرة الاكملة ،بأن يميل قلبه وطبعه إيله كميله ملحبوباته ادلنيوية اليت جبل ىلع امليل بها.

فوائد احلديث:
 .1من اكن هواه تابعا جلميع ما جاء به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن مؤمنا اكمل اإليمان.
 .2اإليمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة.
ِّ
 .3حتذير اإلنسان من أن حيكم العقل أو العادة مقد ًما إياها ىلع ما جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
ً
ّ
َ .4يب ىلع اإلنسان أن يستدل أوال ثم حيكم ثانيا ،ال أن حيكم ثم يستدل.
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 .5وجوب حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واتباعه فيما يأمر به واالنتهاء عما نىه من غري توقف وال تردد.

 .6تقسيم اهلوى إىل حممود ومذموم ،واألصل عند اإلطالق املذموم كما جاء ذلك يف الكتاب والسنة.
 .7وجوب حتكيم الرشيعة يف لك يشء ،لقوهل" :ل َما ج ُ
ئت به".
ِ ِ

 .8كراهة يشء مما جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ينايف اإليمان ،إما ألصله أو لكماهل الواجب.

 .9ال خيار ألحد يف أمر قضاه اهلل ورسوهل.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه - .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1424ـه2003 -م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األحاديث األربعون انلووية
وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة اثلاثلة 1404 ،ـه1984 -م - .السنة ،البن أيب
اعصم ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم – بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه - .املدخل إىل السنن الكربى ،للبيهيق ،حتقيق :حممد
ضياء الرمحن األعظيم ،نرش :دار اخللفاء للكتاب اإلسالِم – الكويت - .رشح السنة ،للبغوي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط -حممد زهري الشاويش ،نرش:
املكتب اإلسالِم  -دمشق ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1403 ،ـه1983 -م - .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم – بريوت ،الطبعة اثلاثلة،
1985م.

الرقم املوحد)4718( :
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جادو کو جادوگڑ ہی ا تار شکیاہ۔

ال حيل السحر إال ساحر

 .253احلديث:

**

ُ
وروي عن احلسن أنه قال" :ال حيل السحر إال ساحر".

 .253جدنت:

جسں نرصی رجمہ اہلل ےس میفول ہ وہ کہی ہی” :جادو کو جادوگڑ ہی ا تار شکیا

ہ“ ۔
**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

النرشة حل السحر ،وظاهر الكم احلسن منعه مطلقا؛
ٌ
ألنه ال يقدر ىلع حل السحر إال من هل معرفة
ٌ
بسحر مثله،
بالسحر ،وهذا حممول ىلع حل السحر
ٍ
وهو من عمل الشيطان ،وقد فصل ابن القيم ما
حاصله :أن عالج املسحور بأدوية مباحة وقراءة

قرآن أمر جائز  -وعالجه بسحر مثله حمرم.

**

اجمایل معنی:

ق
نُشہ (اتک سم کا متی ہ جو جادو ےک نور ےک لی رپھا جا تا ہ۔) جسں نرصی رجمہ
ش
اہلل کا ک الم نظاہ نُشہ یک مظلفاً نقی کڑ تا ہ ،اس لی کہ جادو کو وہی خص حم کڑشکیا
ہ جو اس ےک تارے می جانیا ہو۔ ن جادو کو جادو ےک در نےع ےس حم کڑئ رپ
م
ن
ل
چمول ہ جو کہ شتظائ کام ہ۔ انں ا قنم رجمہ اہلل علیہ ئ اس کو قصیل ےس دکڑ
کیا ہ۔ جس کا ج الضہ ن ہ کہ جادو کا ع الج جاپ دوا ٔون اور ت الوت فآن ےک
در نےع ےس کڑتا جاپ ہ۔ جت کہ جادو کا ع الج جادو ہی ےک در نےع ےس تاجاپ اور
جڑام ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > نواقض اإلسالم
راوي احلديث :رواه بنحوه ابن أيب شيبة واخلطايب.

اتلخريج :احلسن ابن أيب احلسن -واسمه :يسار -ابلرصي -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ِّ
َ
• ال حيُل السحر إال ساحر  :أي :ال يقدر ىلع حله إال من يعرف السحر.
• السحر  :عزائم ُ
ورىق وعقد يؤثر يف القلوب واألبدان ،فيمرض ويقتل ،ويفرق بني املرء وزوجه.

فوائد احلديث:
1- .1السحر حق وهل حقيقة خالفا ألهل ابلدع.
2- .2الساحر يملك حل السحر بمعاونة الشياطني.
3- .3حرمة حل السحر بالسحر.
املصادر واملراجع:

1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م-2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه-3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل
 1422ـه2001 -م-4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م-5 .اتلمهيد
لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.

الرقم املوحد)3408( :
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کسی مشلمانےک لی جاپ ئہی کہوہ تیرانونےسرتادہ ا نی ئھائےسقط ِع
نع
لقیر کےھ تانں طور کہ انکاآمیا شامیا ہو نووہ اتکدوشےےس میہمور
لی۔ انمیےس ئہیوہہ جو شالم می ئرہل کڑےل۔

ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثًلث ِلال،

يلتقيان :فيعرض هذا ،ويعرض هذا ،وخريهما
اذلي يبدأ بالسًلم

 .254احلديث:

**

انو انوت انصاری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
"کسی مشلمان ےک لی جاپ ئہی کہ وہ تی رانون ےسرتادہ ا نی ئھائ ےس قط ِع
نع
لقی ر کےھ تانں طور کہ ان کا آمیا شامیا ہو نو وہ اتک دوشے ےس میہ مور لی۔ ان
می ےس ئہی وہ ہ جو ش الم می ئرہل کڑ ےل"۔

عن أيب أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه -قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال حيل ملسلم أن
يهجر أخاه فوق ثالث يلال ،يلتقيان :فيُعرض هذا،
ُ
ويعرض هذا ،وخريهما اذلي يبدأ بالسالم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث نيه عن هجر املسلم أخاه املسلم أكرث
من ثالث يلال ،يلتيق لك منهما باآلخر فيعرض عنه
وال يسلم عليه وال يكلمهُ ،
ويفهم منه إباحة اهلجر
يف اثلالث فما دونها ،مرااعة للطباع البرشية؛ ألن
اإلنسان جمبول ىلع الغضب ،وسوء اخللقُ ،
فعيف عن
اهلجر يف اثلالث يلذهب ذلك العارض ،واملراد

باهلجر يف احلديث اهلجر حلظ انلفس ،أما اهلجر حلق
اهلل تعاىل كهجر العصاة ،واملبتدعة ،وقرناء السوء،

فهذا ال يؤقت بوقت ،وإنما هو معلق بسبب يزول

بزواهل ،وأفضل هذين املتخاصمني من حياول إزالة

اهلجر ،ويبدأ بالسالم.

 .254جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جدن ت می اس تات ےس میع کیا گیا ہ کہ مشلمان ا نی مشلمان ئھائ ےس تی دن
نع
ےس رتادہ قطع لقی ر کےھ تانں طور کہ ان دونون یک آنرس می م القات ہو نو ہ کوئ
دوشے ےس میہ مور ےل ،ن نو اس ےس ش الم کڑے اور ن ہی اس ےس تات

کڑے۔ اس ےس ن معلوم ہو تا ہ کہ انشائ قظت کا لحاظ کڑئ ہوئ تی دن تا
نع
اس ےس کم مدت ےک لی قطع لقی کڑتا جاپ ہ کیون کہ انشان می قظی طور رپ
نع
ج
عصت اور تد لقی کا مادہ تراتا جا تا ہ ،جریابحرہ تی دن تک یک قطع لقی کڑتا معاف
نع
ہ تا کہ ن کیقیت را تل ہو جائ۔ اس جدن ت می جس قطع لقی کا دکڑ ہ اس
نع
ےس رماد وہ قطع لقی ہ جو دائ مفاضد ےک لی ہو۔ اہلل یک جارط یک جائ وایل قطع
نع
لقی کا کوئ وقت محدود ئہی ہ جتش تافمان و تدعنی لوگون اور پے ہم نشتیون
نع
نع
ےس قطع لقی کڑتا۔ اس رطج یک قطع لقی ا نی شتت ےک شائھ معلق ہوئ ہ اور
شتت ےک را تل ہوئ رپ ہی حم ہو ئ ہ۔ تاہم جھگڑا کڑئ واےل ان دونون
نع
فنفی می ےس اقصل وہ ہ جو قطع لقی کو حم کڑئ یک کوش کڑے اور ش الم
می ئرہل کڑ ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > اهلجر ورشوطه
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يهجر  :اهلجر الرتك ،واملراد أن يرتك املؤمن السالم والالكم مع أخيه املؤمن إذا تالقيا ،ويعرض لك واحد منهما عن صاحبه.
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فوائد احلديث:
 .1حتريم هجر املسلم أكرث من ثالثة أيام ،فيما يتعلق باألمور ادلنيوية.
 .2فضيلة اذلي يبدأ صاحبه بالسالم ،ويزيل ما بينهما من اتلهاجر واتلقاطع.
 .3فضل السالم ،وأنه يُزيل ما يف انلفوس ،وأنه عالمة ىلع املحبة.
املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن
ّ
َ
لوغ َ
اجلوزي ،ط 1428 1ـهتوض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ,حتقيق:
حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)5365( :
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َ
ُُ ٌ ً
يسُت عبد عبدا يف اَلنيا إال سُته اهلل يوم
ال

ش
ش
جو خصدنیا می کسیدوشے خصیک رپدہ نروشی کڑ تاہاہلل ن عایل قیامتےک
دناسیک رپدہ نروشیفمائ گا۔

القيامة

 .255احلديث:

**

ش
انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ ارشاد فماتا" :جو خص دنیا
ش
می کسی دوشے خص یک رپدہ نروشی کڑ تا ہ اہلل ن عایل قیامت ےک دن اس یک رپدہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ٌ
ً
عليه وسلم -قال« :ال ي َ ُ ُ
سرت عبد عبدا يف ادلنيا إال
َ
َسرته اهلل يوم القيامة».

نروشی فمائ گا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املسلم إذا رأى من أخيه معصية وجب عليه أن
يسرتها عليه وال يشيعها بني انلاس ،فإن ذلك من

إشاعة الفاحشة ،ومن فعل ذلك ابتغاء مرضات اهلل،
فإن اهلل تعاىل َيازيه يوم القيامة؛ بأن يسرت عيوبه وال

يفضحه ىلع رؤوس األشهاد.

 .255جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

مشلمان کو جت ا نی ئھائ ےک کسی گیاہ کا علم ہو نو اےس رجا ہی کہ اس یک سی نروشی
کڑے اور لوگون می اس کا جرڑ رجا ن کڑے کیون کہ ن پائ یک اشاعت ےک میادف
ش م
ہ ۔ جو خص خص اہلل یک رضا ےک لی انشا کڑ تاہ اہلل ن عایل اےس رور ِقیامت اس
عمل یک جڑاء اس رطج ےس دے گا کہ اس ےک عیوت یک رپدہ نروشی فمائ گا اور
شت لوگون ےک شا می اےس رسوا ئہی کڑے گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• السرت  :اإلخفاء.

فوائد احلديث:

 .1أن جزاء من سرت ً
عبدا يف ادلنيا السرت يوم القيامة  ،فاجلزاء موافق للعمل ،ويكون سرت اهلل إما بمحو ذنبه فال يسأهل ،أو يُسأل من غري أن يطلع
عليه أحد ثم يعفو عنه.
 .2اجلزاء من جنس العمل.

 .3الرتغيب يف سرت أخطاء اآلخرين.

 .4املسلم مرآة للمسلم.
َ ِّ ْ
ِّ
ٌ
رت.
 .5اهلل سبحانه وتعاىل حيي ِستري حيب احلياء والس ِ

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
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حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون
شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه.

الرقم املوحد)3777( :
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ألن أحلف باهلل اكذبًا أحب َّ
إيل من أن أحلف
ً
بغريه صادقا

 .256احلديث:

ق
ش ق
میےپدتک عی اہللیک رچی سم ائھائیکن نشتت اہللن عایلیکجھوئ سم
ائھاتارتادہ ئہیہ۔
**

ش ق
عید اہلل نں م شعود رضی اہلل عیہ فمائ ہی" :میے پدتک عی اہلل یک رچی سم
ق
ائھائ یک ن نشتت اہلل ن عایل یک جھوئ سم ائھاتا رتادہ ئہی ہ"۔

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال" :ألن
أحلف باهلل اكذبًا أحب َّ
إيل من أن أحلف بغريه
ً
صادقا".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يقول ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-إقساِم باهلل ىلع
ٌ
اكذب فيه ىلع فرض وقوعه أحب إيل من
يشء أنا
ٌ
ٌ
يشء أنا صادق فيه؛ وإنما رجح
إقساِم بغري اهلل ىلع
ً
ً
احللف باهلل اكذبا ىلع احللف بغريه صادقا؛ ألن

 .256جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

اےس امام انں ائ شتیہ اور امام عید الڑراق ئ روان ت کیا ہ ،لیک امام عید الڑراق
ئ اس جدن ت کو انں م شعود تا انں عرم رضی اہلل عہما ےس (راوی ےک) شک ےک
شائھ روان ت کیا ہ۔

احللف باهلل يف هذه احلالة فيه حسنة اتلوحيد ،وفيه
ً
سيئة الكذب ،واحللف بغريه صادقا فيه حسنة
الصدق وسيئة الرشك ،وحسنة اتلوحيد أعظم من

حسنة الصدق ،وسيئة الكذب أسهل من سيئة الرشك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق ،لكن عبد الرزاق ىلع الشك يف ابن مسعود أو ابن عمر.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب

فوائد احلديث:
 .1حتريم احللف بغري اهلل.
 .2أن الرشك األصغر أعظم من كبائر اذلنوب اكلكذب ،وحنوه من الكبائر.
ً
 .3جواز ارتكاب أقل الرشين رضرا إذا اكن ال بد من أحدهما.
 .4دقة فقه ابن مسعود -ريض اهلل عنه-.
 .5ايلمني بغري اهلل أشد إثما من ايلمني الغموس.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ,دار العاصمة  ,الطبعة األوىل 1422ه املصنف البن أيب شيبة ,ت :كمال يوسف احلوت ,مكتبة الرشد ,الطبعة :األوىل،
 1409إرواء الغليل لألبلاين  ,املكتب اإلسالِم  ,ط1405 ,2ه

الرقم املوحد)3353( :
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ئم ا نیےس ئہےل لوگونےکرطنفونےکمظانق ا نش رجلوےگجتشنیار کیا ہوا
نیدوشےنیےک مظانق ہو تاہ جنی کہ اگڑوہ گوہیکتِل میداجل ہوئ
ئ
ہونےگنو ئم ھی اس میداجل ہوئیک کوش کڑوےگ .ضحان کڑامئ
رعصکیا :تارسول اہلل!انےسرماد ئہودو ن
آتﷺئفماتا
ٰ
صاری ہی؟ نو ر

تلتبعن سنن من اكن قبلكم ،حذو القذة

بالقذة ،حىت لو دخلوا جحر ضب َلخلتموه.
قالوا :يا رسول اهلل ،اِلهود وانلصارى؟ قال:
فمن؟

 .257احلديث:

کہ ئررھ اور کون؟!

**

ً
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع:

 .257جدنت:

انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :ئم ا نی
"تلتبعن سنن من اكن قبلكم ،حذو القذة بالقذة ،ےس ئہےل لوگون ےک رطنفون ےک مظانق ا نش رجلو ےگ جتشنیار کیا ہوانی دوشے
ئ
حىت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه .قالوا :يا رسول نی ےک مظانق ہو تا ہ جنی کہ اگڑ وہ گوہ یک تِل می داجل ہوئ ہون ےگ نو ئم ھی
اهلل ،ايلهود وانلصارى؟ قال :فمن؟ "
اس می داجل ہوئ یک کوش کڑوےگ .ضحان کڑام ئ رعص کیا :تا رسول اہلل!
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا أبو سعيد -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -أخرب بأن هذه األمة ستقدل األمم
السابقة يف اعداتها وسياساتها ودياناتها ،وأنها
ستحاول مشابهتهم يف لك يشء ،كما تشبه ريشة

السهم للريشة األخرى ،ثم أكد هذه املشابهة واملتابعة

بأن األمم السابقة لو دخلت جحر ضب مع ضيقه
وظلمته حلاولت هذه األمة دخوهل ،وملا استفرس

الصحابة -ريض اهلل عنهم -عن املراد بمن اكن

قبلهم ،وهل هم ايلهود وانلصارى؟ أجاب بنعم.

**

ان ےس رماد ئہود و ن
آت ﷺ ئ فماتا کہ ئررھ اور کون؟
ٰ
صاری ہی؟ نو ر

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انو شعید رضی اہلل عیہ نیا رہ ہی کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ن امت شانفہ
امیون یک ان یکعادات ،ان ےک طور رطنفون اور ان ےک دننیامورمینفلید کڑے یگ
اور ہ ےس می ان یک مشائہت اجتیار کڑئ یک کوش کڑے یگ جتشا کہنی کا اتک رپ
آت ﷺ ئ اس مشائہت اور انیاع یک
دوشے رپ ےس مشان ہو تا ہ۔ ئررھ ر
تاکید می فماتا کہ اگڑ شانفہ امیی گوہ یک تل می تاوجود اس یکنییگ اور اتدھیے ےک

ئ
داجل ہوئ ہون یگ نو ن امت ھی اس می گھسی یک کوش کڑے یگ۔ جت ضحان
بر چ
کڑام رضی اہلل عہم ئ درتاق ت کیا کہ کیا ر ھیل امیون ےس ئہودی اور نرصائ رماد
آت ﷺ ئ فماتا :اہن۔
ہی؟ نو ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
راوي احلديث :متفق عليه .ملحوظة :احلديث مروي باملعىن ،ولفظة( :حذو القذة بالقذة) وردت يف حديث آخر حسن.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب.

معاين املفردات:

• َس َ َ
نن  :بفتح السني أي :طريق.
• من اكن قبلكم  :أي اذلين قبلكم من األمم.
ٌ
• حذو  :منصوب ىلع املصدر أي :حتذون حذوهم.
ّ
ُ ّ
ُ َ
• القذة  :بضم القاف :واحدة القذذ ويه ريش السهم .وهل قذتان متساويتان.
• حىت لو دخلوا ُجحر ضب  :أي :لو ت ُ ِّ
صور دخوهلم فيه مع ضيقه.
• دلخلتموه  :لشدة سلوككم طريق من قبلكم.
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• قالوا يا رسول اهلل ،ايلهود وانلصارى  :أي :أهم ايلهود وانلصارى اذلين نتبع سننهم ،أو تعين ايلهود وانلصارى؟
ٌ
ٌّ
إنكاري أي :فمن هم ُ
غري أوئلك.
استفهام
• قال :فمن؟ :

فوائد احلديث:

ً
 .1وقوع الرشك يف هذه األمة تقليدا ملن سبَقها من األمم.
ٌ .2
علم من أعالم نبوته حيث أخرب بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخرب.

 .3اتلحذير من مشابهة الكفار.
َّ
 .4اتلحذير مما وقع فيه الكفار من الرشك باهلل وغريه مما حرم اهلل -تعاىل-.

 .5توضيح األشياء املعنوية باألمثلة احلسية من أسايلب اتلعليم يف اإلسالم.

 .6سؤال أهل العلم عما خيف حكمه.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ,دار العاصمة  ,الطبعة األوىل 1422ه صحيح ابلخاري  ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل،
 1422ـه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

الرقم املوحد)3355( :
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َّ َ ُ
َ
قبور أنبيائهم
لعن اهلل اِلهود وانلصارى؛ اَّتذوا

ئہودو نصاری رپاہللیک لعیت ہو ،ائھونئ ا نی ا تتیایکقیون کو شحدہ گاہ نیا لیا۔

مساجد

 .258احلديث:

**

عانش رضیاہلل عہاروان ت کڑئ ہوئنیان کڑئ ہی کہرسولاہلل ﷺ ئا نی
رمص الموت می ارشاد فماتا" :ئہود و نصاری رپ اہلل یک لعیت ہو ،ائھون ئ ا نی
ا تتیا یک قیون کو شحدہ گاہ نیا لیا"۔ جرصت عانش فمائ ہی کہ اگڑ ن تات ن ہوئ ،نو

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يف مرضه اذلي لم يقم منه:
َّ َ
اَّت ُذوا ُقبُ َ
ور أنبيائهم
«لعن اهلل ايلهود وانلصارى؛
ُ
مساجد» .قالت :ولوال ذلك ألبْ ِر َز قربه؛ غري أنه
ً
ُخ ِ َ
ِش أن يتخذ مسجدا.

آت ﷺ کو جدشہ ئھا کہ کہی
آت ﷺ یک قی میارک ظاہ کڑ ےک نیائ جائ؛ لیک ر
ر
اےس شحدہ گاہ ن نیا لیاجائ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بعث اهلل الرسل تلحقيق اتلوحيد ،واكن أفضلهم وهو
ً
حريصا ىلع ذلك ،وىلع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
سد لك وسائل الرشك ،واكنت اعئشة -ريض اهلل عنها-

يه اليت اعتنت بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف

مرضه اذلي تويف فيه ،وىه احلارضة وقت قبض روحه

الكريم .فذكرت أنه يف هذا املرض اذلي لم يقم منه،
ً
خِش أن يتخذ قربه مسجدا ،يصىل عنده ،فتجر
احلال إىل عبادته من دون اهلل -تعاىل ،-فقال" :لعن

اهلل ايلهود وانلصارى؛ اَّتذوا قبور أنبيائهم مساجد"،
يدعو عليهم ،أو خيرب أن اهلل لعنهم ،وهذا يبني أن
هذا يف آخر حياته ،وأنه لم ينسخ ،حيذر من عملهم،

وذلا علم الصحابة -ريض اهلل عنهم -مراده؛ فجعلوه
يف داخل حجرة اعئشة ،ولم ينقل عنهم ،وال عن من

بعدهم من السلف ،أنهم قصدوا قربه الرشيف

يلدخلوا إيله؛ فيصلوا ويدعوا عنده .حىت إذا تبدلت
السنة بابلدعة ،وصارت الرحلة إىل القبور ،حفظ اهلل
نبيه مما يكره أن يفعل عند قربه؛ فصانه بثالثة

حجب متينة ،ال يتسىن ألي مبتدع أن ينفذ خالهلا.

 .258جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اہلل ن عایل ئ رسولون کو نوجید ےک رپ رجار ےک لی ئھنحا۔ رسولون می ےس شت ےس
اقصل رسول ننی کڑئم ﷺ ہی ،جو نوجید ےک رپ رجار اورشک ےک ئمام وشا تل کا شد
آت ﷺ ےک رمص وقات می عانش رضی
تات کڑئ ےک ئہت جڑنص ئےھ۔ ر
آت ﷺ یک روج میارک قیص
آت ﷺ یک دنکھ ئھال کڑ تی اور جت ر
اہلل عہا ہی ر
ئ
ہوئ ،نو اس وق ت ھی وہ واہن موجود ئھی۔ عانش رضی اہلل عہا دکڑ کڑئ ہی کہ اس
آت ﷺ ئ اس اتد نش کا
آت ﷺ جان پ ن ہو شےک ،ر
رمص می ،جس ےس ر

آت ﷺ یک قی میارک کو شحدہ گاہ ن نیا لیا جائ اور ئررھ جال ت ن ہو
اظہار کیا کہ کہی ر
آت
آت ﷺ ہی یک عیادت شوع ہوجائ۔ جریابحرہ ر
کہ اہلل یک عیادت یک بحائ ر
ﷺ ئ فماتا" :اہلل یک لعیت ہو ئہود و نصاری رپ ،حھون ئ ا نی ا تتیا یک قیون
آت ﷺ ان ےک لی تا نو تد دعا فما رہ ہی تا ن نیا رہ ہی
کو شحدہ گاہ نیا لیا۔" ر
ض
آت ﷺ یک ر تدیگ ےک
کہ ان رپ اہلل ن عایل یک لعیت ہ۔ اس ےس وا چ ہ کہ ن ر
آت ﷺ کا ن فمان متسوج ئہی ہوا ہ۔ اہلل ےک ننی
آجڑی اتام یک تات ہ اور ر
عم
ہ
ب ض
ئہ ن
حان کڑام رضی اہلل عہم
ﷺ ود و صاری ےک ل ےس درا رہ ی۔ جریا حرہ ٔ
ش
آت ﷺ یک رماد مچھ گی اور ائھون ئ قیمیارک عانش رضی اہلل عہا ےک
ر
ج
م
ن نض
حان کڑام ےس اور ن ان ےک ن عد آئ واےل شلف
جے ی نیائ۔ ی ن و ٔ
ک
ل
آتﷺ یکقی میارک یکرطف،واہن ئمار رپ ھی
ضا حی ےس میفولہ کہ ھیوہ ر
اور دعا کڑئ ےک ارادے ےس گی ہون۔ جت شتت یک جگہ تدعت ئ ےل یل اور
ئ
قیون یک رطف شف کڑئ کا رواج ہوگیا،ن ت ھی اہلل ن عایل ئ ان رنی ننی ﷺ یک قی
م
آت ﷺ کو تان رسید ئھی۔ اہلل ن عایل ئ قی
میارک کو ان تانون ےس خفوظ رکھا ،جو ر
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میارک یک تی مصیوظ رکاونون ےک در نےع ےس جفاطت یک ،جں ےس گڑرئ کا کسی
تدعنی کو مو قع ئہی ملیا۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• لعن اهلل  :أبعد وطرد عن رمحته ،واجلملة :إما يراد بها أن هذا حصل حقيقة ووقع ،أو هو داعء عليهم.
• ايلهود  :من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة موىس -عليه السالم-.
• انلصارى  :من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة عيىس -عليه السالم-.
• اَّتذوا  :جعلوا.

• أنبيائهم  :مجع نيب ،وهو من أويح إيله برشع.

• مساجد  :مجع مسجد ،وهو املاكن املتخذ للعبادة.

• لوال ذلك  :أي :اَّتاذ القبور مساجد اذلي لعن فاعله.
ُ
• أب ْ ِر َز قربه  :أظهر يف ابلقيع ،أو لكشف وأزيل عنه احلائل بهدم جدران احلجرة.
ُ
• خ ِِش  :خاف الصحابة.

فوائد احلديث:
 .1أن هذا من وصاياه األخرية اليت أعدها آلخر أيامه تلحفظ.
 .2أن هذا من فعل ايلهود وانلصارى ،فمن فعله فقد اقتىف أثرهم ،وترك سنة حممد -عليه الصالة والسالم-.
 .3انليه األكيد ،واتلحريم الشديد من اَّتاذ القبور مساجد ،وقصد الصالة عندها غري صالة اجلنازة؛ فذلك ذريعة إىل تعظيم امليت والطواف
بقربه واتلمسح بأراكنه وانلداء باسمه ،وهذه بدعة عظيمة عمت ادلنيا ،وعبد انلاس القبور وعظموها باملشاهد وحنوها.

 .4أن الصالة عند القرب ،سواء اكنت بمسجد أو بغري مسجد ،من وسائل الرشك األكرب.

 .5حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع محاية اتلوحيد واهتمامه بذلك.
ُْ َ
 .6أن اهلل -تعاىل -صان نبيه -عليه الصالة والسالم -عن أن يع َمل الرشك عند قربه ،فأهلم أصحابه ومن بعدهم ،أن يصونوا قربه من أن يربز.

 .7يظن بعض انلاس أن قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصاحبيه داخل املسجد ،والصحيح أن املسجد حميط به ،لكنه ليس يف املسجد ،بل يف
حجرة اعئشة إىل اآلن ،وحجرة اعئشة ليست من املسجد ،ولم يدفن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مسجد ،وال بُين ىلع قربه مسجد ،وهذه
اإلحاطة باحلجرة حصلت يف عهد الويلد بن عبد امللك ،ولم يكن أحد يستقبل احلجرة ،فلما صارت اتلوسعة يف عهد األتراك جعل ما وراء
ً
داخال يف املسجد ،ولكنه بعيد عن القبور ً
جدا.
احلجر

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .عمدة األحاكم من الكم خري
األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية،
دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج،
القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5379( :
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رسول اہللﷺئقیونیکرتارت کڑئوایلعورنون رپاور قیون کو
ئھن
عیادت گاہی نیائوالون اوران رپ جرڑاع جالئوالون رپلعیت چیہ۔

لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -زائرات
القبور ،واملتخذين عليها املساجد والرسج

 .259احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :لعن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -زائرات القبور،
واملتخذين عليها املساجد والرسج».

حسنه األبلاين يف املشاكة وضعفه

درجة احلديث:

**

يف السلسلة الضعيفة وإرواء

اجلنائز وتمام املنة

املعىن اإلمجايل:

ألن زيارتهن يرتتب عليها مفاسد منها انلياحة
َ
واجلزع وافتتان الرجال به ،ولعن اذلين يتخذون
املقابر مواطن عبادة أو يضيؤونها ّ
بالرسج والقناديل؛

ألن هذا ٌ
غلو فيها ومداعة للرشك بأصحابها.

عید اہلل نں عیاس رضی اہلل عہما فمائ ہی کہ’’:رسول اہلل ﷺ ئ قیون یک
رتارت کڑئ وایل عورنون رپ اور قیون کو عیادت گاہی نیائ والون اور ان رپ
ئھن
جرڑاع ج الئ والون رپ لعیت چی ہ‘‘۔

جدنت کا درج:

الغليل وضعيف اجلامع وأحاكم

َ
َ ّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َوسل َم -باللعنة ويه الطرد
يدعو -صىل
ُ
واإلبعاد عن رمحة اهلل للنساء الاليت يزرن القبور؛

 .259جدنت:

**

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ان عورنون ےک جق می لعیت یک دعا کڑ رہ ہی جو قیون یک
رتارت کڑئ ہی۔ لعیت ےس رماد ہ اہلل یک رجمت ےس دھی کارے جائ اور دور

کڑ دئ جائ یک دعا کڑتا۔ کیو تکہ عورنون ےک قیون رپ آئ ےس ئہت شی پانیان
ل
حم تنی ہی جتش نوج کڑتا اور روتا دھوتا اور اس یک وج ےس رمدون کا قتی می رپ تا۔

آت ﷺ ئ ان لوگون رپ لعیت فمائ جو قیون کو عیادت گاہی نیا لتی
اشی رطج ر
فم
ہی تا ئررھ ائہی جرڑاعون اور قمون ےس روسں کڑئ ہی کیو تکہ ن اتک رطج ےس
قیون ےک معا مےل می علو ہ اور اضحات قی ےک شائھ شک یک رطف ےل جا تا

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• زائرات القبور  :من يذهب من النساء إىل القبور.
• املتخذين عليها ..الرسج  :اذلين يوقِدون الرسج ىلع املقابر ويضيؤونها.

فوائد احلديث:
ّ
الغلو يف القبور باَّتاذها مواطن للعبادة؛ ألنه يفيض إىل الرشك.
 .1حتريم
 .2أن الغلو يف القبور من الكبائر.
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
 .3أن علة انليه عن الصالة عند القبور يه :خوف الرشك ،ال ألجل انلجاسة؛ ألن الرسول -صىل اَّلل علي ِه وسلم -قرن بني اَّتاذها مساجد
وإرساجها ولعن ىلع األمرين ،وليس اللعن ىلع إرساجها من أجل انلجاسة ،وألدلة أخرى.

 .4قصد القبور تلعظيمها عبادة هلا ،فيكون رشاك مهما اكن قرب صاحبها من اهلل.
 .5حتريم بناء املساجد ىلع القبور.
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 .6حتريم الصالة عند القبور ولو لم ينب مسجدا.
ٌ
 .7حتريم تنوير املقابر؛ ألن ذلك وسيلة لعبادتها.

 .8إثبات صفة الغضب هلل ىلع الوجه الالئق به -سبحانه-.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد،
ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد
للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل 1422ه .جامع الرتمذي ,ت :أمحد شاكر ,مكتبة مصطىف ابلايب ,ط1395 ,2ه .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .السنن الكربى ،للنسايئ ،حققه وخرج
أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل 1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)3357( :
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ئہودونصاری رپاہللیک لعیت ہو ،ائہونئ ا نی تتیونیکقیون کو مشاجد نیالیا۔
لعنة اهلل ىلع اِلهود وانلصارى ،اَّتذوا قبور
ع
یےک ملےسآگاہ کڑرہ ئےھ۔ اور اگڑ
آتﷺان رنی امت کو ئہودو نصار ٰ
ر
أنبيائهم مساجد -حيذر ما صنعوا ،-ولوال ذلك
ک
ئ
ش
ھ
ض
ل
آت یل اہلل علیہو میکقی ھی یلر ہیدیجائ۔ لیکندر
ً
ندرن ہو تا نو ر
أبرز قربه ،غري أنه خيش أن يتخذ مسجدا
ئھا کہ کہی اےسمسحد (شحدہ گاہ)ن نیا لیا جائ

 .260احلديث:

**

ُ َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :ملا ن ِزل برسول
َ َ َْ َ ُ َ َ ً
يصة هل
مخ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ط ِفق يطرح ِ
ْ
ىلع وجهه ،فإذا اغتَ َّم بها كشفها فقال -وهو كذلك-
َْ ُ
" :لعنَة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى ،اَّتذوا قبور
ُ
ُ َ ِّ
حيذ ُر ما صنعوا" .ولوال ذلك أبْ ِر َز
أنبيائهم مساجد -
ُ َّ َ َ
قَ ْ ُ
رب ُه ،غري أنه َخ ِ َ
ِش أن يتخذ مسجدا.

عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ وہ نیان کڑئ ہی کہ جت رسول اہلل ضیل اہلل علیہ
ل
شل
آت ان رنی اتک رجادر ا نی جررہے رپ دا لی
و م رپ (وقات ےک مےح) ظاری ہوئ نو ر
آت اشی جال ت می ئےھ
ئےھ اور جت جی گھیا تا نو اےس جررہے ےس ہیا لتی ئےھ ،ر
آت ئ فماتا’’ :ئہود ونصاری رپ اہلل یک لعیت ہو ،ائہون ئ ا نی تتیون یک
کہ ر

آت ﷺ ان رنی امت کو ئہود و نصار ٰی
قیون کو مشاجد نیالیا۔‘‘ [راوی کہی ہی کہ] ر
عم
آت ضیل اہلل علیہ وشلم یک قی
ےک ل ےس آگاہ کڑ رہ ئےھ۔ اور اگڑ ن در ن ہو تا نو ر
ئ ک
ھی ھیل ر ہی دی جائ۔ لیک ن در ئھا کہ کہی اےس مسحد (شحدہ گاہ) ن نیا لیاجائ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّتربنا اعئشة -ريض اهلل عنها -أنه حينما حرضت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الوفاة قال وهو يف
سكرات املوت" :لعن اهلل ايلهود وانلصارى"؛ وذلك

ألنهم بنوا ىلع قبور أنبيائهم مساجد .ثم استنتجت

اعئشة -ريض اهلل عنها -أنه يريد بذلك حتذير أمته
من أن تقع فيما وقعت فيه ايلهود وانلصارى فتبين

ىلع قربه مسجدا ،ثم بينت أن اذلي منع الصحابة من

دفنه خارج غرفته هو خوفهم من أن يتخذ قربه
ً
مسجدا.

 .260جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عانش رضی اہلل عہا نی ال رہی ہی کہ جت رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم یک وقات کا وقت
آت ئ پع یک جال ت می فماتا’’ :ئہود ونصاری رپ اہلل یک لعیت ہو۔‘‘ اور ن
آت ا ن و ر
اس لی کہ ائہون ئ ا نی تتیون یک قیون رپ مسحدنں نیالی۔ عانش رضی اہلل عہا
ت
آت ضیل اہلل علیہ و شلم یک رماد اس ےس ان رنی امت کو ئہود
ئ اس ےس تنحہ اجد کیا کہ ر
ونصاری ےک عمل ےس آگاہ کڑتا ئہا تاکہ ن امت اس می ن وا قع ہو جس می ئہود
آت ضیل اہلل علیہ و شلم یک قی رپ مسحد ن نیا تی،
ونصاری متی ال ئےھ اور ائہی یک رطج ر
ئررھ عانش رضی اہلل عہا ئ واضچ کیاکہ ض
شل
آت ےک کرمے
آت یل اہلل علیہ و م کو ر
ر

ےس تاہ دقں کڑئ ےس جس جری ئ ضحان کو روکا وہ اشی تات کا جوف ئھا کہ کہی
آت ضیل اہلل علیہ و شلم یک قی کو عیادت گاہ ن نیالیاجائ۔
ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• ملا نزل  :بضم انلون وكرس الزاي أي :نزل به ملك املوت.
• طفق  :بكرس الفاء وفتحها أي :جعل.
ٌ
كساء هل أعالم أي :خطوط.
• مخيصة :
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• اغتم بها ّ :
غمته فاحتبس ُ
نفسه عن اخلروج.
• كشفها  :أزاهلا عن وجهه الرشيف.

• فقال وهو كذلك  :أي :يف هذه احلالة احلرجة يقايس شدة الزنع.
ّ
• حيذر ما صنعوا  :أي :لعنهم حتذيرا ألمته أن تصنع ما صنعوا.
اَّلل َعلَيْه َو َسلَّ َم -مما صنعوا ولعنُه من َ
• ولوال ذلك  :لوال حتذير انليب َ -ص َّىل َّ ُ
فعله.
ِ
ُ
ألبرز ُ
قربه ُ :دلفن خارج بيته.
•
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
• خِش  :يروى بفتح اخلاء بابلناء للفاعل فيكون املعىن :أن الرسول -صىل اَّلل علي ِه وسلم -هو اذلي أمرهم بعدم إبراز قربه .ويروى بضم اخلاء
بابلناء للمفعول فيكون املعىن :أن الصحابة هم اذلين خشوا ذلك فلم يُربزوا قربه.

فوائد احلديث:

 .1املنع من اَّتاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد يُصىل فيها هلل ،ألن ذلك وسيلة إىل الرشك.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
ّ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -واعتنائه باتلوحيد وخوفِه أن يعظم قربه ،ألن ذلك يفيض إىل الرشك.
 .2شدة اهتمام الرسول -صىل
 .3جواز لعن ايلهود وانلصارى ومن فعل مثل فعلهم من ابلناء ىلع القبور واَّتاذها مساجد.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -يف بيته ،وأن ذلك ملنع االفتتان به.
 .4بيان احلكمة من دفن انليب -صىل
َّ
َ َّ َّ ُ َ
ٌ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -برش َيري عليه ما َيري ىلع البرش من املوت وشدة الزنع.
 .5أن انليب -صىل
 .6حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.

 .7جواز لعن الكفار ىلع سبيل العموم.
ً
عموما.
 .8حتريم ابلناء ىلع القبور

 .9الرد ىلع اذلين َيزيون ابلناء ىلع قبور العلماء تميزيا هلم عن غريهم.
 .10أن ابلناء ىلع القبور من سنن ايلهود وانلصارى.

 .11بيان فقه اعئشة -ريض اهلل عنها-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل 1422 ،ـه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل 1422ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ملحمد بن
عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.

الرقم املوحد)3330( :
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جولہرضی اہلل عہارسول اہللﷺےک تراسآ کڑ ا نی سوہیکش کانت کڑئ
ل
آتﷺ اُنیک گقیگو مچھےس رجھیرارہ ئےھ۔
گی ،ر

لقد جاءت خولة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم تشكو زوجها ،فاكن خيىف يلع الكمها

 .261احلديث:

**

َّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-أنها قالت« :احلمد هلل
َ ُ
اذلي َو ِس َع سمعه األصوات ،لقد جاءت خ ْولة إىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تشكو َ
زوجها ،فاكن
َّ
خيىف َّ
يلع الكمها ،فأنزل اهلل عز وجل{ :قد سمع اهلل

 .261جدنت:

اُم المؤمیی عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ وہ کہنی ہی کہ ئمام نرعنفی اہلل ےک
لیشاوارہی جو ہآوار شتیاہ،جولہرسولاہلل ﷺےکتراسآ کڑ ا نی سوہیک
ل
آت ﷺ اُن یک تا تی مچھ ےس رجھیرا رہ ئےھ ،جریابحرہ اہلل
ش کان ت کڑئ گی ،ر
َش ِم ق َ ِ
نس
نَ ْ
ک ِف َر ْوجِہَا َو س َی ِیک ا ِ َیل ال َـل ِہ َوال َلـہ َ ْ مَعُ َبحَا ُو َرک َُما“
ل الَنی ُبحَاد ِ ُل
رعوجل ئ ”ق َْد عَ ال َلـہ ُ و ْ َ
َ
ُ
عایل ئاسعورت یکتات سنی جو بچھےسا نی سوہےکتارے
(پجمہ:نفتیاًاہللن ٰ
ئ
ئ
عایل ئم دونون ےک
مینکڑار کڑ رہی ھی اور اہلل ےک آےگ ش کان ت کڑ رہی ھی ،اہلل ن ٰ

قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتيك إىل اهلل واهلل
ََ ُ ُ
او َركما} [املجادلة »]1 :اآلية
يسمع حت

سوال وجوات سں راہ ئھا)۔ تارل فمائ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت خولة بنت ثعلبة مزتوجة من أوس بن الصامت
أنت حرام َّ
أنت َّ
يلع،
يلع كظهر أِم .أيِ :
فقال هلاِ :
فذهبت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وذكرت

هل قصتها ،فقال هلا صىل اهلل عليه وسلم« :قد حرمت

عليه» ،فجعلت تقول بصوت منخفض خيىف ىلع
َ
ظاهر مين؟
اعئشة مع قربها منها :بعدما كربت سين
إىل اهلل أشكو حال صبية إن ضممتُهم َّ
إيل جاعوا ،وإن
تركتُهم عنده ضاعوا .فهذه جمادتلها لرسول اهلل صىل
َْ
اهلل عليه وسلم اليت ذكرها اهلل تعاىل بقوهل{ :قد َس ِم َع
َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ُ َ
َ َّ
َْ َ ََْ َ
ُ
واهلل
اَّلل
اَّلل قول ال ِيت جتا ِدلك ِيف زو ِجها وتشت ِيك ِإىل ِ
َ ْ َ ُ ََ ُ َُ
ُ
هلل اذلي َو ِس َع
يسمع حت
اوركما} .فقالت اعئشة« :احلمد ِ
َ
َس ْم ُعه األصوات» أي :استوعبها وأدركها فال يفوته
َ ُ
رسول اهلل
منها يشء وإن خيف «لقد جاءت خ ْولة إىل
ِ
صىل اهلل عليه وسلم ت َ ْشكو َز ْو َجها ،فاكن خيىف َّ
يلع
َ َ ُ َ
ُ َّ َّ
ُ
اهلل قول اليت
عز وجل{ :قد س ِمع
الكمها ،فأنزل اهلل
َُ ُ
ُ
َْ
واهلل ي َ ْس َم ُع
هلل
جتا ِدلك يف زو ِجها وتشتيك إىل ا ِ
ََ ُ ُ
او َركما} [املجادلة »]1 :اآلية» أي :فحينما جاءت
حت
خولة تشكو زوجها لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
اكنت تكلمه بصوت منخفض ال تسمعه اعئشة مع

قربها منها ،ومع ذلك سمعه اهلل تعاىل من فوق سبع

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ئ
جولہ نت ن علیہ رضی اہلل عہا یک شادی اوس نں ضامت ےس ہوئ ھی۔ اوس رضی
اہلل عیہ ئ جولہ رضی اہلل عہا ےس کہا نو مچھ رپ میی مان یک ت رتنھ یک رطج ہ نعنی نو مچھ
ج
آت ﷺکوانریاقصہ سیاتا۔
آتﷺ ےکتراس ریلگییاور ر
رپجڑام ہ۔جریابحرہوہ ر
آت ﷺ ئ فماتا ،نو اس رپ جڑام ہو جریک ہ۔ وہ آہسیہ آوار می ن تات کہہ رہی
ر
م
ئ
ھی (ان یک گقیگو) ام المؤمیی عانش رضی اہلل عہا ےس فن ت ہوئ ےک تاوجود خقی
رہی( ،جولہ کہہ رہی ئھی) کہ ات جت کہ می نورھی ہو جریک ہون ،اس ئ میے
عایل ےس ان رنی بخرون ےک جال یک ش کان ت کڑئ ہون ،اگڑ می
شائھ ظہار کڑ لیا؟ می اہلل ن ٰ
اےس ا نی شائھ رکھون نو وہ ئھوےک رہی اور اگڑ می ائہی اُن ےک تراس رجھوردون نو
آت ﷺ ےک شا می محادلہ ئھا
وہ ائہی ضا نع کڑدنں ےگ۔ ن جولہ رضی اہلل عہا کا ر
نَ
َش ِم ق َ لَنِ
ج
ک ِف َر ْوجِہَا َو سْ َی ِیک
عایل ئ فآن می دکڑ فماتا ’’ق َْد عَ ال َلہ ُ و ْ َ
س کو اہلل ن ٰ
ل ا ی ُبحَادِلُ َ
ِ َ ل َ ِ نس
واہلل َ ْ مَعُ َبحَا ُو َرک ُما‘‘(سورہ محادلہ)1:۔ ام المؤمیی عانش رضی اہلل عہا ئ
ایل ا لہ ُ
ِ
ن
ل
ش
وات» عنی ئمام نرعنفی اس دات ےک لی ہی
فماتا «ا چدمُ ہللِ الدی َو عَ َشم ْعُہ االٔص َ
جس یک شماعت ئمام آوارون کا اجاظہ یک ہوئ ہ ،اس ےس کوئ جری قوت ئہی ہو
شکنی اگڑ رج نروسیدہ ہو۔ «لفد جاءت جَو ْ ُلہ ایل رسولِ اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ن َشْکو َر ْوجَہا،
ب
ج
َش ِم
خق ع ک
ول النی ُبحَادِلُک ف َر ْوجِہا
اہلل ق َ
اہلل رعَ و َل{ :قد َع ُ
ق کان ی َیل المُہا ،قأپل ُ
ِ نس
نسی
واہلل َ ْ مَعُ َبحَا ُو َرک ُما} [المحادلہ »]1 :اال آن» نعنی جت جولہ رضیاہلل عہا آ
و یک ایل اہلل ُ
آت ﷺ ےس ا نی سوہ یک ش کان ت کڑئ لیگ ،نو دھمی آوار می نول رہی ئھی
کڑ ر
تاکہ فن ت می ا ُُم المؤمیی عانش رضی اہلل عہا ن سں لی ،لیک اس ےک تاوجود اہلل
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سماوات ،وأنزل اآلية املذكورة ،وهذا من أبلغ األدلة
ىلع اتصاف اهلل تعاىل بالسمع ،وهو أمر معلوم

بالرضورة من ادلين ،ال ينكره إال من ضل عن اهلدى.
وقول اعئشة هذا يدل ىلع أن الصحابة ريض اهلل
عنهم ،آمنوا بانلصوص ىلع ظاهرها اذلي يتبادر إىل

الفهم ،وأن هذا هو اذلي أراده اهلل منهم ومن غريهم
من امللكفني ورسوهل؛ إذ لو اكن هذا اذلي آمنوا به
َُ
ُ ِّ
وبلني هلم الصواب ،ولم
واعتقدوه خطأ لم يق ُّروا عليه
يأت عن أحد منهم تأويل هذه انلصوص عن
ظواهرها ،ال من طريق صحيح وال ضعيف ،مع توافر

ادلوايع ىلع نقل ذلك.

اوپ اس یک تات سنی اور مدکورہ آن ت تارل فمائ۔
عایل ئ شانون آشمانون ےک ر
ن ٰ
ت
عایل ےک شتی یکصقتےسمیصف ہوئ یکشت ےس مصیوظد لیل
(نآن ت)اہلل ن ٰ
ش
ہ۔ ن دنں می اتک تدئہی شا ےط شدہ ارم ہ ،اس کا ان کار رصف وہی خص کڑ تا
ہ جو راہِ ہدان ت ےس ئھیک ج رکا ہو۔ اُم المؤمیی عانش رضی اہلل عہا یک گقیگو اس
ش
تات رپ دالل ت کڑ رہی ہ کہ ضحان کڑام ظاہ ِنصوص نعنی جس یک رطف ئرہیل دق عہ مچھ
ئ
ئہ
م
عایل کو ان ےس اور دوشے مکلف
ی آئ ہ ،رپ ائمان الئ ےھ۔ اور ی اہلل ن ٰ
لوگون اور ا نی رسول ےس مظلوت ئھا۔ اس لی کہ ن جس رپ وہ ائمان الئ ئےھ اور
جس کا ائہی اعیفاد ئھا اگڑ ن علط ہو تا نو (اہلل) ان کو اس رپ قائم ن رکھیا اور ان ےک
ئ
شا می درشت تات نیان کڑدی جائ۔ جت کہ کسی ےس ھی ان نصوص ےک ظاہی
ض
مقہوم می تاوتل میفول ئہی ،ن ہی خنچ سید ےس اور ن ہی صعیف سید ےس ،جاال تکہ

اس ےک اسیات نکیت موجود ئےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
َّ ً
راوي احلديث :رواه ابلخاري معلقا بصيغة اجلزم ،ووصله النسايئ وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري واملصادر املذكورة يف اتلخريج.

معاين املفردات:

• وسع  :أدرك.
• جتادلك  :تناظرك وتناقشك.

• حتاوركما  :حتاوروا :تراجعوا الالكم بينهم.

فوائد احلديث:
 .1اتصاف اهلل تعاىل بالسمع الواسع املحيط ال كسمع املخلوق ،وهو أمر معلوم بالرضورة من ادلين ،ال ينكره إال من ضل عن اهلدى.
 .2أحاط ُ
سمع اهلل بكل االصوات ،ال خيىف عليه منها يشء.
 .3إيمان الصحابة ريض اهلل عنهم بانلصوص ىلع ظاهرها اذلي يتبادر إىل الفهم.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"،
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين
اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية .إرواء الغليل يف َّتريج أحاديث منار
السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد
عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد
الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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رسول اہللﷺئجرصتجدبحہ -رضی اہلل عہا -یکموجودیگ می کسی اورےس
آت-رضی اہللعہا -قوتہو گیی۔
شادی ئہییکجنی کہ ر

لم يزتوج انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدجية
حىت ماتت

 .262احلديث:

**

جرصت عانش -رضی اہلل عہا -فمائ ہی کہـ’’ رسول اہلل ﷺ ئ جرصت جدبحہ -
ک
آت  -رضی اہلل عہا -
رضی اہلل عہا  -یک موجودیگ می سی اور ےس شادی ئہی یک جنی کہ ر

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :لم يزتوج انليب
صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدَية حىت ماتت».

قوت ہو گیی۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لم يزتوج انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع خدَية بنت
خويدل ريض اهلل عنها حىت ماتت ,وهذا يدل ىلع
ماكنة خدَية عند انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ويه

أوىل زوجاته.

 .262جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ئ جرصت جدبحہ نت جوتلد رضی اہلل عہا یک موجودیگ می
(دوشی) شادی ئہی یک ئہان تک کہان کا انفال ہوگیا ،اور اس س ننیﷺ ےک
آتﷺ یک ئرہیل نوی ئھی۔
پدتک جدبحہ ےک مفام و رم نی کا نریہجرلیا ہ اور وہ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَّة يف َّ
الص َ
َّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :اعئشة ريض اهلل عنها
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم

فوائد احلديث:
 .1عظم قدر خدَية عند انليب صىل اهلل عليه وسلم وىلع مزيد فضلها ألنها أغنته عن غريها
 .2إنصاف اعئشة ريض اهلل عنها بروايتها هلذا احلديث رغم غرية النساء.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين،
حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
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جت سیدتا اپاہم علیہ الشالمیکوقات ہوئ ،نو اہللےکرسولﷺئفماتا:
"انےک لی جیت می اتکدودھ ترالئوایلہ"۔

ملا تويف إبراهيم -عليه السًلم ،-قال رسول اهلل
-صىل اهلل عليه وسلم :-إن هل مرضعا يف اجلنة

 .263احلديث:

**

ُ ِّ
عن الرباء -ريض اهلل عنه -قال :ملا تويف إبراهيم -

عليه السالم ،-قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
« :إن هل ُم ْر ِض ًعا يف اجلنة».

پاء رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ جت سیدتا اپاہم علیہ الش الم یک وقات ہوئ ،نو اہلل ےک
رسول ﷺ ئ فماتا" :ان ےک لی جیت می اتک دودھ ت رالئ وایل ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تويف إبراهيم ابن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
من مارية القبطية ،وهو ابن ثمانية عرش شهرا ،فأخرب

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل تعاىل قد أعد هل
يف اجلنة من يقوم بإرضاعه حىت يتم رضاعته.

 .263جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

مارن قیطیہ ےس اہلل ےک رسول ﷺےک تتی اپاہم علیہ الش الم یک وقات ائھارہ مہتی
ن
عایل ئ جیت می ان ےک
یک عرم می ہوئ ،نو اہلل ےک نی ﷺ ئ جی دی کہ اہلل ن ٰ
لی اتک دودھ ت رالئ وایل کونیار کڑ رکھا ہ ،جو ان یک اتام ِرضاعت کو نرورا کڑے

یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَّة يف َّ
الص َ
َّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:

 .1فضل إبراهيم -عليه السالم ،-وأنه حيىي يف اجلنة حياة برزخية اكلصديقني والشهداءُ ،
ويرزق كما يرزقون ،ويتمثل رزقه يف ذلك اللنب اذلي
يرضعه من مرضعته يف اجلنة حىت يتم رضاعته.
 .2من مات من أطفال املسلمني فهو من أهل اجلنة.
 .3وجود اجلنة اآلن ،وبيان بعض ما فيها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .منار القاري رشح
خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار
ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف -اململكة العربية السعودية -اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م.
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جتآدم علیہ الشالموقات ترا گی نوفشتونئائہی ترائےس ظاقرمنیہ
عشلدتا اور انےک لی قینیاریکاور کہا کہ ئ ہی شتت انیک اوالد می تافرہ

ملا تويف آدم غسلته املًلئكة باملاء وترا وأحلدوا
هل وقالوا :هذه سنة آدم يف وَله

 .264احلديث:

یگ۔

**

ائ نں کعت رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہی ہی کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ”
جت آدم علیہ الش الم وقات ترا گی نو فشتون ئ ائہی ترائ ےس ظاق رمنیہ عشل دتا

عن أيب بن كعب ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
ْ
ُ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ
آدم غ َّسلته املالئكة باملاء ِوت ًرا،
قال« :ملا تويف
ُ َّ ُ َ َ َ َ
َ ْ ُ
دله».
وأحلَدوا هل ،وقالوا :هذه سنة آدم يف و ِ

اور ان ےک لی قینیار یک اور کہا کہ ئہی شتت ان یک اوالد می تاف رہ یگ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا مات آدم -عليه السالم -غسلته املالئكة باملاء
ً
وترا ،مرة واحدة ،أو ثالثة ،أو مخسة ،وشقوا هل يف
َّ ُ
ًّ
جانب حفرة القرب شقا ودفنوه فيه ،وقالوا« :هذه ُسنة
َ
ُ
ََ
دله» أي :يُفعل بودل آدم ما فعل بأبيهم من
آدم يف َو ِ
الغسل وادلفن ىلع الكيفية املذكورة ،وإنما يلزتم

بذلك املهديون من ودله.

 .264جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جت آدم علیہ الش الم وقات ترا گی نو فشتون ئ ائہی ترائ ےس ظاق رمنیہ عشل
دتا ،اتک رمنیہ ،تا تی رمنیہ ،تا ترا برچ رمنیہ۔ ان ےک لی قی کھودی گنی اور اس می ہی

اتک جان ت شگاف کڑ ےک اشی می ائہی دقں کڑ دتا اور فشتون ئ کہا کہ ئہی شتت
ان یک اوالد می تاف رہ یگ“۔ نعنی عشل اور مدکورہ کیقیت رپ تدقی ان یک اوالد ےک
ئ
ات ےک شائھ کیا گیا ہ اور ئہی رطنفہ ان ےک
شائھ ھی یک جائ یگ جتشا کہ ان ےک ت ر
ہدان ت تاقیہ اوالد اجتیار کڑنں ےگ ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :رواه الطرباين واحلاكم.
َُ
اتلخريج :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :املستدرك ىلع الصحيحني للحاكم.

معاين املفردات:

• ِوترا  :الوتر هو العدد الفرد ،إما واحد ،أو ثالث ،أو مخس وهكذا.
ًّ
• أحلدوا  :شقوا هل شقا يف جانب القرب.

فوائد احلديث:
 .1اإليمان باملالئكة وأنها غسلت آدم -عليه السالم-.
 .2مرشوعية غسل امليت ،وأنه فرض كفاية.
 .3مرشوعية دفن امليت ،وأنه فرض كفاية.
 .4استحباب أن يكون غسل امليت وترا.
 .5استحباب اللحد يف القرب.
 .6فضيلة عظيمة آلدم -عليه السالم-؛ ألن املالئكة يه اليت تولت تغسيله ودفنه.
املصادر واملراجع:

-املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م- .املعجم

األوسط ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشاِم الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين،
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انلارش :دار احلرمني – القاهرة- .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم- .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري،
نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح- .خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد
بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة،
 1420ـه1999 /م- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل،
 1422ـه2002 -م.
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ملا َخلَ َق ُ
اهلل اخلَلْ َق َك َت َب يف ك َيتابَ ،ف ُه َو ع ْين َدهُ
ٍ
َّ ْ َ َ ْ
َ َ
َ َ َ
ف ْوق الع ْر يش :إين َرمح يِت تغل ُيب غض ييب

 .265احلديث:

م
جت اہلل ن عایلئ حلوق کو ن ریدا کیا نوا نیاہنرعس رپموجود اتک کیاتمی لکھا
کہ مییرجمت میے عصت رپ عالتہ۔

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :ملا خلق ُ
اهلل
ْ
اخلَل َق كتب يف كتاب ،فهو عنده فوق العرش :إن
ََ ْ
رمحيت َت ْغل ُ
ب غضيب» .ويف رواية« :غلبَت غضيب»
ِ
َ ََ ْ
ويف رواية« :سبقت غضيب».

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’جت اہلل ن عایل
م
ئ حلوق کو ن ریدا کیا نو ا نی اہن رعس رپ موجود کیات (لوج مخفوظ) می لکھا کہ ’’ میی
رجمت میے عصت رپ عال ت ہ‘‘۔اتک دوشی روان ت می ہ کہ ’’ میی
رجمت میے عصت رپ عال ت آگنی ہ‘‘۔ اتک اور روان ت می ہ کہ ’’ میی

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا خلق اهلل -عز وجل -اخللق لكهم كتب يف كتاب
عنده فوق العرش :إن رمحيت أكرث وأغلب َّ
يلع من
غضيب .قال -تعاىل( :-ورمحيت وسعت لك يشء)،
وهذا حيمل املسلم ىلع عدم ايلأس والقنوط.

 .265جدنت:

**

رجمت میے عصت رپ شتقت ےل گنی ہ‘‘۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

م
جت اہلل رع و جل ئ حلوق کو ن ریدا فماتا نو رعس رپ موجود ا نی تراس اتک کیات می
لکھ دتا کہ میی رجمت رتادہ ہ اور میے عصت ےک مفا تےل می مچھ رپ عال ت

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• العرش  :رسير امللك ،وعرش الرمحن :رسير اهلل أعلم به.
• غضيب  :الغضب من اهلل صفة واضحة نؤمن بها ،وهو إنكاره ىلع من عصاه ،وسخطه عليه ،وإعراضه عنه ،ومعاقبته هل.

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع علو اهلل -عز وجل -ىلع خلقه ،وأنه فوق عرشه بائن من خلقه.
 .2إثبات صفيت الرمحة والغضب هلل -عز وجل ،-وال َيوز تأويلهما بإرادة اثلواب والعقاب.
 .3سعة رمحة اهلل بعباده اكفة ،وأن رمحته سبقت غضبه.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش:
دار ابن اجلوزي .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ئ
ئررھآدم (علیہ الشالم)ئ ان کار کڑدتا ،جریابحرہ انیکاوالد ھی ان کارینں گنی۔
ُ َ
لك
ظهره
من
فسقط
ظهره
مسح
آدم
ملا خلق اهلل
ع
ھئ
ئ
ل
ُِّ
آدم ئھول گی نو انیکاوالد ھی ئھول گنی۔آدمئ طییک نو انیکاوالد ی
ََ
نسمة هو خالقها من ذريته إىل يوم القيامة
جظاکار نں گنی۔

 .266احلديث:

**

انو ہپہرضی اہلل عیہےس روان ت ہ کہرسولاہلل ﷺ ئفماتا” :جتاہلل ئ
آدم (علیہ الش الم) کو ن ریدا کیا اور ان یک ت رتنھ رپ اہئھ ئرھیا نو اس ےس ان یک اوالد یک وہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل
اهلل َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ملا خلق ُآدم مسح ظهره،
َ
ُ
فسقط من ظهره لك ن َسمة هو خالقها من ذ ِّريته إىل
يوم القيامة ،وجعل بني عيين لك إنسان منهم َوب ً
يصا
ِ
من نور ،ثم عرضهم ىلع آدم فقال :أي ربَ ،من هؤالء؟

شاری روجی تاہ آ گیی حہی وہ قیامت تک ن ریدا کڑئ واال ہ۔ ئررھ ان می ےس
ن
ہ انشان یک آ کھون یک برچ می نور یک اتک اتک جرمک رکھ دی ،ئررھ ائہی آدم ےک
شا می ت رتس کیا ،نو آدم ئ کہا  :میے رت ! کون ہی ن لوگ ؟ اہلل ئ کہا  :ن

قال :هؤالء ذريتك ،فرأى رجال منهم فأعجبه َوب ُ
يص
ِ
ما بني عينيه ،فقال :أي رب َمن هذا؟ فقال :هذا رجل
ُ
من آخر األمم من ذ ِّريتك يقال هل :داود .فقال :رب
َ
جعلت ُع ُم َره؟ قال :ستني سنة ،قال :أي ربِ ،زده
كم
ُ
ُ
من عمري أربعني سنة .فلما قيض عمر آدم جاءه
َ َ ُ
أولَم َ
ك املوت ،فقالَ :
يبق من عمري أربعون سنة؟
مل
َ
أولم ُت ْعطها ابنَك داود قالَ :
فج َح َد ُ
قالَ :
آدم فجحدت
ِ
ُ
َ
َ
ُذ ِّريتُه ،ونيس ُ
آدم فنسيت ذ ِّريتُه  ،وخ ِطئ آدم فخ ِطئت
ُ
ذ ِّريتُه».

ش
ئمہاری درن ت (اوالد) ہی ،ئررھ ائہون ئ ان می اتک انشا خص دنکھا جس یک
ج
دونون آنکھون ےک درمیان یک رج مک ائہی ئہت ا ر ھی لیگ ،ائہون ئ کہا  :اے

میے رت ! ن کون ہ ؟ اہلل ئ فماتا  :ئمہاری اوالد یک آجڑی امیون می ےس
ک
اتک فد ہ۔اےس دا ٔود کہی ہی  :ائہون ئ کہا  :میے رت ! اس یک عرم تنی
ک
ر ھی ہ ؟ اہلل ئ کہا  :شائھ شال ،ائہون ئ کہا  :میے رت ! میی عرم می
ےس رجال تس شال ےل کڑ اس یک عرم می اضاقہ فما دے ،ئررھ جت آدم (علیہ الش الم)

یک عرم نروری ہوگنی ،ملک الموت ان ےک تراس آئ نو ائہون ئ کہا  :کیا میی عرم
ئ
ل
آت ا نی تتی دا ٔود (علیہ
ےک رجا تس شال ا ھی تاف ئہی ہی ؟ ف سی ئ کہا کہ وہ نو ر
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا  :ئررھ آدم (علیہ الش الم)
الش الم) کو دے جےک ہی ر
ئ
ئ ان کار کڑ دتا ،جریابحرہ ان یک اوالد ھی ان کاری نں گنی۔ آدم ئھول گی نو ان یک اوالد
ع
ئ
ئ
ھی ئھول گنی۔ آدم ئ لطی یک نو ان یک اوالد ھی جظاکار نں گنی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا خلق اهلل -تعاىل -آدم -عليه السالم -مسح ظهره،
فخرج من ظهره لك إنسان هو خالقه من ذريته إىل
يوم القيامة ،وهذا املسح واإلخراج ىلع حقيقته ،وال
َيوز تأويله بما خيرجه عن ظاهره كما هو مذهب

أهل السنة .فلما أخرجهم من ظهره جعل بني عيين
ً
ً
لك إنسان منهم بريقا وملعانا من نور ،ثم عرضهم ىلع
آدم ،فقال آدم :يا رب ،من هؤالء؟ قال -تعاىل :-هم

ذريتك .فرأى رجال منهم فأعجبه الربيق اذلي بني

عينيه ،فقال :يا رب ،من هذا؟ قال -تعاىل :-هو داود.

 .266جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

’’جت اہلل ن عایل ئ آدم (علیہ الش الم) کو ن ریدا کیا اور ان یک ت رتنھ رپ اہئھ ئرھیا نو اس ےس
ان یک اوالد یک وہ شاری روجی تاہ آ گیی حہی وہ قیامت تک ن ریدا کڑئ واال ئھا“ ن
اہئھ کا ئرھی تا اور درن ت کا ن کالیا ان رنی جقیقت رپ قائم ہ ،اس می کسی قسم یک تاوتل جو
اےس اسےکظاہیمعنیےسئرھی دےجاپئہیجتشا کہاہل شتتکامدہتہ۔
ئررھ ان می ےس ہ انشان یک آنکھون یک برچ می نور یک اتک اتک جرمک رکھ دی ،ئررھ
ائہی آدم ےک شا می ت رتس کیا ،نو آدم ئ کہا  :میے رت! کون ہی ن لوگ ؟ اہلل

ش
ئ کہا  :ن ئمہاری درن ت (اوالد) ہی ،ئررھ ائہون ئ ان می اتک انشا خص دنکھا
ج
جس یک دونون آنکھون ےک درمیان یک جرمک ائہی ئہت ا ر ھی لیگ ،ائہون ئ کہا:
37

َ
جعلت عمره؟ قال :ستني سنة.
فقال آدم :رب كم

قال :رب زده من عمري أربعني سنة .فلما انقىض
عمر آدم إال أربعني سنة ،جاءه ملك املوت يلقبض

روحه ،فقال آدم :لقد بيق من عمري أربعون سنة.

فقال هل :لقد أعطيتها ابنك داود .وقد أنكر آدم ذلك
ألنه اكن يف اعلم اذلر فلم يستحرضه حالة ميجء ملك
املوت هل ،فأنكرت ذريته ،ونيس آدم فنسيت ذريته،

وعىص آدم بأكله من الشجرة فعصت ذريته ،ألن
الودل يشبه أباه .فهذا داود اكن عمره املكتوب ستني

سنة ثم زاده اهلل أربعني سنة ،واهلل -سبحانه -اعلم
بما اكن وما يكون وما لم يكن لو اكن كيف اكن

يكون؛ فهو يعلم ما كتبه هل وما يزيده إياه بعد ذلك،
واملالئكة ال علم هلم إال ما علمهم اهلل ،واهلل يعلم

األشياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء:

إن املحو واإلثبات يف صحف املالئكة ،وأما علم

اهلل -سبحانه -فال خيتلف وال يبدو هل ما لم يكن
ً
اعلما به فال حمو فيه وال إثبات.

اے میے رت! ن کون ہ ؟ اہلل ئ فماتا :ن دا ٔود ہی ،ائہون ئ کہا:
ک ک
میے رت! اس یک عرم تنی ر ھی ہ ؟ اہلل ئ کہا :شائھ شال ،ائہون ئ کہا:
میے رت!میی عرممی ےس رجال تس شالےل کڑ اس یکعرم می اضاقہ فمادے۔
ئررھ جت آدم علیہ الش الم یک شاری عرم حم ہو گنی اور رجالتس پس رہ گی ،ان ےک
تراس موت کا فسیہ آتا تاکہ ان یک روج قیص کڑے ،آدم علیہ الش الم ئ کہا :میی
ئ
ل
آت ئ ن رجال تس پس ا نی تتی
عرم ےک رجا تس شال ا ھی تاف ہی ،اس ئ کہا کہ ر
ئ
دا ٔود کو دے دتا ئھا ،آدم علیہ الش الم ئ ان کار کڑدتا ،کیو تکہ وہ ا ھی عالم در ہی می ئےھ
ئ
اور ملک الموت ےک آئ ےک می علق ائہی تاد ن راہ ،جریابحرہ ان یک اوالد ھی ان کاری
ع
ئ
نں گنی ،آدم علیہ الش الم ئھول گی ،نو ان یک اوالد ھی ئھول گنی ،آدم ئ لطی یک نو
ئ
ات ےک مشان ہوئ ہ۔ لہدا دا ٔود
ان یک اوالد ھی جظاکار نں گنی کیو تکہ اوالد ا نی ت ر
ئ
(علیہ الش الم) جں یک عرم رجال تس شال ھی اہلل ئ شائھ شال کڑدی اور اہلل ہی ئمام
ئ
ہوئ وایل اور ہو جریک تانون کو جا نی واال ہ ،اور وہ ن ھی جانیا ہ کہ وہ جرینں جو
ک
روئما ئہی ہو تی ،اگڑ روئما ہو تی نو تسی ہو تی ،اہلل ہی ہ جو جانیا ہ کہ کس ےک
لی کتیا ہ ،اور اس ےک ن عد کتیا رتادہ ہوتا ہ ،فشتون کو اس تارے می کوئ علم
ئہی اِال ن کہ وہ علم جش اہلل ائہی عظا کڑ دے ،اہلل ن عایل ہی ان ئمام جریون کو ان

ےک وجود می آئ ےس قیل اور وجود می آجائ ےک ن عدجانیا ،اشی لی علما کہی
ض
ئ
ہی جو ھی مخو (میاتا) اور انیات ہ وہ رصف فشتون ےک خیف می ہو تا ہ ،راہ
اہلل سحان ون عایل کا علم نو اس می کوئ اجی الف ئہی ہو تا ہ اور ن ہی اس می کوئ
انسی تات روئما ہوئ ہ جش وہ ئہےل ئہی جانیا ئھا ،اشی لی اہلل ےک علم می کوئ مخو
اور انیات ئہی ہو تا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• نسمة  :انلفس والروح.
• وبيصا  :بريقا وملعانا.
• جحد  :أنكر.
• خطئ  :عىص.

• آدم  :هو أبو البرشية وأول اخلليقة وأول نيب.

• القيامة  :يوم القيامة :هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس.

• داود  :هو نيب كريم من أنبياء بين ارسائيل أويت امللك وانلبوة.

فوائد احلديث:
 .1أن إخراج اذلرية اكن حقيقيا.
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 .2إثبات أن اهلل -تعاىل -مسح ىلع ظهر آدم من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل.

 .3إثبات الالكم هلل -تعاىل -من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل.

 .4املحو واإلثبات يف صحف املالئكة ،وأما علم اهلل سبحانه فال خيتلف وال يبدو هل ما لم يكن اعملا به فال حمو فيه وال إثبات.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين،
نرش :املكتب اإلسالِم .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيوِم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت .مرقاة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .جمموع الفتاوى ،تليق
ادلين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،انلارش :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة
َّ َّ
السقاف-
انلبوية ،اململكة العربية السعودية ،اعم النرش1416 :ه1995/م .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة -علوي بن عبد القادر
انلارش :ادلرر السنية  -دار اهلجرة-الطبعة :اثلاثلة  1426 ،ـه2006 -م .قصص األنبياء-أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري -حتقيق :مصطىف عبد
الواحد -انلارش :مطبعة دار اتلأيلف  -القاهرة-الطبعة :األوىل  1388 ،ـه 1968 -م.

الرقم املوحد)10408( :
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ملا خلق اهلل آدم -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
َ َ ِّ
ََ
اذهب فسل ْم ىلع أوئلك -نف ٍر من املًلئكة
َ َّ ُ َ
ُ ُّ َ َ
جلوس -فاستمع ما حيَيونك؛ فإنها َتييتك
ُ
َ
وَتية ذ ِّريتيك

 .267احلديث:

عایلئآدمعلیہ الشالم کو ن ریدا کیا نو ائہی جکم دتا کہ جا ٔو اورفشتونیک
جت اہلل ن ٰ
ت تن
اسجماعت کو جو ھیہ شالم کڑو اور شتو کہوہ کیا جواتد نی ہی ،ئہی ئمہارا
اور ئمہاری اوالدکا شالم ہوگا۔

**

نن
ض
عایل ئ
انو ہپہ ر ی اہلل عیہ ےس روان ت ہ ی ﷺ ئ فماتا کہ ’’جت اہلل ن ٰ
ت تن
آدم علیہ الش الم کو ن ریدا کیا نو ائہی جکم دتا کہ جا ٔو اور فشتون یک اس جماعت کو جو ھی
ہ ،ش الم کڑو اور شتو کہ وہ کیا جوات د نی ہی ،ئہی ئمہارا اور ئمہاری اوالد کا ش الم
عل
ہوگا۔جریابحرہ ائہون ئ کہا :الش الم یکم۔ فشتون ئ جوات دتا:الش الم علیک و

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

عليه وسلم -قال« :ملا خلق اهلل آدم -صىل اهلل عليه
َ ِّ
ََ
وسلم -قال :اذهب ف َسل ْم ىلع أوئلك -نف ٍر من
َ َ
ُ َ ُّ َ َ
حت َّيتُك
املالئكة جلوس -فاستمع ما حييونك؛ فإنها ِ
ُ َ
وحتية ذ ِّري ِتك .فقال :السالم عليكم ،فقالوا :السالم
عليك ورمحة اهلل ،فَ َز ُ
اد ُ
وه :ورمحة اهلل».

رجمہ اہلل۔ ان فشتون ئ لقط رجمہ اہلل کا اضاقہ کیا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :ملا خلق اهلل آدم أمره اهلل أن يذهب
ََ
إىل نف ٍر من املالئكة ،وانلفر ما بني اثلالثة
والتسعة ،فيحييهم بالسالم ،ويستمع إىل إجابتهم
عليه ،فتكون تلك اتلحية املتبادلة بينه وبينهم يه

اتلحية املرشوعة هل وذلريته من بعده ممن هم ىلع دين
الرسل ،ويتبعون سنتهم .فقال :السالم عليكم،

فقالوا :السالم عليك ورمحة اهلل  ،فزادوه " :ورمحة

اهلل" ،فاكنت هذه الصيغة يه املرشوعة عند إلقاء

السالم والرد عليه ،وجاءت األحاديث األخرى
بزيادة" :ورمحة اهلل وبراكته" سواء يف إلقاء السالم أو

رده.

 .267جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

م
عایل ئ آدم علیہ الش الم کو ن ریدا فماتا نو ائہی جکم دتا کہ
جدن ت کا قہوم :جت اہلل ن ٰ
فشتون یک اتک جماعت کو جا کڑ ش المکڑنں اور وہ ائہی جو جوات دنں اےس سیی۔ ن
تاہمی ش الموجواتان ےک لی اور انےک ن عد ان یکاوالد ےک لی ،جورسولون ےک

الئ گی دنں رپ قائم ہون ےگ ،مشوع ش الم ہو گا۔ جریابحرہ آدم علیہ الش الم ئ
عل
کہا :الش الم یکم۔ اوراس ےک جوات می فشتون ئ کہا :الش الم علیک ورجمہ
اہلل۔ فشتون ئ "ورجمہ اہلل" ےک الفاظ کا اضاقہ کیا۔ جریابحرہ ش الم کڑئ اور اس کا
جوات د نی ےک لی ئہی الفاظ مشوع ئھرہے۔دنگڑ اجادن ت می ''و رجمہ اہلل و
پکان'' ےک الفاظ یک رتادئ آئ ہ رجاہ ن ش الم کڑئ می ہوتا اس کا جوات د نی
می۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

فوائد احلديث:
 .1فيه إشعار أن املالئكة املذكورين اكنوا ىلع بعد من آدم -عليه السالم.-
 .2بيان أن اهلل -تعاىل -علمه كيفية السالم.
 .3بيان كيفية السالم املرشوعة عند االبتداء والرد.
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 .4مرشوعية الزيادة ىلع املبتدئ يف رد السالم وذلك كما قال تعاىل( :فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (النساء.)86:
 .5األمر بتعليم العلم وأخذه عن أهله.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م.

الرقم املوحد)3556( :
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جت ننیﷺ جی ِ
گ جیدقےس مدنیہوانرس ہوئ اورہھیار ا تار کڑ عشل کیا نو
ت
آتئہھیار ا تاردئ؟
آتےک تراسآئ اور کہا ”:ر
جی ل علیہ الشالم ر
ئ
ق
اہللیک سم! ہمئ نو ا ھی ہھیار ئہی ا تارے ،جلی انیکرطف(جملہےک

ملا رجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من

اخلندق ،ووضع السًلح واغتسل ،أتاه جربيل

عليه السًلم ،فقال« :قد وضعت السًلح؟ واهلل

لی) ن کلی“۔

ما وضعناه ،فاخرج إِلهم»

 .268احلديث:

**

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَّ :
لما َ
ُّ
انليب -
رجع
الس َ
وو َض َع ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -من اخلَنْ َدقَ ،
الح
ْ ُ
واغتسل ،أتاه ِجربيل -عليه السالم ،-فقال« :قد
َ ْ
َ ِّ َ
ُ
فاخرج إيلهم قال:
وضعناه،
هلل ما
وضعت السالح؟ وا ِ
ُ َ َ
ْ
فإىل أي َن؟ قال :ها ُهنا ،وأشار إىل بَ ِين ق َر ْيظة ،فخرج
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إيلهم».

عانش رضی اہلل عہا ےس رموی ہ کہنی ہی کہ جت ننی ﷺ جی ِ
گ جیدق ےس مدنیہ
ت
عش
آت ےک تراس آئ اور
وانرس ہوئ اور ہھیار ا تار کڑ ل کیا نو جی ل علیہ الش الم ر
ئ
ق
آت ئ ہھیار ا تار دئ؟ اہلل یک سم! ہم ئ نو ا ھی ہھیار ئہی ا تارے،
کہا ” :ر
آت ﷺ ئ درتاق ت فماتا کہ کں رپ ؟
جلی ان یک رطف (جملہ ےک لی) ن کلی۔ ر
جیتل علیہ الش الم ئ کہا کہ ان رپ اور ائہون ئ (ئہود ےک قتیلہ) نو فنظہ یک رطف

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا رجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من غزوة
اخلندق ويه غزوة األحزاب ،وقد نرصه اهلل ىلع كفار
قريش ومن اعونهم ،دخل بيته وألىق السالح،
واغتسل من غبار املعركة ،فأتاه جربيل -عليه

السالم ،-وقال هل :إنك قد ألقيت السالح ،ولكن
املالئكة ما زالت مرتدية هل وما ألقته ،ثم أمره

باخلروج لقتال بين قريظة ،وهم طائفة من ايلهود

حول املدينة ،قد نقضوا العهد مع رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -وساعدوا الكفار ،فخرج انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -بمن معه من الصحابة

فقاتلوهم ونرصهم اهلل ىلع عدوهم.

 .268جدنت:

**

اشارہ کیا ،جریابحرہ ننی ﷺ ئ نو فنظہ یک رطف (جرڑھائ ےک لی) ن کےل“۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ئ
ن
ن
وہ اجڑات ھی کہی ہی اس
وہ جیدق ےس جت نی ﷺ وا رس ہوئ ،اےس رع ٔ
رع ٔ
آت ﷺ یک مدد فمائ ،اور ا نی گرھ می
می اہلل ئ فنس اور ان ےک معاو تی رپ ر
داجل ہوئ ہھیار رکھ دتا اور مرعکہ و جیگ ےک گڑد و عیار کو ا تارئ ےک لی عشل
ت
آت ئ ہھیار رکھ دتا جاال تکہ فشتون
فماتا نو جی ل علیہ الش الم آئ اور کہی لےگ :ر
ئ ئ
یک جماعت ا ھی ھینیار ہ اور ہھیار ئہی رکھا ہ ،ئررھ ائہون ئ نو فنظہ ےس
قیال ےک لی جرڑھائ کا جکم دتا ،مدنیہ ےک کیارے نسی واےل ئہودنون کا اتک گڑوہ

ئھا جش نو فنظہ کہی ہی ،ان لوگون ئ رسول اہلل ﷺ ےک شائھ کی ہوئ عہد
ئ
و ربمان کو نور کڑ کفار یک مدد یک ھی ،نو ننی ﷺ ا نی تراس موجود ضحان ےک شائھ ن کےل
اور ان ےس قیال و جہاد کیا اور اہلل ئ ان ےک دشمیون رپ ان یک مدد فمائ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ْ َ ُ ََ َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> أعمال
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ْ
• اخلَن َدق  :حفرة حول أسوار املدن ،واملقصود هنا خندق مدينة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حفره الصحابة ملا حتزبت عليهم األحزاب.
ُ
• ق َريْظة  :قبيلة من يهود خيرب.
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فوائد احلديث:
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم خيرج إىل حرب إال بإذن من اهلل -تعاىل-.
 .2أن املالئكة تصحب املجاهدين ىف سبيل اهلل ،وأنها ىف عونهم ما استقاموا.
 .3أن ايلهود أهل غدر وخيانة.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم،

حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر
احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م- .رشح
صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م- .تاج العروس
من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)10556( :
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عایلئ جیت می جرصتآدم علیہ الشالمیکصورت نیایل ،نوان رنی
جت اہلل ن ٰ
ت
مشتتےک نفدر ان(ےک جشد) کوواہنرکھا۔ ا لتس اسےک اردگڑد گھوم کڑ
ج
دنکھی لگا کہوہ کتشاہ۔ جت اسئدنکھا کہوہ ( سم) اتدرےسکھوکھ الہ نو

ملا صور اهلل آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهلل أن
يُتكه ،فجعل إبليس يطيف به ،ينظر ما هو،

فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا ال يتمالك

 .269احلديث:

اسئجان لیا کہ اےس اسرطجن ریدا کیا گیا کہن جود رپ قانو ئہی رکھ شکیا۔

**

انس نں مالک رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ”جت
عایل ئ جیت می جرصت آدم علیہ الش الم یک صورت نیا یل ،نو ان رنی مشتت ےک
اہلل ن ٰ
ت
نفدر ان (ےک جشد) کو واہن رکھا۔ ا ل تس اس ےک اردگڑد گھوم کڑ دنکھی لگا کہ وہ کتشا
ہ۔ جت اس ئ دنکھا کہ وہ (جسم) اتدر ےس کھوکھ ال ہ نو اس ئ جان لیا کہ

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -
اهلل َ
صو َر ُ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ملا َّ
آدم يف اجلنة
ُ
ُ
إبليس يُطيف به،
تركه ما شاء اهلل أن يرتكه ،فجعل
َ
ُ َ َ ًْ
ينظر ما هو ،فلما رآه أجوف َعرف أنه خ ِلق خلقا ال
َ َ
يتَمالك».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
ملا خلق اهلل آدم يف اجلنة وشلك صورته ،تركه مدة لم

ينفخ فيه الروح ،فجعل إبليس يدور حوهل ،وينظر

إيله؛ يلعرف ما هو هذا الِشء ،فلما رأى داخله
خايلًا ،وهل جوف ،عرف أنه خملوق ضعيف ال يملك
دفع الوسوسة عنه ،أو علم أنه يؤىت من ِقبَل جوفه
ُ
باذلنب؛ فإنه أيت من األكل من الشجرة ،أو اكن قد
َّ
املجوف ضعيف .وقد استشلك بعض
َعلم أن اخللق

انلاس قوهل« :يف اجلنة» مع ما ورد من أنه تعاىل خلق
ُ
ُ
آدم من أجزاء األرض ،وأجيب بأنه حيتمل أنه ت ِرك
َّ
كذلك حىت َّ
مرت عليه األطوار واستعدت صورته
ُ
ُ
محلت إىل اجلنة ون ِفخ
لقبول نفخ الروح فيها ،ثم ِ
روحه فيها.

 .269جدنت:

**

اےس اس رطج ن ریدا کیا گیا کہ ن جود رپ قانوئہی رکھ شکیا“۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عایل ئ آدم علیہ الش الم کو جیت می ن ریدا کیا اور ان یک ش کل نیائ ،نو ائہی
جت اہلل ن ٰ
ت
کچرھ رعضہ انشا ہی رجھورے رکھا ،اس می روج ئہی ئرھو تیک۔ ا لتس ان ےک گڑد
گھو میلگااوردنکھیا راہ تاکہ نمعلومکڑے کہ نکیاجریہ۔جتاسئدنکھا کہن

ک
م
اتدر ےس جایل ہ اور درمیان ےس کھو ھیل ہ ،نو وہ جان گیا کہ ن کرمور حلوق ہ
آت ےس وسوےس دور ئہی کڑشکیا تا ن جان لیا کہ ن رنت یک رطف ےس گیاہ
اور ا نی ر
کڑشکیا ہ ،نو اس ئ اےس درجت کھائ رپ لگا دتا تا اےس علم ہوا کہ اتدر ےس جایل
م
حلوق کرمور ہوئ ہ۔ ئہان نعص لوگ «ف الخیہ» ےک الفاظ رپ اعیاص کڑئ ہی کہ

عایل ئ نو آدم علیہ الش الم کو رمی ےک اجڑاء ےس ن ریدا کیا ہ (وہ جیت می کتش
اہلل ن ٰ
ئ
رہنرچ گی؟!)۔ نو اس کا جوات ن ہ کہ اس می ن احمال ہ کہ ائہی انشا رجھورا گیا،
جت کچرھ رعضہ انشا ہی گڑرا اور روج ئرھو نکی ےک لی ش کلنیار یک گنی ،ئررھ ائہی جیت
ےل جا کڑ روج ئرھو تیک گنی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رواه مسلم.

معاين املفردات:

َّ
• َّ
صور  :خلقه ،وشلك صورته.
• يُطيف  :يدور حوهل.

• أجوف  :هل جوف ،وقد يكون معناه :خاىل ادلاخل.
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• ال يتمالك  :ال يملك دفع الوسوسة عنه.

فوائد احلديث:
 .1أن آدم عليه السالم خلقه اهلل تعاىل بيده الكريمة.
 .2معرفة عداوة الشيطان منذ بدء اخلليقة.
 .3األجوف يف صفة اإلنسان مقابل للصمد يف صفة ابلاري ،وهو اذلي ال جوف هل ،فاإلنسان مفتقر إىل غريه يف قضاء حواجئه ،وإىل الطعام
ً
ظاهرا وباطنًا.
والرشاب يلمأل جوفه ،فإذن ال تماسك هل يف يشء

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن
عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
حممد إسحاق َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري،
انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)6338( :
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ملا اكن يوم بدر نظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه
جسدن تدریک لڑائ ہوئاسدنرسول اہللﷺئمشکون کودنکھا کہوہ اتک
ٌ
وأصحابه
،
ألف
وسلم -إىل املرشكني وهم
ً
آتﷺےک اضحات تی سو ا تتسآدمی ئےھ۔
ہار ئےھ اور ر
ثًلثمائة وتسعة عرش رجًل

 .270احلديث:

ُ ْ
يوم بدر
عن ابن عباس -ريض اهلل عنه -قال :ل َّما اكن
ُ
نظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل املرشكني
ُ
وهم ألف ،وأصحابه ثالثمائة وتسعة عرش رجال،
َ
فاستقبل ُّ
نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -القبلة ،ثم
َ
ْ
َْ
َّ
ْ
ِّ
جن ْز يل ما
مد يديه ،فجعل يه ِتف بربه« :امهللَّ أ ِ
ْ َْ
َْ
َْ
آت ما وعدتين ،امهللَّ إن ته ِلك هذه
وعدتين ،امهلل ِ
ُ
ْ
ُْ
ال ِعصابة من أهل اإلسالم ال تعبَد يف األرض» ،فما
َ
ًّ
زال َي ْهتف ِّ
بربه ،مادا يديْه مستقبل ال ِقبلة ،حىت
ِ
َْ
سقط ِرداؤه عن منكبيه ،فأتاه أبو بكر فأخذ ِرداءه،
فألقاه ىلع َمنْكبيه ،ثم َ َ
الزتمه ِمن َو َرائه ،وقال :يا َّ
نيب
َ
ْ
َّ
مناش َدتَك َّ
ربك ،فإنه سيُن ِجز لك ما
اهلل ،كفاك
َ
وع َدك ،فأنزل اهلل -عز وجل{ :-إذ تستغيثون َّ
ربكم
ِّ
ُّ
فاستجاب لكم أين ُم ِمدكم بألف من املالئكة
َّ
فأمده ُ
اهلل باملالئكة ،قال أبو
ُم ْر ِدفني} [األنفال]9 :
ٌ
زميل :فحدثين ابن عباس ،قال :بينما رجل من
ََ
َ ُّ
يشتد يف أثر َر ُج ٍل من املرشكني
املسلمني يومئذ
ً َّ ْ َ ْ َ
َ
ْ
أمامه ،إذ َس ِمع رضبة بالسوط فوقه وصوت الفارس
َ
ََ
أقدم َح ْ ُ
فنظر إىل املرشك أمامه فخ َّر
زيوم،
يقولِ :
ْ
ُ َ ُ
ُ
وشقَّ
ُم ْستَلقيًا ،فنظر إيله فإذا هو قد خ ِطم أنفه،
ْ
ُ
ُ
كرضبة َّ
ْ
فاخ َ َّ
أمجع ،فجاء
رض ذلك
الس ْوط
وجهه،
َ
َّ
األنصاري ،فحدث بذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فقالَ « :
صدقْ َ
ت ،ذلك ِمن َم َد ِد السماء
ََ
َ
اثلاثلة» ،فقتَلوا يومئذ سبعني ،وأرسوا سبعني ،قال أبو
َّ َ
ُ
فلما أ َرسوا األسارى ،قال
زميل ،قال ابن عباس:
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أليب بكر وعمر:
ُ
َ
«ما ت َر ْون يف هؤالء األسارى؟» فقال أبو بكر :يا نيب
َ
ْ ً
َْ ُ
الع ِّم َ
اهلل ،هم بنو َ
والع ِشرية ،أ َرى أن تأخذ منهم فِديَة
ُ ْ
َّ ً
اهلل أن يهديَهم
قوة ىلع الكفار ،فعىس
فتكون نلا

لإلسالم ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما
َ
َّ
َ
هلل يا رسول اهلل ،ما
ترى يا ابن اخلطاب؟» قلت :ال وا ِ

**

 .270جدنت:

انں عیاس رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ جس دن تدر یک لڑائ ہوئ اس دن
آت ﷺےک
رسول اہللﷺ ئ مشکون کو دنکھا کہ وہ اتک ہار ئےھ اور ر
اضحات تی سو ا تتس آدمی ئےھ۔ اہلل ےک ننی ﷺئ قیلہ یک رطف مھ کیا ،ئررھ
ا نی دونون اہئھ ئرھی الئ اور ن رکار کڑ اہلل ےس دعا کڑئ لےگ ’’،اےاہلل! جو نو ئ
مچھےسوعدہکیاہ اےسنرورا کڑ دے،اے اہلل!جونوئوعدہکیاہ اےس نودے
دے ،اے اہلل! اگڑ ن مشلمانون یک جماعت ہ الک ہو گنی ،نو ئررھ رمی رپنیی عیادت
آت ﷺا نی اہئھ کو ئرھی الئ ہوئ پاپ ن دعا کڑئ
ن یک جائ یگ‘‘۔ ئررھ ر
آتےک دونونموتدھون ےساپگنی،انونکڑ
آتﷺ یک رجادر ر
رہ،ئہان تک کہ ر

آتﷺ ےکموتدےھ رپ دال
آتﷺ یک رجادر کو لیا ،اور ر
رضی اہلل عیہ آئ اور ر
رب
آت
رھآتﷺ ےک یچےھ لیرت گی اور فماتا :اے اہلل ےک ننیﷺ! نس ر
دی  ،ئ ر ر

آت ےس کیا ہوا وعدہ نرورا کڑے گا ،اس وق ت اہلل
یک اننی دعا کاف ہ ،ات اہلل ن عایل ر
نش
ئ ن آن ت ا تاری ’’اد ت عتیون رنَکم قاسحات لکم ا ِٔئ م ُ ِدمُکم تألف مں الم ال تکہ
رمدِف‘‘ ا لچ۔[االٔنفال]9 :۔پجمہ’’:اس وق ت کو تاد کڑو جت کہ ئم ا نی رت
ُْ
ےسفتاد کڑ رہ ئےھ ،ئررھ اہلل ن عایل ئ ئمہاری سں یل کہ می ئم کو اتک ہار
فشتون ےس مدد دون گا جو لگا تار جےل آ تی ےگ‘‘۔ جریابحرہ اہلل ئفشتون ےک درن عہ
آت ﷺ یک مدد یک۔ انو رمیل ئ مچھ ےس کہا کہ انں عیاس رضی اہلل عیہ ئ مچھ
ر
ر چب
ےس نیاتا کہ اس دن مشلمانون می ےس اتک آدمی مشکی ےک اتک آدمی ےک ی ےھ
اوپ ےس اس ےک کان می کورے یک آوار
دور راہ ئھا جو اس ےک آےگ ئھا ،ا نی می ر
سیائ دی اور اتک گھورسوار یک آوار سیائ دی ،وہ کہیا ئھا  ،آےگ پھ اے جیوم! ئررھ
دنکھا کہ وہ کاف جو اس مشلمان ےک شا می ئھا ج رت گڑ رپا ،جت اس وق ت مشلمان
ئ دنکھا کہ اس یک تاک رپ نشان ئھا اور اس کا مھ ئرھت گیا ئھا ،جتش کوئ کورا مار تا
ہ اور اس کا رتگ سی رپ گیا ئھا۔ ئررھ وہ انصاری ضحائ رسولﷺ ےک تراس آئ
آت ﷺئ فماتا :نو شرچ کہیا ہ ،ن مدد تتشے آشمان ےس
اور واق عہ نیان کیا۔ ر
ئ
آئ ھی۔جریابحرہمشلمانون ئاس دن سیکافونکومارا ئھا،اور سیکافونکوگڑقیار
کیا ئھا۔ انو رمیل ئ کہا انں عیاس رضی اہلل عیہ ئ نیاتا کہ جت قیدنون کو گڑقیار کڑ
ےک الئ نو رسول ﷺ ئانو نکڑ و عرم رضی اہلل عہما ےس کہا ’’ان قیدنون ےک
تارے می ئمہاری کیا رائ ہ ،،انو نکڑ رضی اہلل عیہ ئ کہا اے اہلل ےک ننی
ﷺ!ن ہمارے قتیےل اور پادری ےک لوگ ہی میے جیال ےس کچرھ مال ےل کڑ
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ْ ُ َ َّ
كن ا
أرى اذلي رأى أبو بكر ،ولكين أرى أن تم ِ
َ
ََ ْ
ُ َ ِّ
ك ْن ًّ
عليا من َع ِقيل فيرضب
فنرضب أعناقهم ،فتم
ُ ِّ
َ
عنقه ،وت َمك ِّين من فالن نسيبًا لعمر ،فأرضب عنُقه،
ُ
ناديدهاَ ،
وص ُ
أئمة الكفر َ
فه ِو َي رسول اهلل
فإن هؤالء
َْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -ما قال أبو بكر ،ولم يهو ماُ
َ
قلتَّ ،
ُ
ُ
جئت ،فإذا رسول اهلل -صىل
فلما اكن من الغ ِد
اهلل عليه وسلم -وأبو بكر قاعدين يبكيانُ ،
قلت:

ائہی رجھور د بخی جس ےس مشلمانون کو کاف ون ےس لڑئ یک ظاق ت ہو جائ یگ،
ممک ہ ائہی اہلل اش الم یک ہدان ت دے دے۔ رسول اہلل ﷺ ئ عرم رضی اہلل

عیہ ےس کہا ’’ان ِ
ں جظات! ان قیدنون ےک تارے می ئمہاری کیا رائ ہ؟ می
ئ کہا ئہی اے اہلل ےک رسولﷺ! ن میی رائ ئہی جو انونکڑ رضی اہلل عیہ

يا رسول اهلل ،أخربين ِمن أي يشء تبيك أنت
ُ
بكاء بكيْ ُ
ً
ت ،وإن لم أجد
وصاحبُك؟ فإن وجدت
بكاء تَباكيْ ُ
ت ِ ُبلاكئكما ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل
َ
عليه وسلم " :-أبكي لذلي ُع ِرض ىلع أصحابك ِمن
ْ
أخذهم ال ِفداء ،لقد ُعر َض َّ
يلع عذابَهم أدىن ِمن هذه
ِ
ِ
ً
ً
الشجرة -شجرة قريبة من نيب اهلل صىل اهلل عليه
وسلم -وأنزل اهلل -عز وجل{ :-ما اكن ِ َنل ٍّ
يب أن
ِ
َ
ُْ
يكون هل أرسى حىت يث ِخ َن يف األرض} [األنفال:
َ
 ]67إىل قوهل {فلكوا مما غ ِن ْمتُم حالال طيِّبا} [األنفال:
َ
َّ
 ]69فأحل اهلل الغنيمة هلم.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
َّ
لما اكنت غزوة بدر نظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -إىل املرشكني وهم ألف رجل ،وأصحابه ثالث
ً
مائة وتسعة عرش رجال ،فعلم قلة أصحابه بالنسبة
إىل املرشكني ،فاستقبل ُّ
نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
القبلة ،ثم رفع يديه ،فجعل يدعو ويرفع صوته
َ
بادلاعء ويقول« :امهللَّ أَ ْ ْ
آت
جنز يل ما وعدتين ،امهلل ِ
ِ
ُ
ْ َْ
َ
مهلل إن تهلك هذه ال ِعصابة من أهل
ما وعدتين ،ا َّ

**

آت ائہی ہمارے جواےل کڑ دنں اور ہم ان یک
یک ہ ،لیک میی رائ ن ہ کہ ر
گڑد تی مار دنں ،اور عقیل کو عیل رضی اہلل عیہ ےک جواےل کڑنں وہ ان یک گڑدن مارنں
م
اور چےھ میا ق الن رعپ د بخی می اس یک گڑدن مار دون ،کیو تکہ ن لوگ کف ےک ت رتسوا
اورشدار ہی۔ جریابحرہ رسول ﷺ کو انو نکڑ رضی اہلل عیہ یک رائ ن رسید آئ اور میی
رائ ن رسید ئہی آئ۔ جت دوشا دن ہوا نو رسول اہلل ﷺ ےک تراس می آتا
آتﷺ اور انو نکڑ رضی اہلل عیہ دونون رو رہ ئےھ ،می ئ کہا :اے اہلل ےک
ر
ئ
آت ےک شا ھی کیون رو رہ ہی؟ اگڑ روئ وایل جری ہ نو
آت اور ر
رسول ﷺ! ر
م
ئ
می ھی رو ٔون ،اور اگڑ چےھ روتا ئہی آتا نو روئ یک کیقیت نیا لون گا  ،ننیﷺئ
فماتا :می رو راہ ہون جو ئمہارے شائھیون رپ قدن لتی یک وج ےس میے شا می ان
ئ
کا عدات اس درجت (ننیﷺ ےکتراس درجت) ےس ھی رتادہ پدتک ت رتس کیا گیا
لِ
بِ
ئررھ اہلل ئ ن آن ت ا تاری {ما کان تَنِ ٍّی أن نکون لہ َٔاشی جنی ُ خ ْ َں ف االٔرص}
َع ِ
[االٔنفال ]67 :ایل قولہ {ق کلوا مما مْنُم ج الال ظتِیا} [االٔنفال]69 :پجمہ’’:ننی ےک
ج
اہئھمیقیدیئہی رجا ہی جت تک کہملکمیا ر ھیجوپپی یک جیگ ن ہوجائ۔ ئم
نو دنیا ےک مال رجا ہی ہو اور اہلل کا ارادہ آجڑت کا ہ اور اہلل رور آور تاجکمت ہ
لک
اگڑ ئہےل ہی ےس اہلل یک رطف ےس تات ھی ہوئ ن ہوئ نو جو کچرھ ئم ئ لیا ہ اس
ع
ےک تارے می ئمہی کوئ پی شا ہوئ نرس جو کچرھ ج الل اور تراکیہ تنمت ئم ئ
جاضل یک ہ ،جوت کھا ٔو رنو اور اہلل ےس درئ رہو ،نفتیاً اہلل عفور و رحم ہ۔‘‘
ع
جریابحرہ اہلل ئ ان ےک لی تنمت کو ج الل کڑدتا۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جس دن تدر یک لڑائ ہوئ اس دن رسول ﷺ ئ مشکون کو دنکھا وہ اتک ہار ئےھ
آت ﷺےک اضحات تی سو ا تتس آدمی ئےھ ،ننیﷺ ئ مشکی ےک
اور ر
مفا تےل ا نی اضحات یک قلت کو جان لیا ،نو اہلل ےک ننی ﷺ ئ قیلہ یک رطف میہ

کیا ،ئررھ ا نی دونون اہئھ ئرھی الئ اور ن رکار کڑ اہلل ےس دعا کڑئ لےگ’’،اےاہلل! جو نو
ئ مچھ ےس وعدہ کیا ہ اےس نرورا کڑ دے۔ اے اہلل! جو نو ئ وعدہ کیا ہ اےس نو
دے دے۔ اے اہلل! اگڑ نو ئ ان مشلمانون کو ہ الک کڑ دتا ،نو ئررھ رمی رپ نیی
عیادت ن یک جائ یگ ،،نعنی :اےاہلل! جو نو ئ مچھ ےس وعدہ کیا ہ اےس نرورا کڑ
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ِّ
ُْ
اإلسالم ال تعبَد يف األرض» أي :امهلل حقق يل ما

وعدتين وانرص املسلمني ىلع الكفار؛ فإنك إن
ُ
أهلكت هؤالء املسلمني ،فلن تعبد يف األرض .فظل
يدعو ً
رافعا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه من

ىلع كتفيه ،فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ،فوضعه ىلع
كتفيه ،ثم احتضنه ِمن ورائه ،وقال :يا َّ
نيب اهلل ،كفاك
َّ
داعءك لربك ،فإنه سيحقق لك ما وعدك ،فأنزل اهلل
عز وجل{ :-إذ تستغيثون َّربكم فاستجاب لكم
ِّ
ُّ
أين ُم ِمدكم بألف من املالئكة ُم ْر ِدفني} [األنفال:
 ]9أي :إذ تستجريون باهلل وتطلبون منه انلرص
فاستجاب لكم وأمدكم بألف من املالئكة
متتابعني .ثم أخرب ابن عباس أنه بينما رجل من

املسلمني من األنصار َيري خلف رجل من

املرشكني يلقتله ،إذ سمع صوت رضبة بالسوط
أقدم َح ْ ُ
زيوم» ،فنظر فوجد
وصوت فارس يقولِ « :
ً
رصيعا ،ووجد يف وجهه أثر رضبة
املرشك قد سقط
ً
َّ
السوط يف أنفه ،وانشقاقا يف وجهه ،فحدث األنصاري
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بما َ
حدث ،فأخربه
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن ذلك ملك من
مالئكة السماء اثلاثلة ،وحزيوم هذا اسم لفرس
َ
َ
هذا امللك ،فقتَلوا يومئذ سبعني ،وأ َرسوا سبعني من
َّ َ
فلما أ َرسوا هؤالء األرسى ،قال رسول اهلل
املرشكني.

صىل اهلل عليه وسلم -أليب بكر وعمر :ماذا نفعليف هؤالء األرسى؟ فقال أبو بكر :يا نيب اهلل ،هؤالء
ً
أقرباؤنا وبنو ِّ
عمنا ،فأرى أن تأخذ منهم ماال وتطلق
ً
رساحهم فيكون هذا املال عونا نلا ىلع قتال الكفار،
ُ ْ
َ
هلل يا
فعىس اهلل أن يهديهم لإلسالم .وقال عمر :ال وا ِ
رسول اهلل ،ال أوافق ىلع رأي أيب بكر ،ولكين أرى

أن نقتلهم وجتعل لك واحد منا يقتل قريبه من هؤالء
األرسى؛ ألنهم قادة الكفر ورؤوس الضاللة .فمال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل رأي أيب بكر،

ولم يمل إىل رأي عمر .وبعد هذا بيوم جاء عمر فوجد
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأبا بكر قاعدين

يبكيان ،فقال عمر :يا رسول اهلل ،أخربين ِمن أي
ُ
ً
بكاء
وجدت
يشء تبيك أنت وصاحبُك؟ فإن

دے ،اور مشلمانون کو کافون رپ عال ت فما۔ اگڑ نو ئ ان مشلمانون کو ہ الک کڑ دتا،
آت ﷺا نی اہئھ کو ئرھی الئ
نو ئررھ رمی رپ نیی عیادت ن یک جائ یگ ،،ئررھ ر

آت ےک دونون
آت ﷺ یک رجادر ر
ہوئ پاپ ن دعا کڑئ رہ ،ئہان تک کہ ر
آتﷺ یک رجادر کو لیا ،اور
موتدھون ےس اپ گنی ،انو نکڑ رضی اہلل عیہ آئ اور ر
رب
آتﷺ ےک یچےھ لیرت گی اور فماتا:
آتﷺ ےکموتدےھ رپ دال دی ،ئررھ ر
ر
آت ےس کیا ہوا
آت یک اننی دعا کاف ہ ،ات اہلل ن عایل ر
اے اہلل ےک ننیﷺ! نس ر
نش
وعدہ نرورا کڑے گا ،اس وق ت اہلل ئ ن آن ت ا تاری ’’اد ت عتیون رنَکم قاسحات
ِک
لک
م ل
رمدِقی[ ،،االٔنفال]9 :اجی تک پجمہ’’:اس وق ت
م ا ِٔئ مُدمُ م تألف ں ا م ال تکہ ُ ْ
ئ
ئ
عایل ئ ئمہاری سں
کو تاد کڑو جت کہ م ا نی رت ےسفتاد کڑ رہ ےھ ،ئررھ اہلل ن ٰ
یل کہ می ئم کو اتک ہار فشتون ےس مدد دون گا جو لگا تار جےل آ تی ےگ۔‘‘،
نعنی:جس وق ت اہلل ےس فتاد ظلت کڑ رہ ئےھ اور اس ےس مدد ظلت کڑ رہ
ئےھ ،نو اہلل ئ ئمہاری دعا قیول یک اور اتک ہار رن در رن آئ واےل فشتون ےک
درن عہئمہاری مدد یک۔ئررھانںعیاس رضیاہللعیہ ئجیدتا کہاسدن مشلمانونمی
رب
ےس اتک آدمی مشکی ےک اتک آدمی ےک یچےھ دور راہ ئھا تاکہ اےس قیل کڑے،
ا نی می اس ئ کورے اور گھورسوار یک آوار سنی ،وہ کہہ راہ ئھا’’ ،آےگ پھ اے

جیوم!‘‘ ئررھ دنکھا کہ وہ مشک گڑا رپا ہ۔ اور اس ےک جررہے می تاک رپکورے کا
نشان ئھا اور اس کا مھ ئرھت گیا ئھا۔ئررھ اس انصاری ضحائ ئ رسول اہلل ﷺ
آت ﷺ ئ اےس جی دتا کہ وہ تتشے آشمان ےک
ےس ن شت نیان کیا ،نو ر
فشتون می ےس اتک فسیہ ئھا اور جیوم اس ف سی ےک گھورے کا تام ہ۔
جریابحرہ مشلمانون ئاس دن سی کافون کومارا ئھا ،اور سی کافون کو گڑقیار کیا ئھا،
جت ان قیدنون کو گڑقیار کڑ ےک الئ نو رسول ﷺ ئانو نکڑ و عرم رضی اہلل عہما
ےس کہا ’’ان قیدنون ےک تارے می کیا رائ ہ؟ ،،نو انو نکڑ رضی اہلل عیہ ئ کہا
اے اہلل ےک ننی ﷺ!ن ہمارے قتیےل اور پادری ےک لوگ ہی میے جیال ےس
کچرھ مال ےل کڑ ائہی رجھور د بخی جسےس مشلمانون کو کاف ون ےس لڑئ یک ظاقت ہو
جائ یگ ،ممک ہ ائہی اہلل ن عایل اش الم یک ہدان ت دے دے۔ جت کہ عرم رضی

اہللعیہ ئکہا ئہی اے اہلل ےکرسولﷺ!می انونکڑ رضی اہللعیہ یک رائ ےس
آت ائہی ہمارے جواےل کڑ دنں اور ہم
انفاق ئہی رکھیا ،میی رائ ن ہ کہ ر
ائہی قیل کڑ دنں ،اور ان قیدنون کو ہم می ےس ہ اتک فننی ا نی فننی کو قیل
کڑے ،کیو تکہ ئہی لوگ کف ےک ت رتسوا اور گرماہی ےک شدار ہی۔ جریابحرہ رسول اہلل
ﷺ کو انو نکڑرضی اہلل عیہ یک رائ ن رسید آئ اور عرم رضی اہلل عیہ یک رائ ن رسید ئہی
آئ ،جت دوشا دن ہوا نو رسول اہلل ﷺ ےک تراس عرم رضی اہلل عیہ آئ اور
ت
آتﷺ اورانو نکڑ رضی اہلل عیہ کو دنکھا کہ دونون تنےھ ہوئ رو رہ
ائہون ئ ر
48

ُ
بكيت ،وإن لم أجد بكاء تكلفت ابلاكء

وشاركتكما ابلاكء ،فأخربه رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -أنه يبيك؛ ألن اهلل عرض العذاب ىلع من قال
َ
بقبول الفداء من األرسى ،وأن عذابهم قد ُع ِرض
أقرب من هذه الشجرة -وأشار إىل شجرة قريبة منه

صىل اهلل عليه وسلم -وأنزل اهلل -عز وجل{ :-ما اكن
ُْ
نليب أن يكون هل أرسى حىت يث ِخ َن يف األرض}
[األنفال ]67 :إىل قوهل {فلكوا مما غنمتم حالال طيِّبا}
[األنفال ]69 :أي :ما ينبيغ وال يليق به إذا قاتل
الكفار اذلين يريدون أن يطفئوا نور اهلل ,ويسعون

إلبادة دينه ،أن يترسع إىل أرسهم وإبقائهم ألجل
الفداء اذلي حيصل منهم ،وهو عرض قليل بالنسبة

إىل املصلحة املقتضية إبادتهم وإبطال رشهم ،فما دام

هلم رش وقوة ،فاألوفق أن ال يؤرسوا ،فإذا بطل رشهم
وضعفوا ،فحينئذ ال بأس بأخذ األرسى منهم

وإبقائهم ،ثم أحل اهلل هلم األموال اليت يأخذونها من
الكفار ً
قهرا.

م
آت اور
ہی ،نو عرم رضی اہلل عیہ ئ کہا کہ اے اہلل ےک رسول ﷺ! چےھ نی ال تی کہ ر
ئ
ئ
آت ےک شا ھی کیون رو رہ ہی؟ اگڑ روئ وایل جری ہ نو می ھی رو ٔون ،اور اگڑ
ر
م
ن
چےھ روتا ئہی آتا نو روئ یک کیقیت نو نیا لون! اس رپ نیﷺئ فماتا :کہ وہ اس

ہ
عایل ئ ان لوگون رپ حہون ئ قیدنون ےس قدن لتی یک
لی رو رہ ی کہ اہلل ن ٰ
ئ
تات یک ان رپ عدات ت رتس کیا ،اور ان رپ عدات اس درجت ےس ھی فن ت پت رتس کیا
گیا’’ ،ننی ﷺ ےک فن ت اتک درجت ئھا اس درجت یک رطف اشارہ ہ‘‘۔ اہلل
بِ
ل
رع وجل ئ ن آن ت {ما کان تنی أن نکون لہ أشی جنی ُ خ ْ َں ف االٔرص}
ع
[االٔنفال ]67 :ےس {ق کلوا مما منم ج الال ظتِیا} [االٔنفال ]69 :اجی تک ،ا تاری ۔
ج
پجمہ’’ :ننی ےک اہئھ می قیدی ئہی رجا ہی جت تک کہ ملک می ا ر ھی جوپپی یک

جیگ ن ہو جائ۔ ئم نو دنیا ےک مال رجا ہی ہو اور اہلل کا ارادہ آجڑت کا ہ اور اہلل
لک
رور آور تاجکمت ہ اگڑ ئہےل ہی ےس اہلل یک رطف ےس تات ھی ہوئ ن ہوئنو جو کچرھ
ئم ئ لیا ہ اس ےک تارے می ئمہی کوئ پی شا ملنی نرس جو کچرھ ج الل اور تراکیہ
ع
تنمت ئم ئ جاضل یک ہ ،جوت کھا ٔو رنو اور اہلل ےس درئ رہو ،نفتیاً اہلل عفور
ورحم ہ‘‘۔نعنی :وہ کفار جو اہلل ےک نور کو بچھاتا رجا ہی ہی اور دنں کو تتشت وتانود
کڑتا رجا ہی ہی ان ےس قدن ےل کڑ رجھور تا میاشت اور ئھیک ئہی ،کیو تکہ ن قدن لتیا
اتک م عمویل جری ہ تتشتت ان ےک اس ش اور پائ ےک جس کا نفاضا ن ہ کہ ان
ےکاسش کوحم کڑدتاجائ ،کیو تکہ جت تکانکا ن شاورظاق ت تت شت و تانود ن
ہوگا اس وق ت تک ان ےس قدن ن لیا جائ ،لیک جت ان کا ش حم ہو جائ اور وہ
کرمور رپ جا تی نو اس وق ت ائہی تاف ر کھی اور ان ےس قدن لتی می کوئ جڑج ئہی،
ئررھ اہلل ئمشلمانون ےک لی کافون ےس رپدسنی لی گی اموال کو ج الل کڑ دتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ْ َ ُ ََ َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> أعمال
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َْ
• َيه ِتف  :يرفع صوته يف ادلاعء.
ْ
جن ْز  :أحرض يل ما وعدتين.
•أ ِ
• ال ِعصابة  :اجلماعة.
ْ
• َمنكبيه  :كتفيه.
• الزتمه  :ضمه إيله.

• مناشدتك  :املناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت.
• تستغيثون  :تستنرصون.
• ُم ْر ِدفني  :متتابعني.
ُّ
• يشتَد َ :يري.
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• َّ
الس ْوط  :أداة من اجلدل وحنوه ،يُرضب بها اإلنسان أو احليوان.
ََ
• َح ْ ُ
الملك.
زيوم  :اسم فرس
َ
• خ َّر  :سقط
ُ
َّ
ُ
ُ
• خ ِط َم أنفه  :أصيب برضبة أثرت فيه.
• َ
الع ِشرية  :القبيلة.
ْ
• فِديَة  :مال يُدفع تلخليص اإلنسان من أرس أو غريه.
• صناديد  :أرشاف.
َ
• ه ِوي  :أحب.
• تباكيت  :تكلفت ابلاكء.

• أدىن  :أقرب.
ُْ
• يث ِخن يف األرض  :يتمكن فيها فيبالغ يف قتل أعدائه.
• الغنيمة  :ما يؤخذ من املحاربني يف احلرب ً
قهرا.

فوائد احلديث:
 .1من آداب ادلاعء استقبال القبلة ورفع ايلدين.
 .2اإلحلاح وكرثة السؤال من أسباب إجابة ادلاعء.
 .3أنه ال بأس برفع الصوت يف ادلاعء ،إذا اكن األمر حيتمل ذلك أو يتطلب رفع الصوت ،وإال فاألصل يف ادلاعء خفض الصوت.
 .4املالئكة قاتلت مع املسلمني يوم بدر.
ً
 .5أن ابلاكء قد يهيج ابلاكء ،وأن اتلبايك جائز أيضا من لك خملص.
 .6ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اذلل واخلضوع هلل -عز وجل ,-واالستعانة به وسؤاهل يف مجيع أموره.
 .7أن احلكمة تقتيض استعمال اللني يف موضعه املناسب والشدة يف موضعها املناسب.
املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب

الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض- .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن
هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه- .حتفة األحوذي برشح جامع
الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت- .خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب
بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه/
1999م- .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه-
 2008م.

الرقم املوحد)10555( :
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ت
جتآنتضدقہ تارل ہوئ نو ہم ان رنی ترنھون رپ نوجھ ائھائ ئےھ (مخیت
رمدوری کڑئ ئےھ تاکہ اسےسجو اجڑت مےل اےسضدقہ کڑنں) ،جریابحرہ اتک
ش
خصآتا اور ئہت شاری جری کا ضدقہ کیا۔ نو (میاقق) لوگونئ کہا:نرتاکار
ش
ہ۔ اتک اور خصآتا اور اسئ اتک ضاع (نعنی نفنیاًارھائ کلو) ضدقہ

َّ ُ
ُ
ملا نزلت آية الصدقة كنا ُنَامل ىلع ظهورنا،
ُ َ َ َ َّ َ
ُ
فجاء َرجل فتصدق بيشء كثري ،فقالوا :مرا ٍء،
َ َ َ َّ َ
ُ
وجاء َرجل آخر فتصدق بصاع ،فقالوا :إن اهلل
َ
ل َغ ٌّ
ين عن صاع هذا! فزنلت{ :اذلين يلمزون

عایل اسےک ضاعےسئنیارہ! جریابحرہنآنت
کیا۔ نو ائہونئ کہا :اہللن ٰ
ل
تارل ہوئ{:الدنں تلرمون ا مطوعی مں المؤمییف الصدقاتوالدنںال بحدون
اال جہدہم}’’.جو لوگانمشلمانون رپطعیہرئ کڑئ ہی جو دلکھول کڑ جیات

املطوعني من املؤمنني يف الصدقات}

 .271احلديث:

کڑئ ہی اور انلوگون رپحہی سوائ ان رنی مخیترمدوریےکاور کچرھ متش ہی
ئہی۔‘‘ [الیون]79 :

**

انو م شعود عقیہ نں عرمو انصاری تدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہی ،وہ نیان کڑئ
ت
ہی :جت آن ت ضدقہ تارل ہوئ نو ہم ان رنی رتنھون رپ نوجھ ائھائ ئےھ (مخیت
رمدوری کڑئ ئےھ تاکہ اس ےس جو اجڑت مےل اےس ضدقہ کڑنں) ،جریابحرہ اتک
ش
خص آتا اور ئہت شاری جری کا ضدقہ کیا۔ نو (میاقق) لوگون ئ کہا :ن رتاکار ہ۔
ش
اتک اور خص آتا اور اس ئ اتک ضاع (نعنی نفنیاً ارھائ کلو) ضدقہ کیا۔ نو ائہون

عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري ابلدري -
َّ ُ َ ُ
حنا ِمل
ريض اهلل عنه -قال :ملا نزلت آية الصدقة كنا
ُ ُ َ
ورنا ،فجاء رجل فتصدق بِشء كثري ،فقالوا:
ىلع ظه ِ
ُمراءٍ ،وجاء رجل آخر فتصدق بصاع ،فقالوا :إن اهلل
لَ َغ ٌّ
ين عن صاع هذا!؛ فزنلت{ :اذلين يلمزون
املطوعني من املؤمنني يف الصدقات واذلين ال َيدون

إال جهدهم}[اتلوبة.]79 :

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال أبو مسعود -ريض اهلل عنه -ملا نزلت آية الصدقة:
يعين اآلية اليت فيها احلث ىلع الصدقة قال احلافظ:
ًَ
ُ ْ
َْ
كأنه يشري إىل قوهل -تعاىل( :-خذ ِم ْن أم َوال ِ ِه ْم َص َدقة
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ُ َ ِّ
يهم بِ َها) اآلية [اتلوبة ( ] )103جعل
تطهرهم وتزك ِ
الصحابة -ريض اهلل عنهم -يبادرون ويسارعون يف
بذل الصدقات إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
 ،لك واحد حيمل بقدرته من الصدقة إىل رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم ،-فجاء رجل بصدقة كثرية،

وجاء رجل بصدقة قليلة ،فاكن املنافقون إذا جاء
الرجل بالصدقة الكثرية؛ قالوا :هذا ُمراءٍ ،ما قصد به

 .271جدنت:

**

عایل اس ےک ضاع ےس ئ نیار ہ! جریابحرہ ن آن ت تارل ہوئ:
ئ کہا :اہلل ن ٰ
{الدنں تلرمون المطوعی مں المؤمیی ف الصدقات والدنں ال بحدون اال جہدہم}’’.جو
لوگ ان مشلمانون رپ طعیہ رئ کڑئ ہی جو دل کھول کڑ جیات کڑئ ہی اور ان
لوگون رپحہی سوائ ان رنیمخیترمدوریےک اور کچرھمتشہیئہی۔‘‘[الیون]79:

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انو م شعود رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ جت ضدقہ یک آن ت تارل ہوئ نعنی وہ آن ت تارل
ہوئ جس می ضدقہ کڑئ یک پعیت دی گنی ہ۔ جاقط انں جج رجمہ اہلل کہی ہی کہ
گوتا ان کا اشارہ اہلل ےک اس فمان یک رطف ہ کہُ ( :جدْ ِمں َأمْوال ِ ِہ
ض َدق ًَہ ن ُ َط ِ ُرہہ ُْم
م
ْ
ْ َ
َ
ل
ِک ِہ
ت ان ےک مالون می ےس ضدقہ ےل ی خی،
َو ُپَ م ئِہَا) [الیون ]103:پجمہ’’ :آ ر
آت ان کو تراک ضاف کڑدنں۔‘‘ اس رپ ضحان کڑام پھ جرڑھ کڑ
جس ےک درن عہ ےس ر
رسول اہلل ﷺ کو ضدقات د نی لےگ۔ ہ کوئ ان رنی نشاظ ےک مظانق رسول اہلل
ﷺ یک جدمت می ضدقہ ےلکڑ آ تا۔ جریابحرہ کوئ آدمی رتادہ ضدقہ ےل کڑ آتا ،نو کوئ
ش
آدمی ئھورا ضدقہ ےل کڑ آتا۔ جت کوئ خص رتادہ ضدقہ ےل کڑ آ تا نو میاقفی کہی:
ش
ن رتا کار ہ ،اس ےس اس کا مقصود اہلل یک رضا ئہی ہ۔ اور جت کوئ خص ئھورا
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وجه اهلل ،وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة؛ قالوا :إن
اهلل غين عنه ،وجاء رجل بصاع ،قالوا :إن اهلل غين

عن صاعك هذا .فأنزل اهلل -عز وجل( :-اذلين
يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات واذلين ال

َيدون إال جهدهم) (اتلوبة )79 :أي :يعيبون
املتطوعني املتصدقني ،واذلين ال َيدون إال جهدهم،

فهم يلمزون هؤالء وهؤالء( ،فيسخرون منهم سخر
اهلل منهم وهلم عذاب أيلم) ،فهم سخروا باملؤمنني؛

فسخر اهلل منهم ،والعياذ باهلل.

ضدقہ ےل کڑ آ تا نو کہی :اہلل اس ےس ئ نیار ہ۔ اتک آدمی اتک ضاع اتاج
نطور ضدقہ ےل کڑ آتا نو میاقفی کہی لےگ :اہلل کونیے اس ضاع یک کوئ رصورت
ل
ئہی۔ اس رپ اہلل ن عایل ئ ن آن ت تارل فمائ( :الدنں تلرمون ا مطوعی مں

المؤمیی ف الصدقات والدنں ال بحدون اال جہدہم)۔ ’’جو لوگ ان مشلمانون رپ طعیہ رئ
کڑئ ہی جو دل کھول کڑ جیات کڑئ ہی اور ان لوگون رپ حہی سوائ ان رنی مخیت
رمدوری ےک اور کچرھ متش ہی ئہی۔‘‘ (الیون )79 :نعنی جو پضا ورعیت ضدقہ د نی
والون یک پانیان کڑئ ہی اور ان لوگون یک جں ےک تراس ان رنی مخیت رمدوری ےک
ق
ق
سوا کچرھ ئہی ہو تا ،نرس وہ ان دونون سم ےک لوگون رپ طعیہ رئ کڑئ ہی۔ ( تسجون
ئ
مہم شج اہلل مہم ولہم عدات ألم) ’’نرس ن ان کا مداق ارائ ہی ،اہلل ھی ان ےس
ئ
مسج کڑ تا ہ ائہی ےک لی دردتاک عدات ہ۔‘‘ (الیون )79 :ائھون ئ
مومیون کا مداق اراتا؛ نو اہلل ان کا مداق ارا تا ہ ،العیاد تاہلل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > انلفاق
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ُ
• حنَا ِمل  :أي :حيمل أحدنا ىلع ظهره باألجرة ويتصدق بها.
• ُمرا ٍء  :من الرياء ،وهو أن يظهر اإلنسان يف نفسه خالف ما هو عليه؛ لرياه انلاس من أجل السمعة والشهرة.
َّ
كيف ُ
الرجل املتوسط ،ويقدر بثالثة كيلو تقريبًا.
• َصاع  :الصاع :مكيال يبلغ وزنه أربعة أمداد ،واملد :ملء
ْ
َ
• يَل ِم ُزون  :يعيبون.
ني  :ال ْ ُمتَنَ ِّفل َ
• ال ْ ُم َّط ِّوع َ
ني.
ِ
ِ
ْ َ ُ
ْ
• ُجهدهم  :طاقتهم.

فوائد احلديث:
 .1مسارعة الصحابة إىل فعل الطااعت ،وجماهدة أنفسهم ىلع ذلك مع قلة ما يف أيديهم.
َُ
المثبِّ ِطني.
 .2ىلع املسلم أن يعمل وخيلص عمله هلل ،وال يلتفت بعد ذلك إىل
 .3احلث ىلع الصدقة ولو بالِشء اليسري.
 .4عدم احتقار املعروف وإن اكن قليال.
 .5ىلع اإلنسان أن يطيع ربه قدر استطاعته ،ويتصدق بما يقدر عليه وإن قل ،وعليه أال يلتفت إىل اآلخرين من املنافقني وأصحاب ادلاعيات
السيئة.

 .6فيه ضيق أحوال بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم-.
ُ .7مدافعة اهلل -عزو جل -للمؤمنني.
َّ
ِ .8شدة عداوة املنافقني للمؤمنني.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد
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زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)4245( :
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لن ي َ ْش َبع ُم ْؤم ٌين من َخ ْري حىت يكون ُم ْن َت َهاهُ
ٍ
َ َّ
اجلنة

 .272احلديث:

ئ
مومں نییک کڑئےسہگڑآسودہ ئہی ہو تا ئہان تک کہوہ جیت تک رہنرچ
جائ۔

**

ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -عن رسول

 .272جدنت:

انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ مومں
ئہ
نییک کڑئ ےس ہ گڑ آسودہ ئہی ہو تا ئہان تک کہ وہ جیت تک ر نرچ جائ۔

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لن يشبع مؤمن من
خري حىت يكون منتهاه اجلنة».

**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أي ال يتوقف مؤمن يف حتصيل لك ما
يقرب إىل اهلل تعاىل من سائر الطااعت بل يستمر يف

ذلك إىل أن يموت فيدخل اجلنة بما اكتسب يف حياته
من العمل الصالح ،ومن أرشفها حتصيل العلم

الرشيع .ويف معناه :حديث أنس -ريض اهلل عنه-
َُْ َ
ان ال
عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-منهوم ِ
ْ
َْ
ْ
ومن ُهوم يف ادلنيا
يَشبَ َعانَ :من ُهوم يف العلم ال يَشبع منه
ال يَشبع منها" وصححه الشيخ األبلاين يف مشاكة
املصابيح ( )86/1برقم (.)260

**

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم :جو نیک کام مومں کو اہلل ن عایل ےک فن ت کڑئ ہی ان ےک
ک
کڑئ ےس وہ ھی ئہی ُرکیا تلکہ ان می لگا رہیا ہ ئہان تک کہ اےس موت آجائ
اور ان رنی ر تدیگ می کی جائ واےل نیک اعمال یک تدول ت وہ جیت می داجل

ہوجائ۔ ان نیک اعمال می ےس شت ےس اقصل شنعت کا علم جاضل کڑتا
مس
ہ۔ اشی معنی رپ نمل اتک اور جدن ت ہ جو انس رضی اہلل عیہ ےس رموی ہ
ک
جس می وہ نیان کڑئ ہی کہ ننی ﷺ ئ فماتا :دو نریاےس ھی سیات ئہی
ہوئ،اتکعلم کا رنیاشا جوجصولِ علمےس سیاتئہی ہو تااور دوشادنیا کا رنیاشا جو
اس ےک جصول ےس سیات ئہی ہو تا۔ ن جدن ت م ش کاہ المصا بچ ( )86/1می مدکور
ض
ہ۔ جدن ت ئمی 260 :اور سچ الیائ ئ اےس خنچ فار دتا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > زيادة اإليمان ونقصانه
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يشبع  :يقنع
• منتهاه  :املنتىه :الغاية وانلهاية.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع أعمال الرب واالستمرار عليها ،ومن أرشفها تعلم العلم الرشيع تعلما وتعليما؛ ألنه يضبط العمل ويكون حاكما عليه.
 .2املؤمن يطلب املزيد من اخلري حتقيقا؛ لقوهل تعاىل ( :وقل رب زدين علما )
 .3للعلم ذلة متجددة َيدها طالب العلم لكما اجتهد يف حتصيله ،ولفظ الشبع يدل ىلع طلب الزيادة

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن الرتمذي
 حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايبَ ْ
َ
َ
َ َّ ْ
َ ُ َّ ْ
ّ
رش واتلوزيْع ،الرياض -
احلليب  -مرصالطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .ضعيف الرت ِغيب والرت ِهيب :حممد نارص ادلين األبلاين -مكتبة المعارف لِلن ِ
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص
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العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-
الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

الرقم املوحد)3800( :
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ئ
ئ
عایلیکراہ می ج ر
عایلاس کو
ڑج کڑدو نو اہلل ن ٰ
اگڑ م اجدےکپاپ سوتا ھی ،اہلل ن ٰ
ئمہاریرطفےسقیول ئہیفمائ گا جت تک کہ ئم نفدپ رپ ائماننےلآ ٔو
اورن جان لو کہ جو کچرھ ئمہی ئرہنحراہوہ انشا ئہیہکہن ئرہنخریا اور جو کچرھئمہی
ئ
ئہی ئرہنحرا وہ انشا ئہی کہ ئمہی رہنرچ جا تا ،اور اگڑ ئم اس عقیدےےک عالوہ کسی
جہ
اور عقیدے رپرم گی نورصور نمیون میےس ہوےگ۔

َ َ
ُ ُ َ ًَ
لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبيله اهلل منك حىت
تؤمن بالقدر ،وتعلم أن ما أصابك لم يكن

ِلخطئك ،وما أخطأك لم يكن ِلصيبك ،ولو
ُ َّ
مت ىلع غري هذا لكنت من أهل انلار

 .273احلديث:

**

ُ ُ
َّ َ
ُ
أتيت أ َ َّ
فقلت :يف
يب بن كعب
ادليْل ِيم قال:
عن ابن
ْ
نفيس يشء من القدرَ ،
فح ِّدثْين بِشء لعل اهلل يُ ْذهبهَ
ِ
ُ
َ َ
َ َ
َ
أنفقت مثل أ ُحد ذه ًبا ما ق ِبله اهلل
ِمن قليب .فقال« :لو
َ َّ
َ
منك حىت تؤمن بالقدر ،وتعلم أن ما أصابك لم
ْ
خطئك ،وما أخطأك لم يكن ِيلُ ِصيبَك ،ولو
يكن يلُ ِ
ُم َّ
َ
ُ
فأتيت
لكنت ِمن أهل انلار» .قال:
ت ىلع غري هذا
عبد اهلل بن مسعود ،وحذيفة بن ايلمان ،وزيد بن
َّ
ثابت ،فلكهم حدثين بمثل ذلك عن انليب -صىل اهلل

ت
انں د لمی کہی ہی کہ می ائ نں کعت رضی اہلل عیہ ےک تراس آتا اور ان ےس کہا کہ
م
ک
آت چےھ کوئ انسی
میے دل می نفدپ ےک تارے می چرھ سیہ ن ریدا ہو گیا ہ ،لہٰدا ر
ج
عایل اس سیہ کو میے دل ےس ن کال دے گا،
جری نیا نی س ےس ن امید ہو کہ اہلل ن ٰ
ئ
ئ
ئ
عایل یک راہ می ج ر
ڑج کڑ دو نو
ا ھون ئ فماتا :اگڑ م اجد ئرہار ےک پاپ سوتا ھی ،اہلل ن ٰ
عایل اس کو ئمہاری رطف ےس قیول ئہی فمائ گا جت تک کہ ئم نفدپ رپ ائمان
اہلل ن ٰ
ن ےل آ ٔو اور ن جان لو کہ جو کچرھ ئمہی ئرہنحرا ہ وہ انشا ئہی ہ کہ ئمہی ئہی ئرہنخریا،
ئ
اور جو کچرھ ئمہی ئہی ئرہنحرا وہ انشا ئہی کہ ئمہی رہنرچ جا تا اور اگڑ ئم اس عقیدے ےک
ت
جہ
ع الوہ کسی اور عقیدے رپ رم گی نو رصور نمیون می ےس ہوےگ۔انں د لمی کہی
ع
ہی :ئررھ می عیداہلل نں م شعود  ،جدنفہ نں ئمان اور رتد نں تان ت رضی اہلل ھم
ج
ا معی ےک تراس آتا نو ان شت ئ مچھ ےس اشی ےک میل ننی اکڑم ﷺ یک رمقوع
روان ت نیان یک۔

عليه وسلم.-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ َ
ُخيْ ُ
رب عبد اهلل بن فَ ْ ُ
ادليْل ِيم -رمحه اهلل :-أنه
ريوز
ِ
ٌ
َ
َ
حدث يف نفسه إشاكل يف أمر القدر ،فخ ِ َ
ِش أن
يض به ذلك إىل ُج ُ
ُي ْف ِ َ
حوده ،فذهب يسأل أهل العلم
ِّ
من صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؛ حلَل
هذا اإلشاكل ،وهكذا ينبيغ للمؤمن أن يسأل العلماء
ً
ُْ َ
عما أش ِلك عليه ،عمال بقول اهلل تعاىل{ :فاسألوا أهل
اذلكر إن كنتم ال تعلمون} ،فأفتاه هؤالء العلماء لكهم
َّ
بأنه ال بُد من اإليمان بالقضاء والقدر ،وأن إنفاق
القدر العظيم ال يقبل من اذلي ال يؤمن بالقدر ،وأن
َمن مات وهو ال يؤمن به اكن من أهل انلار.

 .273جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ت
عیداہلل نں قیور د لمی رجمہ اہلل اس تات یک جی دے رہ ہی کہ ان ےک دل می
نفدپ ےک مسیلہ می کچرھ اش کال و اشتیاہ ن ریدا ہوگیا اور ائھی اس تات کا جدشہ الجق ہوا کہ
کہی ن اش کال ائھی نفدپ ےک ان کار تک ن ئرہنحرادے ،جریابحرہ اس اش کال کودور کڑئ
ع ج
ےک لی وہ اہلِ علم ضحان کڑام رضی اہلل ھم ا معی ےس مسیلہ کا جل درتاق ت

َاش َألُوا
کڑئ لےگ۔ لہدا اشی رطج ہ مومں کو رجا ہی کہ وہ اہلل ن ٰ
عایل ےک اس فمان "ق ْ
ل
ہ ِ ْک ِ ِ ُکتن ُ ن َعْ َلم
ون﴿سورہ ا حل٤3:۔(نرس اگڑ ئمئہیجا نینواہل علم ےس
َأ َْلالد ڑ ان ْم الَ ُ َ
درتاق ت کڑ لو) رپ عمل کڑئ ہوئ ،ا نی مشتیہ و م ش کل مشا تل ےک تارے می
ت
علمائ کڑام ےس جل درتاق ت کڑے۔ جریابحرہ ان شارے علماء ئ انں قیور د لمی
ع
ش
م
ی دتا کہ قصاءو قدر رپ ائمان التاالرمی ہ اور طنم کمیت رپ تنی انفاقف تیل
کو ئہی قیو ٰ
ش
اہلل کو اس خص ےس قیول ئہی کیا جائ گا جس کا نفدپ رپ ائمان ن ہو اور جو اس جال
جہ
می رمجائ کہ نفدپ رپ اس کا ائمان ن ہو نو وہ نمیون می ےس ہوگا۔
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
اعه >> ما جاء يف منكري القدر.
اتلصنيف :عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أيب بن كعب وعبد اهلل بن مسعود وحذيفة بن ايلمان وزيد بن ثابت -ريض اهلل عنهم-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ ٌّ
ِّ
ْ
ٌ
واضطراب قد يُ َؤدي إىل َجح ٍد.
• يف نفيس يشء ُمن القدر  :أي :شك
ُ ََ
حد ذهبًا  :هذا من باب اتلمثيل ال اتلحديد.
• لو أنفقت مثل أ

• ولو مت ىلع غري هذا  :أي :ىلع غري اإليمان بالقدر.
َ َ ْ َ ْ
ً
َ
َ
َ
َ
حدت ُركنًا من أراكن اإليمان ،ومن جحد واحدا منها فقد جحد مجيعها.
• لكنت من أهل انلار  :أي :ألنك ج

فوائد احلديث:
 .1الوعيد الشديد ىلع من لم يؤمن بالقدر.
 .2سؤال العلماء عما أشلك من أمور االعتقاد وغريه.
 .3أن من وظيفة العلماء كشف الشبهات ونرش العلم بني انلاس.
َ .4س َعة فقه الصحابة وعلمهم -ريض اهلل عنهم-.
 .5كفر منكري القدر.
 .6األعمال خبواتيمها.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّالس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت- .سنن ابن
ماجه ,ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .مشاكةاملصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م -امللخص يف
رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
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ش
لوگون رپرصور اتکرمان انشا آئگا کہ اتک خص سوئکا ضدقہےل کڑ ن کےل گا،
ِلأتني ىلع انلاس زمان يطوف الرجل فيه
ئ
ل
بالصدقة من اذلهب فًل جيد أحدا يأخذها منه ،لیک کوئ اےس لتیواال ئہی مےل گا اورن ھی ہو گا کہ اتکرمدیک نریاہ می رجا تس
ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يذلن به رجالتس عور تی ہو جا تییگ؛ انشارمدونیککمی اور عورنونیک کیتیکوجےس
من قلة الرجال وكرثة النساء
ہوگا۔

 .274احلديث:

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -أن انليب -
ٌ
صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :يلَأْت َ َّ
ني ىلع انلاس زمان
ِ
َ ُ
ُ
ي ُطوف الرجل فيه بالصدقة من اذلهب فال َيد أحدا
ُ
ُ ْ
يأخذها منهُ ،
الواحد يَتبَ ُع ُه أربعون امرأة
وي َرى الرجل
َ
َّ
ُْ َ
وك ْ َ
رث ِة النساء».
يَذلن به من قِل ِة الرجال

**

انوموش ٰی اشرعی رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہکہ ننی ﷺ ئ فماتا’’ :لوگون رپ
ش
رصور اتک رمان انشا آئ گا کہ اتک خص سوئ کا ضدقہ ےل کڑ ن کےل گا ،لیک کوئ
ئ
اےس لتی واال ئہی مےل گا اور ن ھی ہو گا کہ اتک رمد یک نریاہ می رجالتس رجالتس عور تی
ہو جا تی یگ؛ انشا رمدون یک کمی اور عورنون یک کیت یک وج ےس ہوگا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سيكرث املال بني يدي انلاس حىت ال يوجد من يأخذه،
وسيقل الرجال ويكرث النساء إما بسبب احلروب
الطاحنة وإما لكرثة والدة النساء ،حىت يكون

للرجل الواحد أربعون امرأة ،من بنات وأخوات

وشبههن من القريبات يلتجنئ إيله ويستغنث به.

 .274جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عںفن تلوگون ےک ئہان مال یکئہیات ہویگ،ئہان تک کہاےس ل تیواالکوئئہی
مےل گا۔ نی رمدون یک کمی اور عورنون یک کیت ہویگ؛ انشا تا نو ہ الک ت جی جیگون یک وج

ےس ہوگا تا جوا تی یک کی ِ
ت والدت یک وج ےس۔ ئہان تک کہ اتک رمد ےک تراس
ن
رجالتس عور تی ہون یگ ،سمول اس یک نیتیون ،ئہیون اور دنگڑ فننی جوا تی وعیہ
ےک ،جو اس یک نریاہ و مدد یک جواشت گار ہون یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يذلن به  :يعتصمن به.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع اتلبكري يف إخراج الصدقات.
 .2اإلشارة إىل كرثة املال بني يدي انلاس حىت ال يوجد من يأخذه يف آخر الزمان.
 .3اإلشارة إىل كرثة احلروب والقتل يف آخر الزمان مما يؤدي إىل قتل الرجال فيقلون ويكرث النساء.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل،
نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ئ
ندنںہ اسجگہ تک رہنرچ کڑرہ گا جہاندن اورراتکا جرکڑ جرلیاہ اور اہلل
ِلبلغن هذا األمر ما بلغ الليل وانلهار ،وال يُتك
کوئ کحرا ن رکا گرھ انشا ئہی رجھورے گاجہان اسدنں کوداجلن کڑدے ،جواہ اےس
اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا اَلين،
رعتےکشائھ قیول کڑ لیا جائ تااےسرد کڑےک(دنیاوآجڑتیک)دلت قیول
بعز عزيز أو بذل ذِلل ،عزا يعز اهلل به اإلسًلم،
ن
ک
ج
ہ
ک
ل
ش
ع
ڑیل جائ،رعتوہ ویگ و اہللا المےکدر ےع ظا ڑے گا اورد توہ
وذال يذل اهلل به الكفر
ہویگجسےساہلل کف کودلیل کڑدے گا۔

 .275احلديث:

**

ئ
منم داری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ ،وہ کہی ہی کہ می ئ ننی ﷺ کو ن
ئہ
فمائ ہوئ سیا ہ کہ ن دنں ہ اس جگہ تک ر نرچ کڑ رہ گا جہان دن اور رات کا
جرکڑ جرلیا ہ اور اہلل کوئ کحرا ن رکا گرھ انشا ئہی رجھورے گا جہان اس دنں کو داجل ن کڑ
دے ،جواہ اےس رعت ےک شائھ قیول کڑ لیا جائ تا اےس رد کڑ ےک (دنیا و آجڑت

َ
ُ
سمعت رسول
عن تميم ادلاري -ريض اهلل عنه ،-قال:
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يلَبْ َّ
ُ
األمر
لغن هذا
ُ
وانلهار ،وال يرتك ُ
ُ
اهلل بيت َم َدر وال َو َبر
ما بلغ الليل
ُ ِّ
إال أدخله اهلل هذا ادلين ،ب ِع ِّز عزيز أو بذل ذيلل ،عزا
ُ
يُ ِع ُّز اهلل به اإلسالم ،وذال يُذل اهلل به الكفر» واكن
ُ
عرفت ذلك يف أهل بييت ،لقد
تميم ادلاري ،يقول :قد
أصاب َمن أسلم منهم اخلري والرشف والعز ،ولقد
َّ َ
واجلزية.
أصاب من اكن منهم اكفرا اذلل والصغار ِ

یک) دل ت قیول کڑ یل جائ؛ رعت وہ ہویگ جو اہلل اش الم ےک در نےع عظا کڑے گا اور
ئ
دل ت وہ ہویگ جس ےس اہلل کف کو دلیل کڑ دے گا۔ منم داری رضی اہلل عیہ کہا کڑئ
نک
ئےھ کہ اس فمان رسول ﷺ یک ضداق ت می ئ ا نی جاتدان می د ھی ہ کہ
انمی ےسجومشلمان ہوگیا ،اےسجی،شاق ت اور رعت نصیت ہوئاورجوکافراہ،
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن هذا ادلين
سوف يعم مجيع أجزاء األرض ،فأي ماكن وصله

الليل وانلهار سيصله هذا ادلين ،ولن يرتك اهلل تعاىل
بيتًا يف املدن والقرى وال يف ابلوادي والصحراء إال

أدخل عليه هذا ادلين ،فمن قبل هذا ادلين وآمن به
ً
عزيزا بعزة اإلسالم ،ومن رفضه وكفر
فإنه يكون
به فإنه يكون ذيلال مهانا .وخيرب الصحايب اجلليل

تميم ادلاري راوي هذا احلديث أنه عرف ذلك اذلي

أخرب به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف أهل
بيته خاصة ،فإن من أسلم منهم ناهل اخلري والرشف

والعز ،ومن كفر منهم ناهل اذلل واهلوان هذا مع ما

يدفعه للمسلمني من أموال.

 .275جدنت:

**

اےس دل ت ،رسوائ اور جڑن کا شامیا کڑتا رپا۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ئ
رسول اہلل ﷺ جی دے رہ ہی کہ ن دنں رمی ےک شارے جصون می رھیل
جائ گا ،جہان کہی ئھی رات اور دن کا وجود ہو گا واہن اہلل ن ٰ
عایل رصور تارصور اس

دنں کو ئرہنحرا کڑ رہ گا ،اور کوئ گرھ شرہمی تا فن ودئہات می اور ضجا اور وادنون می
ئ
انشا ن ہوگا لیک اس می اش الم کو داجلکڑ دے گا ،نو جس ئ ھی اس دنں کو قیول کیا
ش
اور اس رپ ائمان التا ،وہ اش الم یک رعت یک وج ےس رعپ ہوگا اور وہ خص جس ئ
ئ
اش الم ےک انریائ ےس ان کار اور کف کیا ،نو وہ دلیل و رسوا ہوگا۔ منم داری رضی اہلل
عیہ کہی ہی کہ ائہون ئ ن تا تی جں یک جی اہلل ےک رسول ﷺ ئ دی ہ جود
ا نی جاتدان می ان کو جاتا اور ئرہحراتا ہ ،نفتیاً وہ لوگ جو ان می ےس مشلمان ہوئ
ائہی ئہت شاری ئھ الئ ،رعت و رمنیہ م ال لیک اُن می ےس جو لوگ کف رپ قائم رہ
ئ
ائہی دل ت و رسوائ ےک شائھ شائھ مشلمانون کومال یک صورت می جڑاج ھیدنیا رپ تا
ئھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ
الس َ
اط َّ
رش ُ
اآلخر >> أَ ْ َ
اع ِة
اإل
يمان بِايلَ ْومِ
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
ِ ِ
راوي احلديث :رواه أمحد.

59

اتلخريج :تميم ادلاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• َم َدر  :أهل القرى واملدن.
• وبر  :أهل ابلادية والصحراء.
َّ َ
الصغار  :اذلل واهلوان.
•

اجلزية  :يه املال اذلي تعقد عليه اذلمة لغري املسلم ألمنه واستقراره ،حتت حكم اإلسالم وصونه.
• ِ

فوائد احلديث:
 .1بشارة للمسلمني بأن دينهم سينترش يف مجيع أجزاء األرض.
 .2أن العزة لإلسالم واملسلمني واذلل للكفر والاكفرين.
 .3فيه ديلل من دالئل انلبوة وعلم من أعالمها.
 .4إَياب اجلزية ىلع أهل اذلمة.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل،
ملكتبة املعارف .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود
حممد الطنايح .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيوِم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية,
صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).
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َّ
ش
ْ ُ َ َ َّ ْ َ
ليس مينا من رضب اخلدود ،و شق اجليوب ،وداع وہ خص ہم میےس ئہی جورجشار تتی ،گڑنیان رجاک کڑے اوردور جاہلیتیک
َ ْ
بيدع َوى اجلاهلية
شی تا تی کڑے۔

 .276احلديث:

**

ً
مرفواع:
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
ْ ُ ُ َ َ َّ ْ
َّ
اجلُيُ َ
وب ،وداع
«ليس ِمنا من رضب اخلدود ،وشق
َ ْ
بِدع َوى اجلاهلية».

عید اہلل نں م شعود رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’ وہ
ش
خص ہم می ےس ئہی جو رجشار تتی ،گڑنیان رجاک کڑے اور دور جاہلیت یک شی
تا تی کڑے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هلل ما أخذ ،وهل ما أعطى ويف ذلك احلكمة اتلامة،
واتلرصف الرشيد ،ومن اعرض يف هذا ومانعه،

فكأنما يعرتض ىلع قضاء اهلل وقدره اذلي هو عني

املصلحة واحلكمة ،وأساس العدل والصالح .وذلا
َ
تسخط
فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذكر أنه من
وجزع من قضاء اهلل فهو ىلع غري طريقته املحمودة،
وسنته املنشودة ،إذ قد احنرفت به الطريق إىل ناحية

اذلين إذا مسهم الرش جزعوا وهلعوا؛ ألنهم متعلقون

بهذه احلياة ادلنيا فال يرجون بصربهم ىلع مصيبتهم

ثواب اهلل ورضوانه .فهو بريء ممن ضعف إيمانهم فلم
ْ
َّ َ ْ
َّ
حىت أخ َر َج ُهم ذلك إىل
يتحملوا َوق َع املصيبة
ُّ
التسخط القليب والقويل بانلياحة وانلدب ،أو الفعيل
ً
إحياء لعادة اجلاهلية.
كشق اجليوب ،ولطم اخلدود؛
َّ
وإنما أويلاؤه اذلين إذا أصابتهم مصيبة سلموا بقضاء
َ
َّ
َ ُ َ
اجعون أو ِئلك
اهلل -تعاىل ،-وقالواِ { :إنا هلل و ِإنا إيله ر
َ
َعلَيهم َصلَوات م ْن َر ِّبهم َو َر َ
محة َوأو ِئلك ُه ُم
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ
المهتدون} .ومذهب أهل السنة واجلماعة ،أن
املسلم ال خيرج من دائرة اإلسالم بمجرد فعل
املعايص وإن كربت ،كقتل انلفس بغري حق .ويوجد

كثري من انلصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج

املسلم من اإلسالم؛ لفعله بعض الكبائر ،وذلك كهذا
احلديث "ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب"

الخ ،وأحسن تأويالتهم ما قاهل شيخ اإلسالم "ابن

تيمية" من أن اإليمان نواعن :أ -نوع يمنع من دخول

 .276جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ئ
ئ
اہللجو ےل ےلوہ ھیاشیکا ہاورجودےوہ ھی اشیکاہ۔اشیمیکامل جکمت
م
مضرم ہ اور ئہی راشت رپ تنی نرصف ہ۔ جو اس یک محالقت کڑ تا ہ اور اس می
م
ج
جھگڑا کڑ تا ہ وہ گوتا اہلل یک قصاء و قدر رپ نکیہ ر تنی کڑ تا ہ جاال تکہ وہ عی صلخت اور
جکمت ہ اور عدل و ض الج یک تتیاد ہ۔ اشی لی ننی ﷺ ئ فماتا کہ جو اہلل یک
ض
آت ﷺ یک شتت ےک
قصاء رپ جڑع فع اور اظہار تارا یگ کڑ تا ہ وہ تان رسیدتدہ اور ر
ش
پج الف ق عل کا رمنکت ہو تا ہ کیو تکہ ا نش خص کا می الن ان لوگون یک رطف ہوجا تا
ہ حہی جت کوئ پائ الجق ہوئہ نو وہ جوت جڑع فع کڑئ ہی اور ئ فار
اوپ آئوایل
ہوجائہی۔کیو تکہانکادلاس ر تدیگےسجڑا ہو تاہاوروہا نی ر
مصتیت رپ صی کڑئ رپ اہلل ےس نوات اور اس یک رضا ےک امیدوار ئہی ہوئ۔ نرس
وہ ان لوگون ےس پی ہی جں کا ائمان کرمور ہو تا ہ اور جو مصتیت کو پداشت ئہی

کڑ ترائ تلکہ اس یک وج ےس تی کڑ ےک اور نوج کڑ ےک دیل اور قویل طور رپ تا ئررھ
گڑنیانون کو ئرھار کڑ اور جاہلیت ےک طور رط نف کو انریائ ہوئ ا نی رجشار رنت کڑ
ق عیل تاراضیگ کا اظہار کڑئ ہی۔ اہلل ےک اولیاء وہ لوگ ہی جں رپ جت کوئ مصتیت
نش
آئ ہ نو وہ اہلل ن عایل ےک ق ییصےل ےک شا می ش لنم جم کڑ د نی ہی اور کہی
ِم ئ ِ ِہ
ہی{:ا ِت َا ہلل و ا ِتا الیہ َراجعُون۔ أولی ِ عَلَن ِہ ض
ک ہ ُُم
ک م َلَوات ْں َر م َو َرج َمہ َوأولی ِ َ
َ
َ
م
ہ
ہ
ش
ہ
ل
ل
ن
ل
ک
عایل یک یت ی اور م ا ی یک رطف و ی واےل
ون} .پجمہ :م نو جود اہلل ن ٰ
ا ُمہی ُد َ
ہی ،ان رپ ان ےک رت یک نوارشی اور رجمیی ہی اور ئہی لوگ ہدان ت تاقیہ ہی۔
(سورہ نفہ)157-156 :۔ اہلِ شتت و جماعت کا مشلک ن ہ کہ مشلمان
رصف گیاہ ےک ارن کات یک وج ےس داپ ٔہ اش الم ےس جارج ئہی ہو تا رجاہ ن گیاہ
ض
کتیہ ہی کیون ن ہون جتش تاجق کسی جان کا قیل۔ ئہت شی انسی خنچ نصوص موجود
ہی جں کا ظاہی معنی اس تات رپ دالل ت کڑ تا ہ کہ مشلمان کتیہ گیاہون ےک
ارن کات ےس داپہ اش الم ےس ن کل جا تا ہ جتش ن جدن ت کہ "جس ئ رجشار تتی
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انلار .ب -ونوع ال يمنع من ادلخول ،ولكن يمنع
َ
من اخللود فيها .فمن ك ُمل إيمانه وسار ىلع طريق
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه الاكمل ،فهو

اذلي يمنعه إيمانه من دخول انلار .وقال -رمحه اهلل-
ّ
 :إن األشياء هلا رشوط وموانع ،فال يتم الِشء إال

باجتماع رشوطه وانتفاء موانعه ،مثال ذلك إذا رتب
ً
العذاب ىلع عمل ،اكن ذلك العمل موجبا حلصول
العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوهل ،وأكرب

املوانع ،وجود اإليمان ،اذلي يمنع من اخللود يف انلار.

اور گڑنیان ئرھارے وہ ہم می ےس ئہی۔۔۔" ان اجادن ت یک شت ےس ئہی تاوتل
وہ ہ جو سچ االش الم انں بمیہ رجمہ اہلل علیہ ےس میفول ہ کہ ائمان یک دو اقشام
ج
ج
ہی :ا۔ وہ ائمان جو ہنم می داجل ہوئ ےس بحرا تا ہ۔ ت۔ وہ ائمان جو ہنم می
ج
جائ ےس ئہی بحرا تا تاہم ہمتش ہنممی ر ہی ےس روکیا ہ۔ جس کا ائمان کامل ہو
آت ﷺ یک کامل
جا تا ہ اور وہ ننی ﷺ ےک رط نف رپ گارمن ہو جا تا ہ اور ر
ش
ج
سیت کو اجتیار کڑ لتیا ہ وہ انشا خص ہو تا ہ جس کا ائمان اےس ہنم می داجل
ہوئ ےس بحرا لتیا ہ۔ انں بمیہ رج مہ اہلل علیہ کہی ہی :ئمام اسیاء یک کچرھ شانط اور
کچرھ موا نع ہوئ ہی اور کوئ ےس رصف اشی وق ت نروری ہوئ ہ جت اس یک ئمام
شانط نروری ہون اور ئمام موا نع عی موجود ہون۔ اس یک میال ن ہ کہ جت عدات
کو کسی عمل رپ رمن ت کیا جائ نو وہ عمل عدات ہوئ کا موجت ہو گا جت تک کہ
اس ےک ن ہوئ کا کوئ موجت ن تراتا جائ۔ عدات ہوئ می شت ےس پا ما نع
ج
ائمان کا موجود ہوتا ہ جو ہنممی ہمتش ہمتش ر ہی ےس بحرا تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > مسائل اجلاهلية
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
• ليس ِمنا  :ليس من أهل طريقتنا.
َ ْ
• دع َوى اجلاهلية  :وذلك باتلفجع ىلع امليت ،وانلياحة عليه بأنه :قاتل انلفوس ،وكهف العشرية ،واكفل األيتام ... ،إىل غري ذلك من املناقب اليت
اكنوا يعددونها ،ومثله انلدبة كـ"يا سنداه" و "انقطاع ظهراه" ولك قول ينبئ عن السخط واجلزع من قدر اهلل تعاىل وحكمته.
ْ َ
• رضب اخل ُ ُدود  :لطمها ،وقد جاء باجلمع مناسبة ملا بعده.
ْ
• اجليوب  :اجلَيب ما شق من اثلوب إلدخال الرأس.

فوائد احلديث:

 .1أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تَ َ َّ
ربأ ممن عمل ذلك ،وال يتربأ إال من فعل كبرية.

 .2كمال طريقة انليب صىل اهلل عليه وسلم واتباعه.
َ
َ
 .3حتريم التسخط من أقدار اهلل املؤملة ،وإظهار ذلك :بانلياحة أو انلدب أو احللق أو الشق أو غري ذلك ،كحيث الرتاب ىلع الرأس.

 .4حتريم تقليد اجلاهلية بأمورهم اليت لم يقرهم الشارع عليها ،ومن مجلتها داعويهم ابلاطلة عند املصائب.

 .5ادلاعء بالويل واثلبور من اجلهل؛ إذ ال يستفيد ادلايع به سوى ادلاعء ىلع نفسه ،وإشعال حرارة األحزان ،وعدم الرضا بالقضاء.

 .6ال بأس من احلزن وابلاكء ،فهو ال ينايف الصرب ىلع قضاء اهلل تعاىل ،وإنما هو رمحة جعلها اهلل يف قلوب األقارب واألحباب.

 .7ىلع املسلم الرضا بقضاء اهلل ،فإن لم يرض فالصرب واجب عليه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة األوىل،
 1426ـه2005 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة

62

ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 ،ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.

الرقم املوحد)5380( :
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ش
ئ
ک
ات ہوئ
اتےک سوا سی اورےک انریا ت ر
جس خصئ ھی جان نوجھ کڑ ا نی ت ر
ليس من رجل ادىع لغري أبيه -وهو يعلمه -إال
ش
کادعوی کیا نو اسئ کف کیا۔ اور جس خصئکسی انسیےس کادعوی کیا جو
كفر ،ومن ادىع ما ليس هل ،فليس منا وِلتبوأ
ج
اسےک تراس ئہیہ نووہ انریا ئھکان ہنم می نیاےل۔ اور جسکسیئ
مقعده من انلار ،ومن داع رجًل بالكفر ،أو
ش
ش
ش
خ
خ
م
ک
ک
دوشے ص و کاف کہہ ڑ ن رکارا ،تان کہا کہ اے اہللےکد ں۔ اوروہ ص
قال :عدو اهلل ،وليس كذلك ،إال حار عليه
جقیقت می انشا ئہیہ نو اس کان کہیا اسیکرطفلوتآ تاہ‘‘۔

 .277احلديث:

**

 .277جدنت:

ش
انو در رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ”جس خص ئ
ئ
ک
ات ہوئ کا دعوی کیا نو اس
ات ےک سوا سی اور ےک انریا ت ر
ھی جان نوجھ کڑ ا نی ت ر
ش
ئ کف کیا ،جس خص ئ کسی انسی ےس کا دعوی کیا جو اس ےک تراس ئہیہ نو وہ
ش
ج
انریائھکان ہنممی نیاےل ن عتیہجسکسیئکسیدوشے خصکوکافکہہ کڑن رکارا ،تا
ش
نکہا کہ:اواہللےکدشمں۔اوروہ خصجقیقتمیانشائہی ہنواسکا نکہیااس

ً
مرفواع( :ليس من رجل
عن أيب ذر-ريض اهلل عنه-
َّ َ
ادَع لغري أبيه -وهو يعلمه -إال كفر ،ومن ادَع ما
َ َ ْ ْ
ليس هل ،فليس منا َويلَتبَ َّوأ َمق َع َد ُه من انلار ،ومن داع

رجال بالكفر ،أو قال :عدو اهلل ،وليس كذلك ،إال
َح َ
ار عليه).

یک رطف لوت آ تا ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث وعيد شديد وإنذار أكيد ،ملن
ارتكب عمال من هذه اثلالثة ،فما بالك بمن عملها
لكها؟ أوهلا :أن يكون ً
اعلما أباه ،مثبتًا نسبه فينكره
ّ
مد ً
عيا النسب إىل غري أبيه ،أو إىل غري
ويتجاهله،
قبيلته .وثانيها :أن يديع "وهو اعلم" ما ليس هل من

نسب ،أو مال ،أو حق من احلقوق ،أو عمل من
األعمال ،أو علم من العلوم ،أو يزعم صفة فيه

يستغلها ويرصف بها وجوه انلاس إيله ،وهو اكذب
فهذا عذابه عظيم ،إذ تربأ منه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وأمره أن خيتار هل مقرا يف انلار؛ ألنه من
أهلها .وثاثلها :أن ِ َ
يرَم بريئا بالكفر ،أو ايلهودية،

أو انلرصانية ،أو بأنه من أعداء اهلل .فمثل هذا يرجع
عليه ما قال؛ ألنه أحق بهذه الصفات القبيحة من

املسلم الغافل عن أعمال السوء وأقواهل.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
اس جدن ت می اس خص ےک لی شخت وعید اور شدتد دراوا ہ جو ان تتیون اعمال
ش
ک
آت کا کیا جیال ہ جو
می ےس سی کا رمنکت ہو تا ہ۔ اس خص ےک تارے می ر
ش
جقی
ت
ات کو جانیا ہو اور جس کا
ان تیون ہی کا رمنکت ہو؟۔ اول :جو خص ا نی قی ت ر
ئ
ن شت تان ت شدہ ہو لیک ئررھ ھی وہ اس کا ان کار کڑے اور اس ےس ابحان نی اور
ک
آت کو متسوت کڑے تا ئررھ ا نی قتیےل
ات ےک ع الوہ سی اور یک رطف ا نی ر
ا نی ت ر
ےک بحائ کسی اور قتیےل یک رطف ان رنی نشتت کڑے۔ دوم :تا ئررھ جا نی نوجھی
ک
ع م عل
آت می
ہوئ سی ا نش ن شت ،مال ،جق ،ل تا م کا دعوی کڑے تا ئررھ ا نی ر
کسی انسی صقت ہوئ کا مدعی ہو جس کا قاتدہ ائھائ ہوئ وہ لوگون کو ان رنی رطف
میوج کڑے جاال تکہ وہ اس می جھوتا ہو۔ انشا کڑئ کا عدات ئہت پا ہ کیو تکہ ننی

ج
ﷺ ئ اس ےس اظہار پأت کیا ہ اور اےس جکم دتا ہ کہ وہ ہنم می انریا ئھکان
ش
جہ
نیا ےل کیو تکہ وہ نمی ہ۔ سوم :کسی پے خص رپ کف تا ئہودن ت تا نرصانت کا
ش
الڑام لگائ اور ن کےہ کہ وہ اہلل ےک دشمیون می ےس ہ۔ انشا کہیا اشی خص ہی رپ
ق
لوتآ تاہ کیو تکہوہ ان تنچصفاتکااسمشلمان ےسرتادہ جقدار ہجو پائ اور
اس ےک پے اقوال ےس عاقل ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > مسائل اجلاهلية
العقيدة > األسماء واألحاكم > الكفر
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راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني ،عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ادَع  :انتسب واعزتى.
• وهو يعلمه  :أىت بهذا الرشط ألن األنساب قد ترتاىخ فيها مدد اآلباء واألجداد ويتعذر العلم حبقيقتها ،وقد يقع اختالل يف النسب يف ابلاطن
من جهة النساء وال يشعر به.
• كفر  :كفرا خمرجا عن امللة إذا استحل ذلك بعد معرفة انلصوص ،وكفر دون كفر إذا لم يستحله.
• من ادَع ما ليس هل  :اكئنا ما اكن علما أو تعليما أو صالحا أو حاال أو ماال أو نعمة أو غري ذلك.
• فليس منا  :ليس ىلع هدينا وطريقتنا.
• ويلتبوأ  :فليتخذ هل مباءة ،ويه املزنل.

• ومن داع رجال بالكفر  :قال هل يا اكفر.
• حار  :رجع.

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع حتريم االنتفاء من نسبه املعروف ،واالنتساب إىل غريه ،سواء أكان ذلك من أبيه القريب ،أم من أجداده ،يلخرج من قبيلته إىل

قبيلة أخرى ،ملا يرتتب عليه من املفاسد العظيمة ،من ضياع األنساب ،واختالط املحارم بغريهم ،وتقطع األرحام ،وغري ذلك.
 .2اشرتط العلم؛ ألن تباعد القرون ،وتسلسل األجداد ،قد يوقع يف اخللل واجلهل ،واهلل ال يكلف ً
نفسا إال ُو ْس َع َها ،وال يؤاخذ بالنسيان واخلطأ.
َّ
َّ
 .3قوهل "ومن ادَع ما ليس هل" يدخل فيه لك دعوى باطلة ،من نسب ،أو مال ،أو علم ،أو صنعة ،أو غري ذلك .فلك يشء يدعيه ،وهو اكذب،
فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -برئ منه ،وهو من أهل انلار ،فليخرت مقامه فيها .كيف إذا أيد داعويه ابلاطلة باأليمان الاكذبة ،يلأكل بها أموال
انلاس؟! فهذا رضره عظيم وأمره كبري.
 .4الوعيد اثلالث فيمن أطلق الكفر ،أو الفسق ،أو نىف اإليمان ،أو غري ذلك ىلع غري مستحق ،فهو أحق منه به؛ ألن هذا راجع عليه ،فاجلزاء
من جنس العمل.

 .5يؤخذ منه اتلنبه ىلع حتريم تكفري انلاس بغري مسوغ رشيع ،وكفر بواح ظاهر .فإن اتلكفري واإلخراج من امللة ،أمر خطري ،ال يقدم عليه إال
عن بصرية ،وتثبت ،وعلم.

 .6ليس معىن هذا أن من اشتهر بالنسبة إىل غري أبيه أن يدخل يف الوعيد اكملقداد بن األسود ،وإنما املراد من حتول عن نسبه ألبيه إىل غري أبيه
اعملا اعمدا خمتارا.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق .تيسري العالم ،للبسام ،انلارش:
مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار
الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل 1381ه.
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َ َ َّ
ََ
ُُ
جو قال ن کاےل تا جسےک لی قال ن کاال جائ ،تا جو کاہیون کا تترش اجتیار کڑے تا
ليس منا من تط َّري أو تط ِّري هل ،أو تكهن أو
ُ ِّ
ُ
َ
حر هل؛ ومن أىت اكهنا جو کاہںےک تراس جائ تا جو جادو کڑے تا کڑوائنہم میےس ئہی۔ جو کاہں
كهن هل ،أو سحر أو س ي
ت ي
َّ
فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل ىلع حممد
ےک تراسجائ اور اسیک تاتیکنصدنق کڑے ،اسئ مچدمضیل اہللعلیہ
صىل اهلل عليه وسلم
وشلمےکالئ ہوئدنںےسکف کیا۔

 .278احلديث:

**

عرمان نں جصی اور عیداہلل نں عیاس رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ ننی ضیل
اہلل علیہ وشلم ئ فماتا” :جو قال ن کاےل تا جس ےک لی قال ن کاال جائ ،جو کہان ت
کا ت رتش اجتیار کڑے تا جو کاہں ےک تراس جائ تا جو جادو کڑے تا کڑوائ ،وہ ہم می
ےس ئہی۔ جو کاہں ےک تراس گیا اور اس یک تات یک نصدنق یک ،اس ئ مچدم ضیل اہلل
علیہ وشلم ےک الئ ہوئ دنں ےس کف کیا“۔

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنه -وابن عباس
ً
َ
ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ليس منا من ت َط َّري أوُ
َ َ
ك َّهن أو تُك ِّهن هل ،أو َ
سحر أو ُس ِحر هل؛
ت ُط ِّري هل ،أو ت
ِ
َّ
ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل
ىلع حممد صىل اهلل عليه وسلم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يقول صىل اهلل عليه وسلم :ال يكون من أتباعنا
ِّ َ َ َ
رية أو الكهانة أو السحر،
املتبعني لرشعنا من فعل الط
ُ َ
أو ف ِعلت هل هذه األشياء؛ ألن فيها اداعء لعلم الغيب
اذلي اختص اهلل به ،وفيها إفساد للعقائد والعقول،
َّ
ومن صدق من يفعل شيئا من هذه األمور؛ فقد

 .278جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اےس امام پار ئ عرمان نں جصی رضی اہلل عیہ ےس روان ت کیا ہ۔ اور امام
مع
بطائ ئ عید اہلل نں عیاس رضی اہلل عہما ےس چم اوشط می روان ت کیا ہ۔

كفر بالويح اإلليه اذلي جاء بإبطال هذه
اجلاهليات ووقاية العقول منها ،ويلحق بذلك :ما

يفعله بعض انلاس من قراءة ما يسىم بالكف

والفنجان ،أو ربط سعادة اإلنسان وشقائه وحظه
بالربوج وحنو ذلك .وقد َّ
بني لك من اإلمامني ابلغوي

ِّ
واملنجم َّ
وابن تيمية معىن َّ
والر َّمال
العراف والاكهن
بما حاصله :أن لك من يديع علم يشء من َّ
املغيبات

فهو إما داخل يف اسم الاكهن أو مشارك هل يف املعىن

فيلحق به ،والاكهن هو اذلي خيرب عما حيصل يف
ُ ْ َ
رتق السمع من الشياطني.
املستقبل ويأخذ عن مس ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتل ْوح ُ
يد َوأَن ْ َو ُ
اع ُه >> فَ َضائ ُل َّ ْ
يد
اتلو ِح ِ
ِ
اتلصنيف :عقيدة >> َّ ِ
راوي احلديث :رواه الزبار عن عمران بن حصني ريض اهلل عنهما .ورواه الطرباين يف األوسط عن ابن عباس ريض اهلل عنهما.
اتلخريج :عمران بن حصني ريض اهلل عنهما ،وابن عباس ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد

66

معاين املفردات:

َْ ُ
• ليس منا  :أي :ال يف َعل هذا َمن هو من أتباعنا ،العاملني برشعنا.
الط َرية ،ويه التشاؤم بمعلوم مرئيا اكن أو مسمواع ،زمانا اكن أو ماكنا ،وأضيفت إىل َّ
• من تطري َ :ف َع َل ِّ
الطري؛ ألن اغلب التشاؤم عند العرب
ّ
َّ
بالطري؛ فع ِلقت به.
• أو تطري هل  :أي فُعلَت ِّ
الط َرية ِمن أجله.
ِ ِ
• أو تكهن  :أيَ :
ْ
فعل الكهانة .ويه ِحرفة الاكهن ،وهو من يديع معرفة الغيب.
ُ َ
َ
• أو تكهن هل  :أي :ف ِعلت الكهانة من أجله.
• أو سحر  :أيَ :
فعل السحر .وهو استخدام الشياطني ،واالستعانة بها؛ حلصول أمر ،بواسطة اتلقرب ذللك الشيطان بِشء من أنواع العبادة.
ُ
ِّ ْ
السحر من أجله.
• أو سحر هل  :أي :ف ِعل

فوائد احلديث:
 .1حتريم اداعء علم الغيب؛ ألنه ينايف اتلوحيد.
 .2حتريم تصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غريها؛ ألنه كفر.
 .3وجوب تكذيب الكهان وحنوهم ،ووجوب االبتعاد عنهم ،وعن علومهم.
ُْ
 .4وجوب اتلمسك بما أن ِزل ىلع الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وطرح ما خالفه.
 .5حتريم الطرية والسحر والكهانة.
 .6حتريم طلب فعل هذه اثلالثة.
 .7أن القرآن مزنل غري خملوق.
املصادر واملراجع:

مسند الزبار املنشور باسم ابلحر الزخار :أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتيك املعروف بالزبار املحقق :حمفوظ
الرمحن زين اهلل( ،حقق األجزاء من  1إىل  )9واعدل بن سعد (حقق األجزاء من  10إىل  )17وصربي عبد اخلالق الشافيع (حقق اجلزء  )18انلارش:
مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة لطبعة :األوىل( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م)  -املعجم األوسط سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم
الشاِم ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :ه) املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين انلارش :دار احلرمني  -القاهرة
 سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها :حممد نارص ادلين األبلاين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض لطبعة :األوىل( ،ملكتبةاملعارف)  -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ,حمرم
1424ه .اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،ثم ُطبعت دار اتلوحيد الطبعة :األوىل،
 1424ـه2003 -م  -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة
السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م - .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل
الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
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مرعاجیکرات جتمیا گڑر مالٔاعیل می جیانیلےک تراسےس ہوا نو اہللرعوجل
ئ
ےک جوفےسانیک کیقیت انسی ھی جتش نوسیدہ تات ہو تاہ۔

ِللة أرسي يب مررت ىلع جربيل يف املأل األىلع
َ َ َّ
اكحللس ابلايل من خشية اهلل -ع َّز وجل-

 .279احلديث:

**

 .279جدنت:

جاپ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ " مرعاج یک رات
جت میا گڑر م الٔ اعیل می جیانیل ےک تراس ےس ہوا نو اہلل رع و جل ےک جوف ےس ان
ئ
یک کیقیت انسی ھی جتش نوسیدہ تات ہو تا ہ"۔

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َ ُْ
ُ
رس َي يب مررت ىلع جربيل
اهلل عليه وسلم« :-يللة أ ِ
ْ
ََ
َ
حلل ِس ابلايل ِمن خشي ِة اهلل -عز
يف المأل األىلع اك ِ
وجل.»-
**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
ملا ُعرج به يللة اإلرساء واملعراج َم َّر ىلع جربيل وهو
مع املالئكة املقربني ،فرأى جربيل اكثلوب القديم

الرقيق من شدة خوفه من اهلل -عز وجل ,-وهذا يدل

ىلع فضل علم جربيل -عليه السالم -باهلل -تعاىل,-
ألن من اكن باهلل أعلم اكن أكرث خشية هل.

**

اجمایل معنی:

اوپ
اس جدن ت می ننی ﷺ ئ نیان فماتا کہ اشاء اور مرعاج یک شت جت ائہی ر
ےل جاتا گیا نو ان کا گڑر جیانیل علیہ الش الم ےک تراس ےس ہوا جو مفت فش تون ےک
آت ﷺ ئ دنکھا کہ جیانیل علیہ الش الم اہلل رع و جل ےک
ہرماہ موجود ئےھ۔ ر
جوف یک شدت یک وج ےس رپائ اور رقیق ک ریے یک مانید ہوئ رپے ہی۔ ن تات
ش
جیانیل علیہ الش الم ےک علم رپ دالل ت کڑئ ہ کیو تکہ جو خص اہلل ن عایل کا جتیا رتادہ

علم رکھیا ہ وہ انیا ہی رتادہ اس ےس در تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ َ َ َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> ِصفات
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
راوي احلديث :رواه ابن أيب اعصم والطرباين.
اتلخريج :جابربن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :السنة البن أيب اعصم.

معاين املفردات:

• املأل االىلع  :املالئكة املقربون.
• احلِلس  :كساء رقيق يوضع ىلع ظهر ابلعري.
• ابلايل  :القديم املتمزق.
• خشية  :خوف.

فوائد احلديث:
 .1اإليمان حبادثة اإلرساء واملعراج للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2اإليمان باملالئكة ،وأن جربيل أفضلهم.
 .3شدة خوف املالئكة من اهلل -عز وجل ،-مع أنهم ال يعصون اهلل ما أمرهم.
 .4ينبيغ للمسلم أن يقتدي باملالئكة يف خوفهم من اهلل -عز وجل-.
املصادر واملراجع:

انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح- .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية- .املعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشاِم الطرباين،
املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين ،انلارش :دار احلرمني  -القاهرة- .السنة ،البن أيب اعصم ،حتقيق :حممد
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري ,حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد
نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم  -بريوت ،الطبعة :األوىل1400 ،ه- .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
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حممد إسحاق َّ
احلسين ،الكحالين ثم الصنعاين ،املعروف باألمري ,املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1432 ،ـه2011 -
م -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ,أمحد بن حممد بن يلع الفيوِم ثم احلموي ،أبو العباس ,املكتبة العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)10422( :
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َّ
َّ ُ َ َ
َ
لِئ أنا حيييت حىت آكل تم َرايت هذه إنها حلياة
ي
ََُ
َََ
َّ
طويلة ،فرَم بما اكن معه من اتلمر ،ثم قاتلهم
َّ ُ
حىت قتيل

 .280احلديث:

ک
ل
اگڑ می ان رنی ان ھخورون کو کھا لتی تکر تدہراہ ،نو ئررھنپی منی ر تدیگہویگ (نعنی
ک
جیت ملی میدپ ہوجائیگ)۔ ئررھ ائھونئ ،جو ھخورنں انےک تراسئھی،
ئھ
ر تیکی اور کافونےس لڑائشوع کڑدی ،ئہان تک کہ شہید ہو گی۔
**

انس رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ (جیگ تدر ےک مو قع رپ) رسول اہلل ﷺ ا نی
اضحات ےک شائھ ج رل رپے ،ئہان تک کہ مشکی ےس ئہےل تدر می جا ئہن رےح اور ئررھ
ش
ئ
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا" :ئم می ےس کوئ خص مچھ
مشک ھی آ گی۔ ر
ےس ئہےل کسی ےس یک رطف ت رتس قدمی ن کڑے"۔ ئررھ مشک فن ت رنہن رےح ،نو فماتا:
"ائھو اس جیت می جائ ےک لی جس یک ج رورائ آشمانون اور رمی ےک پاپ

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :انطلق رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه حىت سبقوا املرشكني

إىل بدر ،وجاء املرشكون ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم« :-ال يقدمن أحد منكم إىل يشء حىت

أكون أنا دونه» ،فدنا املرشكون ،فقال رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم« :-قوموا إىل جنة عرضها

ہ"۔ عمی نں جمام انصاری رضی اہلل عیہ ئ نروجرھا کہ تارسول اہلل! جیت یک ج رورائ
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا :اہن! ائھون
آشمانون اور رمی ےک پاپ ہ؟ ر
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا" :واہ واہ کیون کہہ
ئ کہا :واہ! ئہت جوت! ر
ئ
رہ ہو؟" وہ نوےل :کچرھ ئہی تا رسول اہلل ! می ئ اس امید رپ کہا کہ شاتد می ھی
ج
ہ
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا" :نو تنی ہ"۔ ن
ا ل جیت می ےس ہو جا ٔون! ر
ک
سں کڑ وہ جرید ھخورنں ا نی پکس ےس ن کال کڑ کھائ لےگ۔ ئررھ نوےل کہ اگڑ می ان رنی
ک
ل
ان ھخورون کو کھا لتی تک ر تدہ راہ ،نو ن پی منی ر تدیگ ہویگ (نعنی جیت ملی می دپ
ک
ئھ
ہوجائ یگ)۔ ئررھ ائھون ئ ،جو ھخورنں ان ےک تراس ئھی ،ر تیکی اور کافون

السماوات واألرض» قال :يقول عمري بن احلمام

األنصاري -ريض اهلل عنه :-يا رسول اهلل ،جنة

عرضها السماوات واألرض؟ قال« :نعم» قال :بخ بخ ؟

فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما حيملك

ىلع قولك بخ بخ؟» قال :ال واهلل يا رسول اهلل إال رجاء
أن أكون من أهلها ،قال« :فإنك من أهلها» فأخرج
تمرات من قرنه ،فجعل يأكل منهن ،ثم قال :لنئ أنا

حييت حىت آكل تمرايت هذه إنها حلياة طويلة ،فرَم

بما اكن معه من اتلمر ،ثم قاتلهم حىت قتل.

ےس لڑائ شوع کڑدی ،ئہان تک کہ شہید ہو گی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -خرج مع أصحابه من املدينة يلالقوا قافلة أيب

 .280جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

م
اس جدن ت کو امام شلم ئ روان ت کیا ہ۔

سفيان اليت جاء بها من الشام يريد بها مكة ولم

خيرجوا لقتال ولكن اهلل مجع بينهم وبني عدوهم

من غري ِميعاد وهلذا َّتلف عن هذه املعركة كثري من
الصحابة ولم يعاتب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أحدا منهم .ثم انطلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
فزنلوا ً
بدرا قبل أن يزنل به كفار قريش ،وأخذ انليب

صىل اهلل عليه وسلم -موضعه منه ،ثم جاء كفارقريش فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال َي ْق َ
دم َّن أحد
َّ ُ
َ
ُ
حىت أكون أنا ُدونه" .واملعىن أن انليب
منكم إىل يشء
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صىل اهلل عليه وسلم -ينهاهم عن اتلقدم إىل يشءحىت يكون هو -عليه الصالة والسالم -أقرب إيله

منهم؛ ئلال يفوت يشء من املصالح اليت ال يعلمونها.
ُ
َّ
ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-ق ُوموا إىل َجن ٍة
َع ْر ُض َها َّ
السماوات واألرض" أي سارعوا وال تتأخروا
عن بَذل أرواحكم يف سبيل اهلل ،فإن اعقبة ذلك
َّ
ُ
عرضها السماوات واألرض ،وهذا من باب
َجنة
ترغيبهم وحتفزيهم لقتال الكفار .قال :يقول ُع َم ْ ُ
ري
بن احل ُ َمامِ األنصاري -ريض اهلل عنه :-يا رسول اهلل،
ُ
َج َّنة َع ْر ُض َها َّ
ماوات واألرض؟ قال" :نعم" قال :بَ ٍخ
الس
بَ ٍخ؟ ومعىن ذلك تفخيم األمر وتعظيمه .فقال رسول
َْ ُ َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم " :-ما حي ِملك ىلع قولك
بَ ٍخ بَ ٍخ؟» أي ما هو ابلاعث اذلي جعلك تقول هذه
اللكمة ،هل هو اخلوف؟ قال :ال واهلل يا رسول اهلل إال
ْ
َر َجاء أن أكون من أه ِلها .يعين اذلي جعلين أقول هذه
َّ
َّ
اللكمة؛ طميع يف دخول اجلَنة .قال" :فإنك من أه ِلها"

وهذا من تبشري انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
أصحابه باجلنة تلحفزيهم وبذل الوسع يف العمل .ثم
ملا سمع ُع َم ْ ُ
ري بن احل ُ َمامِ -ريض اهلل عنه -ما سمعه
من البشارة من الصادق املصدوق اذلي ال ينطق عن
َ
اهلوى ،أخرج تمرات من ق َرنه ،وهو ما يوضع فيه

الطعام اعدة ويأخذه املجاهد ثم جعل يأكل ثم
ََْ
"لنئ أنا َح ِييت
استطال احلياة -ريض اهلل عنه -وقالِ :
َ
َّ
َّ ُ َ
حىت آكل ت َم َرايت هذه إنها حلياة طويلة" ،ف َر ََم بما اكن
معه من َّ
اتلمر ،ثم تقدم فقاتل وقتل -ريض اهلل عنه-
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ
• بَدر  :أي غزوة بدر.
َ
ُ
• ال َي ْق َ
دم َّن أحد منكم إىل يشء  :أي قدامه متقدما يف ذلك الِشء؛ ئلال يفوت يشء من املصالح اليت ال تعلمونها.
ُ َ
• دونه  :أقرب منه إيله.
ْ
ُ
• بَ ٍخ بَ ٍخ  :لكمة تطلق َتلف ِخيم األمر ،وتعظيمه يف اخلري.
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ُ
َ
َ
ْ َُ
ْ
وَيعل فيها َّ
انلبل.
• ق َرنِه  :الق َرنَ :جعبَة من ِجدل تشق

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف اجلهاد واستثارة همم املقاتلني بذكر أوصاف اجلنة.
ُ
َّ
 .2ما يفعله اإليمان يف َع َزائم املؤمنني من ُح ِّ
ب اتلضحية ،واإلقدام ىلع الشهادة ،واستعجال املوت حبا يف األجرة واثلواب.
 .3ينبيغ ىلع قائد جيش املسلمني السبق إىل املراكز احليوية يلحرم العدو من استغالهلا واإلفادة منها ،وذللك سبق املسلمون بقيادة رسول اهلل -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم -إىل ماء بَدر ،فحرموا املرشكني من عنرص هام يف املعركة.

 .4األمري أو القائد يكون أمام اجليش تلحريضهم ىلع القتال.
 .5حرص الصحابة ىلع اخلري و التسابق إيله.

 .6جواز ادلخول يف صفوف الكفار واتلعرض للشهادة.

 .7امتثال الصحابة ألمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َّ
 .8أن املبَرشين باجلنة غري حمصورين يف عرشة فقط.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3915( :
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َ ْ َْ َْ َ ُ َ ْ
ُ َ َّ ُ َ َّ ً
َ
جو نیدہ ا نی دلیکشحرائےسنگواہی دنیاہ کہ اہللےکسوا کوئ معیود ِپجق
ما مين عب ٍد يشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا
ُ ُ ْ ً ْ َ ْ َّ َ َّ َ ُ ُ
َُُْ
ج
ہ
عبده ورسوهل يصدقا مين قلبي يه إال حرمه اهلل ىلع ئہی اور مچدم (ﷺ)اسےک نیدے اوررسول ہی ،اس رپاہلل نمیکآگ جڑام
َّ
ار
کڑدنیاہ۔
انل ي

 .281احلديث:

**

 .281جدنت:

آت
انس رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ ،جت کہ معاد رضی اہلل عیہ ر
رب
ﷺ ےک یچےھ سواری رپ سوار ئےھ ،ارشاد فماتا’’ :اے معاد!‘‘ ائھون ئ جوات
آت ﷺ ئ فماتا’’ :اے معاد!‘‘ ائھون
دتا :اے اہلل ےک رسول! جارص ہون۔ ر
آت ﷺ ئ ئررھ فماتا’’ :اے
ئ جوات دتا :جارص ہون اے اہلل ےک رسول! ر
ئ
آت
معاد!‘‘ ا ھون ئ جوات دتا :جارص ہون اے اہلل ےک رسول! تی رمنیہ ( ر
ئ
آت ﷺ
ﷺ ئ ا ھی ن رکارا اور معاد ئ لتیک تا رسول اہلل و شعدتک کہا)۔ ئررھ ر
ئ فماتا’’ :جو نیدہ ا نی دل یک شحرائ ےس ن گواہی دنیا ہ کہ اہلل ےک سوا کوئ معیود ِ
ج
پجق ئہی اور مچدم (ﷺ)اس ےک نیدے اور رسول ہی ،اس رپ اہلل ہنم یک آگ
جڑام کڑ دنیا ہ۔‘‘ معاد رضی اہلل عیہ ئ رعص کیا :اے اہلل ےک رسول! کیا می

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه
َّ ْ
الرح ِل ،قال« :يا معاذ» قال:
وسلم -ومعاذ رديفه ىلع
َ َْْ َ
ْ َ
َّبليك يا رسول اهلل وسعديك ،قال« :يا معاذ» قال:
َ َْ َ
َ ْ َ
وسعديْك ،قال« :يا معاذ» قال:
َّبليك يا رسول اهلل
َ ْ َ
ْ َ
وسع َديْك ،ثالثا ،قال« :ما من عبد
هلل
َّبليك يا رسول ا ِ
َ َّ
يشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوهل
َّ
ًْ
ِصدقا من قلبه إال حرمه اهلل ىلع انلار» قال :يا رسول
ً
ُ ْ
خرب بها انلاس فَيَ ْستَبْ ِ ُ
رشوا؟ قالِ « :إذا
اهلل ،أفال أ
ِ
َ َ ُّ
ً
يتلكوا» فأخرب بها معاذ عند موته تأثما.

آت ﷺ ئ فماتا:
لوگون کو اس یک جی ن دے دون تا کہ وہ جوس ہو جا تی؟ ر
’’ن ت وہ اشی رپ ئرھوشا کڑ لی ےگ۔‘‘ معاد رضی اہلل عیہ ئ ان رنی وقات ےک وق ت
(ک ِ
مان علم ےک) گیاہ ےس بخی ےک لی اس جدن ت کو نیان فماتا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن معاذ -ريض اهلل عنه -راكبًا وراء انليب -صىل اهلل
عليه وسلم ،-فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-يا
معاذ؛ فقال :بليك يا رسول وسعديك أي إجابة بعد

إجابة ،وطاعة لك( ،وسعديك) ساعدت طاعتك
مساعدة لك بعد مساعدة  ،ثم قال :يا معاذ؛ فقال:

بليك يا رسول وسعديك ،ثم قال :يا معاذ؛ فقال :بليك

يا رسول وسعديك ،قال :ما من عبد يشهد أن ال هلإ

إال اهلل وأن حممد عبده ورسوهل ،صادقا من قلبه ال

يقوهلا بلسانه فقط؛ إال حرمه اهلل ىلع اخللود يف انلار؛

فقال معاذ :يا رسول اهلل أال أخرب انلاس ألدخل
الرسور عليهم؛ فقال صىل اهلل عليه وسلم :ال ئلال

يعتمدوا ىلع ذلك ويرتكوا العمل ،فأخرب بها معاذ يف

آخر حياته خمافة من إثم كتمان العلم.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

رب
معاد رضی اہلل عیہ ننی ﷺ ےک یچےھ سوار ئےھ۔ ننی ﷺ ئ ان ےس فماتا :اے
معاد! ائہون ئ جوات دتا :لتیک تا رسول اہلل و شعدتک نعنی می تار تار جارص ہون اور
ن
مش لش
آتکا فمان پدار
آت ےک لیمیی اظاعت ہ۔ (وشعدتک) عنیمی ل ر
ر
آت ﷺ ئ ئررھ فماتا :اے معاد! ائہون ئ جوات دتا :لتیک تا رسول
ہون۔ ر

آت ﷺ ئ ئررھ فماتا :اے معاد!۔ نو ائہون ئ جوات دتا:
اہلل و شعدتک۔ ر
آت ﷺئ فماتا:جونیدہا نیدل
لتیکتارسولاہللو شعدتک۔ (اس ےکن عد) ر

یک شحرائ ےس ن کہ رصف ان رنی رتان ےس ن گواہی دنیا ہ کہ اہلل ےک سوا کوئ معیود ِ
ج
پجق ئہی اور مچدم اس ےک نیدے اور رسول ہی نو اہلل ن عایل ہمتش ہنم می ر ہی کو

اس رپ جڑام کڑ دنیا ہ۔ معاد رضی اہلل ئ نروجرھا کہ اے اہلل ےک رسول! کیا می
آت ﷺ ئ ان ےس
لوگون کو اس یک جی ن دے دون تا کہ وہ جوس ہو جا تی۔ ر
ت
فماتا کہ ئہی ،تاکہ انشا ن ہو کہ وہ اشی رپ ئرھوشا کڑ لی اور عمل کڑتا رجھور تنھی۔ معاد
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رضی اہلل ئ ان رنی ر تدیگ ےک آجڑی اتام می ک ِ
مان علم ےک گیاہ ےک در ےس اس
جدن ت کو نیان فماتا۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رديفه  :خلفه.
• الرحل  :ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب.
• بليك  :أي :إجابة بعد إجابة.

• وسعديك  :أي :مساعدة يف طاعتك بعد مساعدة.
• صدقا  :أي :صادقا يف ذلك.

• يتلكوا  :يعتمدوا ىلع ذلك ويرتكوا العمل.
• تأثما  :خوفا من اإلثم.

فوائد احلديث:
 .1جواز ترك اتلحديث حبديث إذا اكن يرتتب عليه حمظور ،أو قعود عما هو أفضل.
 .2جواز اإلرداف ىلع ادلابة برشط عدم اإلرضار بها.
 .3بيان مزنلة معاذ عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحبه هل.
 .4جواز االستفسار عما يرتدد يف نفس السائل.
 .5من رشوط شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل أن يكون قائلها صادقا غري شاك وال منافق.
 .6أهل اتلوحيد ال خيدلون يف نار جهنم ،وإن دخلوها بسبب ذنوبهم؛ أخرجوا منها بعد أن يطهروا.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة باحثني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم
اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار  ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10098( :
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مومیونیکآنرس می اتکدوشےےک شائھ مخیتو مودت اور تاہمی ہدمردی
ج
یک میال سمیکرطجہکہ جت اسکا کوئ عصو ن کلیف می ہو تاہنو شارا
ج
ج
سم اسن کلیف کو مخسوس کڑ تاہ تانں طور کہ تتید ار جائہ اور نرورا سم بحار
می متیال ہو جا تاہ۔

َ ُ
َ َ ُ ُ ْ َ َ ِّ
ََ ُ
ني يف ت َواده ْيم وت َرامح ييه ْم وتعاط يف يه ْم،
مثل المؤ يمني
َ
ْ
ُْ ُ ْ ََ َ
َ
َ
ََُ َ َ
اجلس يد إذا اشتَك مينه عض ٌو تداىع هل سائ ُير
مثل
َ
َّ
َ
َّ
َ
اجلس يد بالسهر ُ
واحلّم
ي

 .282احلديث:

**

ً َُ
عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :مثل
َُ
ُ ْ َ َ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ َ
وت َع ُ
اط ِف ِه ْمَ ،مثل اجل َ َس ِد
امح ِهم
المؤ ِم ِنني يف تواد ِهم وتر ِ
ْ َ َ ُْ ُ ْ ٌ ََ َ
بالسهرَ
اَع هل َسائ ُر اجل َ َسد َّ
إذا اشتىك ِمنه عضو تد
ِ
ِ
ِ
واحل ُ َّىم».

 .282جدنت:

ن عمان نں نسی رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ:
’’مومیون یک آنرس می اتک دوشے ےک شائھ مخیت و مودت اور تاہمی ہدمردی یک
ج
ج
میال سم یک رطج ہ کہ جت اس کا کوئ عصو ن کلیف می ہو تا ہ نو شارا سم اس
ن کلیف کو مخسوس کڑ تا ہ تانں طور کہ تتید ار جائ ہ اور نرورا جسم بحار می متی ال ہو جا تا

ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

مثل املؤمنني يف رمحة بعضهم بلعض ،وتواصلهم،
وتعاونهم ،كمثل اجلسد بالنسبة إىل مجيع أعضائه،

إذا تألم منه يشء داع بقية أعضائه إىل املشاركة يف

األلم وما ينتج عنه من عدم انلوم واحلرارة.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

مومیون یک تاہم اتک دوشے ےک شائھ شققت اور ان ےک تاہمی ن علق و ن عاون یک
میال ا نشہیہج تشجسمکاتاف اعصاےک شائھن علق ہو تاہ کہاگڑاس کاکوئ جصہ
ئ
ن کلیف می متی ال ہو نو وہ دنگڑ اعصا کو ھی اس ن کلیف می شتک ہوئ یک دعوت دنیا
ہ اور اس ےس تتید ار جائ ہ اور بحار ہوجا تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > اإلسالم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ترامحهم  :املراد :رمحة املؤمنني بعضهم بعضا؛ وذلك باتلعاون ىلع اخلري والرب واتلقوى.
• توادهم  :اتلوادد :اتلواصل اجلالب للمحبة.
• تعاطفهم  :اتلعاطف :اتلعاون.
• اشتىك  :تألم مما به من مرض.

• عضو  :جزء من جمموع اجلسد اكيلد والرجل واألذن.
ً
ُ
• تداَع  :أي :داع بعضه بعضا إىل املشاركة يف األلم.
• السهر  :عدم انلوم بالليل.

• احلىم  :حرارة غريبة تشتعل يف القلب فتنبث منه يف مجيع ابلدن.

فوائد احلديث:
 .1املجتمع اإلسالِم وحدة متاكملة يف الرمحة واتلواصل واتلعاون.
 .2ينبيغ تعظيم حقوق املسلمني واحلض ىلع تعاونهم ومالطفة بعضهم بعضا.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،
الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت..

الرقم املوحد)4969( :
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جسئکسینیگدشت کو مہلتدیتا اسےکفص کو کم کڑدتا اےسرور ِقیامت
اہلل ن عایل ا نیرعسےک شائمیجگہ دنںےگ جسدن سوائاسےک

َ ْ َْ َ ُ ْ
َ
َ َّ ُ
من أنظ َر مع يرسا ،أو وضع هل ،أظله اهلل يوم
ُّ
َّ
َ
القيامة َتت ظيل عرشه يوم ال ظيل إال ظيله

 .283احلديث:

شائےککوئ اور شانن ہو گا۔

**

 .283جدنت:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل  -انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :جس ئ کسی
َ ْ َْ َ ُ ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-من أنظ َر مع ِرسا ،أو وضع هل ،نیگدشت کو مہلت دی تا اس ےک فص کو کم کڑدتا اےس رور ِقیامت اہلل ن عایل ا نی
َّ
َ َّ ُ
أظله اهلل يوم القيامة حتت ِظل عرشه يوم ال ِظل إال رعس ےک شائ می جگہ دے گا جس دن سوائ اس ےک شائ ےک کوئ اور شان
ُّ
ِظله».
ن ہوگا۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة أن انليب عليه الصالة والسالم قال:
(من أنظر معرسا) أي أمهل مديونا فقريا ،فاإلنظار
اتلأخري املرتقب جنازه .قوهل( :أو وضع عنه) أي حط

عنه من دينه ويف رواية أيب نعيم أو وهب هل .فاجلزاء:
(أظله اهلل يف ظل عرشه) أظله يف ظل عرشه حقيقة
أو أدخله اجلنة؛ فوقاه اهلل من حر يوم القيامة .وهذا

اجلزاء حيصل( :يوم ال ظل إال ظله) أي ظل اهلل ،وإنما
ُ
نظر ذلك ألنه آثر املديون ىلع نفسه
استحق الم ِ
وأراحه فأراحه اهلل واجلزاء من جنس العمل.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انوہپہ رضی اہلل عیہ نیا رہ ہی کہ ننی ﷺ ئ فماتا( :مں أنظ معشا) نعنی کسی
رعن ت مفوص کو مہلت دی۔ ’انظار‘ کا معنی ہ انسی مہلت جس می کسی جری ےک
نرورے کی جائ کا انظار کیا جائ۔ (أو وصع عیہ) نعنی اس کا کچرھ فص معاف کڑ
ن
دتا ۔ انو عنم ےس رموی جدن ت می ہ ’’أو وہت لہ‘‘ (نعنی وہ فص اُےس ہی دے
ج
ش
دتا گیا۔) اس خص یک جڑاء ن ہویگ کہ (أظلہ اہلل ف ظلہ) نعنی اہلل قیقی طور رپ اےس ا نی

رعس ےک شائ تےل جگہ دے گا اور ےس جیت می داجل کڑے گا۔ اہلل قیامت
ےک دن یک گڑمی یک شدت ےس اےس مخفوظ ر کےھ گا۔ ن تدلہ اس دن مےل گا جس دن
(نوم ال ظل اال ظلہ) سوائ اہلل ےک شائ ےک کوئ اور شان ئہی ہوگا۔ مہلت د نی
مسن
اوپ پحچ دے
واال اس جڑا کا خق اس لی ہوا کیون کہ اس ئ مفوص کو جود ا نی ر
ئ
کڑ اےس راجت دی جریابحرہ اہلل ن عایل ھی اےس راجت دے گا کیون کہ جڑا ع مل ہی یک
جتس ےس ہوا کڑئ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وادلارِم وأمحد.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ْ
ْ
ََْ
• أنظ َر ُمع ِرسا  :أم َهل وأخر.
َ
• وضع هل َ :ح َّط عنه من أصل ادلين شيئا.
َ
أظلَّ ُه اهلل َ :محاه اهلل من َح ِّر الشمس اليت تدنو من رؤوس العباد ،حىت يُلجمهم َ
العرق يوم القيامة.
•
ِ
ِ
• عرشه  :العرش هو املخلوق العظيم اذلي استوى عليه الرمحن وال يقدر قدره إال اهلل عز وجل

فوائد احلديث:

َ
القرض احلَسن ومعاملة َ
الم ِدين بلطف و ِلني.
 .1استحباب
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 .2إنظار املعرس أو الوضع عنه دينه لكه أو بعضه من اخلصال املوجبة للظالل حتت عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظله.

 .3فضل ادلائن املتسامح وما يناهل من عظيم األجر يف اآلخرة.

 .4فضل اتليسري ىلع عباد اهلل تعاىل.
 .5جواز اتلعامل َّ
بادلين.

ِّ
َ
 .6صحة تربع الوكيل إذا اكن بإذن املولك.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني
لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط 1428 ،1ه .رياض الصاحلني،
حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط،3
املكتب اإلسالِم ،بريوت1408 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى  ،مرص1356 ،ه .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4186( :
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َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ َّ
من محل علينا السًلح فليس مينا

 .284احلديث:

جسئہم رپ ہھیار ائھاتاوہ ہم میےس ئہیہ۔

**

 .284جدنت:

جرصت انو موش ٰی اشرعی  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ
فماتا’’:جس ئ ہم رپ ہھیار ائھاتا وہہم می ےس ئہی ہ۔‘‘

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -
الس َ
صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن َ َ
مح َل َعلَيْنَا ِّ
الح
ََْ
َّ
فلي َس ِمنا».
**

درجة احلديث :صحيح

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املؤمنني إخوة،

**

يتألم بعضهم أللم بعضهم اآلخر ويفرح لفرحه ،وأن
لكمتهم واحدة فهم يد ىلع من اعداهم .فيلزمهم

االجتماع والطاعة إلمامهم ،وإاعنته ىلع من بىغ
وخرج عليه؛ ألن هذا اخلارج شق عصا املسلمني،

ومحل عليهم السالح ،وأخافهم فيجب قتاهل ،حىت

يرجع ويفئ إىل أمر اهلل -تعاىل-؛ ألن اخلارج عليهم
وابلايغ عليهم ،ليس يف قلبه ،هلم الرمحة اإلنسانية،

وال املحبة اإلسالمية ،فهو خارج عن سبيلهم فليس

منهم ،فيجب قتاهل وتأديبه.

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ن نیارہ ہی کہ مومں آنرس می ئھائ ئھائ ہی کہ اتک دوشے
ع
ےکعم یک وج ےس مگی اور جوشی یک وج ےس جوس ہوئ ہی۔ ان کا کلمہ اتک اور
وہ دشمں ےک ج الف نکحان ہی۔ لہدا ان ےک لیاحماعیت اور امی یک اظاعت

الرمی ہاورجو کوئاسےکج الف ن عاوتتاجڑوجکڑے نواس(امی) یکمددکڑنں
ئ
کیون کہ اس جڑوج کڑئ واےل ئ مشلمانون یک ال ھی کو نورا ہ ،اوران ےک
ج الف ہھیار ائھاتا ہ اورائہی دراتا ہ ،لہدا اس ےس جیگ کڑتا رصوری ہ
عایل ےک جکم یک رطف لوت آئ۔ کیون کہ جڑوج کڑئ واےل
ئہان تک کہ وہ اہلل ن ٰ

اور تاعی ا نش لوگ ہوئ ہی کہ جں ےک دل می ن نوانشانت رپ شققت اور ن ہی
ملت اش المیہ یک مخیت ہوئ ہ اور ن مومیون ےک را سی ےس ن کل جےک ہوئ ہی

اس لی ان ےک شائھ ان کا کوئ ن علق ئہی ہو تا ،لہدا ان ےس قیال کڑتا اور ان یک
تادن ت کڑتا رصوری ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الفسق
الفقه وأصوهل > احلدود > حد قطاع الطريق
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً

ً

• من محل علينا السالح  :املقصود به من محل السالح؛ لقتال املسلمني أو إلرهاربهم :إما متأثرا بمنهج تكفريي ،أو منترصا دلعوة عصبية أو
ً
ً
حزبية ،أو منقادا ألمر َيعله قاصدا قتل أخيه ،أما إن محل السالح بأمر إمامه؛ لقتال اخلارجني عليه ،أو املناوئني هل بدون حق ،فهذا ال يكون
ً
حامال للسالح ىلع املسلمني ،وإنما هو حامل للسالح من أجلهم.

فوائد احلديث:
 .1حتريم اخلروج ىلع األئمة ،وهم احلاكم ،ولو حصل منهم بعض املنكر ،ما لم يصل إىل الكفر ،فإن ما يرتتب ىلع اخلروج عليهم من إزهاق
األرواح ،وقتل األبرياء ،وإخافة املسلمني ،وذهاب األمن ،واختالل ِانلظام ،أعظم من مفسدة بقائهم.

 .2إذا اكن اخلروج حمرما يف حق احلاكم اذلين يفعلون بعض املنكرات ،فكيف حبال املستقيمني العادلني؟.

 .3حتريم إخافة املسلمني بالسالح وغريه ،ولو ىلع وجه املزاح.
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املصادر واملراجع:

 1-صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م -4 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه -5 .اإلملام برشح عمدة
األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه -6 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م -7 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.

الرقم املوحد)2997( :
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َ ْ َ َ َ َ َ َّ
ُ ََََ َ َُُْ َ ْ ُ
ون
من قال :ال إيهل إيال اهلل ،وكفر بيما يعبد من د ي
َ ُُ ََ
َ َ َ ُ َُُ
اهللي ،ح ُرم ماهلَُ ،ودمهَ ،وحيسابه ىلع اهللي

 .285احلديث:

ئ
جسئال الہ االاہلل کہا اور اہللےکسوا جس ھی جرییک نروجایکجائہاسکا ان کار
کیا نو اسکا مال اور جون جڑامہو گی اور اس کا جشات اہللےکدہمہ۔
**

ً
عن طارق بن أشيم األشجيع مرفواع" :من قال ال هلإ
َُ َ ُ
ََ
ُْ
ماهل ُ
ودمه
إال اهلل ،وكف َر بما يعبَ ُد من دون اهلل حرم
وحسابُه ىلع اهلل".
ِ

ش
ظارق نں اسم ا خ عی رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
ئ
جس ئ ال الہ اال اہلل کہا اور اہلل ےک سوا جس جری یک ھی ن روجا یک جائ ہ اس کا ان کار کیا نو

اس کا مال اور جون جڑام ہو گی اور اس کا جشات اہلل ےک دہم ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -يف هذا احلديث أنه ال
يبني -صىل
ُ
ُ
ُ
حيرم قتل اإلنسان وأخذ ماهل إال بمجموع أمرين:

األول :قول ال هلإ إال اهلل -تعاىل .-اثلاين :الكفر بما
يُعبد من دون اهلل -تعاىل ،-فإذا ُوجد هذان األمران
ُّ
ُ
ً
وتفويض باطنه إىل اهلل -
ظاهرا
وجب الكف عنه
تعاىل ،-ما لم يأت بما يستحل دمه اكلردة أو ماهل كمنع
الزاكة أو عرضه اكملماطلة يف دفع ادلين.

 .285جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ اس جدن ت می اس تات یک وضاجت فما رہ ہی کہ کسی انشان کو قیل
کڑتا اور اس کا مال ےل لتیا رصف اس صورت می جڑام ہو تا ہ جت اس می دو

تا تی ترائ جا تی :اول :ال الہ اال اہلل کہیا۔ دوم :اہلل ےک سوا جں جں اسیاء یک عیادت
یک جائ ہ ان کا ان کار کڑتا۔ جت ن دونون تا تی ترائ جا تی نو اس صورت می اس

ےس ظاہی طور رپتار رہیا واجت ہوجا تا ہ اور اس ےک تاطں کا معاملہ اہلل یک س رید ہو
جا تا ہ جت تک کہ وہ کوئ انشا عمل ن کڑ ےل جس ےس اس کا جون ئہاتا جاپ ہو
جائ جتش رم تد ہوتا تا ئررھ اس کا مال ج الل ہو جائ جتش رکوہ ن دنیا تا ئررھ اس یک
ہیک رعت جاپ ہو جائ جش مالداری ےک تاوجود اس کا فص یک ادانییگ می تال
میول کڑتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :طارق بن أشيم األشجيع وادل أيب مالك سعد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• حرم ماهل ودمه ُ :منع أخذ ماهل وقتله بناء ىلع ما ظهر منه.
َّ
َ
• وحسابه ىلع اهلل  :أي أن اهلل -تعاىل -هو اذلي يتوىل حساب من تلفظ بهذه اللكمة ،فيجازيه ىلع حسب نيته واعتقاده.
• من قال ال هلإ إال اهلل  :نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها.

• وكفر بما يعبد من دون اهلل  :أنكر لك معبود سوى اهلل بقلبه ولسانه.

فوائد احلديث:
 .1أن معىن :ال هلإ إال اهلل هو الكفر بما يعبد من دون اهلل من األصنام والقبور وغريها.
 .2أن جمرد اتللفظ بال هلإ إال اهلل مع عدم الكفر بما يُعبد من دون اهلل ال ِّ
َ
حيرم ادلم واملال ولو عرف معناها وعمل به ،ما لم يضف إىل ذلك
الكفر بما يعبد من دون اهلل.

ً
ظاهرا وجب الكف عنه حىت يتبني منه ما خيالف ذلك.
 .3أن من أىت باتلوحيد والزتم رشائعه

 .4وجوب الكف عن الاكفر إذا دخل يف اإلسالم ،ولو يف حال القتال حىت يعلم منه خالف ذلك.
 .5أن اإلنسان قد يقول :ال هلإ إال اهلل وال يكفر بما يُعبد من دونه.
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 .6أن احلكم يف ادلنيا ىلع الظاهر ،وأما يف اآلخرة فعىل انليات واملقاصد.

 .7حرمة مال املسلم ودمه إال حبق.

 .8فضيلة اإلسالم حيث يعصم دم معتنقه وماهل.

 .9حتريم أخذ مال املسلم إال ما وجب يف أصل الرشع اكلزاكة ،أو تغريمه ما أتلف.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003-م .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

الرقم املوحد)6765( :
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ش
جس خصئ تدشگوئیکوجےس انریا کام رجھور دتا اسئشک کیا۔ لوگون

َ
آتﷺئفماتا کہ (اسکا کفارہن
من ردته الطرية عن حاجته فقد أرشك ،قالوا :ئدرتاقت کیا کہ اسکا کفارہ کیاہ؟ ر
فما كفارة ذلك؟ قال :أن تقول :امهلل ال خري إال ہ کہ) ئم نونکہو ’’ الل ہمال جی االجیک،وال َ ْ ِ َ
بط َکوالالہ عیک۔‘‘۔
َ
بط اال َ ْ ُ
خريك ،وال طري إال طريك ،وال هلإ غريك
پجمہ:اےاہلل!نییرطفےس ملیوایل جیےک عالوہ کوئ جی ئہی،نیے
شگونےک عالوہ کوئ شگون ئہی اورنیے سوا کوئ معیود ِپجق ئہی۔

 .286احلديث:

**

 .286جدنت:

عید اہلل نں عرمو نں العاص رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ
ش
فماتا کہ جو خص تدشگوئ یک وج ےس انریا کام رجھور دتا اس ئ شک کیا۔ لوگون ئ

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنه-
مرفواعًَ :
"من ردته ِّ
الط َ َ
رية عن حاجته فقد أرشك،

آتﷺ ئفماتا کہ(اسکاکفارہ نہ کہ)
قالوا :فما كفارة َّذلك؟ قال :أن تقول :امهلل ال خري إال درتاق تکیا کہ:اسکاکفارہکیاہ؟ ر
َ َْ
ري إال َط ْ ُ
لل
ري َك وال هلإ غريك".
خريك ،وال ط ِ
بط َک وال الہ عیک‘‘۔ پجمہ :اے اہلل!
بط ا ِ َال َ ُْ
ئم نون کہو :ا ہم ال جی اال جیک ،وال َ َْ
نیی رطف ےس ملی وایل جی ےک ع الوہ کوئ جی ئہی،نیے شگون ےک ع الوہ کوئ
شگون ئہی اورنیے سوا کوئ معیود ِپجق ئہی۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا
احلديث أن من منعه التشاؤم عن امليض فيما يعزتم
فإنه قد أىت ً
نواع من الرشك ،وملا سأهل الصحابة عن
كفارة هذا اإلثم الكبري أرشدهم إىل هذه العبارات
الكريمة يف احلديث اليت تتضمن تفويض األمر إىل

اهلل -تعاىل -ونيف القدرة عمن سواه.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
اس جدن ت می رسول اہلل ﷺ ہمی نیا رہ ہی کہ جس خص کو تدشگوئ ئ اس
کام ےس ئرھی دتا جس کا وہ ارادہ رکھیا ئھا نو اس ئ گوتا اتک رطج کا شک کیا۔ جت
ع ج
ضحان کڑام رصوان اہلل لنہم ا معی ئ اس گیاہ کتیہ ےک کفارے ےک تارے می
آت ﷺ ئ ان یک جدن ت می موجود اس مکڑم عیارت
آت ﷺ ےس نروجرھا نو ر
ر
یک رطف رہمائ فمائ جس می معا مےل کو اہلل ےک س رید کڑئ اور اس ےک ع الوہ ہ
کسی ےس ظاق ت و قدرت یک نقی کڑئ کا معنی تراتاجا تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الرشك
راوي احلديث :رواه أمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• كفارة ذلك  :يغفر إثم ما يقع من الطرية.
• ال هلإ غريك  :ال معبود ٍّ
حبق سواك.
• ردته  :منعته.

• الطرية  :يه التشاؤم بما يسمع أو يرى.

• عن حاجته  :أي غرضه اذلي عزم عليه.

• فقد أرشك  :أي أىت رشاك حيث اعتقد أن ملا تطري به تأثريا يف اخلري والرش.
• ال خري إال خريك  :أي ال يرىج اخلري إال منك دون من سواك.

83

• وال طري إال طريك  :أي أن الطري ملكك وخملوقك ال يأيت خبري وال يدفع رشا.

فوائد احلديث:
 .1إثبات رشك من ردته الطرية عن حاجته.
 .2قبول توبة املرشك.
 .3اإلرشاد إىل ما يقوهل من وقع يف اتلطري.
 .4أن اخلري والرش مقدر من اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م -2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل
 1422ـه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه -6 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف:
د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة-الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م -7 .السلسلة الصحيحة ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع،
الرياض ،الطبعة :األوىل.

الرقم املوحد)3416( :
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ً
َ َ َ
عمًل ليس عليه ُ
أمرنا فهو َرد
من ع يمل

 .287احلديث:

ش
جو خص انشا کام کڑے،جس کا جکم ہمئ ئہیدتا ،نووہرمدودہ۔
**

عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :جس ئ
ہمارے اس دنں می کوئ انسی ننی تات ابحاد یک ،جو اس می ےس ن ہو ،وہ رمدود
ش
ہ"۔ اتک اور روان ت می ہ" :جو خص انشا کام کڑے ،جس کا جکم ہم ئ

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم" :-من أحدث يف أمرنا هذا ما
ً
َ
ليس منه فهو رد " ويف رواية " َمن َع ِمل عمال ليس
ٌّ
عليه ُ
أمرنا فهو َرد".

ئہی دتا ،وہ رمدود ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لك عمل أو قول لم يوافق الرشيعة يف وجوهها اكفة؛

حبيث لم تدل عليه أدتلها وقواعدها فهو مردود ىلع

 .287جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

میفق علیہ

صاحبه غري مقبول منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > ابلدعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• أحدث  :أنشأ واخرتع.
• أمرنا  :ديننا.

• هذا  :إشارة جلالتله ومزيد رفعته وتعظيمه.

• ما ليس منه  :من ادلين ،بأن ال يشهد هل يشء من أدلة الرشع وقواعده العامة.
• فهو  :أي هذا األمر املحدث.

• رد  :مردود غري مقبول ،أي :باطل

فوائد احلديث:
 .1حكم احلاكم ال يغري ما يف باطن األمر ،لقوهل (ليس عليه أمرنا) واملراد به ادلين.
 .2ادلين مبناه ىلع الرشع.
 .3لك ابلدع االعتقادية والعملية باطلة ،كبدعة اتلعطيل واإلرجاء ونيف القدر واتلكفري باذلنوب والعبادات ابلدعية.
 .4أن ادلين ليس بالرأي واالستحسان.
 .5اإلشارة إىل كمال ادلين.
 .6رد لك حمدثة يف ادلين ال توافق الرشع ،ويف الرواية اثلانية اتلرصيح برتك لك حمدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إيلها.
 .7إبطال مجيع العقود املنيه عنها ،وعدم وجود ثمراتها املرتتبة عليها.
 .8انليه يقتيض الفساد ،ألن املنهيات لكها ليست من أمر ادلين فيجب ردها.
املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .رشح األربعني
انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.
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اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافةترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4792( :
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َ ْ ُ َ ِّ
ُ
م ُروا أبا بكر فليصل بانلاس

 .288احلديث:

**

 .288جدنت:

انو نکڑ کو جکمدو کہوہ لوگون کو ئمار رپھا تی۔

انں عرم رضی اہلل عہما ےس رموی ہ کہ جت رسول اہلل ﷺ یک ن کلیف می اضاقہ
آت ﷺ ےس ئمار ےک تارے می درتاق ت کیا گیا (کہ اےس کون
ہو گیا نو ر

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :ملا اشتد برسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وجعه ،قيل هل يف الصالة،
ِّ
فقال« :مروا أبا بكر فليُ َصل بانلاس» فقالت اعئشة

آت ﷺ ئ فماتا’’:انو نکڑ ےس کہو کہ وہ لوگون کو ئمار
رپھائ؟)۔ ر
رپھا تی۔‘‘جرصت عانش رضی اہلل عہا ئ کہا :انو نکڑ ئہت رقیق الفلت آدمی ہی۔
آت ﷺ ئ فماتا’’:ائہی کہو
وہ جت فآن رپ ھی ہی نو ائہی روتا آ جا تا ہ۔ ر

ريض اهلل عنها :-إن أبا بكر رجل رقيق ،إذا قرأِّ
القرآن غلبه ابلاكء ،فقالُ « :م ُروه فليُ َصل» .ويف رواية
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قلت :إن أبا
ُْ
مع انلاس من ابلاكء.
بكر إذا قام مقامك لم يس ِ

کہ وہ ئمار رپھا تی۔‘‘ جرصت عانش ےس رموی اتک اورجدن ت می ہ کہ :می ئ
آت یک جگہ کرھے ہون ےگ نو روئ یک وج ےس ان یک آوار لوگون
کہا :انو نکڑ جت ر

کو سیائ ئہی دے یگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا اشتد الوجع برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لم
يتمكن من إمامة انلاس أمر من عنده أن يأمر أبا

بكر -ريض اهلل عنه -باإلمامة ،واكن كثري ابلاكء
عند قراءة القرآن ،فاعتذرت اعئشة -ريض اهلل

عنها -بذلك لكن يف حديث ابلاب أنه لم يكن
بكاؤه من قراءة القرآن مقصودها األول ،بل اكن
مرادها األول خشية أن يتشاءم انلاس من أبيها،

فأظهرت -ريض اهلل عنها -خالف ما ترسه يف باطنها.
فيف رواية يف مسلم" :قالت :واهلل ،ما يب إال كراهية

أن يتشاءم انلاس ،بأول من يقوم يف مقام رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم ،"-قالت :فراجعته مرتني أوثالثا ،فقال" :يلصل بانلاس أبو بكر فإنكن
صواحب يوسف" واملراد "بصواحب يوسف" إنهن
مثل صواحب يوسف يف إظهار خالف ما يف ابلاطن،
وهذا اخلطاب وإن اكن بلفظ اجلمع فاملراد به واحدة

يه اعئشة فقط كما أن املراد بصواحب يوسف:
زيلخا فقط كذا قال احلافظ ويه زوجة عزيز مرص

آنذاك .ووجه املشابهة بينهما يف ذلك أن زيلخا
استدعت النسوة وأظهرت هلن اإلكرام بالضيافة
ومرادها زيادة ىلع ذلك وهو أن ينظرن إىل حسن

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

آت ﷺ ےک لی
جت رسول اہلل ﷺ یک ن کلیف پھ گنی اور لوگون یک امامت کڑتا ر
م
آت ﷺ ئ جکم دتا کہ
آت ﷺ ےک تراس جو لوگ موجود ئےھ ائہی ر
مک ن راہ نو ر
آت ﷺ یک جگہ رپامامت کڑنں۔ انو نکڑ رضی
وہ انونکڑ رضی اہلل عیہ ےس کہی کہ وہ ر
اہلل عیہ جت فآن تراک یک ت الوت فمائ نو ئہت روتا کڑئ ئےھ۔ عانش رضی اہلل

عیہ ئ اس شلشےل می عدر تترس کیا تاہم اس تات یک جدن ت می ہ کہ انو نکڑ رضی
اہلل عیہ کا فآن کڑئم ےک رپ ھی رپ روتا ان کا اضیل مقصود ئہی ئھا تلکہ ان کا مقصد
ض
آت رضی اہلل عہا
درا ل ن ئھا کہ کہی لوگ ان ےک والد ےس تد شگوئ ن لی۔ لہدا ر
م
ئ تاطں ےک ع الوہ تات ظاہ یک۔ شلم شنف یک روان ت می ہ کہ ائہون ئ
م
ش
ئ
کہا :چےھ نس ن تات تان رسید ھی کہ کہی ن ن ہو کہ جو خص شت ےس ئہےل رسول اہلل
ﷺ یکجگہکرھا ہواس ےسلوگتد شگوئلی۔عانش رضیاہلل عہاکہنیہی کہمی ئ
آت ﷺ ئ فماتا’’:ئم نو
آت ﷺ ےساس موصوع رپ تات یک۔ ر
دو تا تی تار ر
انعورنون یکرطج ہوجںےس نوشف علیہالش المکوواشظہ رپائھا۔‘‘رماد ن ہ کہئم

ان عورنون یک رطج ہو جں ےس نوشف علیہ الش الم کو شامیا ئھا کہ جو دل می ہ اس
گ ج
ڑج مع ےک صی عہ ےس یک گنی تاہم اس ےس
ےک پج الف ظاہ کڑ رہی ہو۔ ن تات ا ر

رماد رصف عانش رضی اہلل عہا ہی جتشا کہ نوشف وایل عورنون ےس رماد رصف رلحا
ئ
ہ۔ جاقط انں جج ئ ا نش ہی لکھا ہ۔ رلحا اس وق ت رعپ مرص یک نوی ھی۔
ان دونون ےک ماتی وج مشائہت نہ کہ رلحا ئ عورنون کو ت التا اور مہمان نواری
ئ
یکش کلمی ان یک رعت افائ یک جاال تکہاسےس اس یک رمادکچرھاور ھی اوروہ ن کہوہ
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يوسف ويعذرنها يف حمبته ،إن اعئشة أظهرت أن

سبب إرادتها رصف اإلمامة عن أبيها كونه ال يسمع
املأمومني القراءة بلاكئه ومرادها زيادة وهو أن ال

يتشاءم انلاس به ،كما رصحت بذلك يف بعض طرق
احلديث فقالت" :وما محلين ىلع مراجعته إال أنه لم

يقع يف قليب أن حيب انلاس بعده رجال قام مقامه".

نوشف علیہ الش الم ےک جسں کو م الجظہ کڑ شکی اور نون اےس اس یک مخیت می معدور
گڑدا تی۔عانش رضی اہلل عہا ئ اظہار اشی تات کا کیا کہ ا نی اتا ےس امامت دور
ر کھی ےس ان کا متشا ن ہ کہ مقیدی ان ےک روئ یک وج ےس ان یک آوار ئہی سں

ئ
شکی ےگ جت کہ ان یک رماد دراضل ن ھی کہی لوگ ان ےس تد شگوئ ن لی جتشا کہ
ائہون ئ جدن ت یک نعص دوشی رواتات می اس یک رصاجت یک ہ۔ ان کا کہیا
م
ئ
آت ﷺےستات کڑئ رپجس ےسئ آمادہکیاوہ ن ھی کہمیا دل
ہ ’’ :چےھ ر
ک ش
آت ﷺ یک
آت ﷺ ےک ن عد سی خص کا ر
اس تات کو قیول ئہی کڑ راہ ئھا کہ لوگ ر
جگہ رپ کرھا ہوتا ن رسید کڑ لی ےگ‘‘۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > درجات الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ َّ َ
َ ُ
• اشتَد  :قوي وعظم.
• قيل هل يف الصالة  :أي :من يقيمها بالقوم ويؤم بهم فيها.
• رجل رقيق  :أي :رقيق قلبه.
• مقامك  :إماما بانلاس.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة أيب بكر ريض اهلل عنه وما اكن عليه من خشية اهلل عز وجل.
 .2استحباب رقة القلب وابلاكء عند تالوة القرآن.
 .3جواز أن ينيب اإلمام رجال يلصيل بانلاس.
 .4فيه إشارة إىل أن أبا بكر ـريض اهلل عنه -هو اخلليفة من بعده -عليه الصالة والسالم-.
 .5فيه ديلل ىلع أن ابلاكء ال يبطل الصالة.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نيل األوطار -حممد بن يلع
الشواكين -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
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کڑشیےک مفا تےل می شاتآشمانونیک نشتت ا نش ہیہ جتش شاتدرہم
کسیدھال میر کےھ ہون۔

ما السماوات السبع يف الكريس إال كدراهم
سبعة ألقيت يف ترس

 .289احلديث:

**

 .289جدنت:

شل
نن
عایل یک)
رتد انں ا م رجمہ اہلل ےس روان ت ہ کہ ی ﷺ ئ فماتا کہ ’’ (اہلل ن ٰ
کڑشی ےک مفا تےل می شات آشمانون یک نشتت ا نش ہی ہ جتش شات درہم کسی

عن زيد بن أسلم -رمحه اهلل عن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -قال" :ما السماوات السبع يف الكريس إال
ُ
كدراهم سبعة ألقيت يف ت ْر ٍس".

دھال می ر کےھ ہون‘‘۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

َ
يف هذا احلديث إخبار عن عظمة الكريس والعرش،

وأن السماوات السبع ىلع ِسعتها وكثافتها ،وتباعد ما
بينها بالنسبة لسعة الكريس ،كسبعة دراهم ُوضعت

واسع ،فماذا تشغل منه؟! إنها ال تشغل منه
ماكن
يف
ٍ
ٍ
ِّ
إال ً
ً
يسريا .مع مالحظة ضعف احلديث ،ولكن
حزيا
ال شك يف عظمة الكريس والعرش.

**

اجمایل معنی:

اس جدن ت می کڑشی اور رعس یک عطمت اور اس تات کا نیان ہ کہ شانون
آشمان تاجود ان رنی وشعت و دنی نرں اور ان ےک ماتی موجود دوری ےک ،کڑشی یک
وشعت ےک مفا تےل می ا نش ہی جتش اتک وشتع جگہ رپ شات درہم رپے ہون۔

ک
اس جگہ می ن شات درہم تنی جگہ لی ےگ؟ ظاہ ہ کہ تالکل ہی ئھوری شی جگہ لی
ےگ۔ تاہم تاد رہ کہ ن جدن ت صعیف ہ التیہ کڑشی اور رعس یک عطمت می کوئ
شک ئہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
راوي احلديث :رواه الطربي.

اتلخريج :زيد بن أسلم -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ُ
ِّ
ُ
• ت ْرس  :بضم اتلاء :األرض املستديرة املتسعة ،والرتس أيضا صفحة فوالذ حتمل التقاء السيف واملراد هنا املعىن األول.

فوائد احلديث:
 .1أن الكريس أكرب من السماوات ،وأن العرش أكرب من الكريس.
 .2عظمة اهلل وكمال قدرته.
 .3أن العرش ُ
غري الكريس.
ّ
فرس الكريس ُ
بالملك أو العلم.
 .4الرد ىلع من
 .5إثبات الكريس والعرش هلل عز وجل ،وأن الك منهما جسم خملوق.
 .6رضب األمثال يف اتلعليم من األسايلب انلبوية.
املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ,دار العاصمة  ,الطبعة األوىل 1422ه تفسري ابن جرير الطربي ،انلارش :دار هجر للطباعة والنرش واتلوزيع واإلعالن،
الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م سلسلة األحاديث الضعيفة لألبلاين  ,مكتبة املعارف  ,الطبعة األوىل 1425ه
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ہ
شانونآشمان اور شانونرمی اہللیک ھییل میا نش ہی جتش ئم میےس کسییک
ہ
ھییل می رائ کادان۔

ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف
الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم

 .290احلديث:

**

 .290جدنت:

عید اہلل نں عیاس رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ ائہون ئ فماتا :شانون
ہ
ہ
آشمان اور شانون رمی اہلل یک ھییل می ا نش ہی جتش ئم می ےس کسی یک ھییل می

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال" :ما
َ ِّ
السماوات السبع واألرضون السبع يف كف الرمحن إال
َ َ ََ
كخ ْردل ٍة يف يد أحدكم".

رائ کا دان۔

**

درجة احلديث:

نقل األبلاين تصحيحه عن ابن

جدنت کا درج:

تيمية ولم يتعقبه

املعىن اإلمجايل:

خيربنا ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف هذا األثر أن
نسبة السموات السبع واألرضني السبع مع عظمهن
ََ
إىل كف الرمحن ،كنسبة اخل َ ْردل ِة الصغرية إىل كف
أحدنا ،وذلك تشبيه للنسبة بالنسبة ،وليس تشبيها
للكف بالكف؛ ألن اهلل ال يشبه صفاته يشء كما ال

يشبه ذاته يشء.

**

اجمایل معنی:

نض
سچ الیائ ئ اس جدن ت یک خنچ کو ان ِ
ں بمیہ رجمہ اہلل علیہ ےک
جواےل ےس نفل کیا ہ اور اس رپ کوئ نرصہ ئہی کیا ہ۔

انں عیاس رضی اہلل عہما اس جدن ت می نیان کڑ رہ ہی کہ شانون آشمان اور
ہ
شانون رمی تاوجود اس ےک کہ ئہت پے ہی تاہم اہلل ن عایل یک ھییل می ان یک
ہ
جیتیت ا نش ہی ہ جتش ہم می ےس کسی یک ھییل رپ رائ کا اتک رجھوتا شا دان ہو تا
ہ
ہ
ہ۔ ن نشتت یک نشتت ےک شائھ نشتنہہ ہ ن کہ ھییل یک ھییل ےک شائھ۔کیو تکہ
اہلل یک ن عایل یک جس رطج دات ےک شائھ کوئ ےس مشائہہ ئہی اشی رطج اس یک
ئ
صفات ےک شائھ ھی کوئ ےس مشائہہ ئہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
راوي احلديث :رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد لكن بلفظ" :يف يد اهلل" وابن جرير الطربي واذلهيب.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ً
ٌ
ٌ
• كخردلة  :يه حبة صغرية جدا.

فوائد احلديث:
 .1أن األرضني سبع.
 .2إثبات الكف هلل عزوجل ىلع الوجه الالئق به سبحانه.
املصادر واملراجع:

1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م -2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل
 1422ـه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه -6 .جامع ابليان يف تأويل القرآن ،املؤلف :حممد بن جرير أبو جعفر الطربي ،املحقق :أمحد
حممد شاكر ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،ـه2000 -م.
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(اہلل ن عایلیک) کڑشیرعسےکمفاتلہ می نونہجتش لوہ کا جرھ الرمیےک
کسیوشتعورعنصضجاء می رپا ہو۔

ما الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد
ألقيت بني ظهري فًلة من األرض

 .291احلديث:

**

ً
عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ما

انو در عفاری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’ (اہلل
ن عایل یک) کڑشی رعسےکمفا تےلمی نونہجتشلوہکاجرھ الرمی ےککسیوشتع

الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني

ظهري فالة من األرض".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب َ -ص َّىل َّ ُ
اَّلل َعلَيْه َو َسلَّ َم -يف حديث أيب ّ
ذر أن
ِ
الكريس مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة
حديد ُوضعت يف صحراء واسعة من األرض؛ وهذا
يدل ىلع عظمة خالقها وقدرته اتلامة.

 .291جدنت:

**

و رعنص ضجاء می رپا ہو‘‘۔

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ انو در عفاری رضی اہلل عیہ ےس رموی جدن ت می نیا رہ ہی کہ کڑشی
تاوجود ان رنی وشعت اور عطمت ےک رعس ےک مفا تےل می ا نش ہ جتش رمی ےک
کسی وشتع و رعنص ضجاء می رپا لوہ کا اتک جرھ ال ہو تا ہ۔ اس ےس رعس ےک
جالق یک عطمت اور اس یک قدرت تاہم کا علم ہو تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة يف العرش ،واذلهيب يف العلو.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• فالة  :صحراء واسعة
• الكريس  :موضع القدمني

فوائد احلديث:
 .1أن الكريس أكرب من السماوات ،وأن العرش أكرب من الكريس.
 .2عظمة اهلل وكمال قدرته.
 .3أن العرش ُ
غري الكريس.
 .4الرد ىلع من ّ
فرس الكريس ُ
بالملك أو العلم.
 .5إثبات الكريس والعرش هلل عز وجل ،وأن الك منهما جسم خملوق.
 .6رضب األمثال يف اتلعليم من أسايلب الرشيعة اإلسالمية.
املصادر واملراجع:

1-فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م -2 .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل
1422ه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه -6 .رشح العقيدة الطحاوية ،املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم –
بريوت الطبعة :اثلانية1414 - ،ه -7 .العرش وما روي فيه ،املؤلف :حممد بن عثمان ابن أيب شيبة العبيس ،حتقيق :حممد بن محد احلمود ،انلارش :مكتبة
املعال – الكويت ،الطبعة األوىل1406 ،ه.
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ُُ َُ
َُ َْ َ
َ َ َْ
ما أظن فًلنا وفًلنا يع يرفان من ديييننا شيئا

 .292احلديث:

ش
ئ
می ئہی مچھیا کہ قالن اور قالنہمارےدنںیک کوئ تاتجا نی ھی ہی۔
**

ام المؤمیی عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ”می
ش
ئ
ئہی مچھیا کہ ق الن اور ق الن ہمارے دنں یک کوئ تات جا نی ھی ہی‘‘۔ لیت نں

عن اعئشة-ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -
ُُ َُ
َُ َْ َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما أظن فالنا وفالنا يع ِرفان
َّ
َ َ ْ
من ِديِننا شيئَا» .قال الليث بن سعد أحد ُرواة هذا
احلديث :هذان الرجالن اكنا من املنافقني.

شعد جو اس جدن ت ےک راونون می ےس ہی کہی ہی کہ وہ دونون آدمی میاقق ئےھ۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
َْ
عليه وسلم -أخربها :عن رجلني وأنهما ال يع ِرفان
شيئا من دين اإلسالم؛ ألنهما اكنا يظهران اإلسالم
ُ
الكفر .وذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ويبطنان
َ
هلذين الرجلني يف غيبتهما ليس من ال ِغيبة املنيه
عنها ،بل من األمور اليت ال بد منها؛ ئلال يلتبس

ظاهر حاهلما ىلع من َيهل أمرهما .وقوهل ":ما أظن ".

الظن هنا :بمعىن ايلقني؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم-

اكن يعرف املنافقني حقيقة بإعالم اهلل هل بهم يف
سورة براءة ،وقال ابن عباس -ريض اهلل عنه":-كنا
نسيم سورة براءة :الفاضحة ،قال ابن عباس -ريض

اهلل عنه" :-ما زالت تزنل ومنهم ومنهم حىت خشينا".

 .292جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ل
آت ﷺ ئ دو لوگون ےک تارے
ام ا مؤمیی عانش رضی اہلل عہا نیا رہی ہ کہ ر
می نیاتا کہ ن دونون اش الم ےک تارے می کچرھ ئہی جا نی ،اس لی کہ ن دونون
آت ﷺ کا ان دونون
اش الم کو ظاہ کڑئ ئےھ ،جت کہ ان ےک اتدر کف ئھا۔ ر
لوگون یک عی جارصی می ان یک جامی نیان کڑتا اس عتیت ےک ررمے می ئہی آ تا
جو شنعت می ممیوع ہ ،تلکہ ن نیا تارصوری ئھا ،تاکہ ان کاظاہیجالان لوگون
آت ﷺ کا کہیا " ما أطں" ئہان گمان
رپجلط ملط ن ہو جائ جو ان ےس واقف ئہی۔ ر
م
آت ﷺ میاقفی کو جقیقت می جا نی ئےھ
نفی ےک عنی می ہ۔ اس لی کہ ر
آت کو نی ال دتا ئھا۔ انں عیاس رضی اہلل عہما فمائ
عایل ئ ر
کہ سورہ پاءہ می اہلل ن ٰ
ہی کہ ہم سورہ پاءت کو قاضحہ (رسوا کڑئ وایل) کہی ئےھ۔ رمتد فمائ ہی کہ ن

سورت تارل ہوئ رہی اور میاقفی ظاہ ہوئ رہ ،ئہان تک کہ ہمی ا نی
ئ
تارے می در ہوئ لگا (کہ کہی ہم ھی ان یک قرہشت می ن آجا تی)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > انلفاق
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يعرفان من ديننا شيئا  :أي ليسوا ىلع يشء من اإلسالم حقيقة

فوائد احلديث:

 .1جواز ِغيبَة أهل انلفاق ،حىت ال يلتبس ظاهر حاهلم ىلع من َيهل أمرهم.
 .2بيان أن بعض الظن جائز.

 .3جواز كشف حال من عرف بانلفاق.
َ
 .4الظن املنيه عنه إنما هو ظ َّن السوء باملسلم السالم يف ِدينه وعرضه.
 .5معرفة انليب _ صىل اهلل عليه وسلم – املنافقني.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .رشح صحيح ابلخاري ،البن بطال ،حتقيق:
أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض1423 ،ه.

الرقم املوحد)3866( :
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ٌ
ً
طعاما قط ً
خريا من أن يأكل من
ما أكل أحد

ک
کسیئ ا نی اہئھیککمائےسرتادہ ئہی کمائ ھی ئہی کھائ۔ اہللےک ننیدا ٔود
علیہ الشالم ا نیاہئھیککمائ کھاتا کڑئ ئےھ۔

عمل يده ،وإن نيب اهلل داود -صىل اهلل عليه
وسلم -اكن يأكل من عمل يده

 .293احلديث:

**

 .293جدنت:

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا" :دا ٔود علیہ الش الم
رصف ا نی اہئھ یک کمائ کھاتا کڑئ ئےھ"۔ مفدام نں معدنکڑت رضی اہلل عیہ ےس
روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا" :کسی ئ ا نی اہئھ یک کمائ ےس رتادہ ئہی کمائ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ُ
عليه وسلم -قال« :اكن داود -عليه السالم -ال يأكل

إال من عمل يده» .وعن املقدام بن معد يكرب -

ک
ھی ئہی کھائ۔ اہلل ےک ننی دا ٔود علیہ الش الم ا نی اہئھ یک کمائ کھاتا کڑئ ئےھ"۔

ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

قال « :ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من
عمل يده ،وإن نيب اهلل داود -صىل اهلل عليه وسلم-

اكن يأكل من عمل يده».

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن داود عليه

السالم اكن ال يأكل إال من عمل يده واكن عليه
السالم ح َرف ًّيا َُييد صناعة ُّ
ادل ُر ِ
وع وغريها من أآلت
ِ ِ

**

ض
جدن ت کا درج :ن جدن ت ان رنی دونون رواتات ےک اعتیار ےس خنچ ہ۔

اجمایل معنی:

انو ہپہ رضی اہلل عیہ یک جدن ت کو امام بحاری ئ روان ت کیا ہ۔

اجلهاد؛ فإذا اكن أنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه
عليهم :يأكلون من عمل أيديهم ،من صناعة أو

زراعة أو ريع لألغنام أو غري ذلك من األعمال ،فمن

دونهم من باب أوىل أن يعملوا يف تلك األعمال؛
ُ ُّ
يلَكفوا بها وجوههم عن سؤال انلاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري .حديث املقداد ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
َ
ْ
ْ
ال ِمق َدام بن َمع ِدي ك ِر َب -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قط  :ال غري.

فوائد احلديث:
 .1حث للمسلم ىلع العمل ،وأن يكون رزقه من كسب يده ،وثمرة جهده.
 .2فضل العمل بايلد وإن ما يبارشه الشخص بنفسه مقدم ىلع ما يبارشه بغريه.
ُ
 .3خ َّص داود باذلكر ،ألن اقتصاره يف أكله ىلع ما يعمله بيده لم يكن من احلاجة؛ ألنه اكن خليفة يف األرض كما قال اهلل تعاىل ،وإنما ابتىغ
األكل من طريق األفضل ،وهلذا أورده انليب صىل اهلل عليه وسلم يف مقام االحتجاج ،ألن ذكر الِشء بديلله أوقع يف انلفس.
َْ
َّ .4
اتلكسب ال يق َدح يف اتلولك.
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 .5االحرتاف للعمل ال يشغل عن ادلعوة ،وال يليه عن طلب العلم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ،
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني
الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال
اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،ـهاتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق
حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر ،رقمه وبوب
أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت 1379 ،ه.

الرقم املوحد)3752( :
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ئ
ئ
ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين أصيل وأنام وأصوم لوگون کو کیا ہو گیا کہوہ ا نش کہی لےگ ہی؟ می نو ئمار ھی رپھیا ہون اور سو تا ھی
ئ
ک
ک
وأفطر ،وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنِت ہون ،ھیرورہ رکھیا ہون اور ھی ئہیرکھیا اور میعورنونےس شادی ھی کڑ تا
فليس مين
ہون۔ جسئمییشتتےس گڑپ کیا اسکا مچھےسکوئ نعلق ئہی۔

 .294احلديث:

**

انس نں مالک رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ ننی ﷺ ےک ضحان می ےس کچرھ لوگ
ئ ننی ﷺ یک ار ِ
واج مطرہات ےس ننی ﷺ یک نہائ می م عمول ےک تارے می
آت ﷺ یک عیادت کا م عمول سں کڑ) ان می ےس کسی ئ کہا کہ می
نروجرھا۔ ( ر
عورنون ےس شادی ئہی کڑون گا ،کسی ئ کہا کہ می گوشت ئہی کھا ٔون گا اور کسی
ئرہن
آت ﷺ
ئ کہا کہ می نسی رپ ئہی سو ٔون گا۔ ننی ﷺ تک جت ن تات رچی نو ر
ئ اہلل ن عایل ےک جدم ونیاء ےک ن عد فماتا کہ کچرھ لوگون کو کیا ہو گیا کہ وہ ا نش کہی لےگ
ک
ک
ئ
ئ
ہی؟ می نو ئمار ھی رپھیا ہون اور سو تا ھی ہون ،ھی رورہ رکھیا ہون اور ھی ئہی
ئ
رکھیا اور می عورنون ےس شادی ھی کڑ تا ہون۔ جس ئ میی شتت ےس گڑپ کیا
اس کا مچھ ےسکوئ ن علق ئہی۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن نفرا من

أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سألوا أزواج
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن عمله يف الرس؟
فقال بعضهم :ال أتزوج النساء .وقال بعضهم :ال آكل
اللحم .وقال بعضهم :ال أنام ىلع فراش .فبلغ ذلك

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فحمد اهلل وأثىن عليه،
وقال :ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكين أصيل وأنام وأصوم
وأفطر ،وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنيت فليس

مين».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بنيت هذه الرشيعة السامية ىلع السماح واليرس،
ِّ
وإرضاء انلفوس بطيبات احلياة ومالذها املباحة ،وىلع
كراهية العنت والشدة واملشقة ىلع انلفس،
وحرمانها من خريات هذه ادلنيا .وذلا فإن نفرا من

أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم محلهم حب اخلري
والرغبة فيه إىل أن يذهبوا فيسألوا عن عمل انليب

صىل اهلل عليه وسلم يف الرس اذلي ال يطلع عليه غري

أزواجه فلما علموه استقلوه ،وذلك من نشاطهم ىلع
اخلري َو َجدهم فيه .فقالوا  :وأين حنن من رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،قد غفر اهلل هل ما تقدم من ذنبه

وما تأخر ؟! فهو -يف ظنهم -غري حمتاج إىل االجتهاد
َ
يف العبادة .ف َه َّم بعضهم يف ترك النساء ،يلفرغ للعبادة.
ً
ومال بعضهم إىل ترك أكل اللحم ،زهادة يف مالذ
َ
احلياة وصمم بعضهم ىلع أنه سيقوم الليل لكه ،ت َه ُّجدا
أو عبادة .فبلغت مقاتلهم من هو أعظمهم تقوى،

وأشدهم خشية ،وأعرف منهم باألحوال والرشائع

صىل اهلل عليه وسلم .فخطب انلاس ،ومحد اهلل،

 .294جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اس تلید تران شنعت یک تتیاد کشادیگ وآشائ اور اس تات رپ ہ کہ نفوس کو ر تدیگ یک
تراکیہ اسیاء اور جاپ لدات ےس لطف اتدور ہوئ کا مو قع دے کڑ جوس رکھا جائ۔
ش
اس تات کو تان رسید کیا گیا ہ کہ نقس کو جواہ مخواہ یکنییگ و خنی اور م شقت می متی ال کیا
جائ اور اےس اس دنیا یک ئھ النون ےس مجوم رکھا جائ۔ ننی ﷺ ےک ضحان
می ےس کچرھ لوگون کو نییک یکمخیت اور اس یک رعیت ئ اس تات رپ آمادہ کیا کہ وہ ننی
آت ﷺ یک نہائ ےک عمل ےک تارے می
ﷺ یک ارواج ےک تراس جا کڑ ر

آت
درتاق ت کڑنں حہی ان ےک ع الوہ کوئ اور ئہی جان شکیا ئھا۔ جت ائہی ر
ش
ﷺ ےکعمل کاعلم ہوانو ائہون ئ اےس ئھورا مچھاکیو تکہنییک ےک معا مےل می ان
می ئہت جرسنی اور مخیت کا جدن تراتا جا تا ئھا۔ وہ کہی لےگ کہ ہماری رسول اہلل ﷺ
بر چ
ک
ےک شا می کیا جیتیت۔ ان یک نو اہلل ن عایل ئ اگیل ر ھیل شت جظا تی معاف کڑ ر ھی
ئ
آت ﷺ کو ئہت رتادہ عیادت یک رصورت ہی ئہی ھی۔
ہی۔ ان ےک جیال می ر
ان می ےس کسی ئ ن ارادہ کیا کہ وہ عورنون کو رجھور دے گا تاکہ ہ رطف ےس نکسو
ہو کڑ عیادت کڑ شےک۔ کسی ئ دنیاوی لدات ےس کیارہ کس ہوئ ہوئ گوشت
کھائ کو رجھور د نی یک جواہس کا اظہار کیا۔ کسی ئ ن رعم کیا کہ وہ شاری شاری
ئہن
رات ئہحد اور عیادت می گڑار دتا کڑے گا۔ ان یک ن تا تی ننی ﷺ تک ر رچی جو
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وجعل الوعظ واإلرشاد اعما ،جريا ىلع اعدته

الكريمة .فأخربهم أنه يعطى لك ذي حق حقه ،فيعبد
اهلل تعاىل ،ويتناول مالذ احلياة املباحة ،فهو ينام

ويصىل ،ويصوم ويفطر ،ويزتوج النساء ،فمن رغب
عن سنته السامية ،فليس من أتباعه ،وإنما سلك

سبيل املبتدعني.

ئ
ک
آت ﷺ
نفوی می ان ےس پھ کڑ ئےھ اور جش تت ھی ان ےس رتادہ ر ھی ئےھ اور ر
ئ
عل
آت ﷺ ئ لوگون ےک
کو جاالت و شعی امور کا ھی ان ےس رتادہ م ئھا۔ ر
شا می جطیہ دتا ،اہلل ن عایل یک جدم نیان یک اور عمومی اتدار می وعط و ارشاد فماتا جتشا کہ
ئ
آت ﷺ ہ جق
آت ﷺ ئ لوگون کو نیاتا کہ ر
آت ﷺ یک عادت میارکہ ھی۔ ر
ر
ئ
۔آت ﷺ اہلل یک ھی عیادت کڑئ ہی اور ر تدیگ یک جاپ
دار کو اس کا جق د نی ہی ر
ئ
ئ
ئ
آت ﷺ سوئ ھیہیاورئمار ھی رپ ھی
لدات ےس ھیلطف اتدور ہوئہی۔ ر
ئ
ئ ک
آت ﷺ عورنون ےس ن کاج
ہی۔رورہ ھی رکھ لتی ہی اور ئہی ھی ر ھی۔ ر
عط ن
آت
آت ﷺ یک م الشان شتت ےس ارعاص کیا وہ ر
کڑئ ہی۔ جس ئ ر
ﷺ ےک ن ریوکارون می ےس ئہی ہ تلکہ وہ تدعنی لوگون ےک را سی رپ گارمن

ہ۔

ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ ّ
ُ ُ ُ َّ
ام بال َ
ْ َ ُ
السنَ ِة
اب و
اتلصنيف :عقيدة >> أصول السن ِة >> االع ِتص ِ ِ
كت ِ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• نفرا  :انلفر يف األصل من ثالثة إىل تسعة
• رغب عن سنيت  :أعرض عن طريقيت وتركها تنطعا وغلوا يف ادلين
• فليس مين  :األبلغ يف الزجر عدم تأويل هذا اللفظ وإن اكن بمجرده ال يقتيض اخلروج عن اإلسالم

فوائد احلديث:
 .1حب الصحابة ريض اهلل عنهم للخري ،ورغبتهم فيه وىف االقتداء بنبيهم صىل اهلل عليه وسلم.
ً
 .2سماحة هذه الرشيعة ويرسها ،أخذا من عمل نبيها صىل اهلل عليه وسلم وهديه.
 .3أن اخلري والربكة ىف االقتداء به ،واتباع أحواهل الرشيفة.
 .4أن أخذ انلفس بالعنت واملشقة واحلرمان ليس من ادلين يف يشء ،بل هو من سنن املبتدعني املتنطعني ،املخالفني لسنة سيد املرسلني صىل
اهلل عليه وسلم.
ً
 .5أن ترك مالذ احلياة املباحة ،زهادة وعبادة ،خروج عن السنة املطهرة واتباع لغري سبيل املؤمنني.

 .6يف مثل هذا احلديث الرشيف بيان أن اإلسالم ليس رهبانية وحرمانا ،وإنما هو ادلين اذلي جاء إلصالح ادلين وادلنيا ،وأنه أعطى لك ذي حق
حقه.
 .7السنة هنا تعين الطريقة ،وال يلزم من الرغبة عن السنة -بهذا املعىن -اخلروج من امللة ملن اكنت رغبته عنها لرضب من اتلأويل يعذر فيه
صاحبه
 .8الرغبة عن الِشء تعين اإلعراض عنه .واملمنوع أن يرتك ذلك تنطعا ورهبانية ،فهذا خمالف للرشع .وإذا اكن تركه من باب اتلورع لقيام شبهة
ىف حله ،وحنو ذلك من املقاصد املحمودة لم يكن ممنواع.
 .9فيه تقديم احلمد واثلناء ىلع اهلل عند اخلطبة والوعظ وإلقاء مسائل العلم وبيان األحاكم للملكفني  ،وإزالة الشبهة عن املجتهدين.
 .10الرتغيب يف انلاكح وترجيحه ىلع اتلخيل نلوافل العبادات.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة
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الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م
 -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة

الرقم املوحد)6078( :
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ش
جت کوئ مشلمان خص ئمار اوردکڑےک لی مشاجد می ترانیدیےک شائھآ تا
ش
عایل اسےسا نش جوس ہو تاہ جتش کسی عی موجود خصیک آمد رپ
ہ نو اہلل ن ٰ
اسےکاہل جان جوس ہوئ ہی۔

ما توطن رجل مسلم املساجد للصًلة واذلكر،

إال تبشبش اهلل هل ،كما يتبشبش أهل الغائب
بغائبهم إذا قدم عليهم

 .295احلديث:

**

 .295جدنت:

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا’’:جت کوئ
شخ
م
عایل
مشلمان ص ئمار اور دکڑ ےک لی مشاجد ی ترانیدی ےک شائھ آ تا ہ نو اہلل ن ٰ
ش
اس ےس ا نش جوس ہو تا ہ جتش کسی عی موجود خص یک آمد رپ اس ےک اہلِ جان

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ٌ
َ
عليه وسلم -قال« :ما َّ
ٌ
مسلم املساجد
توط َن رجل
ِّ
َ ْ ُ
واذلكر ،إال تَبَ ْشبَ َش ُ
اهلل هل ،كما يتَبَشبَش
للصالة
َ
ُ
َ
أهل الغائب بغائبهم إذا ق ِدم عليهم».

جوس ہوئ ہی‘‘۔

**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ِّ
املسلم اذلي يلزتم حضور املساجد للصالة واذلكر

فيها ويداوم ىلع ذلك ،فإن اهلل -تعاىل -يتبشبش هل،
ويفرح به ،كما يفرح أهل الغائب بقدوم اغئبهم ،وال
َيوز تأويل صفة البشبشة إىل الرأفة أو الرمحة أو
غريها ،بل َيب إثباتها صفة هلل تعاىل من غري

حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل،

هذا مع العلم أن البشبشة من لوازمها الرأفة والرمحة،

واهلل أعلم.

**

اجمایل معنی:

مشلمان جو ترانیدی ےک شائھ مشاجد می ئمار اور دکڑ ےک لی آ تا ہ اور ہمتش انشا
ش
عایلاس ےس ا نشمشوراورجوس ہو تاہجتشکسیعی موجود خص
کڑ تاہ ،اہلل ن ٰ
ےک آئ رپ اس ےک اہل جان جوس ہوئ ہی۔ ئہان نشاشت یک صقت یک تاوتل
شققت اور رجمت وعیہ جتش معائ ےس کڑتا درشت ئہی ہ تلکہ اس کا نعی
ئم
نع
بجنف و طیل اور نیا تکتیف و تیل ےک اہلل رع وجل ےک لی انیات کڑتا واجت

ہ تاہم اس تات کا علم ہوتا رجا ہی کہ شققت و رجمت صق ِ
ت نشاشت ےک
لوارمات می ےس ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّ َ ُ َّ ُ
ِّ َ ُ َ ُ
الصفات اذلا ِتيَّة
الصفات ِاإلل ِهيَّة >>
اتلصنيف :عقيدة >>
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

• َّ
توطن  :الزتم حضورها.
• تبشبش  :فرح به وأقبل عليه.

فوائد احلديث:
 .1فيه تبشري ملزتم املساجد ومستوطنها.
 .2إثبات صفة البشبشة هلل -تعاىل ،-ويه تقارب صفة الفرح يف املعىن.
املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة
اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين،
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حممد إسحاق َّ
املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه،
ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم.

الرقم املوحد)6336( :
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ش
میئ ش عد نں ائوقاصرضی اہلل عیہےک ن عد کسی خص کو ئہیدنکھاجسےک
ئ
می ع
اتبچھ رپ قدا ہون۔میئ
ما رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفدي
لق ننی کڑ مﷺئفماتا ہو کہ میے مان ت ر
رجًل بعد سعد ،سمعته يقول :ارم فداك أيب وأِم
اتبچھ رپ قدا
آتﷺکون کہی ہوئ سیا:نیمارتا جاریرکھ،میے مان ت ر
ر
ہون۔

 .296احلديث:

**

ُ
َّ
انليب -صىل
رأيت
عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :ما
ً
ُ َ ِّ
ُ
اهلل عليه وسلم -يفدي رجال بعد سعد سمعته يقول:
«ارم فداك أيب وأِم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب يلع -ريض اهلل عنه -أنه ما رأى انليب -صىل اهلل
ِّ
عليه وسلم -يُفدي رجال بعد سعد بن أيب وقاص -
ريض اهلل عنه ،-حيث سمع انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يقول هل يف غزوة أحد :ارم الكفار بانلبال،
أفديك بأيب وأِم .أي :أقدم أبوي؛ يلكونا فداء لك

وتسلم ،وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن انليب -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم -فدى الزبري -ريض اهلل عنه -بأبويه
يف غزوة اخلندق ،وَيمع بينهما باحتمال أن يكون

يلع -ريض اهلل عنه -لم يطلع ىلع ذلك ،أو مراده ذلك
بقيد غزوة أحد.

**

 .296جدنت:

عیل رضی اہلل عیہ نیان کڑئ ہی کہ می ئ شعد نں ائ وقاص رضی اہلل عیہ ےک ن عد
ش
کسی خص کو ئہی دنکھا ،جس ےک می علق ننی کڑئمﷺئ فماتا ہو کہ میے مان
ت ب
آت ﷺ کو ن کہی ہوئ سیا:نیمارتا جاری رکھ،
ات چھ رپ قدا ہون۔ می ئ ر
ر
ات بچھ رپ قدا ہون۔
میے مان ت ر

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ع
ئ
آت ئ شعد
یل رضی اہلل عیہ نیا رہ ہی کہ ا ھون ئ ننیﷺ کو ئہی دنکھا کہ ر
ک
ات بچھ رپ فتان! عیل
نں ائ وقاص ےک ن عد سی ےک لی ن کہا ہو کہ میے مان ت ر
رضی اہلل عیہ ئ ننیﷺ کو رعو ٔہ اجد می ن کہی سیا کہ کفار رپنی اتداری کڑئ رہو،
ن
میے مان ت ب
ات کو ت رتس کڑ تا ہون کہ وہ
ات چھ رپ فتان!۔ عنی می ا نی مان ت ر
ر
ض
خ
م
ن
ن
اوپ قدا ہون اور نو خفوظ رہ۔ التیہ چ جدن ت می آتا ہ کہ نی ﷺ ئ
نیے ر
ئ
رعو ٔہ جیدق ےک مو قع رنی رضی اہلل عیہ ےک لی ھی ا نی والدنں ےک قدا ہوئ یک
تاتکہی۔ اندونوناجادن ت یکنظتیقاساحمالےک شائھ ہوئہ کہ ہوشکیا ہ
کہ عیل رضی اہلل عیہ کو اس کا علم ن ہو تائررھان یک رماد نطور جاص رعو ٔہ اجد ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَّة يف َّ
الص َ
َّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ُ َ ِّ
• يفدي  :يقول هلُ :جعلت فداك.

فوائد احلديث:
 .1فيه من الفقه استحباب الرِم.
ُ
ً
 .2أبوا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكنا اكفرين؛ وذللك فدى سعدا بهما ،ونيه عن االستغفار لوادلته.
 .3فيه فضيلة عظيمة لسعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة:
السابعة  1323ه .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،حيىي بن هبرية اذلهيل الشيباين ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.

الرقم املوحد)11195( :
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ما غرت ىلع أحد من نساء انليب -صىل اهلل

م
ئ
ننیﷺیکئمام نونون می جتنیعیت چےھ جدبحہرضی اہللعہاےسآئ ھی،
ئ
ک
ئ
اننی کسی اورےس ئہیآئ ھی جاال تکہ ائہی میئ ھیدنکھا ھین ئھا،لیک

عليه وسلم -ما غرت ىلع خدجية -ريض اهلل
عنها ،-وما رأيتها قط ،ولكن اكن يكرث

آتﷺانکادکڑ نکیتفماتا کڑئ ئےھ۔
ر

ذكرها

 .297احلديث:

**

ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :ما ِغ ْرت ىلع
ُ
أحد من نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما ِغ ْرت
ىلع خدَية -ريض اهلل عنها ،-وما رأيتها قط ،ولكن
ْ
َّ َ
اكن يُكرث ِذك َرها ،وربما ذبح الشاة ،ثم يُقطعها
َ ُ
أَ ْع َض ً
اء ،ثم يبْ َعث َها يف َص َدائِ ِق خدَية ،فربما قلت هل:
كأن لم يكن يف ادلنيا إال خدَية! فيقول« :إنها اكنت
َ
َ ْ
واكنت واكن يل منها َو ٌدل» .ويف رواية :وإن اكن َيلذبَ ُح
َ َ
َّ
الش َ
اء ،فيُهدي يف خالئِ ِل َها منها ما ي َ َس ُع ُه َّن .ويف رواية:
َ
َّ َ
اكن إذا ذبَ َح الشاة ،يقول« :أرسلوا بها إىل أصدقاء
ْ
استَأ َذنَ ْ
خدَية» .ويف رواية :قالتْ :
ت هالة بنت خويدل

ج
ام المؤمیی عانش رضی اہلل عھا فمائ ہی کہ ننی ﷺ یک ئمام نونون می تنی عیت
م
ئ
ئ
چےھ جدبحہ رضی اہلل عہا ےس آئ ھی ،اننی کسی اور ےس ئہی آئ ھی جاال تکہ ائہی می
ئ
ک
آت ﷺ ان کا دکڑ نکیت فماتا کڑئ ئےھ۔
ئ ائہی ھی دنکھا ھی ن ئھا ،لیک ر
ک
آت ﷺ جت ھی نکڑی د بچ کڑئ نو اس ےک نکڑے نکڑے کڑ ےک جدبحہ رضی
ر
ئ
ھ
ن
ک
ج
ہ
آت ﷺ ےس نی  :تش دنیا
اہلل عہا یک ملی والیون کو ی خی ئےھ۔ نشا اوقات می ر

آت ﷺ فمائ
می جدبحہ رضی اہلل عہاےک سوا کوئ عورت ہ ہی ئہی! اس رپ ر
کہ "وہ انسی ئھی اور انسی ئھی اور ان ےس میی اوالد ہ"۔ اتک اور روان ت می
ک
آت ﷺاگڑ ھینکڑی د بچکڑئنو ان ےسمیلمخیتر کھیوایلجوا تیکو
ہ کہ ر
ئ
اس می ےس انیا ہدن ھ ینخی جو ان ےک لی کاف ہو جا تا۔ اتک اور روان ت می ن الفاظ
ک
آت ﷺ جت ھی نکڑی د بچ کڑئ نو فمائ کہ " ن جدبحہ یک شہیلیون ےک
ہی کہ ر

أخت خدَية ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
فارتَ َ
فعرف استئذان خدَيةْ ،
اح ذللك ،فقال« :امهلل

اہن ئرہنحرادو"۔ اتک اور روان ت می ہ ،عانش رضی اہلل عھا فمائ ہی کہ جدبحہ رضی
اہلل عہا یک ئہں ،اہلہ نت جوتلد ئ اتک رمنیہ رسول اہلل ﷺ ےک تراس آئ یک
ت
آت
آت ﷺ کو جدبحہ رضی اہلل عہا کا اجارت مانگیا تاد آگیا ،ر
اجارت ما یگ نو ر
ﷺجوس ہو ا ئےھ اور فماتا "اہلل! ن نو اہلہ نت جوتلد ہی"۔

هالة بنت خويدل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تقول اعئشة -ريض اهلل عنها :-ما ِغ ْرت ىلع أحد من

نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مثلما غرت ىلع
ُ
خدَية -ريض اهلل عنها ،-ويه أوىل زوجات انليب -
صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد توفيت قبل أن تراها

اعئشة ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املدينة
إذا ذبح شاة أخذ من حلمها وأهداه إىل صديقات

خدَية -ريض اهلل عنها ،-ولم تصرب اعئشة -ريض
اهلل عنها -ىلع ذلك ،فقالت :يا رسول اهلل ،كأن لم
يكن يف ادلنيا إال خدَية .فذكر -صىل اهلل عليه

وسلم -أنها اكنت تفعل كذا ،وتفعل كذا ،وذكر من

خصاهلا -ريض اهلل عنها .-وأضاف -صىل اهلل عليه

 .297جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ج
ا ُُم المؤمیی عانش رضی اہلل عھا فمائ ہی کہ ننی ﷺ یک ئمام نونون می تنی عیت
م
ئ
ئ
چےھ جدبحہ رضی اہلل عہا ےس آئ ھی ،اننی کسی اور ےس ئہی آئ ھی ،اور وہ ننی ﷺ
یک شت ےس ئرہیل نوی ئھی ،عانش رضی اہلل عھا ےک ائہی دنکھی ےس قیل ہی ان کا

انفال ہوج رکا ئھا ،ننی ﷺ کا مدنیہ ظتیہ می ن م عمول ئھا کہ جت کوئ نکڑی د بچ
ئ
فمائ نو جدبحہ رضی اہلل عھایک شہیلیون ےک اہن اس ےک کچرھ گوشت کاہدن ھ ینخی ،

عانش رضی اہلل عھا پداشت ن کڑترا تی اور کہہ دتا کڑ تی :اے اہلل ےک رسول!انشا
آت
لگیا ہ کہ جدبحہ رضی اہلل عہا ےک سوا دنیا می کوئ اور جانون ہی ئہی۔ جریابحرہ ر
ﷺ نفمائ کہوہ ا نش کڑئ ئھی ،نونکڑئئھی اور ام المؤمیی رضی اہللعہا یک
آت ﷺ اس مخیت ،ئ نریاہ رنیار اور انہائ گرہی
جونیان دکڑ فمائ۔ نی ر
م
ن
ئ
وا سییگ ےک رار می رور ن ریدا کڑئ ہوئ فمائ کہ "ان ےس چےھ اوالد ھی ہ"۔
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ً
ً
مؤكدا َّ
رس هذا احلب والود واالرتباط
وسلم -أيضا

العميق" :واكن يل منها ودل" وأوالده أربع بنات وثالثة
ً
أوالد لكهم منها إال ً
ودلا واحدا هو إبراهيم -ريض اهلل

عنه ، -فإنه اكن من مارية القبطية اليت أهداها إيله
ملك القبط .وجاءت مرة هالة بنت خويدل أخت

خدَية -ريض اهلل عنهما ،-فاستأذنت فاكن
استأذانها شبيها بصفة استئذان خدَية لشبه صوتها
بصوت أختها فتذكر خدَية بذلك ،ففرح بذلك ُ
ورس

-صىل اهلل عليه وسلم.-

مارن قیطیہ رضی اہلل عہا ےک نطں ےس ن ریدا ہوئ واےل فر تد ،اپاہم رضی اہلل عیہ
آت ﷺ یک جملہ رجار لڑکیان اور تی لڑےک،جدبحہ رضی اہلل عہا ہی ےس
ےک سوا ر
ق
ئےھ اور مارن قیطیہ رضی اہلل عہا کو یطی تادشاہ ئ ننی ﷺ کو ہدن می دتا ئھا۔ اتک
رمنیہ جدبحہ رضی اہلل عہا یک ئہں ،اہلہ نت جوتلد رضی اہلل عہما نشنف ال تی اور گرھ
می آئ یک اجارت ظلت یک اور ان ےک اجارت ما نگی کا اتدار ،جدبحہ رضی اہلل عہا
جت ئ
آت ﷺ
ےک اجارت ما نگی جتشا ئھا کیو تکہ ان یک آوار ،ان یک ئہں سی ھی ،جریابحرہ ر
آت ﷺ می جوشی و مشت ےک
کو اس ےس جدبحہ رضی اہلل عہا یک تاد آگنی نو ر
جدتات امید آئ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > آل ابليت > فضل آل ابليت
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :متفق عليها .الرواية اثلاثلة :متفق عليها .الرواية الرابعة :متفق عليها.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• َما ِغ ْر َت  :الغرية يه األنفة واحلمية.
َ
• وما َرأيتُها ق ُّط  :لم يقع نظرها عليها وذلك تلقدم وفاتها.

• صدائق  :مجع صديقة.
• إ َّن َها َاكنَ ْ
ت واكنت  :يثين عليها بأفعاهلا.
ِ
َ َ
َ
• خالئِ ِلها  :مفرد خليلة ،ويه الصديقة املخلصة.
َ َ ُ ُ َّ َ
يه َّن.
• يسعهن  :يك ِف ِ
َ
َ
ْ َْ َ َ
اس ِتئذان خ ِدَيَة  :أي تذكر عند استئذانها استئذان خدَية.
• ف َع َرف
َ َْ َ َ
َّ
هش ملجيئها ُ َّ
ورس؛ تلذكره به خدَية وأيامها اجلميلة.
اح ِذللِك :
• فارت

فوائد احلديث:

 .1بيان فضل أم املؤمنني خدَية بنت خويدل -ريض اهلل عنها ،-وحمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلا ،ووفاؤه ذلكراها؛ ل ِ َما اكن هلا من فضل
ووفاء.

 .2ثبوت الغرية وأنها غري مستنكرة من النساء الفاضالت.
ً
ً
الم َ
 .3من اخلصال ُ
ح َّببة يف املرأة أن تكون ودودا ولودا؛ فذللك أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بالزواج منها.
 .4كرثة اذلكر تدل ىلع كرثة املحبة ،وذللك اكن شعار املحبني هلل رب العاملني أنهم من اذلاكرين اهلل ً
كثريا واذلاكرات.
 .5ينبيغ ىلع املسلم أن حيفظ عهد زوجته وصاحبه ومعارشه ويرَع ُو َّد ُه ًّ
حيا وميِّتًا بتذكره واثلناء ىلع خصال اخلري اليت اكنت فيه وإكرام معارفه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفورى ،دار
الكتب العلمية ،بريوت .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض
الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط،1
كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
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بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3140( :

105

ما غرت ىلع نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-میئ ننیﷺیکارواج مطرہات میےسکسی رپرشک ئہی کیا سوائ
جرصتجدبحہرضی اہللعہاےک جاال تکہ میئ انکو ئہی تراتا۔ ام المؤمیی
إال ىلع خدجية ،وإين لم أدركها ،قالت :واكن
ب
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذبح
آتﷺفمائ کہ
فمائ ہی کہ رسول اہللﷺ جت نکڑید چ کڑئ ئےھ نو ر
ئ
الشاة ،فيقول :أرسلوا بها إىل أصدقاء خدجية
”اسکا گوشت جرصتجدبحہرضیاہلل عہایکشہیلیون کو ھنچدو“۔

 .298احلديث:

**

ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ما ِغ ْرت ىلع نساء
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال ىلع خدَية ،وإين لم
ُ
أدركها ،قالت :واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

اُم المؤمییعانش رضیاہلل عہافمائ ہی کہمیئننیﷺ یک ارواجمطرہاتمی
ےس کسی رپ رشک ئہی کیا سوائ جدبحہ رضی اہلل عہا ےک جاال تکہ می ئ ان کو ئہی
ب
ل
آت
تراتا۔ اُم ا مؤمیی فمائ ہی کہ رسول اہلل ﷺ جت نکڑی د چ کڑئ ئےھ نو ر
ئ
ﷺ فمائ ”اس کا گوشت جدبحہ رضی اہلل عہا یک شہیلیون کو ھنچ دو“۔ اُم المؤمیی
فمائ ہی کہ می اتک دن عصہ می آگنی اور می ئ کہا جدبحہ جدبحہ ہی ہو رہی ہ ،نو
رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ”میے دل می ان یک مخیت دایل جا جریک ہ“۔

وسلم -إذا ذبح الشاة ،فيقول« :أرسلوا بها إىل أصدقاء
ُ
فقلت :خدَية ،فقال
خدَية» ،قالت :فأغضبتُه يوما،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إين قد ُرزقْ ُ
ت
ِ
ُح َّبها».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها ما اغرت ىلع أحد
من نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال ىلع خدَية

ريض اهلل عنها ،-مع أن خدَية ماتت قبل أن تزتوجاعئشة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذبح الشاة أرسل بها
ُ
إىل صديقات خدَية ،فأغضبت اعئشة انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يوما ،وقالت هل إنه يكرث من ذكر

 .298جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

آت ﷺ یک ارواج می ےس کسی رپ عیت
عانش رضی اہلل عہا فمائ ہ کہ میئ ر
آت ﷺ یک مچھ ےس شادی
ئہی کھائ ،سوائ جدبحہ رضی اہلل عہا ےک ،جاال تکہ وہ ر
ئ
آت ﷺ جت نکڑی د بچ کڑئ نو اےس جدبحہ
کڑئ ےس ئہےل ہی قوت ہوگنی ھی۔ ر
ئ
یک شہیلیون ےک تراس ھ ینخی ئےھ۔ اتک دن عانش رضی اہلل عہا عصہ ہو تی اور فماتا کہ
آت ئ فماتا ’’ اہلل ئ میے دل می
آت جدبحہ کا دکڑ ئہت رتادہ کڑئ ہی۔ ر
ر
ان یک مخیت دایل ہ‘‘ ۔

خدَية ،فأخربها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

أن اهلل قد رزقه حبها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَّة يف َّ
الص َ
َّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ْ ُ ُُُْ
ُ
• ما غرت  :أي :ما ِغ ْرت مثل اليت ِغرتها ،أو مثل غرييت عليه ،والغرية :احل َ ِم َّية َواألنف.

فوائد احلديث:

 .1الغرية من النساء مسموح هلن فيها ،وغري منكر من أخالقهن ،وال معاقب هلا؛ ملا ُجبلن عليه من ذلك ،وأنهن ال يملكن أنفسهن عندها،
وهلذا لم يزجر انلىب -عليه الصالة والسالم -اعئشة وال رد عليها ،واكن ذلك من اعئشة يف حال صغر سنها.
 .2يف احلديث فضيلة ظاهرة خلدَية -ريض اهلل عنها ،-وأنها من أحب انلاس إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
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 .3فيه ما اكن عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -من الوفاء.

 .4فيه ما اكن عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -من الكرم واإلنفاق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .إكمال املعلم
بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه،
1998م.

الرقم املوحد)11175( :
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م
ان لوگون کا جوف کتشاہ؟ خکم (واضچ) نصوص سں کڑ ان رپرقت ظاری ہو جائ
ت
ہ اور جت کوئ متشان نصوص شتی ہی نو ہالک ہو جائ ہی (نعنی ان کارکڑ یتنھی

ما فرق هؤالء؟ جيدون رقة عند حمكمه،
ويهلكون عند متشابهه

 .299احلديث:

ہی )

**

انں عیاسرضی اہلل عہماےس روان ت ہ کہ:ائہون ئ اتکآدمیکودنکھا کہجت
اس ئ اہلل یک صفات ےک تارے می ننی ضیل اہلل علیہ وشلم یک اتک جدن ت سنی نو -
نطور ان کار  -اس رپ جرھجرھی ظاری ہو گنی۔ نو ائہون ئ فماتا:ان لوگون کا جوف
م
کتشا ہ؟ خکم (واضچ) نصوص سں کڑ ان رپ رق ت ظاری ہو جائ ہ اور جت کوئ
ت
متشان نصوص شتی ہی نو ہ الک ہوجائ ہی (نعنی ان کار کڑ یتنھی ہی )

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه رأى رجال
ْ َ َ
انتَفض ملا سمع حديثا عن انليب صىل اهلل عليه وسلم
َ ُ
يف الصفات -استناكرا ذللك– فقال" :ما ف َرق هؤالء؟
ُْ َ
َّ ً
َ َ
َْ ُ َ
ويه ِلكون عند ُمتشابِ ِه ِه" .
َيدون ِرقة عند حمك ِم ِه،
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ينكر ابن عباس -ريض اهلل عنهما -ىلع أناس ممن
ٌ
حيرض جملسه من اعمة انلاس حيصل منهم خوف
عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات

ويرتعدون استناكرا ذللك ،فلم حيصل منهم اإليمان
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه
الواجب بما صح عن رسول اهلل -صىل
َّ
َو َسل َم -وعرفوا معناه من القرآن وهو حق ال يرتاب
فيه مؤمن ،وبعضهم حيمله ىلع غري معناه اذلي أراده

اهلل فيهلك بذلك.

 .299جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

م
انں عیاس رضی اہلل عہما ان رنی حلس می عوام الیاس می ےس جارص ہوئ واےل
ا نش لوگون رپ نکی کڑ رئ ہی جو اہلل یک صفات ےک تارے می کوئ جدن ت شتی ہی
ک
نو جوف می متی ال ہو جائ ہی اور نطور ان کار ان رپ یرک رنی ظاری ہو جائ ہ۔ جریابحرہ وہ
ض
لوگ اس جری رپ واجت ائمان ئہی ر کھی جو رسول ضیل اہلل علیہ وشلم ےس خنچ تانت
ہ اور ائہون ئ اس ےک معنی کو فآن ےس جان لیا ہ۔ جو کہ پجق ہ جس می
م
کوئ مومں شک ئہی کڑ شکیا۔اور نعص اےس اس معنی رپ چمول کڑئ ہی جو اہلل یک
رماد ئہی ہ ،جس یک وج ےس وہ ہ الک ہوجا تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > الكتاب (القرآن)
راوي احلديث :رواه عبد الرزاق وابن أيب اعصم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• انتفض  :ارتعد.
• فقال  :أي :ابن عباس.
• ما  :استفهامية.

• هؤالء  :يشري إىل أناس حيرضون جملسه من اعمة انلاس.
• رقة  :يلنا وقبوال.

• حمكمه  :ما وضح معناه فلم يلتبس ىلع أحد.
• متشابهه  :ما اشتبه عليهم فهمه.

• استناكرا ذللك  :أي استناكرا حلديث الصفات ،إما ألن عقله ال حيتمله ،أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره.
• ما فرق هؤالء  :بتخفيف الراء :ما اذلي أخاف هؤالء؟
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• رقة عند حمكمه  :ميال وقبوال ،واملحكم هو الواضح.

• يهلكون عند متشابه  :ينكرون ما يتشابه عليهم معناه ،أي خيىف عليهم.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها حبرضة عوام انلاس وخواصهم من باب اتلعليم.
 .2أن من رد شيئا من نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من اهلالكني.
 .3اإلنكار ىلع من استنكر شيئا من نصوص الصفات.
 .4وجوب إنكار املنكر.
 .5وجوب اإليمان بأسماء اهلل وصفاته.
املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه امللخص يف رشح كتاب
اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ,دار العاصمة  ,الطبعة األوىل 1422ه كتاب السنة البن أيب اعصم ومعه ظالل اجلنة لألبلاين ,املكتب اإلسالِم ,ط4
1419

الرقم املوحد)3376( :
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ُ
ْ ُ
َ
َْ َُ
ما مينك ْم من أح ٍد إال وقد كتي َب مقعده من
َّ
َْ َُ
انلَّار ومقعده من اجلنة

 .300احلديث:

ش ج
ئم میےسہ اتک خص کا ہنم اورجیت کا ئھکاتا لکھدتا گیاہ
**

ُ َّ
ََ
َ
يع
عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :كنا يف جنازة يف ب ِق ِ
َ َ َ َ َ
الغ ْرق ِد ،فأتانا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ْ َ َ ٌ َ َ َّ
ََ َ َ َْ
رصة فنك َس وجعل
فق َعدَ ،وق َعدنا َح ْوهل ومعه ِخم
َْ ُ
ْ
ْ ُ
ك ْم من َ
ك ُ
خ َ َ
أح ٍد إال
رصتِ ِه ،ثم قال« :ما ِمن
ت بِ ِم
ين
ُ
ْ
ْ
َّ
انلار َ
وقد كت َ
ب َمق َع ُده من َّ
ومق َع ُده من اجلنة» فقالوا:
ِ
َ َّ ُ
َ
َ
يا رسول اهلل ،أفال نت ِلك ىلع ِكتابِنا؟ فقال« :اعملوا؛
َ ٌّ
ُ
لك ُميَ َّ ٌ
رس ملا خ ِل َق هل »...وذكر تمام احلديث.
ف

عیل رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ ہم لوگ نقیع الرعقد می اتک جیارے می شتک ئےھ۔
ہ ئ
ض
شل
آت
رسول اہلل یل اہلل علیہ و م ہمارے تراس نشنف الئ اور تتنھ گی۔ م ھی ر
ئ
آت ﷺ ئ شجھکاتا اور
آت ےک تراس اتک رجرھی ھی ،ر
ےک گڑد تتنھ گی۔ ر
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا'' :ئم
رجرھی ےس رمی کو کڑتدتا شوع کڑدتا۔ ئررھ ر
ش
ج
می ےس ہ اتک خص کا ہنم اورجیت کا ئھکاتا لکھ دتا گیا ہ۔‘‘ لوگون ئ رعص
کیا :اے اہلل ےک رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم! کیا ہم ا نی لکےھ ہوئ رپ ئرھوشا ن
ش
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا” :عمل کڑو ،اس لی کہ ہ خص کو اشی
کڑلی؟ ر
م
عمل یک نوقیق ہویگ جس ےک لی وہ ن ریدا کیا گیا ہ۔ ۔ ۔“۔ (اس ےک ن عد کمل
جدن ت دکڑ یک)

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف جنازة أحدهم يف
َ
َمقربة أهل املدينة ،فق َعد انليب -صىل اهلل عليه
َّ
وسلم -بني أصحابه ،واكن بيده عصا ،فنَكس رأسه
وطأطأه إىل األرض اكملتفكر املهموم ،وجعل ينكش

األرض بالعصا ،ثم قال :إن اهلل -تعاىل -قد كتب
َّ
اجلنة ويف َّ
انلار.
مقادير انلاس وكتب مقاعدهم يف
فلما سمعوا ذلك من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

قالوا :ما دام أنه قد سبق القضاء والقدر؛ بأن الشيق

شيق ،وأن السعيد سعيد ،وأن اذلي يف اجلنة يف اجلنة،
واذلي يف انلار يف انلار ،فما دام األمر كذلك ،أال نرتك

العمل؛ ألنه ال فائدة يف السيع ،فإن لك يشء مكتوب
َ َّ
ُ
ومقدر .فأجابهم بقوهل :اعملوا وال تتلكوا ىلع ما قدره
اهلل من خري أو ٍّ
رش ،بل اعملوا بمقتىض ما أمرتم به
ُ
وانتهوا عما نهيتم عنه ،فإن اجلنة ال تأيت إال بعمل
وانلار ال تأيت إال بعمل ،فال يدخل انلار إال من عمل

بعمل أهل انلار وال يدخل اجلنة إال من عمل بعمل
َ ٌّ
رس ملا ُخل َق هل من َخ ْري أو َ ٍّ
لك ُميَ َّ ٌ
رش ،فمن
أهل اجلنة ،ف
ِ
ٍ
اكن من أهل السعادة يرسه اهلل لعمل أهل السعادة،

 .300جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ض
حان کڑام  -رضی اہلل عہم  -اتک ضحائ ےک جیارہ می اہل مدنیہ ےک قیسیان می
ٔ
ض
شل
آت
ئےھ۔ ننی یل اہلل علیہ و م نشنف الئ اور ضحان ےک درمیان تتنھ گی۔ ر
ئ
ع
آت ﷺ ئ کسی مگی ،قکڑمید یک رطج انریا ش
ےک اہئھ می اتک رجرھی ھی۔ ر
میارک جھکا لیا اور رجرھی ےس رمی کو کڑتدئ لےگ ،ئررھ فماتا :ت ال سیہ اہلل ئ لوگون
ج
یک نفدپنں اور جیت اور ہنم می ان ےک ئھکائ لکھ دئ ہی۔ جت ضحان ئ ننی
ضیل اہلل علیہ وشلم ےس ن سیا نو رعص کیا کہ جت نفدپ می ن تات لکھ دی گنی ہ کہ
جہ
ج
تدبخت پا ہوگا اورنیک بخت اجرھا ہوگا ،نی جو تنی ہ جیت می جائ گا اور نمی
ج
ہنم می رہ گا ،جت معاملہ انشا ہنو کیون ن ہم عمل کڑتا رجھوردنں۔ اس لی کہ
کوش کڑئ کا کوئ قاتدہ ئہی ہ ،کیون کہ ہ جری لکھ دی گنی ہ اور مفدر کڑ دی
وآت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ائہی جوات د نی ہوئ ارشاد فماتا:
گنی ہ۔ ن ر
اعمال ابحام د نی رہو اور جو اہلل ئ اجرھا تا پا مفدر کڑدتا ہ اس رپ اعماد کڑےک ن
تتنھ جا ٔو ،تلکہ جس کا جکم دتا گیا ہ اس ےک مظانق عمل کڑو اور جس ےس روکا گیا ہ
ج
اس ےس تاررہو۔کیون کہ جیت عمل ہی ےک درن عہ جاضل ہویگ اور ہنم می عمل ہی
جہ
ش ج
ےک شتت جاتا رپےگا۔ جریابحرہ رصف وہی خص ہنم می جائ گا جو نمیون کا کام
ش ج
کڑے گا اور رصف وہی خص تنی ہوگاجو جیتیون واےل اعمال ابحام دے گا۔ ۔ہ
ش
خصکو اس یک نفدپ ےک مظانق ہی اجرھائ تا پائ یک نوقیق ملنی ہ۔ نرس جو نیک بخیون
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ومن اكن من أهل الشقاوة يرسه اهلل لعمل أهل

الشقاوة.

می ےس ہو تا ہ اس ےک لی اہلل نیک بخیون ےک اعمال آشان کڑ دنیا ہ اور جو
تدبخیون می ےس ہو تا ہ اس ےک لی اہلل تدبخیون ےک اعمال آشان کڑ دنیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ
َ
الع َضاةَ ،
والغ ْرقَد :نوع من شجر َ
َ
الطلح ِّ ،
والع َضاة :شجر هل شوك مثلَ :
والسدر.
يع الغ ْرقد  :مقربة أهل املدينة،
• ب ِق ِ
ْ َ ٌَ
َْ
• ِخمرصة  :عصا ذات رأس ِمعوج.
َ َّ
• نك َس  :خفض رأسه وطأطأه إىل األرض ىلع هيئة املهموم.
َْ ُ ُ َْ ُ
• ينكت  :ينكش يف األرض.
َ ُ
ِّ
• ن َّت ِلك  :من االتكال ،وهو :االعتماد ىلع ما هو مكتوب.
• ِكتَابِنَا  :مكتوبنا السابق من السعادة وضدها.
ُ
• ُميَ َّ ٌ
رس ملا خ ِل َق هل  :أن اإلنسان خلق يلعمل والعمل اذلي يريده ميرس هل ،سواء اكن خريا أو رشا ،فالسعداء يسريون يف درب السعادة ،واألشقياء
يسريون يف درب الشقاوة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب املو ِعظة ىلع القرب.
 .2جواز القعود يف املقربة برشط أن ال يؤذوا األموات جبلوسهم ىلع قبورهم.
ً
 .3إثبات القدر ،وأن لك يشء مكتوب ومقدر قبل أن يقع ،وإثبات اإلرادة لإلنسان ،وأن ما يريده ويفعله يقع موافقا إلرادة اهلل -تعاىل-.
 .4اهلل -عز وجل -يُيَ ِّرس من سبق يف علمه أنه من أهل السعادة إىل عمل أهل السعادة ،ومن اكن من أهل الشقاوة يُيَ ِّرسه لعمل أهل الشقاوة.
 .5ال َيوز االحتجاج بالقدر ىلع املعايص ،وذلك ألن العبد ما اكن يعلم قبل عمله ما سيكون ،ولكن باختياره وفعله ظهر هل ما اكن قد سبق يف
ِعلم اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني،
تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء
اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلني،
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح
تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د.
عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة األوىل  1417 ،ـه1997 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)8869( :
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َ
َّ
ُ َ ِّ
ما مين صاحب ذهب وال ف يضة ال يؤدي منها
َّ
ُ ِّ َ ْ
َ َ ُ
حقها إال إذا اكن يوم القيامة صفحت هل صفائ يح
َُ
َّ ُ ْ
من نار ،فأ ْح ي َ
ِم عليها يف نار جهنم ،فيكوى بها
َ ُ َ ُ
ُ
وظهره
جنبه وجبينه

 .301احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ِمن صاحب ذهب ،وال
َّ
َ ِّ
َّ
فِضة ،ال يُؤدي منها حقها إال إذا اكن يوم القيامة
َ
َُ ْ
ح ْ
ُص ِّف َ
حَِ
يم عليها يف نار
ت هل َصفائِ ُح من نار ،فأ
َّ ُ ْ
ُ َّ
َ
وج ُ
كوى بها َجنبُهَ ،
وظهره ،لكما بَ َردت
بينه،
جهنم ،في
ُ
أ ِعيْ َدت هل يف يوم اكن ِمقداره مخسني ألف سنة ،حىت
َ
َ
ُْ َ
يقىض بني ال ِعباد ف َريى َس ِبيله ،إما إىل اجلنة ،وإما إىل
ْ
َ
ب
انلار» .قيل :يا رسول اهلل ،فاإلبل؟ قال« :وال ص ِ
اح ِ
ْ
ِّ
َ
ِّ
َ
ِإبل ال يُ َؤدي منها َحقها ،ومن حقها َحلبُ َها يوم ِو ْر ِدها،
َ ََْ َْ
إال إذا اكن يوم القيامة بُ ِطح هلا بِق ٍ
أوف َر ما
اع قرق ٍر.
َْ
َ
َْ
َ
واح َدا ،ت َط ُؤ ُه بِأخفا ِف َها،
اكنت ،ال يف ِقد منها ف ِصيال ِ
ُ َ
ْ
َّ
َ ُّ
وت َعضه بِأف َوا ِه َها ،لكما َم َّر عليه أوالهاَ ،رد عليه
ْ
ُ ْ
أخ َراها ،يف يوم اكن ِمقداره مخسني ألف سنة ،حىت
َ
يُقىض بني العباد ،فَ َ َ
ريى َس ِبيله ،إما إىل اجلنة ،وإما إىل
انلار» .قيل :يا رسول اهلل ،فابلقر والغنم؟ قال« :وال
َ َ َ َ ِّ
صاحب بقر وال غنم ال يُؤدي منها حقها ،إال إذا اكن
َْ
َ َ َ
يوم القيامة ،بُ ِطح هلا بِق ٍ
اع ق ْرق ٍر ،ال يف ِقد منها شيئا،
ليس فيها َع ْق َصاء ،وال َجلْ َ
اءَ ،تنْ َط ُ
حاء ،وال َع ْض َب ُ
ح ُه
ُ َ
َّ
ْ َ
ُ
َ
َّ
بِق ُرونِها ،وت َط ُؤ ُه بِأظالفِ َها ،لك َما َم َّر عليه أوالهاَ ،رد
ُ ْ
عليه أخ َراها ،يف يوم اكن ِمقداره مخسني ألف سنة
َ
حىت يُقىض بني العباد ،فَ َ َ
ريى َسبيله ،إما إىل اجلنة،
ِ
َ
وإما إىل انلار» .قيل :يا رسول اهلل فاخليل؟ قال« :اخليل
ْ
ثالثة :يه َلر ُج ٍل ِو ْز ٌر ،ويه َلر ُجل ِسرت ،ويه ل ِ َر ُج ٍل
ٌْ ََ ُ ٌ ََ َ َ ً َ ْ
ْ
أج ٌرَّ .
اء َوفخ ًرا
فأما اليت يه هل ِوزر فرجل ربطها ِري
َونِ َو ً
اء ىلع أهل اإلسالم ،فيه هل ِو ْز ٌر ،وأما اليت يه هل
ْ
فر ُجل َ
سٌْ
رتَ ،
رب َطها يف سبيل اهلل ،ثم لم يَنس َح َّق اهلل
ِ
َ
ٌْ
ُ
يف ظهورها ،وال رقابِها ،فيه هل ِسرت ،وأما اليت يه هل
َ ْ
فر ُجل َ
ج ٌرَ ،
رب َطها يف سبيل اهلل ألهل اإلسالم يف
أ
َ
َ
َ
َ
َ
م ْرج ،أو ر ْوض ٍة فما أكلت من ذلك الم ْر ِج أو َّ
الر ْوض ِة

ش
جو خص سوئ اور رجاتدی(ےک نصات) کا مالک ہو اور اسکا جق ( رکوہ) ادان
کڑے نو قیامتےکدناسےک لیآگیکبحتیان نیائ جا تییگ۔وہ بحتیان
ش
دورجیکآگ می گڑمیک جا تییگ اور انےساس خصےک ئرہلو ،اسیک تترشائ
اور اسیک ن رشتداعی جائیگ۔
**

 .301جدنت:

ش
انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس رمقوعاً روان ت ہ’’ :جو خص سوئ اور رجاتدی (ےک
نصات) کا مالک ہو اور اس کا جق( رکوہ) ادا ن کڑے نو قیامت ےک دن اسےک لی
آگ یک بحتیان نیائ جا تی یگ۔ وہ بحتیان دورج یک آگ می گڑم یک جا تی یگ اور ان
ش
ئ
ےس اس خص ےک ئرہلو ،اس یک تترشائ اور اس یک ن رشت کو داعا جائ گا اور جت ھی
وہ (بحتیان) ئھیدی ہو جا تی یگ ،ائھی دوتارہ آگ می گڑم کیا جائ گا (اور ان ےس
داعا جائ گا۔) جشات کیات ےک اس دن می ن عمل پاپ جاری رہ گا جس یک
مفدار بر حراس ہار شال ہویگ ،ئہان تک کہ نیدون ےک درمیان قیصلہ کڑدتا جائ گا۔
ئررھ اےس اس کا راسیہ جیت تا دورج یک رطف دکھا دتا جائ گا۔ رعص کیا گیا :اے
ش
جک
آت ﷺ ئ فماتا’’ :جو خص اونون کا
اہلل ےک رسول! اونون کا کیا م ہ؟ ر
ئ
مالک ہو اور وہ ان کا جق (رکوہ) ادا ن کڑے اور ان کا جق ن ھی ہ کہ ان کو ترائ

ت رالئ ےک دن (رصورت میدون اور مشافون ےک لی) ان کا دودھ دواہ جائ ،نو
ش
قیامت ےک دن اس خص کو اونون ےک شا می اتک ہموار میدان می میہ ےک تل
ئ
اوتدھا دال دتا جائ گا اور اس ےک شارے اون ت ئہےل ےس ھی رتادہ فن جالت
ئ
می واہن موجود ہون ےگ اور ان می ےس اون ت کا اتک بحرہ تک ھی کم ن ہوگا۔ ن
ش
اون ت ا نی کرھون ےس اس خص کو روتدنں ےگ اور ا نی موئہون ےس اےس کاتی
ےگ۔ ان می ےس جت ان کا ئرہ ال اون ت گڑر جائ گا نو اس رپ ئررھ ان کا آجڑ ی اون ت
دوتارہ لوتا دتا جائ گا۔ اس دن می جس یک مفدار بر حراس ہار شال ہو یگ ،ئہان تک کہ
ش
نیدون ےک درمیان قیصلہ کڑ دتا جائ گا۔ نرس وہ خص جیت تا دورج یک رطف ان رنی
راہ ےل گا۔ رعص کیا گیا :اے اہلل ےک رسول! گائ اور نکڑنون کا کیا جکم ہ؟

ش
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا جو خص گانون اور نکڑنون کا مالک ہو اور ان کا جق
ر
ہ
ادا ن کڑے نو قیامت ےک دن اےس اتک موار میدان می اس یک گانون اور نکڑنون
ئ
ےک شا می اوتدےھ میہ دال دتا جائ گا ،ان می ےس کوئ ھی کم ئہی ہویگ ،کسی کا
شتیگ ن رما ہوگا ،ن نوتا ہوگا اور ن کوئ ت ال شتیگ ہویگ۔ وہ ا نی شتیگون ےس اےس
ک
ک
مارنں یگ اور ا نی کرھون ےس اےس حرلی یگ اور جت اتک قظار اےس مار حرل کڑ رجیل
رب
جائ یگ نو اس ےک یچےھ دوشی قظار آجائ یگ ،اتک ا نش دن می جس یک مفدار
بر حراس ہار شال ہویگ ئہان تک کہ لوگون ےک درمیان قیصلہ کڑ دتا جائ گا اور وہ
112

َ َ
ََ ْ
من يشء إال ُكت َ
ب هل َعدد ما أكلت حسنات وكتب
ِ
أر َواث َها َوأبْ َوال َها حسنات ،وال َت ْق َط ُع ط َولَهاَ
هل َع َدد ْ
ِ
ِ
ِ
َ َ َْ
َ َ َ َ
ََ
َ ْ َ َّ ْ َ َ
ارها،
فاستنت رشفا أو رشف ِ
ني إال كتب اهلل هل عدد آث ِ
َْ
َ
ْ َ
َ
احبُها ىلع نهر،
َوأر َواثِها حسنات ،وال م َّر بها ص ِ
َ
َ
فرش َبت منه ،وال يُريد أن ي َ ْسق َ
يها إال كتَب اهلل هل
ِ
َع َدد ما َ َ
رشبت حسنات» قيل :يا رسول اهلل فاحل ُ ُم ُر؟
ُ
َ َّ
قال« :ما أنْزل َّ
يلع يف احل ُ ُمر يشء إال هذه اآلية الفاذة
ِ
اجلَامعة? :فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل

ش
خص جیت تا دورج یک رطف انریا راسیہ دنکھ ےل گا۔ رعص کیا گیا :اے اہلل ےک
گ
جک
آت ﷺ ئ فماتا’’ :گھورے تی
رسول! ھورون ےکتارےمی کیا مہ؟ ر
ق
سم ےک ہوئ ہی :اتک نو وہ گھورے جو آدمی ےک لی نوجھ (گیاہ کا تاعت)
ہوئ ہی ،دوشے وہ گھورے جو آدمی ےک لی رپدہ ہوئ ہی اور ت تشے وہ
گھورے جو آدمی ےک لی نوات کا تاعت تتی ہی۔ جریابحرہ جو اس ےک لی گیاہ کا
تاعت ہوئ ہی ن وہ گھورے ہی حہی وہ رتاکاری ،اظہار ِفج اور اہل اش الم ےک
ج الف مفا تےل ےک لی رکھیا ہ۔ ن اس ےک لی گیاہ کا تاعت ہوئ ہی۔ اور جو

اس ےک لی رپدہ تتی ہی ن وہ ہی حہی آدمی اہلل ےک را سی می جہاد ےک لی
تاتدھیا ہ اور ان یک ت رتنھ اور گڑدنون ےک تارے می اہلل ےک جق کو ئہی ئھولیا۔ نو ن
اس ےک لی رپدہ ت تی ہی۔ اور جو اس ےک لی اجڑ کا تاعت ہوئ ہی ،ن وہ

مثقال ذرة رشا يره? [الزلزلة.»]8 - 7 :

گھورے ہی حہی آدمی اہلل ےک را سی می جہاد ےک لی مشلمانون ےک لی جرڑاگاہ
ئ
تا تاع می تاتدےھ۔ وہ گھورے اس جرڑاگاہ تا تاع می ےس جو کچرھ ھی کھائ ہی ان
لک
ےک کھائ ےک نفدر اس ےک لی نکیان ھی جائ ہی اور ان یک لید اور ت رتشات
لک
ئ
ےک نفدر ھی اس ےک لی نکیان ھی جائ ہی۔ اور اگڑ وہ ان رنی رشی کو پوا کڑ اتک
نیےل تا دو نیلون رپ دور کڑ جرڑھ جا تی نو ان ےک ترا ٔون ےک نشاتات ےک نفدر اور اس
ئ
عایل اس ےک لی نکیان لکھ دنیا ہ۔ ئررھ اگڑ ان کا
دوران گڑئ وایل لید رپ ھی اہلل ن ٰ
مالک ائہی کسی ئرہ رپ ےل جائ اور وہ اس می ےس ترائ رئ لی جاال تکہ اس کا ائہی
ئ
ترائ ت رالئ کا ارادہ ن ہو نو ئررھ ھی وہ جتیا ترائ تتی ہی اس ےک نفدر اہلل ن عایل اس ےک

آت ﷺ ےس درتاق ت کیا گیاـ اے اہلل ےک رسول!
لی نکیان لکھ دنیا ہ۔ ر
جک
آتﷺ ئفماتا:گدھون ےکتارےمی
گدھون ےکتارےمیکیا م ہ؟ ر
مچھ رپ کوئ جکم تارل ئہی ہوا تاہم ن میفد اور جامع آن ت موجود ہ (جس ےس معلوم
َ ن
ئ
ہو تا ہ کہ اگڑ گدھون کو نیک کام ےک لی رکھا نو اس رپ ھی اجڑ مےلگا)[ :فم َں َعْم َْل
نع
ِمی ْف َ ٍّ جَ
شا َ َپ ُہ] (الڑلڑلہ )8-7:پج مہ’’ :نرس
یا َ َپ ُہَ ،ومَں َ ْم َْل ِمی ْف َ
َال د ََرہٍّ َ ً
َال د ََرہ ْ ً
جس ئ درہ پاپ نییک یک ہویگ وہ اےس دنکھ ےل گا ،اور جس ئ درہ پاپ پائ یک ہویگ
وہاےس دنکھ ےل گا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ال يوجد صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها زاكتها
إال إذا اكن يوم القيامة صفحت هل صفائح من نار
ُ
فأحيم عليها يف نار جهنم فيكوى بتلك الصفائح
َجنْبُه َ
وج ِبينه وظهره ،لكما بردت أعيدت يف يوم اكن

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ن جدن ت جس کا دکڑ مولف رجمہ اہلل ئ رکوہ ےک وجوت یک تاکید اور اس یک قصیلت
ش ئ
ےک نیان ےک تات می کیا ہ کہ’’ :جو خص ھی سوئ و رجاتدی کا مالک ہو لیک وہ
ان کا جق ادا ن کڑے نو رور قیامت اس ےک لی آگ یک بحتیان نیائ جا تی یگ حہی
آگ مینیراتا جائ گا اور ان ےس اس ےک ئرہلو ،ت رتشائ اور ن رشت کو داعا جائ گا اور
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مقداره مخسني ألف سنة حىت يقىض بني العباد ،ثم

يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل انلار ،فاذلهب
والفضة جتب الزاكة يف أعيانهما يف لك حال ،فإن لم

يفعل فجزاؤه ما ذكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

قال" :وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها" فإذا امتنع

صاحب اإلبل مما أوجب اهلل عليه فيها من زاكتها
ُْ
وحلبها يوم ورودها ىلع املاء؛ بأن حتلب ويسىق من

أبلانها املارة والواردين للماء "إال إذا اكن يوم القيامة
َ ََْ َْ
بُ ِطح هلا بِق ٍ
أوف َر ما اكنت ، "..ويف رواية ملسلم
اع قرق ٍر

" :أعظم ما اكنت" أي يف ادلنيا ،زيادة يف عقوبته
بكرثتها وقوتها وكمال َخلْقها فتكون أثقل يف ْ
وط ِئها
ِ
ُ َ
ُ ْ
َّ
َ
" لكما َم َّر عليه أوالهاُ ،رد عليه أخراها" ،ويف رواية
ُ ْ
َّ
مسلم" :لكما َم َّر عليه أخراها ُرد عليه أوالها" واملعىن
أنه سيظل يعذب بها مخسني ألف سنة ،حىت يقىض

بني العباد ،ثم يرى سبيله ،إما إىل اجلنة وإما إىل انلار.

قيل :يا رسول اهلل ،فابلقر والغنم؟ قال« :وال صاحب
َ
َ ِّ
بقر وال غنَم ال يُ َؤدي منها حقها ،إال إذا اكن يوم
َ َ َ
القيامة ،بُ ِطح هلا بِق ٍ
اع ق ْرق ٍر "..يقال فيمن امتنع من
زاكة ابلقر والغنم ما قيل فيمن امتنع من إخراج زاكة
اإلبل ،كما أن ذوات القرون تكون بقرونها يلكون

أنكى وأصوب لطعنها ونطحها" .قيل :يا رسول اهلل
فاخليل؟ قال« :اخلَيل ثالثة :يه َلر ُج ٍل ِو ْز ٌر ،ويه َلر ُجل
ْ
ْ
ِسرت ،ويه ل ِ َر ُج ٍل أج ٌر" يعىن أن اخليل ثالثة أصناف ،
َ ٌ
الصنف األول بينه بقوهل َّ :
"فأما اليت يه هل ِو ْز ٌر ف َر ُجل
ََ َ َ ً ََ ْ
خ ًرا َونِ َو ً
اء ىلع أهل اإلسالم ،فيه هل
ربطها ِرياء وف
َ َّ
أعد خيله رياء وسمعة
ِو ْز ٌر" فهذا الرجل اذلي
وتفاخرا ومعاداة ألهل اإلسالم ،فهذه تكون عليه
وزر يوم القيامة .وأما الصنف اثلاين بَيَّنه -عليه
الصالة والسالم -بقوهل" :وأما اليت يه هل س ْ ٌ
رتَ ،
فر ُجل
ِ
ْ
ُ
َ
رب َطها يف َس ِبيل اهلل ،ثم لم يَنس َح َّق اهلل يف ظهورها،
َ َّ
وال رقَابها ،فيه هل س ْ ٌ
أعدها
رت" واملعىن :أن اخليل اليت
ِ
ِ
َ
َ
َ
صاحبها حلاجته ،ينتفع بِنتاجها وبلنها واحلمل عليها
ُ
وتأجريها؛ َّيلكف بها وجهه عن سؤال انلاس اكن

عمله ذلك يف طاعة اهلل -تعاىل -وابتغاء مرضاته،
ْ
َّ
فيه هل ِسرت؛ ألن سؤال انلاس أمواهلم وعند اإلنسان

جون ہی ن ئھیدی ہون یگ ائہی دوتارہ آگ مینیراتا جائ گا۔ ن شت اتک ا نش دن
می ہوگا جس یک مفدار بر حراس ہار شال ہویگ ،ئہان تک کہ اہلل ن عایل نیدون ےک ماتی
ش
قیصلہ کڑ دے گا اور ئررھ وہ خص جیت تا دورج یک رطف ان رنی راہ د ینکےھ گا۔ ‘‘ نو سوئ
اور رجاتدی یک دات می ہ جال می رکوہ واجت ہ۔ اگڑ آدمی رکوہ ن ن کاےل نو ئررھ
آت ﷺ ئ فماتا’’ :اونون
اس یک شا وہی ہویگ جو ننی ﷺ ئ دکڑ یک ہ۔ ر
کا مالکجو ان کا جق ادا ئہی کڑ تا۔” جریابحرہ اگڑ اونون کا مالک ان می ےس اہلل یک رطف

ےس واجت کڑدہ رکوہ ن ن کاےل اور جس دن وہ ت رائ تتی ہی اس دن ان کا دودھ دوہ کڑ
راہ گیون اور گھات رپ آئ والون کو ن ت رالئ ،نو ’’قیامت ےک دن اےس اتک
گ
ہموار میدانمی ان اونونےک شا میاوتدھادالدتاجائگاجو تنیمینرورےاور
م
ئ
ئہےل ےس ھی موئ تارے ہون ےگ۔‘‘ شلم شنف یک اتک روان ت می ن الفاظ
ئ
ہی کہ’’ :ن ئہےل ےس ھی پے ہون ےگ۔‘‘ نعنی دنیا می جتی پے ئےھ اس ےس
رتادہ پے ہون ےگ۔ انشا اس یک شا می اضاقہ کڑئ ےک لی ہوگا تانں طور کہ وہ
ئہت رتادہ ،ظاقیور اور نرورے دتل دول واےل ہون ےگ اور نون روتدئ می ئہت
ئھاری ہون ےگ ،اشی رطج وہ جانور جں ےک شتیگ ہوئ ہی وہ ا نی شتیگون
ض
ئ
شمیت واہن ہون ےگ تاکہ جوت رجمی کڑنں اور خنچ طور رپ نکڑ مار شکی۔ ’’جت ھی
رب
م
آےگ واےل اس رپ ےس گڑر کڑ ن کل جا تی ےگ نو یچےھ واےل آجا تی ےگ۔‘‘ شلم
شنف یک اتک روان ت می ہ’’ :جت ان ےک آجڑ واےل اس رپ ےس گڑر جرکی
ےگنو ئہےلواےل اس رپدوتارہلوتا دئ جا تی ےگ۔‘‘ مظلت ن کہاےس بر حراس ہار

شال تک پاپ عدات دتا جا تا رہ گا ،ئہان تک کہ نیدون ےک ماتی قیصلہ کڑدتا
ش
ج
جائ ،ئررھ وہ خص جیت تا ہنم یک رطف انریا راسیہ دنکھ ےل گا۔ نروجرھا گیا کہ  :اے

آت ﷺ ئ فماتا:
اہلل ےک رسول! گائ اور ئھی نکڑنون کا معاملہ ہ؟ ر
ش
’’جو خص گانون اور نکڑنون کا مالک ہو اور ان کا جق ادا ن کڑے نو قیامت ےک دن
اےس اتک ہموار میدان می اوتدےھ میہ دال دتا جائ گا۔‘‘ جو نیدہ گائ اورنکڑنون
ش
ئ
یک رکوہ ادا ئہی کڑ تا اس ےک تارے می ھی وہی کچرھ کہا جائ گا جو اس خص ےک
آت ﷺ ےس درتاق ت کیا گیا کہ:
تارے می کہا گیا جو اونون یک رکوہ ئہی دنیا۔ ر
گ
جک
آت ﷺ ئ فماتا’’ :گھورے تی
اے اہلل ےک رسول! ھورون کا کیا م ہ؟ ر
قسم ےک ہوئ ہی ،اتک وہ جو آدمی ےک لی گیاہ کا موجت اور نوجھ ہوئ ہی،
دوشے وہ جو اس ےک لی رپدہ ہوئ ہی اور تتشے وہ جو اس ےک لی اجڑ کا
قس
ن گ
ئہ قس
آت
تاعت ہوئ ہی۔‘‘ عنی ھورون یک تی می ہی :ر یل م یک وضاجت ر
ﷺ ئ ن فما کڑ یک کہ’’ :رہ وہ جو اس ےک لی گیاہ کا تاعت اور نوجھ ہوئ
ش
ہی ،نو ن وہ گھورے ہی حہی وہ رتاکاری ،اظہار ِفج اور اہل اش الم ےس د منی ےک
ش
لی ترالیا ہ۔ ن اس ےک لی گیاہ کا تاعت ہوئ ہی۔‘‘ ن خص جو ا نی گھورون
114

ْ
َُ
ُ
كفاية حم َّرم "ثم لم يَنس حق اهلل يف ظ ُهورها وال
رقابها" بأن يَ َركبها يف سبيل اهلل -تعاىل -أو عند
َْ
ُ
احلاجات وال حي ِمل عليها ما ال ت ِطيقه ،ويتعهدها بما
ْ
يصلحها ويدفع رضرها عنها فهذه ِسرت لصاحبها من
َْ
الفقر .الصنف اثلالث :ذكرها بقوهل -صىل اهلل عليه
َ ْ
فر ُجل َ
ج ٌرَ ،
رب َطها يف سبيل
وسلم" :-وأما اليت يه هل أ
َْ َ
اهلل ألهل اإلسالم يف َم ْرج ،أو روض ٍة فما أكلت من
َ َ
الر ْو َضة من يشء إال ُكت َ
َْ
ب هل َعدد ما
ذلك المر ِج أو َّ ِ
ِ
ََ ْ
ت حسنات وكتب هل َع َدد ْ
أر َواثِ َها َوأبْ َوال ِ َها
أكل
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ َ َْ
َ
ني
حسنات ،وال تقطع ِطولها فاستنت رشفا أو رشف ِ
إال َك َتب اهلل هل َع َدد آثَار َهاَ ،و ْ
أر َواثِ َها حسنات ،وال
ِ
َْ
َ
َ
َ
َ
ُ
احبُها ىلع نهر ،فرشبت منه ،وال يريد أن
م َّر بها ص ِ
ي َ ْسق َ
يها إال َكتَب اهلل هل َع َدد ما َ َ
رشبت حسنات" أي:
ِ
جهزها للجهاد يف سبيل اهلل ،سواء اكن َياهد بنفسه

عليها أو أوقفها يف سبيل اهلل -تعاىل -يلجاهد بها

الكفار ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-من جهز
َ َّ َ
ً
أعد خيْله يف سبيل
اغزيا فقد غزا) ،فهذا الرجل اذلي

اهلل -تعاىل -إلعالء لكمة اهلل ،اكن هل بكل ما تأكله
َ
من نبَات األرض حسنات ،حىت بوهلا وروثها يُكتب
َ
َْ
هل حسنات( ،وال يظلم ربك ً
أحدا)" .وال تق َط ُع ِط َول َها
َ َ َ َ
استَ َّن ْ
فَ ْ
رشفَ ْني إال َك َ
رشفا أو َ َ
ت َ َ
ارها،
آث
د
د
ع
هل
اهلل
ب
ت
ِ
ِ
َو ْ
أر َواثِ َها حسنات" ،حىت لو قطعت طوهلا ،أي :احلبل
َ
ُ
اليت تربط به ألجل أن ت ْرَع يف ماكنها ،فإذا قطعت

احلبل وذهبت ترَع يف غري ماكنها ،اكن لصاحبها أجر
َعدد آثارها ،اليت قطعتها ،وكذا بوهلا وأرواثها" .وال
َْ
َ
َ
َ
احبُها ىلع نهر ،فرش َبت منه ،وال يُريد أن
م َّر بها ص ِ
ي َ ْسق َ
يها إال َكتَب اهلل هل َع َدد ما َ َ
رشبت حسنات"
ِ
واملعىن :أن صاحب اخليل يؤجر ىلع رشبها من انلهر
ْ
َ
نو َسقيها ،وهل بكل ما رشبته
أو الساقية ولو لم ي ِ
حسنات ،مع أنه لم يرد سقيها؛ وذلك اكتفاء بانلية
السابقة ،ويه :نية إعدادها يف سبيل اهلل -تعاىل ،-فال

يشرتط أن تكون انلية مصاحبة جلميع العمل من
َْ
أوهل إىل آخره ،ما لم ينقض نيته باخلروج من ذلك
العمل " .قيل :يا رسول اهلل فاحل ُ ُم ُر؟ " أي :ما هو
حكمها ،هل تأخذ حكم بهيمة األنعام يف وجوب

کو رتاکاری ،دکھاوے ،اظہار فج اور مشلمانون یک عداوت یک رعص ےس ترالیا ہ وہ
قس نقصی
آت ﷺ ئ
رور ِقیامت اس ےک لی نوجھ ہون ےگ۔ دوشی م یک ل ر
ان الفاظ می فمائ ’’ :اور رہ وہ گھورے جو اس ےک لی رپدہ ت تی ہی ،نو ن وہ

ہی حہی آدمی اہلل ےک را سی می جہاد ےک لی تاتدےھ اور ان یک ن رشت اورگڑدنون
ےک تارے می اہلل ےک جق کو فاموس ن کڑے۔ نو ن اس ےک لی رپدہ اور آر تتی
ہی۔‘‘ نعنی وہ گھورے جش ان ےک مالک ئ ان رنی رصورت ےک لی تراال تانں طور
کہ ان ےس ن ریدا ہوئ واےل بخرون اور ان ےک دودھ ےس اس ئ قاتدہ ائھاتا ،ان رپ
نوجھ الدے اور اےس کڑان رپ دئ تاکہ(ان ےس جاضل ہوئ وایل آمدن یک وج ےس

وہ ان رنی رصورتات نروری کڑے اور) اےس لوگون ےک شا می دشت سوال درار ن کڑتا
رپے نو اس کا ن عمل اہلل یک اظاعت اور اس یک جوشتودی ےک لی میصور ہوگا اور ن
اس ےک لی آر نیی ےگ کیو تکہ اس وق ت لوگون ےس کچرھ مانگیا ،جت کہ نیدے ےک
تراس نفدر کفان ت مال موجود ہو ،جڑام ہ۔ “ئررھ اس ےک شائھ شائھ وہ ان یک تترنھ اور
ئ
گڑدنون ےک تارے می اہلل ےک جق کو ھی ئہی ئھولیا۔” تانں طور کہ اہلل ےک را سی
می جہاد یک رعص ےس تا دنگڑ رصورتات ےک لی ان رپ سوار ہو تا ہ اور ان رپ ان یک

ظاق ت ےس رتادہ نوجھ ئہی الد تا ،ان کا ا جےھ اتدار می جیال رکھیا اور دنکھ ئھال کڑ تا
ش
ہ اور نقصان دہ جریون ےس ان کو بحرا تا ہ نو ن اس خص ےک لی قف و مخیاجیگ
گ
قس
ت
آت ﷺ ئ
ےس رپدہ نں جائ ہی۔ تشی م ےک ھورون ےک تارے می ر
فماتا’’ :التیہ جو اس ےک لی اجڑ کا تاعت ہوئ ہی ،ن وہ گھورے ہی حہی آدمی

اہلل ےک را سی می جہاد یک رعص ےس مشلمانون ےک لی جرڑاگاہ تا تاع می تاتدھ رکھیا
ئ
ہ۔ وہ گھورے اس جرڑاگاہ تا تاع می ےس جو کچرھ ھی کھا تی ےگ ان ےک کھائ
ئ
لک
ےک نفدر اس ےک لی نکیان ھی جا تی یگ اور ان یک لید اور ت رتشات ےک نفدر ھی
لک
اس ےک لی نکیان ھی جا تی یگ۔ ئررھ اگڑ ان کا مالک ائہی کسی ئرہ رپ ےل جائ
ئ
اور وہ اس می ےس ترائ رئ لی جاال تکہ اس کا ائہی ترائ ت رالئ کا ارادہ ن ہو نو ئررھ ھی وہ
جتیا ترائ تتی ہی اس ےک نفدر اس ےک لی نکیان لکھ دی جائ ہی۔‘‘ نعنی اس
ئ ائہی اہلل یک راہ می جہاد ےک لینیار کیا ہو رجاہ وہ ان رپ جود جہاد کڑ تا ہو تا ئررھ
اس ئ ائہی اہلل ےک راہ می اس مقصد ےک لی وقف کڑدتا ہو کہ ان رپ تتنھ کڑ کفار
آت ﷺ کا فمان ہ’’ :جس ئ کسی محاہد کو جہاد ےک لی
ےس جہاد کیا جائ۔ ر
ش
(شامان جہاد فاہم کڑ ےک اےس) نیار کیا اس ئ گوتا تدات جود جہاد کیا۔‘‘ ن خص
جس ئ ا نی گھورے اہلل یک راہ می اس ےک دنں یک ش تلیدی ےک لینیار کی
لک
اس ےک لی ہ اس ےس ےک تدےل می نکیان ھی جائ ہی جش وہ رمی ےک
ئ
سیے می ےس کھا تا ہ ئہان تک کہ اس ےک ت رتشات اور لید ےک تدےل می ھی
لک
اس ےک لی نکیان ھی جائ ہی اورئمہارا رت کسی رپ ظلم ئہی کڑے گا۔ ’’اور اگڑ
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ُ
الزاكة فيها  ،أو اكخليل؟ " قال" :ما أنْزل َّ
يلع يف احل ُ ُمر
ِ
َ
يشء " أي لم يُ ْزنل َّ
يلع فيها ن ٌص بعينها ،لكن نزلت
ِ
َ َّ
َ
هذه اآلية الفاذة اجلامعة" أي العامة املتناولة للك خري

ومعروف( .فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل
مثقال ذرة رشا يره) .متفق عليه ،وهذه اآلية اعمة

للخري والرش لكه؛ ألنه إذا رأى مثقال اذلرة ،اليت يه
أحقر األشياء ،وجوزي عليها ،فما فوق ذلك من باب

أوىل وأحرى ،كما قال -تعاىل( :-يوم جتد لك نفس ما
َ ُّ
ً
حمرضا وما عملت من سوء ت َود لو أن
عملت من خري
بينها وبينه أمدا بعيدا).

وہ ان رنی رشی کو نور کڑ اتک نیےل تا دو نیلون رپ دور کڑ جرڑھ جا تی نو ان ےک ترا ٔون ےک
لک
ئ
نشاتات اور اس دوران گڑئ وایل لید رپ ھی اس ےک لی نکیان ھی جائ ہی۔‘‘
نعنی وہ رشی جس ےس اےس تاتدھا جا تا ہ تاکہ ن ان رنی جگہ رپ جرڑئ رہی ائہی نور کڑ

وہ کسی اور جگہ جرڑئ ن کل جا تی نو اس صورت می ان ےک مالک کو ان ےک ترا ٔون
ےک نشاتات یکن عداد ےک پاپاجڑملیاہجں رپوہجرل کڑ گی ہونےگ اور اشی رطج
ئ
اس ےک ت رتشات اور لید رپ ھی اجڑ ملیا ہ۔ ’’ئررھ اگڑ ان کا مالک ائہی کسی ئرہ رپ ےل
جائ اور وہ اس می ےس ترائ رئ لی جاال تکہ اس کا ائہی ترائ ت رالئ کا ارادہ ن ہو نو ئررھ
ئ
ھی وہ جتیا ترائ تتی ہی اس ےک نفدر اس ےک لی نکیان لکھ دی جائ ہی۔‘‘ نعنی
ئ
ڑج
ن اگڑ ئرہ تا رہت ےس ترائ نریی نو اس رپ ھی ان ےک مالک کو اجڑ دتا جا تا ہ ،اگ ر
ئ
ائہی ترائ ت رالئ یک اس یک نت ن ھی ہو۔ وہ جس قدر ترائ ن ریی ےگ اشی قدر ان ےک
مالککو نکیانملی یگ،جاال تکہ اسکا ائہیترائت رالئکاکوئ ارادہئہیئھا۔ انشااس
مس
لی ہ کیو تکہ (اجڑ کا نخق ہوئ ےک لی) اس یک شانفہ نت ہی کاف ہ۔ نعنی
اہلل ےک را سی می جہاد ےک لی ائہینیار کڑئ یک نت ،شارے عمل ےک شائھ

شوع ےس ےل کڑ آجڑ تک ہمہ وق ت ہوتا رصوری ئہی ہ ،جت تک کہ آدمی اس
ح
نک
عم
آت ﷺ ےس نروجرھا گیا’’ :اے اہلل ےک
ل ےس ل کڑ نت م ن کڑدے۔ ر
رسول! گدھون کا کیا جکم ہ؟‘‘ نعنی رکوہ ےک واجت ہوئ ےک تارے می ان کا
گ
جک
آت ﷺ ئ فماتا:
م وہی ہ جو ج روترانون کا ہ تا ئررھ ن ھورون یک مانید ہی؟ ر
’’گدھون ےک تارے می مچھ رپ کوئ جکم تارل ئہی ہوا ہ۔‘‘ نعنی ان ےک تارے

می کوئ معی نص تارل ئہی ہوئ ہ ،تاہم ن میفد اور جامع آن ت رصور تارل
ف َ نع
ع
نی
َال
ہوئ ہ جو عام ہ اور ہ جی اور یک ےک مل کو شامل ہ [ :م َں َ ْم َْل ِمی ْف َ
نع
ٍّجَ
شا َپَ ُہ۔](الڑلڑلہ )8-7:پجمہ’’:نرس جس ئ
یا َ َپ ُہَ ،ومَں َ ْم َْل ِمی ْف َ
َالد ََرہٍّ َ ً
د ََرہ ْ ً
درہ پاپ نییک یک ہویگ وہ اےس دنکھ ےل گا ،اور جس ئ درہ پاپ پائ یک ہویگ وہ اےس
ض
ض م
دنکھ ےل گا۔‘‘ ن جدن ت خنچ بحاری و خنچ شلم دونون می موجود ہ لیک ن الفاظ
م
شلم شنف یک روان ت ےک ہی۔ ن آن ت ئمام قسم ےک جی وش ےک لی عام
ئ
ہ۔ کیو تکہ جت آدمی درہ پاپ ھی عمل د ینکےھ گا جو ئہت ہی م عمویل اور جقی ےس ہوئ
ہ اور اس رپ اےس تدلہ مےل گا نو اس ےس پی جریون رپ نو اےس نظنق اویل جڑا وشا
مخُ
مےل یگ۔ جتشا کہ اہلل ن عایل کا فمان ہ[ :ن َو َم َبح ِد کُ ُل نَقْسٍّ ما عَمِلَ ْ ِم
ْرصا َومَا
َ
ْ ُ
ت ْں جَ ْی ٍّ َ ً
عَمِلَ ِ
ت مں سُوءٍّ نَوَدُ لَو ْ َأ َن تَتْنَہا َوتَتْیَہ َأم َ ًدا نَعِی ًدا] (آل عرمان )30 :پجمہ’’ :جس دن ہ
ْ
ُ
ش
نقس ( خص) ان رنی یک ہوئ نکیون کو اور ان رنی یک ہوئ پانون کو موجود تراےل گا ،آررو
کڑے گا کہ کاس! اس ےک اور پانون ےک درمیان ئہت ہی دوری ہوئ۔‘‘

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > وجوب الزاكة وحكم تاركها
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الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ ِّ
ُ ِّ َ ْ
ُ
ُ
َ َ ُ
وعذب بها صاحبها.
كبت ىلع هيئة األلواح وأوقد عليها انلار
• ُصفحت هل ص ُفائِح من نار  :ص ِهرت وس ِ
ْ
يم عليها  :أوقد عليها حىت صارت ذات تَ َو ُّقد َ
حَِ
وح ٍّر شديد.
•أ
ِ
ُ
ْ
ْ َ
ُ
َ
ُ
َ
اردين املاء.
• ِور ِدها  :ورو ِدها املاء بأن حتلب حينئذ ويسىق من أبلانها للمارة والو ِ
• بُ ِطح ُ :ط ِرح ىلع وجهه.
• ب َقاع قَ ْرقَر  :صحراء واسعة ُم ْستَويةَ ،
وم َ
لساء.
ِ
ٍ
َْ
ْ
َ
َ
• أوفر  :أسمن.
َّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
• ف ِصيال  :ما ف ِصل عن اللنب واإلرضاع من ودل ابلهائم.
َْ
ُ
• أخفا ِف َها  :مجع خف ،واخلُف للبعري اكحلَافر للفرس.
ْ
َ ْ
َ
• عق َصاء ُ :ملتَوية القرنني.
َ
• َجلْ َ
حاء  :ال ق ْرن هلا.
َ
َ ْ َ ُ ْ َ
اء  :انكرس ق ْرنها ادلاخل.
• عضب
ْ َ
َ
ُْ َ
َ
ُّ
َ
• أظالفِها  :المنشق من القوائم.
الو ْزر  :احلمل اثلقيل ،وأكرث ما يطلق يف احلديث ىلع اذلنب واإلثم.
• ِ
َْ
ْ
• ِسرت  :أي :تسرت حاتله اليت هو فيها من الفقر أو الضيق.
ناوأة ُ
• نِ َواء ُ :م َ
وم َعاداة.
َ َّ
• َ
أعدها للجهاد.
رب َطها يف سبيل اهلل :
• َم ْرج  :أرض واسعة ،ذات نبات ومرَع لدلواب.
• َر ْو َضة  :األرض ذات اخلُرضة.
َْ َ
رجيع ذاوت احلَافر.
• أرواثها ِ :
ُ
• ِط َوهلا  :احلَبْل اليت ت ْر َبط فيه.
استَ َّن ْ
• ْ
ت َ :ج َرت.
ً
• َ َ
رشفا  :اعيلا من األرض.
َ َُ
ارها  :أثر املِش ىلع األرض.
• آث
َ َّ
ُ
• الفاذة  :المنفردة يف معناها.
• اجلَا ِمعة  :الشاملة للك خري ومعروف.
َْ َ
• ِمثقال ذ َّرة ِ :زنة نملة صغرية.

فوائد احلديث:
 .1وجوب إيتاء الزاكة ،وأن مانعها عرض نفسه لعذاب اهلل -تعاىل-.
ُ َّ
ُ
 .2عدم وجوب الزاكة يف املعادن غري اذلهب والفضة ،اكألملاس واألحجار الكريمة ولك ما يستخرج من األرض ،إال إذا أ ِعدت للتجارة ،ففيها زاكة
عروض اتلجارة.

 .3وجوب الزاكة يف اإلبل ،وابلقر ،والغنم.

 .4الرتهيب من منع الزاكة.
ً
 .5عدم كفر مانع الزاكة تكاسال إال أن َيحد فيكفر.

 .6سؤال اتللميذ شيخه عما خيف عليه ،فإن الصحابة سألوا انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _عن عقوبة مانيع زاكة بهيمة األنعام.
ُ َّ
َ
 .7بيان أن ما ي َعذب به مانع الزاكة ،يه مقدمة للعذاب ،وذلك أنها ت ُم ُّر عليه ،حىت يُقىض بني العباد وهو منهم.
 .8مقدار ايلوم يف القضاء بني العباد مخسني ألف سنة.
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َ
 .9بيان ما يُكتب للعبد املحتسب خيله يف سبيل اهلل من األجر.

 .10جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني ويستنبط منه جواز وقف غري اخليل من املنقوالت ،اكآلالت والكتب ومن غري املنقوالت،
اكألرايض وادلور...
ُ
 .11فيه أن اإلنسان يؤجر ىلع اتلفاصيل اليت تقع يف فعل الطاعة ،إذا قصد أصلها ،وإن لم يقصد تلك اتلفاصيل.

 .12يف احلديث ديلل ىلع أن يف املال ٌ
حق ِسوى الزاكة.
 .13بيان يف حكم احل ُ ُمر ولك ما لم يرد به نص وأنه داخل يف قوهل تعاىل ( :فمن يعمل ِمثقال ذرة خريا ،يَره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره )[
الزلزلة] 7،7:
 .14يف اآلية يف آخر احلديث اغية الرتغيب يف فعل اخلري ولو قليال والرتهيب من فعل الرش ولو حقريا.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـه
الطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة:
األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض
الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن
رشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني،
عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن
بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1420ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه
وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت  1379 ،ـهرشح الزرقاين ىلع موطأ مالك ،تأيلف :حممد بن عبد ابلايق بن يوسف
الزرقاين حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية ،الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف:
يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)6611( :
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ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبيل إال اكن هل من

ئ
مچھےس ئہےل اہللئ جتی ننی ھنےح،انےکانیک امت میےس جواریاور
ئ
ع
شا ھی ہوئ ئےھ ،جو انیکشتت رپ مل اور انےک جکمیک اقیدا کڑئ ئےھ۔

أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته

ويقتدون بأمره ،ثم إنها َّتلف من بعدهم

ئررھ انےک نعد ا نش تاجلف لوگ ن ریدا ہوئ ،جو انسی تا تی کہی ،جووہ کڑئ
ئہی ئےھ اور کڑئوہ کام ئےھ جں کا ائھی جکم ئہیدتا جا تا ئھا

خلوف يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال
يؤمرون

 .302احلديث:

**

عید اہلل نں م شعود رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ئ فماتا:
ئ
ئ
"مچھ ےس ئہےل اہلل ئ جتی ننی ھنےح ،ان ےک ان یک امت می ےس جواری اور شا ھی
ہوئ ئےھ ،جو ان یک شتت رپ عمل اور ان ےک جکم یک اقیدا کڑئ ئےھ۔ ئررھ ان ےک
ن عد ا نش تاجلف لوگ ن ریدا ہوئ ،جو انسی تا تی کہی ،جو وہ کڑئ ئہی ئےھ اور
ش
کڑئ وہ کام ئےھ جں کا ائھی جکم ئہی دتا جا تا ئھا۔ نرس جو خص ان ےس اہئھ ےس

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
ُ َّ
اهلل عليه وسلم -قال« :ما من نيب بعثه اهلل يف أم ٍة قبيل
َ َ ُّ َ
ح ٌ
إال اكن هل من أُ َّ
ون وأَ ْص َ
اب يأخذون
اري
و
ح
ه
ت
م
ِِ
ِ
َ َ
َْ
َُُْ
ُ
ويقتَ ُدون بأمره ،ثم إنها َّتلف من بعدهم
بسنته
ُ ُ ٌ
ْ
َ
خلوف يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال يُؤ َم ُرون،
َ
َ
فمن َجاه َد ُه ْم بيده فهو مؤمن ،ومن َجاه َد ُه ْم بقلبه
َ
فهو مؤمن ،ومن َجاه َد ُه ْم بلسانه فهو مؤمن ،وليس
ُ َ َ
َو َر َ
اء ذلك من اإليمان َح ّبة خ ْرد ٍل».

جہاد کڑے گا ،وہ مومں ہ ،جو ان ےس دل ےس جہاد کڑے گا ،وہ مومں ہاور جو
ان ےس ان رنی رتان ےس جہاد کڑے گا ،وہ مومں ہ ،اور اس ےک ع الوہ رائ ےک
ئ
دائ ےک پاپ ھی ائمان ئہی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ما من نيب بعثه اهلل -تعاىل -يف أمة قبل انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -إال اكن هل من أمته خلصاء وأصفياء
يصلحون للخالفة بعده ،وأصحاب يأخذون بطريقه

ورشيعته ،ويتأسون بأمره ،ثم إنها حتدث من بعدهم
ُ ُ
خلوف يتشبعون بما لم يعطوا أي يظهرون أنهم
بصفة من الصفات احلميدة وليسوا كذلك ،ويفعلون
خالف املأمور به من املنكرات اليت لم يأت بها
الرشع ،فمن جاهدهم بيده؛ إذا توقف إزالة املنكر

عليه ولم يرتتب عليه مفسدة أقوى منه فهو اكمل

اإليمان ،ومن جاهدهم بلسانه بأن أنكر به

واستعان بمن يدفعه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه،

واستعان ىلع إزاتله باهلل -سبحانه -فهو مؤمن،
وليس وراء كراهة املنكر بالقلب من اإليمان يشء.

 .302جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

م
ئ
ن
عایل ئ ج تی ننی ھنےح ،ان یک امت می کچرھ ا نش حلص و
نی ﷺ ےس ئہےل اہلل ن ٰ
تراکیہ لوگ ہوئ ئےھ ،جو ان ےک ن عد ج الق ت کا تار ائھائ ےک لی درشت ہوئ
ئ
اورکچرھ ا نش شا ھی ہوئ ئےھ،جو ان یک شتتورط نفکوانریائ اور ان ےکجکم یک
بحا آوری کڑئ۔ ئررھ ان ےک ن عد ا نش تاجلف ن ریدا ہو گی ،جو انسی جریون کا اظہار
کڑئ ،جو ائھی دی ئہی گنی ہو تی؛ نعنی جمیدہ می ےس کسی وصف ےس میصف
ہوئ کا دعوی نو کڑئ ،لیک وہ اسےس عاری ہوئ۔ نی ج الفمامورعی شعی
ئ
میکڑات کو ھی ابحام د نی۔ ا نش می جو ان ےک شائھ اہئھ ےس جہاد کڑے؛ نشےط
کہمیکڑکاارالہاشی رپموقوف ہواوراس رپاسےس پے قتی کااتدنش ن ہو،نووہکامل
مؤمں ہ۔ اور جو ان ےس ان رنی رتان ےک در نےع جہاد کڑے ،اس رطج کہ اس کا
ئ
ان کار کڑےاوراس ےکرو کیواےل یکمدد کڑے،وہ ھیمؤمں ہاورجوان ےس

عایل ےس اس ےک اراےل یک مدد کا
ا نی دل ےس جہاد کڑے؛ اس رطج کہ اہلل سحان ون ٰ
ئ
جوااہن ہون ،وہ ھی مومں ہ اور دل ےس میکڑ کو تان رسید کڑئ ےک ورے ائمان کا

کوئ درج ئہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > زيادة اإليمان ونقصانه
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الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أقسام اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ
ار ُّيون  :هم أصحاب األنبياء وأصفياؤهم.
• َح ْ ُو ُ ِ
• َّتلف  :حتدث.
َ ْ
َ
ُ ُ ٌ
َ
ٍّ
• خلوف  :مجع خلف ،بسكون الالم ،وهو اخلالف برش ،أما اخللف بفتحتني فهو اخلالف خبري.
• َح َّب ُة َخ ْردل  :أي زنَة َّ
حبة اخلردل ،وهو نبات بري يساوي وزن حبته سدس وزن حبة الشعري ،واملراد :ليس وراء ذلك من اإليمان يشء.
ٍ
ِ

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع جماهدة املخالفني للرشع بأقواهلم وأفعاهلم.
 .2عدم إنكار القلب للمنكر ديلل ىلع ذهاب اإليمان منه ،قال ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-هلك من لم يعرف بقلبه املعروف واملنكر.
 .3إن اهلل سبحانه وتعاىل ييرس لألنبياء من حيمل رساتلهم من بعدهم.
 .4من أراد انلجاة من األمة؛ فعليه باتباع منهج األنبياء؛ ألن لك طريق سوى طريقهم هالك وغواية ،وخالصة طريق األنبياء يف سبيل اهلل اذلي
َّ
وضحه حممد -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
وبني معامله.

 .5خري انلاس بعد األنبياء هم أصحابهم ،ثم اذلين يلونهم ،ثم اذلين يلونهم.
 .6لكما ُ
بعد العهد من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل عنهم -ترك انلاس السنن واتبعوا األهواء وأحدثوا ابلدع.

 .7تفاوت مراتب اإليمان.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3480( :

120

مومںرمد اور مومں عورت رپاسیک جان ،اوالداور مال می مصانتآئ
ر ہی ہی ئہان تک کہوہ اسجال می اہللےس ملیاہ کہ اس رپ کوئ گیاہ تاف

ما يزال ابلًلء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه ووَله
وماهل حىت يلىق اهلل تعاىل وما عليه خطيئة

 .303احلديث:

ئہی ہو تا۔

**

ً
مرفواع« :ما َ
يزال
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
والمؤمنة يف نفسه وودله وماهل حىتَّ
المؤمن ُ
ابلالء ب ُ
َ
ِ
ِ
َ
َ
يَلىق اهلل تعاىل وما عليه خ ِطيئَة».

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا’’ :مومں رمد
اور مومں عورت رپ اس یک جان ،اوالد اور مال می مصانت آئ ر ہی ہی ئہان

**

درجة احلديث :حسن صحيح

املعىن اإلمجايل:

اإلنسان يف دار اتللكيف معرض لالبتالء بالرضاء
والرساء ،فمىت أصيب اإلنسان ببالء يف نفسه أو ودله

أو ماهل ،ثم صرب ىلع استمرار ابلالء ،فإن ذلك يكون
سببا يف تكفري اذلنوب واخلطايا ،أما إذا تسخط فإن

من تسخط ىلع ابلالء فله السخط من اهلل -تعاىل.-

 .303جدنت:

**

تک کہ وہ اس جال می اہلل ےس ملیاہ کہ اس رپ کوئ گیاہ تاف ئہی ہو تا‘‘۔

ض
جدن ت کا درج :ج َ َسں خنچ

اجمایل معنی:

ک
ک
انشان اس دار ن کلیف می ( ھی) نییگ اور ( ھی) آسودیگ یک ش کل می ہمہ وقت
آرمانس می رہیا ہ۔ جت انشان کو ان رنی جان و اوالد اور مال ےک شلشےل می کسی
آرمانس کا شامیا کڑتا رپ تا ہ اور آرمانس ےک جاری ر ہی رپ وہ صی کڑ تا ہ نو اس
یکوجےساسےکگیاہاورجظا تی معاف ہوئہی۔اوراگڑوہ ان رپ تاگواری کااظہار
ش
کڑے نو جان لتیا رجا ہی کہ جو خص آرمانس رپ تاراضیگ کا اظہار کڑ تا ہ وہ اہلل یک
تاراضیگ کا شاوار ہو جا تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

• ابلالء  :االختبار ،وهو شامل للخري والرش ،إال أنه غلب استعماهل يف املصاعب.
َّ
• ُ
المؤمن  :هو من حقق اإليمان ،واإليمان :هو إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان،
وعمل القلب واجلوارح.
• يف نفسه  :أي باملرض والفقر والغربة وحنو ذلك.

• وودله  :أي باملوت واملرض وعدم االستقامة وحنو ذلك.
• وماهل  :أي باتللف واحلرق والرسقة وحنو ذلك.
• خطيئة  :ذنب.

فوائد احلديث:

ِّ
 .1من رمحة اهلل بعباده املؤمنني أن يكفر عنهم ذنوبهم يف دنياهم بمصائب ادلنيا وآفاتها.
 .2املؤمن معرض لالختبار بأنواع من ابلالء.

 .3بشارة املؤمن املبتىل ،قال -تعاىل( :-ونلبلونكم بِشء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس واثلمرات وبرش الصابرين) ،ابلقرة :
(155).
 .4أن املصائب واملتاعب انلازلة باملؤمن الصابر من املرض ،والفقر ،وموت احلبيب ،وتلف املال ،ونقصه :مكفرات خلطاياه لكها.
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ِّ
 .5ابلالء يكفر اذلنوب إذا ريض العبد ولم يسخط.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف،
الرياض .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3159( :

122

جتیا ئم ہمےسات ملی ہو اسےسرتادہ ملی می ئمھارے لی کیا رکاوتہ؟

ما يمنعك أن تزورنا أكرث مما تزورنا؟

 .304احلديث:

**

َ ْ ْ َ َّ
اس -ريض اهلل عنهما -قال« :قال انليب -
عن اب ِن عب ٍ
َ َ َُْ َ ْ َُ ََ
ورنا
صىل اهلل عليه وسلم -جلربيل« :ما يمنعك أن تز
َّ َ ْ َ ِّ َ
أَ ْك َرث م َّما تَ ُز َ
(و َما َنتَ َ َّ
ورنَا؟» فزنلتَ :
زنل ِإال بِأم ِر ربك
ِ
َُ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ
يدينا وما خلفنا وما بني ذلِك )[ ،مريم:
هل ما بني أ ِ

انں عیاس رضی اہلل عہما ےس رمقوعاً روان ت ہ’’ :ننی ﷺ ئ جینیل امی
علیہ الش الم ےس فماتا’’ :جتیا ئم ہم ےس ات ملی ہو اس ےس رتادہ ملی می ئمھارے

.]64

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حييك احلديث شوق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
جلربيل -عليه السالم-؛ ألنه يأتيه من اهلل -عز
ُ
وجل ،-حيث أبطأ جربيل يف الزنول أربعني يوما فقال
هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يا جربيل( :ما يمنعك
أن تزورنا)؟ ،أي :ما نزلت حىت اشتقت إيلك ،وأوىح
اهلل إىل جربيل قل هل( :وما نتزنل إال بأمر ربك) أي

قال اهلل -سبحانه -قل يا جربيل ما نتزنل يف أوقات
متباعدة إال بإذن اهلل ىلع ما تقتضيه حكمته ،فهو
سبحانه( :هل ما بني أيدينا) أي :أمامنا من أمور

اآلخرة( ،وما خلفنا) :من أمور ادلنيا ،وتمام اآلية

"وما بني ذلك" أي :ما يكون من هذا الوقت إىل قيام
الساعة ،أي :هل علم ذلك مجيعه وما اكن ربك نسيا

أي :ناسيا يعين تاراك لك بتأخري الويح عنك.

فاحلاصل أن هذ احلديث يدل ىلع أنه ينبيغ لإلنسان

أن يصطحب األخيار ،وأن يزورهم ويزوروه ملا يف

ذلك من اخلري.

 .304جدنت:

**

لی کیا رکاوت ہ؟ نو اس رپ ن آن ت تارل ہوئَ ( :وما تَت َ َ َ ِ
ت
ی
یل اال َت ِ َأ ْرم ِ َرت ِ َ
ک لَہ ُمَا َ ْ َ
َ
ج
ک
ہ
ئ
ت
َج
َ ِ
آت ےک رت ےک م ےک
ی َدلِک )[رم م ]6٤ :پجمہ ’’ :م ر
أتدنیَا َومَا لْق َیَا َومَا َ َ
نعی تارل ئہی ہوئ۔ اشی یک ملکیت ہ جو کچرھ ہمارے آےگ ہ اور جو کچرھ
رب
ہمارے یچےھ ہ اور جو کچرھ اس ےک ماتی ہ۔‘‘

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ن جدن ت ننی ﷺ ےک جیتل علیہ الش الم ےس س ِ
وق م القات کو نیان کڑ رہی ہ۔
کیو تکہ وہ اہلل رع و جل ےک اہن ےس آئ ہی۔ جت جیتل علیہ الش الم ئ آئ می
ل
ت
آت ہم ےس
رجا تس دن دپ کڑ دی نو ننی ﷺ ئ ان ےس فماتا :اے جی ل! ر
ن
آت
آت تارل ن ہوئ ئہان تک کہ می ر
م القات ےک لی کیون ئہی آئ؟ عنی ر
ت
آت
ےس م القات کا مسیاق ہو گیا۔ اہلل ن عایل ئ جی ل علیہ الش الم یک رطف وجی یک کہ ر
ﷺ ےس کہی( :وما تتیل اال تأرم رتک) نعنی اہلل سحان ئ کہا کہ اے جیانیل! ن
کہو کہ ہم دپ دپ ےس اہلل ےک جکم ہی ےس آئ ہی جتشا کہ اس یک جکمت کا نفاضا ہو تا
رب
ہ۔ ہمارے آےگ جو امور آجڑت ہی اور ہمارے یچےھ جو امور دنیا ہی ،اور آن ت
کانکملہ "وما تی دلک" (اور جو کچرھ ان ےک درمیان ہ) نعنی اس وق ت ےس ےل کڑ
ئ
قیامت آئ تک جو کچرھ ھی ہو گا ان شت کا علم اےس ہ اورنیا رت ئھو لی واال
ن
آت کو رجھور د نی واال ئہی ہ۔ ج الضہ ن کہ اس
ئہی عنی وجی می تاجی کڑ ےک ر
جدن ت می اس تات یک رطف اشارہ ہ کہ انشان کو رجا ہی کہ وہ ا جےھ لوگون کو انریا
ہم نشی نیائ ،اور وہ ان یک رتارت کڑےاور وہ لوگ اس ےس م القات کڑئ
آ تی کیو تکہ اس می ئہت جی مضرم ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

اتل ُّ
• َنتَ َ َّ
زن ُل َ :
زنل الزنول ىلع َم َه ٍل.
َ
َّ
َ
ْ
ال بأمر َر ِّبك  :بمعىن اإلذن ،أي بإذن ِّ
ربك.
• إِ ِ ِ
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• هل ما بني أيدينا وما خلفنا  :املراد ما أمامنا وخلفنا من األزمنة واألمكنة ،فال ننتقل من يشء إىل يشء إال بأمره وإرادته.

فوائد احلديث:
 .1حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلربيل عليه السالم وشوقه لرؤيته ،وللعلم بما حيمل معه من ويح.
 .2استحباب زيارة اإلخوة يف اهلل ودعوتهم للزيارة ،والسؤال عند اتلأخر.
ً
 .3جواز استفسار املسلم من أخيه املسلم عن سبب تأخره عنه؛ ألن فيه عالمة املحبة ،وفيه من اتلحبب ما هو ممدوح رشاع.
 .4املالئكة ال تترصف وال تتزنل إال بأمر اهلل.
 .5طلب الصديق من صديقه كرثة زيارته ،إذا لم يكن مانع من شغل أو غريه.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب ،بريوت  -بدون تاريخ .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري
رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع  -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام
بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .حتفة األحوذي برشح جامع
الرتمذي  -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)3038( :
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اتکدق عہرسول اہللﷺدوقیونےک تراسےسگڑرے ،نوفماتا":ان
ئ
دونونقیوالون کو عدات ہوراہہاور عدات ھی کسیپے گیاہیکوجےس
ج
ئہی ہو راہہ؛ان میےس اتک ت رتشاتےک ر ھیتیونےس ئہی بخریا ئھااور
دوشا ج رعل جوری کڑ تا ئررھ تا ئھا۔

مر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقربين ،فقال:

إنهما ِلعذبان ،وما يعذبان يف كبري؛ أما أحدهما:
فاكن ال يستُت من ابلول ،وأما اآلخر :فاكن
يميش بانلميمة

 .305احلديث:

**

جرصت عیداہلل نں عیاس رضی اہلل عیہ فمائ ہی کہ اتک دق عہ رسول اہللﷺ دو
قیون ےک تراس ےس گڑرے ،نو فماتا" :ان دونون قی والون کو عدات ہو راہ ہ
ئ
اور عدات ھی کسی پے گیاہ یک وج ےس ئہی ہو راہہ؛ان می ےس اتک ت رتشات
ج
ےک ر ھیتیون ےس ئہی بخریا ئھا اور دوشا ج رعل جوری کڑ تا ئررھ تا ئھا"۔

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :مر

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقربين ،فقال« :إنهما
َّ
َّ
يلُعذبان ،وما يُعذبان يف كبري؛ أما أحدهما :فاكن ال
يسترت من ابلول ،وأما اآلخر :فاكن يمِش بانلميمة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
مر انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعه بعض
أصحابه بقربين ،فكشف اهلل -سبحانه وتعاىل -هل

عن حاهلما ،وأنهما يعذبان ،فأخرب أصحابه بذلك؛
ً
ً َّ
حتذيرا ألمته وَّتويفا ،فإن صاحيب هذين القربين،
ُ
َّ
ُ
ٌ
يسري ىلع
واالبتعاد عنه
يعذب لك منهما بذنب تركه
َّ ْ
من وفقه اهلل ذللكَ .
فأح ُد املعذبَني اكن ال حيرتز من
ّ
بوهل عند قضاء احلاجة ،وال يتحفظ منه ،فتصيبه
انلَجاسة فتلوث بدنه وثيابه وال يسترت عند بوهل،
واآلخر يسىع بني انلاس بانلميمة اليت تسبب العداوة
وابلغضاء بني انلاس ،والسيما األقارب واألصدقاء،

يأيت إىل هذا فينقل إيله الكم ذاك ،ويأيت إىل ذاك
فينقل إيله الكم هذا؛ فيودل بينهما القطيعة واخلصام.
واإلسالم إنما جاء باملحبة واأللفة بني انلاس وقطع

املنازاعت واملخاصمات .ولكن الكريم الرحيم -

صىل اهلل عليه وسلم -أدركته عليهما الشفقة والرأفة،
َّ
فأخذ جريدة خنل رطبة ،فشقها نصفني ،وغرز ىلع لك
قرب واحدة ،فسأل الصحابة انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -عن هذا العمل الغريب عليهم ،فقال :لعل
اهلل خيفف عنهما بشفاعيت ما هما فيه يف العذاب ،ما
لم تيبس هاتان اجلريدتان ،أي مدة بقاء اجلريدتني

 .305جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی کڑئم ﷺ ا نی نعص ضحان ےک شائھ دو قیون ےک تراس ےس گڑر رہ ئےھ کہ
آت ﷺ کو ان ےک جاالت ےس آگاہ فما دتا کہ ان کو عدات ہو راہ
عایل ئ ر
اہلل ن ٰ
آتﷺ ئ ان رنی امت کو می تیہ کڑئ اور درائ ےک لی ضحان کو نیادتا کہ
ہ۔ ر

ان دو قی والون کو عدات ہو راہ ہ اور جں گیاہون یک وج ےس عدات ہو راہ ہ ،اہلل
ئ
یکنوقیق ےس ان کو رجھور تا اور ان ےس بخریا ھیجریدان م ش کل ئہی۔ انمی ےس اتککو
ج
عدات اس لی ہو راہ ہ کہ وہ قصائ جاجت ےک وقت ت رتشات ےک ر ھی تیون

ےساجتیات ئہی کڑ تا ئھا۔ جریابحرہ تترشات یک بحاشت ےس اس ےک ک ریے اور تدن
ش
آلودہ ہوجائ ئےھ،نیت رتشات کڑئوق ت رپدہ ئہی کڑ تائھا۔جت کہ دوشا خص
ل
لوگون می ج رعیل کڑ تا ئررھ تا ئھا ،جو لوگون تا خصوص ر سی دارون اور دوشتون ےک
ش
ت ئ
درمیان عداوت اور د منی کا شتت تنی ھی۔ اس ےک تراس آ تا نو اس یک تا تی نیا تا
نع
اور اس ےک تراس جا تا نو اس یک تا تی نیا تا؛ اس رطج ان ےک درمیان قطع لقی اور
جھگڑا ن ریدا کڑ تا۔ جت کہ اش الم لوگونےک درمیان القت و مخیت ن ریدا کڑئ اورنیارع
و جھگڑے کو حم کڑئ ےک لی آتا ہ۔رحم و کڑئم ننی کو ان رپ شققت اور رجم
ک
آتا۔ جریابحرہ ھخور یک اتک پ شاج ن رکڑی ،اےس ئرھار کڑ دو جےص کی اور دونون قیون رپ
گار دتا۔ ضحان ئ ننی کڑئم ﷺ ےس اس عخیت و رعن ت عمل ےک تارے نروجرھا نو
آتﷺ ئ فماتا کہ شاتد میی شفارس یک وج ےس ان رپ ہوئ واےل عدات
ر
عایل اس وق ت تک بخقیف فما دے ،جت تک ن جشک ئہی ہو جا تی۔
می اہلل ن ٰ
نعنی جت تک ان می پی تاف رہ۔ واضچ رہ کہ ن ق عل رسول اہلل ﷺ ےک
شائھ جاص ہ۔
125

رطبتني ،وهذا الفعل خاص به -صىل اهلل عليه

وسلم.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أهوال القبور
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
َّ
• إن ُهما يلُ َعذبَان  :يلعاقبان.
• ال ْ
يستَ ِرت من ابلول  :ال َيعل سرتة تسرته من األعني عند ابلول ،وال يتخذ سببًا يقيه من بوهل.
َّ َ
اإلرضار.
• يمِش بانل ِميمة  :ينقل الكم الغري بقصد ِ

فوائد احلديث:
 .1إثبات عذاب القرب ،وأنه واقع يف هذه األمة.
ً
 .2أن اهلل سبحانه قد يكشف بعض املغيبات -كعذاب القرب-؛ إظهارا آلية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-أو كرامة من كرامات
أويلائه.

 .3السرت ىلع اذلنوب والعيوب؛ فإنه لم يرصح باسيم صاحيب القربين.

 .4عدم االسترباء من انلجاسات سبب يف عذاب القرب ،فالواجب االسترباء واتلزنه منه واالستتار.
 .5وجوب تزنه امللكف من بوهل ،وكذلك سائر األبوال انلجسة.

 .6اتلنبيه ىلع عظم شأن الصالة ،حيث اكن اإلخالل بِشء من رشوطها -وهو اجتناب انلجاسة -سببا لعذاب القرب.

 .7حتريم انلميمة بني انلاس ،وأنها من أسباب عذاب القرب.
 .8اتلنبيه ىلع عظم خطورة انلميمة وترك ُّ
اتلزنه من ابلول ،وأنهما من كبائر اذلنوب.
 .9رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه وحرصه ىلع إبعاد الرش عنهم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه،
2005م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3010( :
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جسئ جسںو جشی(رضی اہللع ہما)ےس مخیتیک،اُسئ مچھےس مخیتیک
م
اور جسئان کو تاراص کیا گوتا اسئ چےھ تاراص کیا۔

من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين ،ومن
أبغضهما فقد أبغضين.

 .306احلديث:

**

جرصت انو ہپہ  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ
فماتا’’:جس ئ جسں و جشی(رضی اہلل عہما) ےس مخیت یک اُس ئمچھ ےس مخیت
م
یک اور جس ئ ان کو تاراص کیا گوتا اس ئ چےھ تاراص کیا‘‘۔

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال انليب صىل اهلل
أحب احلسن واحلُسني فقد َّ
َّ
أحبين،
عليه وسلمَ « :من
َ
ومن أبغضهما فقد أبغضين».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من أحب احلسن واحلسني سبطي انليب صىل اهلل
عليه وسلم فقد أحب انليب صىل اهلل عليه وسلم،
ومن كرههما فقد كره انليب صىل اهلل عليه وسلم،

وهذا ديلل ىلع ماكنتهما.

 .306جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ننیﷺ ےک نواےس جرصت جسں اور جرصت جشی  -رضی اہلل عہما -ےس جو مخیت
رکھیا ہ گوتا کہ وہ رسول اہلل ﷺ ےس مخیت کڑ تا ہ۔ اور جو ان کو تان رسید کڑ تا ہ
گوتا وہ ننی ﷺ ےس نفت کڑ تا ہ۔ ن تات ان ےک مفام و رمنیہ یک دلیلہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ َ ُ
حابَة >> َعق َ
السنَّة يف َّ
الص َ
َّ َ
يد ُة أَ ْهل ُ
حابَ ِة
اتلصنيف :عقيدة >> االع ِتقاد ِيف الص ِ
ِ
ِ ِ
ِ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

• أبغض  :كره.

فوائد احلديث:
 .1أن حمبة احلسن واحلسني فرض ال يتم اإليمان بدونها.
 .2فيه منقبة عظيمة للحسن واحلسني أبناء يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنهم.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف
للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ملكتبة املعارف 1422ه .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل،
انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه (كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه) ،حممد بن عبد
اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل ،بريوت ،بدون طبعة (نفس صفحات دار الفكر ،الطبعة :اثلانية).

الرقم املوحد)11173( :
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آتیکشفاعتیک ش عادتشتےسرتادہ کون جاضل کڑے گا؟ ننی کڑئم ضیل
ر
ش
اہلل علیہو لمئفماتا”:میی شفاعتیکش عادتشتےسرتادہاےس

من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال :من قال ال هلإ
إال اهلل خالصا من قلبه

 .307احلديث:

جاضل ہویگ ،جسئکلمہ «ال الہ اال اہلل» جلوصدلےس کہا“۔

**

انو رھپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ (می ئ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم
آت یک شفاعت یک شعادت شت ےس رتادہ کون جاضل کڑے گا؟
ےس رعص کیا) ر
ننی کڑئم ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا” :میی شفاعت یک شعادت شت ےس رتادہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يارسول
اهلل" ،من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال :من قال ال هلإ

إال اهلل خالصا من قلبه".

اےس جاضل ہو یگ ،جس ئ کلمہ «ال الہ اال اہلل» جلوص دل ےس کہا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل أبو هريرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أكرث
انلاس سعادة بشفاعته -عليه الصالة والسالم-

 .307جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اےس امام بحاری ئ روان ت کیا ہ

وأكرثهم حظوة بها فأخربه -عليه الصالة والسالم-

بأنهم اذلين قالوا هذه الشهادة ويه شهادة أن ال هلإ إال
اهلل حممدا رسول اهلل ،خالصة من القلب ال يشوبها

رشك و ال رياء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• أسعد انلاس  :أكرث سعادة بها.
• بشفاعتك  :مشتقة من الشفع وهو ضم الِشء إىل مثله وشفاعته -صىل اهلل عليه وسلم -توسله إىل اهلل تعاىل أن يرحم العباد يف مواقف عدة
من مواقف يوم القيامة.
ً
• خالصا  :أي :ساملا من لك شوب; فال يشوبها رياء وال سمعة ،بل يه شهادة يقني.
• الشفاعة  :اتلوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مرضة.

فوائد احلديث:
 .1إثبات الشفاعة.
 .2وجوب اإلخالص.
 .3ذم الرياء وأنه سبب لعدم نيل الشفاعة يوم القيامة.
 .4فضل أيب هريرة.
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املصادر واملراجع:

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن
نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3414( :
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جس کو قاق می متیال کیا گیا اور اسئ ان رنی جالت لوگونےس نیان کڑئشوع
ش
کڑدی( رجااہ کہ لوگاسیکجاجت نروری کڑدنں) نو ا نش خص کا قاقہدورئہی کیا

َ َ
ُ َ َّ َ َ ُ ُ
من أصابته فاقة فأنزهلا بانلاس لم تسد فاقته،
ْ
َُ ُ
ومن أن َزهلا باهلل ،فيو يشك اهلل هل بيرزق اعجل أو
آجل

 .308احلديث:

**

هل ِبرزق اعجل أو آجل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من أصابته فاقة" أي:
حاجة شديدة ،وأكرث استعماهلا يف الفقر وضيق
املعيشة" .فأنزهلا بانلاس" أي :عرضها عليهم،
وأظهرها بطريق الشاكية هلم ،وطلب إزالة فاقته

منهم .فانلتيجة" :لم تسد فاقته" أي :لم تقض حاجته،
ولم تزل فاقته ،ولكما تسد حاجة أصابته أخرى أشد

منها وأما "من أنزهلا باهلل" بأن اعتمد ىلع مواله فإنه
"يوشك اهلل" أن يُ ِّ
عجل "هل برزق اعجل" قريب بأن
يعطيه ماال وَيعله غنيا "أو آجل" يف اآلخرة.

 .308جدنت:

عیداہلل نں م شعود  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ”جس کو
قاق می متی ال کیا گیا اور اس ئ ان رنی جال ت لوگون ےس نیان کڑئ شوع کڑدی ( رجااہ
ش
کہ لوگ اس یک جاجت نروری کڑدنں) نو ا نش خص کا قاقہ دور ئہی کیا جائ گا لیک اگڑ
عایل یک رطف رجوع کیا (اور اس ےس اس قاق کو دور کڑئ یک دعا یک)
اُس ئ اہلل ن ٰ

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
َ َ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-من أصابته فاقة فأن َزهلاَُ ُ
ُ َ َّ َ َ ُ ُ
َْ
وشك اهلل
بانلاس لم تسد فاقته ،ومن أنزهلا باهلل ،في ِ

أخرب ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -

لی
عایلیکرطفرجوع کیا (اور اسےساس قاق کودور
جائ گا ک اگڑوہ اہلل ن ٰ
عایل جلد تا تدپاےسررق عظافمائ گا۔
کڑئیکدعایک) نو اہلل ن ٰ

**

عایل جلد تا تدپ اےس ررق عظا فمائ گا“۔
نو اہلل ن ٰ

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انں م شعود  -رضی اہلل عیہ  -نیان کڑئ ہی کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا " :مں
ئ
أضانیہ قاقہ "(جس کو قاق میمتی ال کیاگیا) قاقہ معنی شخت جاجت ،اس کا اکیاشت عمال
قفاورنیگدسنیمی ہو تاہ۔"قأپلہاتالیاس"نعنیلوگونےک شا می ا نی قاقکو
نیان کیا اور ان ےس ار راہ شکوہ نیان کڑ ےک ان ےس اس قاق کو دور کڑئ یک مدد
ما تیگ۔ لوگون ےس ما نگی کا تتنحہ ن ہوگا کہ " لم نشد قاقیہ " نعنی اس یک جاجت حم ئہی

ک
ہویگ اور ن اس کا قاقہ دور ہوگا ،جت ھی اشی یک کوئ جاجت نروری ہویگ نو دوشی
نع
ئ ش
ت تر
ویل رپ
جاجت س آئ یگ جو اس ےس ھی خت ہویگ۔ " مں أپلہا تاہلل " نی ا نی م ٰ
اعماد کیا۔ " أوشک اہلل " نعنی جلد اہلل دے گا "لہ پرق عاجل" نعنی عیفن ت ہی
اےس مال عظا کڑے گا اور اےس ئ نیار کڑ دے گا۔ ”أو عاجل“ نعنی آجڑت می
اےس ررق (نوات یک ش کل می) دئ گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ
• فاقة  :حاجة.
ْ
• أن َزهلا بانلاس  :طلب منهم رفعها عنه ؛ بإاعنتهم ،وركن إيلهم.
ُ
ُ َّ
• لم ت َسد  :لم تقض.
َّ
ْ
• أن َزهلا باهلل  :سلمها هلل وشىك حاهل خلالقه وفوض أمره إيله.
ُ ُ
وشك اهلل هل برزق  :أرسع يف ِغناه وعجله.
•ي ِ
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فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع سؤال اهلل عز وجل ،واالتلجاء إيله عند الشدائد وهموم احلاجات ،فهو اذلي يقضيها.
 .2احلض ىلع الصرب ىلع العيش الشديد وعدم الشكوى للناس.
 .3ترغيب اإلنسان اذلي يزنل به مكروه أن يكل كشفه إىل خالقه سبحانه وتعاىل.
 .4تنفري العبد من االعتماد ىلع غري اهلل يف حتقيق سؤهل أو دفع كربه.
 .5من اعتمد ىلع غري اهلل ضل ،ومن اعزت بغري اهلل ذل ،ومن فوض أمره إىل اهلل وصل.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـهرياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني
الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث ِّ َ
العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة.

الرقم املوحد)4183( :
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ش
جو خص کسی امامیکنعت کڑے اور اےس انریااہئھ اور ا نیدل کا ئرھلدے
دے(نعنیدل می اسیک نعتےک نرورا کڑئ کارعمر کےھ) نو اےس رجا ہی کہ
ش
مفدور ئرھ اسیک اظاعت کڑے۔ئررھ اگڑ کوئدوشا خصآکڑ اسےسجکومت
ج
ر ھ ییتیےک لی جھگڑا کڑے نودوشےیک گڑدن ماردو۔

من بايع إماما فأعطاه صفقة يده ،وثمرة قلبه،
فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه
فارضبوا عنق اآلخر

 .309احلديث:

**

عید اہلل نں عرمو رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ ہم اتک شف می رسول اہلل ضیل
اہلل علیہ وشلم ےک شائھ ئےھ۔ ہم ئ اتک میل رپ قیام کیا ،ہم می ےس نعص ا نی

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :كنا
مع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فَ َ َ
زننلَا
َّ
َّ
َم ْزن ًال ،فَ ِم َّنا َم ْن يُص ِلح ِخ َب َ
اءه ،و ِمنا من يَنتَ ِضل ،و ِمنا
ِ
ْ
َ َ
َ
ُ
رشهِ ،إِذ نادى منادي رسول اهلل -صىل
من هو يف ج ِ
َّ ُ َ َ ٌ ْ
فاجتَ َم َ
عنا إىل رسول
اهلل عليه وسلم :-الصالة جا ِمعة.
َّ َ
ُ
َ
ْ
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال« :إِنه لم يكن نيب
ََْ
َّ َ َ ًّ
َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ َ
ْ
ري َما يعل ُم ُه
قب ِيل ِإال اكن حقا عليه أن يدل أمته ىلع ُخ ِ
رش ما يعلمه هلم ،وإ َّن أ َّمتُ ُ
َُ
ُ
نذ َر ُهم ّ َّ
كم هذه
لهم ،وي ِ
ِ
ََ َ َ
ُ
َ ُ
ال ٌء وأُ ُم ٌ
َج َعل َاع ِفيَتَ َها يف َّ
ور
آخرها ب
أو ِهلاَ ،وسي ِصيب ِ
ُ ُ َ
َ
ون َها ،وتَيج ُء فتنَ ٌة يُ َر ِّق ُق َب ْع ُض َها بَ ً
عضا ،وت ِيج ُء
كر
ِ
تن ِ
ِ
ُ َّ َ ْ َ
ُ َ
الفتنة فيقول املؤمن :هذه مه ِلك ِيت ،ثم تنك ِشف،
َ ْ َ َ َّ ْ
َ
ب أن
هذه .فمن أح
وتيجء الفتنة فيقول املؤمن :ه ِذه
ِ
َْ ْ
ْ
يُ َزح َز َح عن انلار ،ويدخل اجلنة ،فلتَأتِه َم ِنيَتُ ُه وهو
انلاس َّاذلي ُحي ُّ
يؤمن باهلل وايلوم اآلخرَ ،و ْيلَ
ب
أت ِإىل َّ ِ ِ ِ
ِ
َْ َْ
ََْ
َ ْ َ َ َ ً ََ ْ
اما فأع َطاه َصفقة يَ ِدهِ،
أن يُؤىت إيله ،ومن بايع ِإم
َْ
َْ َ ْ
َ
َ
ْ
َوثم َرة قل ِب ِه ،فليُ ِط ُعه ِإن استَ َطاع ،ف ِإن َجاء آخ ُر
َ
َُ ُ َ ْ
ارض ُبوا ُعنُ َق اآلخ ِر».
ازعه ف ِ
ين ِ

حےم درشت کڑ رہ ئےھ ،نعصنیاتداری می مفاتلہ کڑرہ ئےھ اور نعص ا نی
مونشتون می لےگ ہوئ ئےھ کہ ا رجاتک رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ےک میادی ئ
ج
ج
آوار لگائ’’ :ئمار ےک لی مع ہو جا تی۔‘‘ ہم شت رسول اہلل ﷺ ےک تراس مع
ئ
آت ﷺ ئ فماتا’’ :مچھ ےس ئہےل جو ھی ننی ہوا اس ےک لی رصوری
ہو گی۔ ر
ئھا کہ وہ ان رنی امت یک رہمائ ا نش کامون یک رطف کڑے جں کو وہ ان ےک لی ئہی
جانیا ہ۔ اور ان کو ان کامون ےس درائ جں کو وہ ان ےک لی پا جانیا ہ۔ اور

ئمہاری اس امت یک عاقیت اس ےک ئہےل جےص می رکھ دی گنی ہ اور اس ےک
شم
آجڑی جےص می آرمانس اور ا نش معام الت ترتس آ تی ےگ جں کو ئم پا چھو ےگ اور
ا نش قتی ظہور تردپ ہون ےگ جو اتک دوشے کو م عمویل نیا دنں ےگ۔ اتک قتیہ
شا میآئگانومومں کےہگا:ئہی میی ہ الک تکاتاعت ہوگا۔ئررھوہدور ہوجائ
گا۔ ئررھ (کوئ اور) قتیہ ظہور تردپ ہو گا نو مومں کےہ گا :ئہی شت ےس پا قتیہ ہ۔ نرس
ش
ج
جس خص کو ن ن رسید ہو کہ وہ ہنم یک آگ ےس دور کڑدتا جائ اور جیت می داجل کڑ دتا
جائ ،نواس کو موت اس جال ت می آئ رجا ہی کہ وہ اہلل رپ اور آجڑت ےک دن رپ
ائمان رکھیا ہو اور لوگون ےک شائھ وہی شلوک کڑے جو ا نی شائھ کی جائ کو ن رسید
ش
کڑے ،اور جو خص کسی امام یک نعت کڑے اور اےس انریا اہئھ اور ا نی دل کا ئرھل
دے دے (نعنی دل می اس یک نعت ےک نرورا کڑئ کا رعم ر کےھ) نو اےس رجا ہی
ش
کہ مفدور ئرھ اس یک اظاعت کڑے۔ ئررھ اگڑ کوئ دوشا خص آکڑ اس ےسجکومت
ج
ر ھ ییتی ےک لی جھگڑا کڑے نو دوشے یک گڑدن ماردو۔”

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أنه َيب ىلع ادلاعة ما َيب ىلع
األنبياء من بيان اخلري واحلث عليه وداللة انلاس

إيله وبيان الرش واتلحذير منه ،وفيه أن صدر هذه

 .309جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ئ
اس جدن ت می اس تات کا نیان ہ کہ اہلل یک رطف دعوت د نی والون رپ ھی وہی
الرم ہ جو ا تتیاء رپ الرم ئھا نعنی اجرھائ کو نیان کڑتا ،اس یک پعیت دنیا ،اس یک
رطف لوگون یک راہمائ کڑتا ،اور پائ یک وضاجت کڑتا اور اس ےس دراتا۔ اس
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األمة حصل هلا اخلري والسالمة من االبتالء ،وأنه

سيصيب آخر هذه األمة من الرش وابلالء ما جتعل

الفنت القادمة تهون الفنت السابقة ،وأن انلجاة منها
يكون باتلوحيد واالعتصام بالسنة ،وحسن معاملة

انلاس ،وااللزتام ببيعة احلاكم ،وعدم اخلروج عليه،

وقتال من يريد تفريق مجاعة املسلمني.

ئ
جدن ت می اس تات کا ھی نیان ہ کہ اس امت کا انیدائ جصہ نو جی می راہ اور
آرمانس ےس مخفوظ راہ لیک اس امت ےک آجڑی جےص کو اس رطج ش اور آرمانس
ت رتس آئ یگ کہ آئ واےل قتی ئہےل ےک قتیون کو معویل اور ہلکا نیادنں ےگ اور ان

ےس بحات نوجید ےک افار ،شتت یک ن ریوی ،لوگون ےس جسں شلوک اور جاکم یک
ش
نعت یک ترانیدی ,اس ےک ج الف عدم ن عاوت اور ہ اس خص ےس قیال ےک درن عہ
ہی ممک ہویگ جو مشلمانون یک جماعتکا سیاہ نکھیئ کا ارادہ رکھیا ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

• مزنال  :موضعا نسرتيح فيه.
• خباءه  :ابليت من وبر أو شعر أو صوف يكون ىلع عمودين أو ثالثة.
• الصالة جامعة  :احرضوا تلصلوا جمتمعني.
• فقال  :أي بعد ما صلينا.

• إنه لم يكن  :أي لم يوجد.
• حقا عليه  :أي واجبا.

• أن ينذرهم  :من اإلنذار أي  :حيذرهم.

• أمتكم هذه  :يعين األمة املحمدية.
• اعفيتها  :العافية  :أن ْ
تسلم من األسقام وابلاليا.

• يف أوهلا  :عرص الصحابة واتلابعني وتابيع اتلابعني.
• آخرها  :ما بعد القرون اثلالثة السابقة.
• بالء  :حمنة وابتالء.

• أمور تنكرونها  :أي مستحدثة ومبتدعة وخمالفة للرشع.
• وتيجء الفتنة  :أي العظيمة يف ادلين.
• مهلكيت  :فيها هاليك.

• ثم تنكشف  :أي تذهب.

• هذه هذه  :أي هذه الفتنة يه أعظم الفنت.
َُ ْ
حزح  :يُبعد ُ
وينىح.
• يز

• فلتأته منيته  :فليحرص أن يأتيه املوت وهو ىلع احلال املوصوف.

• ويلأت  :أي يليجء.
ََْ
• َصفقة يده  :عهده وميثاقه؛ ألن املتعاهدين يضع أحدهما يده يف يد اآلخر.
• ثمرة قلبه  :عقده وعزمه.

• فإن جاء آخر ينازعه  :أي خرج عن طاعته ونازعه يف امللك.
• فارضبوا عنق  :فاقتلوا.
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فوائد احلديث:
 .1استحباب مجع انلاس وإخبارهم بما يهمهم.
 .2من واجب احلاكم والعلماء تنبيه األمة وحتذيرها من األخطار.
ً
 .3معجزة انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -بإخباره عن حدوث فنت متتايلة َير بعضها بعضا ،ولك فتنة أفظع من سابقتها.
 .4آخر هذه األمة سينحرف عن منهج السلف اذلي فيه العافية من الفنت ،والعصمة من الضالل ،واهلداية من اليغ.
 .5املؤمن حيافظ ىلع دينه ويبىق ىلع أصاتله؛ فال خيوض يف الفنت ،وال َيرفه تيار الفساد واإلفساد.
َّ
 .6احلث ىلع الزتام اإليمان ،وسلوك سبل اهلداية ،واملعاملة احلسنة واخللق الطيب ،وأن ذلك يقيه رش الفنت والوقوع يف جهنم.
َ .7يب ىلع اإلنسان أال يفعل مع انلاس إال ما حيب أن يفعلوه معه.
 .8وجوب السمع والطاعة ،واحلذر من اخلروج ىلع والة األمر.
 .9وجوب قتال الفئة ابلاغية اليت َّترج ىلع اإلمام وتشق عصا الطاعة وتفرق مجاعة املسلمني ،وذلك للحفاظ ىلع وحدة صف اجلماعة املسلمة
وعدم تفريق لكمتها.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه

الرقم املوحد)5345( :

134

َ َّ
من تشبه بقوم ,فهو منهم

جسئکسی قومیکمشائہت اجتیاریکوہ ائہی میےسہ۔

 .310احلديث:

**

 .310جدنت:

عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’جو
کسی قوم یک مشائہت اجتیار کڑے گا وہ ائہی می ےس شمار ہوگا‘‘۔

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم-قال« :من ت َ َّ
شبه بقوم ,فهو
منهم».

**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

احلديث يفيد العموم ،فمن تشبه بالصاحلني اكن

**

صاحلا وحرش معهم ،ومن تشبه بالكفار أو الفساق
فهو ىلع طريقتهم ومسلكهم.

اجمایل معنی:

جدن ت می عموم ہ۔ جس ئ نیک لوگون یک مشائہت اجتیار یک وہ نیک ہو گا اور
می ِ
دان مخش می وہ ائہی ےک شائھ ہو گا اور جس ئ کافون تا قاسق لوگون یک مشائہت

اجتیار یک وہ ائہی ےک رط نف اور را سی رپ ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

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

معاين املفردات:

ّ
• تشبه  :التشبه هو :تكلف املسلم موافقة غريه من الكفار أو املبتدعة فيما هو من خصائصهم من عبادات أو اعدات.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من التشبه بالكفار.
 .2احلث ىلع التشبه بالصاحلني.
 .3الوسائل هلا أحاكم املقاصد ،فالتشبه يف الظاهر يورث املحبة يف ابلاطن.
 .4أحاكم التشبه ىلع جهة اتلفصيل ال يمكن اإلحاطة بها ،ألن هذا خيتلف باختالف نوع التشبه وما يتضمن من املفاسد ،خاصة يف هذا
الزمان ،بل ال بد من عرض لك مسألة ىلع نصوص الرشيعة.

 .5انليه عن التشبه بالكفار إنما هو نيه عن التشبه بهم يف دينهم ويف اعداتهم املختصة بهم ،أما ما لم يكن كذلك كتعلم الصنااعت وحنوها
فال يدخل يف انليه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق،
ّ
َ
لوغ َ
الرياض ،الطبعة :السابعة1424 ،ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
مكة امل ّ
كرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م .منحة
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي،
يح
ِ
العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار
الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م .مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم  -بريوت ،الطبعة اثلاثلة – 1405 -
1985م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ الفوزان ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 2006 – 1427 :م.
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ت لی کائ اہلل
من تعلق تميمة فًل أتم اهلل هل ،ومن تعلق ودعة جسئ نعوتد لی کاتا ،اہللاسیکرمادنرورین کڑے ،اور جسئ شت ر
فًل ودع اهلل هل
اےسآراموشکونندے

 .311احلديث:

**

ً
عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع" :من
َ َّ َ ً
َ َ َّ َ َ َ ً
َ َ
ََ
يمة فال أت َّم اهلل هل ،ومن ت َعل َق َود َعة فال َودع
تعلق ت ِم
َ
ّ
َ
ً
ْ
َ
َ
اهلل هل" ويف رواية" :من ت َعل َق تم َ
يمة فقد أ َ
رش َك".
ِ

 .311جدنت:

عقیہنں عارمرضی اہللعیہ ےس رمقوعاً روان ت ہ’’ :جس ئنعوتد لی کاتا،اہللاس یک
ت لی کائ اہلل اےس آرام و شکون ن دے۔‘‘ اور
رماد نروری ن کڑے ،اور جس ئ شت ر

اتک روان ت ےک الفاظ ن ہی’’:جسئ نعوتد لی کاتا اس ئ شک کیا۔‘‘
**

درجة احلديث :األول :ضعيف اثلاين :صحيح

جدنت کا درج:

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن من استعمل اتلمائم يعتقد فيها

دفع الرضر فإنه داخل يف داعء انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -عليه بأن يعكس اهلل قصده وال يتم هل أموره،
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -يدعو ىلع من
كما أنه -صىل
استعمل الودع نلفس القصد السابق أن ال يرتكه اهلل

يف راحة واطمئنان ،بل حيرك عليه لك مؤ ٍذ -وهذا
ادلاعء يقصد منه اتلحذير من الفعل -كما أنه خيرب
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -يف احلديث اثلاين أن هذا
صىلالعمل رشك باهلل.

**

اجمایل معنی:

ش
جدن ت می اس تات کا نیان ہ کہ جو خص نعوتدات کو اشت عمال کڑ تا ہ اور عقیدہ
رکھیا ہ کہ ن نقصان ےس بحرائ ہی نو وہ ننی ﷺ یک اس ےک می علق یک جائ وایل

اس تد دعا یک رد می آ تا ہ کہ اہلل ن عایل اس ےک ارادے کو ال ت دے اور اس ےک
ن
ت کو
کام نرورے ن ہون۔ اشی رطج نی ﷺ ئ شانق الدکڑ ارادے ےک شائھ شت ر
ئ
اشت عمال کڑئ واےل رپ ھی تد دعا فمائ ہ کہ اہلل ن عایل اےس راجت و شکون می ن
ر کےھ تلکہ ہ ن کلیف دہ ےس کو اس ےک ج الف مجک کڑ دے۔ اس دعا ےس مقصود
اس ق عل ےک کڑئ ےس دراتا ہ ،جتشا کہ ننی ﷺ اتک دوشی جدن ت می

فمائ ہی کہ ن عمل اہلل ےک شائھ شک ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ ُ ُُ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
يد األلو ِهيَّ ِة
اعه >> تو ِح
اتلصنيف :عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو
راوي احلديث :رواهما أمحد.
اتلخريج :عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• تعلَّق تميمة  :أي علَّقها عليه أو ىلع غريه معتقدا نفعها ،واتلميمة خرزات اكنت العرب تعلقها ىلع أوالدهم َّ
يتقون بها العني.
ٌ
داعء عليه بأن ال يتم اهلل أموره.
• فال أتم اهلل هل :
ٌ
• ودعة  :الودعة يشء خيرج من ابلحر يشبه الصدف يتقون به العني.
َّ
َ
• فال ودع اهلل هل  :أي ال جعله يف دعة وسكون ،أو ال خفف اهلل عنه ما خيافه ،وهو داعء عليه.

فوائد احلديث:
 .1تعليق اتلمائم والودع من الرشك ،وكذلك استعمال الودع بال تعليق.
قصده.
 .2أن من اعتمد ىلع غري اهلل اعمله اهلل بنقيض
ِ
َّ
َ
 .3ادلاعء ىلع من علق اتلمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده.
 .4نيف انلفع املعتقد يف اتلميمة والودعة.
 .5جواز ادلاعء ىلع العصاة ىلع سبيل العموم.
 .6أن بعض الصحابة قد َيهلون مثل هذا فكيف بمن بعدهم.

136

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
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جسئ(اہلل کو رجھور کڑ) کسی اور جریےس امید لگائ،وہ اشی جریےک س رید کڑدتا

من تعلق شيئا ُولك إِله

 .312احلديث:

جا تاہ۔

**

ً
عن عبد اهلل بن عكيم -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن
َ َّ
َ
ت َعل َق شيئا ُو ِلك إيله».

 .312جدنت:

ع
عید اہلل نں کنم رضی اہلل عیہ ےس رمقوعًا روان ت ہ کہ ( رسول اہلل ﷺ ئ
فماتا) ’’ جس ئ (اہلل کو رجھور کڑ) کسی اور جری ےس امید لگائ ،وہ اشی جری ےک س رید کڑ
دتا جا تا ہ۔

**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

من اتلفت بقلبه أو فعله أو بهما مجيعا إىل يشء يرجو

منه انلفع أو دفع الرض ولكه اهلل إىل ذلك الِشء اذلي
تعلَّقه ،فمن تعلَّق باهلل كفاه َّ
ويرس هل لك عسري ،ومن
تعلق بغريه ولكه اهلل إىل ذلك الِشء وخذهل.

**

اجمایل معنی:

جو ا نی دل تا ا نی عمل تا ئررھ دونون ہی ےک شائھ کسی جری یک رطف میوج ہوا اور اس
ق
می
عایل اےس اشیجریےک س ریدکڑ دنیا
ےسجصولِ قعتتا د ِعمرصت یکامیدلگائ ،اہلل ن ٰ
ہ جس ےس اس ئ ن علق جورا ہو۔ نرس جس ئ اہلل ےس تاظہ جورا ،اس ےک لی
اہلل کاف ہو جا تا ہ اور ہ م ش کل کو اس ےک لی آشان کڑ دنیا ہ اور جو اہلل کو رجھور
ک
نع
عایل اےس اشی جری ےک جواےل کڑ دنیا ہ اور
کڑ سی اور ےس لق جور تا ہ ،اہلل ن ٰ
اےس رجھور دنیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه أمحد والرتمذي.

اتلخريج :عبد اهلل بن عكيم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• من تعلق شيئا  :أي اتلفت قلبُه إىل يش ٍء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه.
َّ َ
• ُو ِلك إيله  :أي ولكه اهلل إىل ذلك الِشء اذلي تعلقه من دونه وخذهل.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن اتلعلق بغري اهلل -تعاىل-.
 .2وجوب اتلعلق باهلل يف مجيع األمور.
 .3بيان مرضة الرشك وسوء اعقبته.
 .4أن اجلزاء من جنس العمل.
 .5أن نتيجة العمل ترجع إىل العامل خريا أو رشا.
 .6خذالن من انرصف عن اهلل وطلب انلفع من غريه.
املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش:
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مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه-
1975م .اغية املرام يف َّتريج أحاديث احلالل واحلرام ،لألبلاين ،املكتب اإلسالِم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة .1405 -
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ق
جسئ عی اہللیک سم کھائ ،اسئ کف کیا تاشک کیا۔

من حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك

 .313احلديث:

**

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :من

عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا جس ئ عی
ق
اہلل یک سم کھائ ،اس ئ کف کیا تا شک کیا۔

حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -يف هذا احلديث خربا
خيرب -صىل

معناه انليه :أن من أقسم بغري اهلل من املخلوقات
ً
فقد اَّتذ ذلك املحلوف به رشيكا هلل وكفر باهلل؛
ألن احللف بالِشء يقتيض تعظيمه ،والعظمة يف
ُ
احلقيقة إنما يه هلل وحده ،فال حيلف إال به أو بصفة
من صفاته.

 .313جدنت:

ً

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

آت ﷺ جی د نی ےک اتدار می میع فما رہ ہی کہ جس ئ اہلل
اس جدن ت می ر
م
ےک سوا حلوق می ےس کسی یک قسم کھائ ،نو اس ئ اس جری کو اہلل کا شتک نیاتا اور
نع
اہلل ےک شائھ کف کیا ،اس لی کہ کسی جری یک قسم کھاتا اس یک طنم کا نفاضہ کڑ تا ہ۔
جاالن کہ جقیقت می عطمت رصف اتک اہلل یک ہ ،لہٰدا رصف اس یک دات تا
صفات می ےس کسی صقت یک قسم کھائ جائ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الرشك
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• عن عمر  :كذا يف املصدر وصوابه عن ابن عمر.
ّ
• من حلف :احللف  :ايلمني ،ويه توكيد احلكم بذكر معظم ىلع وج ٍه خمصوص.
• بغري اهلل  :أي :بأي خملوق من املخلوقات.

ً

• كفر أو أرشك  :حيتمل أن يكون هذا شاك من الراوي ،وحيتمل أن تكون "أو" بمعىن الواو فيكون كفر وأرشك ،واملراد الكفر والرشك
األصغران.

فوائد احلديث:
 .1حتريم احللف بغري اهلل وأنه رشك وكفر باهلل.
 .2أن اتلعظيم باحللف ّ
حق هلل سبحانه وتعاىل فال حيلف إال به.
ّ
 .3أن احللف بغري اهلل ال جتب به كفارة؛ ألنه لم يذكر فيه كفارة ،وإنما تلزمه اتلوبة واالستغفار.
 .4أن القسم بغري اهلل رشك أصغر ،وقيل :رشك أكرب والصواب أنه رشك أصغر وعليه أكرث العلماء.
املصادر واملراجع:

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه 1957 -م .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه-
2001م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .اتلمهيد لرشح كتاب
اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه .سنن أيب داوود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .صحيح الرتمذي ،لألبلاين ،طبعة املعارف .فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،
مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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ش
جو خص کسی عورت کو اسےک سوہےس تا عالم کو مالکےسپگسیہ کڑےوہ ہم
میےس ئہی۔

َّ
َ َّ
ْ
َْ ُ َ ُ
من خب َب زوجة ام ير ٍئ أو مملوكه فليس مينا

 .314احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من َخ َّب َ
ب
ْ
َّ
ُْ َ ُ
ئ أو َمملوكه فليس ِمنا».
زوجة ام ِر ٍ

**

ش
انو ہپہ رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ ننی ﷺ ئفماتا” :جو خص کسی عورت کو اس

ےک سوہ ےس تا ع الم کو مالک ےس پگسیہ کڑے وہ ہم می ےس ئہی“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من َسىع يف إفساد امرأة ىلع زوجها ،سواء اكن ُ
المفسد
رجال أو امرأة ،وذلك بأن يُذكر عندها مساوئ زوجها

وسوء أخالقه حىت تكره زوجها وتتمرد عليه وتسىع
إىل اتلخلص منه بالطالق أو اخللع ،أو أفسد مملوك

رجل عليه وعمل معه أعماال جعلته يتمرد ىلع سيده
ْ
ويعامله معاملة سيئة؛ فليس ىلع هدينَا وال ىلع
ْ
َمن َه ِجنا ،بل ذلك من عمل الشيطان.

 .314جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

جو کسی یک نوی کو اس ےک سوہ ےک پج الف اکشائ ،انشا کڑئ واال رمد ہو تا کہ
عورت تانں طور کہ اس ےک شا می اس ےک سوہ یک پائ اوراس ےکعلط اج الق کو
کچرھ اس اتدار ےس نیان کڑے تاکہ وہ اس ےس نفت کڑئ لےگ اورشکسی رپ آمادہ
ہو اور ئررھ ظ الق تا جلع ےک درن عہ اس ےس علٰنحدیگ کا مظالیہ کڑئ لےگ ،تا ن کہ کسی ع الم
کو اس ےک مالک ےک پج الف ورع الئ اور مخیلف جڑئ انریا کڑ مالک ےک پج الف
ش
شکسی رپ آمادہ کڑے اورئررھ اس ےک شائھ عی اج الف پ تا ٔو کڑے نوانشا خص
ہمارے م ہچ اور را سی رپ جلی واال ئہی اوراس کا ن عمل شتظائ عمل ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الفسق
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

ْ
َ َّ َ َ
ب  :خ َدع وأف َسد.
• خب

فوائد احلديث:
 .1حتريم إفساد الزوجات أو اخلدم أو إيقاع الشقاق بينهم وبني أزواجهن وأسيادهم.
 .2شأن املؤمن قائم ىلع اتلعاون واتلنارص.
َ
 .3فيه أن َّتبيب الزوجة ىلع زوجها من كبائر اذلنوب ،كما نص ىلع ذلك صاحب كتاب الزواجر.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم .رياض الصاحلني ،تأيلف :
حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه .سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب.
ِّ َ
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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ش
جس خصئ کسی کو ہدانتیکرطف تُالتا اےساس ہدانتیکن ریویکڑئ
من داع إىل هدى ،اكن هل من األجر مثل أجور
ً
ک
من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ومن واےلےکاجڑےکپاپاجڑ مےل گا اور اسےکاجڑ می کوئ می ئہی ہویگاور جس
داع إىل ضًللة ،اكن عليه من اإلثم مثل آثام من ش
ک
ک
اوپاسیکن ریوی کڑئ
خصئ سی گرماہییکرطف سیکو تالتا اُسےک ر
ً
تبعه ،ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا
والونےکپاپ گیاہ (کا نوجھ) ہوگا اور انےک گیاہون می کوئ کمی ئہی ہویگ۔

 .315احلديث:

**

ش
انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا” :جس خص

َ
ً
مرفواعَ « :من د َاع إىل
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
َ
َ َ
ُ ُ َ َ َ َ َ ُ
ُ
ُ
هدى ،اكن هل ِم َن األجر ِمثل أجور من ت ِبعه ،ال ينقص
َ ََ
َ ً َ َ
ذلك من أُ ُ
وم ْن د َاع إىل ضاللة ،اكن
ور ِهم شيئا،
ج
ِ
ِ
ََ
ْ
َ َ َ َ َ َ ُ
ُ
اإلثم ِمثل آثامِ من ت ِبعه ،ال ينقص ذلك ِمن
عليه ِمن ِ
َ
َ ْ
آثا ِم ِهم شيئًا».

ئ ہدان ت یک دعوت دی اےس اس ہدان ت یک ن ریوی کڑئ والون ےک اجڑ ےک
ش
پاپ اجڑ مےل گا اور ان ےک اجڑ می کوئ کمی ئہی ہویگ اور جس خص ئ کسی گرماہی یک
دعوت دی ،اس رپ اس یک ن ریوی کڑئ والون ےک پاپ گیاہ (کا نوجھ) ہوگا اور ان
ےک گیاہون می کوئ کمی ئہی ہویگ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال" :من داع إىل هدى؛ اكن هل من األجر
ً
مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا"،
من داع إىل هدى :يعين بيّنه للناس وداعهم إيله ،مثل:
أن يبني للناس أن ركعيت الضىح سنة ،وأنه ينبيغ
لإلنسان أن يصيل ركعتني يف الضىح ،ثم تبعه انلاس

وصاروا يصلون الضىح ،فإن هل مثل أجورهم من غري
ً
أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ألن فضل اهلل واسع .أو
ً
ً
قال للناس مثال :اجعلوا أخر صالتكم بالليل وترا،
وال تناموا إال ىلع وتر إال من طمع أن يقوم من آخر

الليل فليجعل وتره يف آخر الليل ،فتبعه ناس ىلع

ذلك؛ فإن هل مثل أجرهم ،يعين لكما أوتر واحد هداه
اهلل ىلع يده؛ فله مثل أجره ،وكذلك بقية األعمال

الصاحلة .ويف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من داع

إىل ضاللة اكن عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال
ً
ينقص ذلك من آثامهم شيئا" ،أي إذا داع إىل وزر وإىل
ما فيه اإلثم ،مثل أن يدعو انلاس إىل هلو أو باطل أو

غناء أو ربا أو غري ذلك من املحارم ،فإن لك إنسان
تأثر بدعوته فإنه يُكتب هل مثل أوزارهم؛ ألنه داع
إىل الوزر .فادلعوة إىل اهلدى وادلعوة إىل الوزر

 .315جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
انو ہپہ رضی اہلل عیہ کا نیان ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا” :جس خص ئ ہدان ت یک
دعوت دی اےس اس ہدان ت یک ن ریوی کڑئ والون ےک اجڑ ےک پاپ اجڑ مےل گا اور
ان ےک اجڑ می کوئ کمی ئہی ہویگ“۔ "مں دعا ایل ہدی" :نعنی جش ئ ہدان ت کو
لوگون ےک شا می واضچ کیا اور اس یک رطف ائہی ت التا۔ می ال وہ لوگون کو نیائ کہ
رجاشت یک دو رکعت ئمار شتت ہ اور ن کہ انشان کو رجاشت ےک وق ت دو رکعت ئمار
رپھنی رجا ہی۔ ئررھ اگڑ لوگ اس یک تات مان کڑ رجاشت یک ئمار رپھیا شوع کڑ دنں نو

اےس ان ےک اجڑ ےک پاپ اجڑ مےل گا نعی اس ےک کہ اس ےس ان ےک اجڑ می کچرھ کمی
ہو۔ کیو تکہ اہلل کا قصل ئہت وشتع ہ۔ تا ئررھ اس ئ لوگون ےس کہا کہ رات کو وپ کو
ش
ان رنی آجڑی ئمار نیا ٔو اور وپ رپےھ نعی ن سوتا کڑو ،سوائ اس خص ےک جو رات ےک
آجڑی جےص می ا ئھی کا ارادہ رکھیا ہو۔اےس رجا ہی کہ وہ رات ےک آجڑی جےصمی وپ
رپےھ۔ لوگون ئ اس رپ اس یک انیاع شوع کڑ دی نو اےس ان یک رطج کا اجڑ مےل
ش
ئ
گا۔ نعنی جت ھی کوئ وپ رپےھ گا گوتا اس خص کو اہلل ئ اس ےک اہئھ رپ ہدان ت دی

آت ﷺ
اس لی اےس اس ےک پاپ اجڑ مےل گا۔ اشی رطج دنگڑ نیک اعمال ہی۔ ر
ش
ئ فماتا” :اور جس خص ئ کسی گرماہی یک دعوت دی ،اس رپ اس یک ن ریوی
کڑئ والون ےک پاپ گیاہ (کا نوجھ) ہوگا اور ان ےک گیاہون می کوئ کمی ئہی ہویگ“
نعنی جت اس ئ کسی گیاہ تا ئررھ ا نش کام یک رطف دعوت دی جس می گیاہ ہو می ال وہ
لوگون کو لہو لعت و لعو ،گائ بحائ تا سود وعیہ جتش جڑام اسیاء یک رطف ت الئ نو
ئ
اسصورتمیجوانشان ھیاس یک دعوتےس میاپ ہوگاانکاگیاہ اس ےککھائ
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تكون بالقول ،كما لو قال أفعل كذا أفعل كذا،
ً
وتكون بالفعل خصوصا من اذلي يَقتدي به من
ً
َّ
انلاس ،فإنه إذا اكن يَقتدي به ثم فعل شيئا فكأنه داع
َ
انلاس إىل فعله ،وهلذا حيتَ ُّجون بفعله ويقولون فعل
فالن كذا وهو جائز ،أو ترك كذا وهو جائز.

ئ
ئ
می ھی لکھا جائ گا کیو تکہ اس ئ گیاہ یک دعوت دی ھی۔ ہدان ت اور گیاہ یک رطف
ئ
دعوت قول ےک در نےع ھی ہوئ ہ جتش وہ کےہ کہ ئم اس رطج کڑو تا ئم ا نش کڑو،
ش
ئ
اور ق عل ےک در نےع ھی ہوئ ہ نطور ِجاص لوگون می ےس اس خص ےک ق عل ےس
ش
جس یک اقیداء یک جائ ہو۔ اگڑ وہ خص انشا ہو جس یک اقیداء یک جائ ہو اور وہ کوئ کام
کڑے نو وہ گوتا لوگون کو ا نی اس ق عل یک رطف دعوت دنیا ہ۔ اس وج ےس کہ
لوگ اس ےک ق عل کو دلیل نیائ ہی اور کہی ہی کہ ق الن ئ انشا کیا اس لی ن کام
جاپ ہ تا ق الن ئ اس کام کو رجھور دتا جریابحرہ ن (اس کا رجھور تا) جاپ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > ابلدعة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َّ
َ
• د َاع  :حض عليه بالفعل أو القول.
ُ
• هدى  :حق وخري.
ََ
• َضاللة  :باطل ورش.
َ
ُ ُ
َ َ ُ ُ
ور ِهم شيئًا  :ال ينقص أجر العامل بسبب ادلاللة.
• ال ينقص ذلك ِمن أج ِ

فوائد احلديث:
 .1فضل ادلعوة إىل اهلدى ،ولو بإبانته وإظهاره ،قليال اكن أو كثريا ،وأن ادلايع هل مثل أجر العامل ،وذلك من عظيم فضل اهلل وكمال كرمه.
 .2ىلع املسلم أن حيذر ادلعوات الزائفة ويبتعد عن قرناء السوء؛ ألنه مسؤول عما يفعل.
 .3أن املتسبب بالفعل واملبارش هل متساويني يف انلتيجة عقابا أو ثوابا.
 .4ىلع املسلم أن يتبرص بعواقب األمور ونتائج عمله ،فيسىع للخري يلكون قدوة حسنة.
َّ
أن املتسبب اكملبارش ،فهذا اذلي داع إىل اهلدى ت َ َس َّبب فاكن هل مثل أجر من فعله ،واذلي داع إىل السوء أو إىل الوزر َّ
تسبب فاكن عليه مثل ِو ْز ِر
.5
من اتبعه.
ٌ
 .6يف احلديث ديلل للقاعدة :أن السبب اكملبارشة ،لكن إذا اجتمع سبب ومبارشة أحالوا الضمان ىلع املبارشة؛ ألنه أمس باإلتالف.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد
بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3373( :
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ش
جو خص اشالم می کوئ اجرھارطنفہ جاری کڑے گا ،اےساسکا اجڑ مےل گا اور اس
من سن يف اإلسًلم سنة حسنة فله أجرها ،وأجر
ع
ع
ےک ن عد اس رپ مل کڑئواےل ئمام لوگونےکپاپاجڑ مےل گا۔ جت کہ مل
من عمل بها بعده ،من غري أن ينقص من
ک
ےیگ اور جو اشالم می کوئ ُپارطنفہ
کڑئوالونےکاجڑ می کوئ می ئہی یکجا ٔ
أجورهم يشء ،ومن سن يف اإلسًلم سنة سيئة
ع
جاری کڑے گا ،نو اس رپاسکا گیاہ ہوگا اور اسےکن عد اس رپ مل کڑئ
اكن عليه وزرها ،ووزر من عمل بها من بعده،
ع
واےل ئمام لوگونےکپاپ گیاہ ہوگا اور مل کڑئوالونےک گیاہ میکوئ کمی
من غري أن ينقص من أوزارهم يشء
ئ
ہ
ےیگ۔
ییکجا ٔ

 .316احلديث:

ُ َّ
عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :كنا يف
َصدر َّ
انل َهار ِعند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
ِّ َ َ
ُ َ َ ِّ
َ ٌ ُ َ ٌ ُْ
َ
َ
َ َ
َ
دلي
فجاءه قوم عراة جمت ِايب انلمار أو العباءِ ،متق ِ
ُ ُّ
َ
ُّ
السيُوفَ ،اع َّمتُ ُهم ِمن ُم َرض بَل لك ُهم ِمن ُم َرض ،فتَ َم َّعر
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ل ِ َما َرأى بِ ِهم ِم َن
َ
َ ً َ َ َّ َ َ َ َّ
َ َ َ َ ُ َ
فدخل ث َّم خرج ،فأ َمر ِبالال فأذن َوأقام ،ف َصىل
الفاقة،
ُ َ
ث َّم خ َطب ،فقال(« :يا أيها انلاس اتقوا ربكم اذلي
خلقكم من نفس واحدة) إىل آخر (إن اهلل اكن
عليكم رقيبًا) [النساء ،]1 :واآلية األخرى اليت يف

آخر احلرش( :يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل وتلنظر
ٌ
َ َّ
نفس ما قدمت لغد) [احلرش ]18 :ت َصدق َر ُجل ِمن
َ
َ
َ
اع بُ ِّر ِهِ ،م ْن َص ِ
ره ِم ِهِ ،من ثوبِ ِهِ ،من َص ِ
اع
ارهِِ ،من ِد
ِدين ِ
ٌ
مرة» َف َ
تَمره َّ -
حىت قالَ -ولَو ب ِش ِّق تَ َ
جاء َر ُجل ِم َن
ِِ
ِ
َ
َ
َ ُّ ُ َ َ ُ َ ْ
ُ َّ َ َ
َ
َ
األنصار بِرص ٍة اكدت كفه تعجز عنها ،بل قد
يت َك َ
انل ُ
َع َ
اس َح َّىت َرأَ ُ
ج َزتُ ،ث َّم َتتَابَع َّ
ومني ِمن َط َعامٍ
َ
َوثيَابَ ،ح َّىت َرأَ ُ
يت َوجه َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِ ٍ
َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ ْ َ
َ
وسلم -يتهلل كأنه مذهبة ٌ.فقال رسول اهلل -صىل اهلل
ً ََ
َ َّ ً
َ ْ َ َّ
اإلسالم ُسنة َح َسنَة فل ُه
عليه
وسلم« :-من سن ِيف ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ َُْ َ ْ
ج ُر َم ْن َعمل ب َها َب ْع َد ُه ،م ْ
ري أن ينق َص
غ
ن
أجرها ،وأ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ُ َّ ً َ ِّ َ ً
ِمن أُ ُجورهم يش ٌءَ ،و َم ْن َس َّ
اإلسالم سنة سيئة
يف
ن
ِِ
ِ ِ
َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ ْ
ُ
بعده ،من
اكن عليه ِوزرهاَ ،و ِوزر من ع ِمل بِها ِمن ِ
ُ
َ َ َ
ارهم يشء».
غري أن ينقص ِمن أوز ِ

**

 .316جدنت:

جڑپ نں عید اہلل رضی اہلل عیہ نیان کڑئ ہی کہ ہم دن ےک آعار می
آتﷺےک تراس کچرھ ا نش لوگ آئ ،جو نیےگ تدن
رسولﷺےک تراس ئےھ کہ ر
ک
ئےھ ،وہ اون یک دھاری دار رجادرنں تا میل داےل ہوئ اور گڑدنون می تلوار
لی کائ ہوئ ئےھ۔ ان یک اکین ت مرص قتیےل ےس تلکہ شارے ہی مرص ےس ئےھ۔
آت کا جررہہ میعی ہو گیا۔
جت رسول اہللﷺئ ان یک قاقہ ردیگ کا مشاہدہ فماتا ،نو ر
آت (گرھ) ےک اتدر نشنف ےل گی اور تاہ آ گی۔ ئررھ ت الل رضی اہلل عیہ کو جکم
ر
ج
ت
ئ
دتا ،ا ھون ئ ادان دی( ،ئررھ جت لوگ ئمار ےک لی مع ہو گی نو) کتی کہی اور
آتﷺئ ئمار رپھائ۔ اس ےک ن عد لوگون ےس جظات کڑئ ہوئ فماتا:
ر
ئ
م
ج
"(لوگو! ا نی اس رت ےس درو ،س ئ ھی اتک جان ےس ن ریدا فماتا) ئہان ےس
(نفتیا اہلل ئمھاری جی نگہیائ کڑئ واال ہ۔) تک۔ (سور ٔہ نشاء )۱:اس ےک ن عد
سور ٔہ جش یک آجڑی آن ت رپھی۔( اے ائمان والو ! اہلل ےس درو اور ہ نقس کو رجا ہی
کہ اس ئ کل(قیامت) ےک لی جو آےگ ئھنحا ہ ،اےس د ینکےھ)۔ ( اس ےکن عد

آت ئ ضدقہ و جیات یک پعیت دی) فماتا :ہ آدمی کو رجا ہی کہ ضدقہ کڑے؛
ر
ک
ھ
ہ
ج
ڑج
دنیار و در م کا  ،ک ریے کا ،گیدم ےک ضاع کا  ،خور ےک ضاع کا ،نی کہ فماتا گ ر
ک
ئ
ھخور کا اتک نکڑا ہی کیون ن ہو۔ جریابحرہ انصار می ےس اتک آدمی اتک ھییل ےل کڑ آتا،
ہ
ئ
ئ
(جو اننی ئھاری ھی کہ) اس یک ھییل اس کو ائھائ ےس عاجڑ آر ہی ھی؛ تلکہ عاجڑ ہو
ج ئ
ئ آئ رہ ،ئہان تک کہ می ئ دو
ئ در ر
ریک ھی۔ ئررھ لوگ ( ےل ےل کڑ ) ر

دھی د ینکےھ؛ اتک کھائ ےک شامان کا اور دوشا ک ریون کا۔ ن ت می ئ دنکھا کہ
رسول اہللﷺکا جررہ ٔہ انور اس رطج جرمک راہ ئھا ،گو تا سوئ کا نکڑا ہو۔ ئررھ رسول
ش
اہللﷺئ فماتا":جو خصاش الممیکوئ اجرھارطنفہجاریکڑےگا ،اےساس کا
اجڑ مےل گا اور اس ےک ن عد اس رپ عمل کڑئ واےل ئمام لوگون ےک پاپ اجڑ مےل گا۔
ع
ک
ے یگ اور جو اش الم می کوئ
جت کہ مل کڑئ والون ےک اجڑ می کوئ می ئہی یک جا ٔ
ُپا رطنفہ جاری کڑے گا ،اس رپ اس کا گیاہ ہوگا اور اس ےک ن عد اس رپ عمل کڑئ
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ع
واےل ئمام لوگون ےک پاپ گیاہ ہوگا اور مل کڑئ والون ےک گیاہ می کوئ کمی ئہی
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-

حديث عظيم يتبني منه حرص انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وشفقته ىلع أمته -صلوات اهلل وسالمه

عليه ،-فبينما هم مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -يف أول انلهار إذا جاء قوم اعمتهم من مرض،
أو لكهم من مرض جمتايب انلمار ،مقدلي السيوف -

ريض اهلل عنهم ،-يعين أن اإلنسان ليس عليه إال

ثوبه قد اجتباه يسرت به عورته ،وقد ربطه ىلع رقبته،
ً
ومعهم السيوف؛ استعدادا ملا يؤمرون به من اجلهاد -
ريض اهلل عنهمَّ .-
فتغري وجه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وتلون؛ ملا رأى فيهم من احلاجة ،وهم من
مرض ،من أرشف قبائل العرب ،وقد بلغت بهم

احلاجة إىل هذا احلال ،ثم دخل بيته -عليه الصالة
ً
والسالم ،-ثم خرج ،ثم أمر بالال فأذن ،ثم صىل ،ثم

خطب انلاس -عليه الصالة والسالم ،-فحمد اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -كما يه اعدته ،ثم قرأ قول اهلل
ك ُم َّاذلي َخلَ َق ُ
اس َّات ُقوا َر َّب ُ
انل ُ
تعاىل( :-يَا أَ ُّي َها َّك ْم
ِ
ً
ْ َْ
َّ ْ
َ َ ْ
اح َد ٍة َوخل َق ِمن َها َز ْو َج َها َو َبث ِمن ُه َما ِر َجاال
ِمن نف ٍس َو ِ
َ ً َ َ ً َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ام ِإن
اذلي تساءلون بِ ِه واألرح
ك ِثريا ونِساء واتقوا اَّلل ِ
ً
اَّلل َاك َن َعلَيْ ُ
َّ َ
ك ْم َر ِقيبا) (النساء ،)1 :وقوهل -تعاىل:-
َ
َ ُّ َ َّ
اَّلل َو ْ َتلنْ ُظ ْر َن ْف ٌس َما َق َّد َم ْ
ين َ
آمنُوا َّات ُقوا َّ َ
اذل َ
ت
(يا أيها ِ
َْ ُ َ
اَّلل إ َّن َّ َ
ل َغد َو َّات ُقوا َّ َ
اَّلل َخب ٌ
ري ِب َما تع َملون) (احلرش:
ِ ٍ
ِ
ِ
 .)18ثم حث ىلع الصدقة ،فقال( :تصدق رجل
بديناره ،وتصدق بدرهمه ،تصدق بثوبه ،تصدق

بصاع بره ،تصدق بصاع تمره ،حىت ذكر ولو شق

تمرة) واكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -أحرص
انلاس ىلع اخلري ،وأرسعهم إيله ،وأشدهم مسابقة،

فخرجوا إىل بيوتهم فجاءوا بالصدقات ،حىت جاء
رجل برصة معه يف يده اكدت تعجز يده عن محلها،

**

ے یگ"۔
یک جا ٔ

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ع
مولف رجمہ اہلل "مں سں ف االش الم سیہ جسیہ قلہ أجڑاہ وأجڑ مں مل ئھا" ےک عیوان
ل
ےک بخت جڑپ نں عید اہلل ا حیل رضی اہلل عیہ ےس رموی اتک جدن ت نفل یک ہ۔ ن
ع
اتک طنمجدن ت ہ ،جس ےسننیﷺیکان رنی امت رپشققت اورمرہتائکااتدارہ
ت
ض
ہ
حان کڑام دن ےک انیدائ جےص می ننیﷺےک شائھ تنےھ ئےھ کہ ا نی
و تا ہ۔ ٔ
می کچرھ لوگ آئ ،جں می ےس اکی تا شت ےک شت مرص قتیےل ےس ن علق ر کھی
ک
ئےھ۔ ائھون ئ دھاری دار رجادرنں لتریت ر ھی ئھی اور ان رنی تلوارنں لی کائ ہوئ
ئےھ۔ نعنی ہ انشان ےک تدن رپ اتک ک ریا ئھا ،جش اس ئ انریا سی رجھیرائ ےک
لی لتریت رکھا ئھا اور ان رنی گڑدن رپ تاتدھا ہوا ئھا۔ ان ےک تراس جکم یک بحا آوری ےک
لی تلوارنں ئھی۔ رضی اہلل عہم۔ ان یک ن جال ت رار دنکھ کڑ ننیﷺ کا جررہ ٔہ انور
میعی ہو گیا اور اس کا رتگ تدل گیا۔ ن لوگ مرص قتیےل ےس ئےھ جو رعت ےک مرعر

ت
آت ﷺ
پنں قیا ل می ےس ئھا۔ جاجت میدی یک وج ےس ان کا نجال ہو گیا ئھا۔ ر
ج
آت ﷺئت اللرضی
ا نیگرھمی دا ل ہوئ اور ئررھتاہنشنف الئ۔ ئررھ ر

ئ
آت
اہلل عیہ کو ادان د نی کو کہا۔ لوگون کو ئمار رپھائ اور ئررھ ا ھی جطیہ دتا۔ ر
ﷺئ ان رنی عادت ےک مظانق اہلل ن عایل یک جدم نیان یک اور ئررھ اہلل ن عایل کا ن فمان
َجلَ ِ
اس ان َفُوا َرن َک ُ ُم الَدِی قَک ُ ْم م ْں نَقْسٍّ َواج ِ َدہٍّ َو َج َل َق ِمْہَا َر ْوجَہَا
ت الوت کیا( :تَا َأئ ُہَا الیَ ُ
علَ
ت ِمْہما رِجاال ً َکتِیاً َونِشاءً َوان َفُوا اللَہ ا َلدِی نَشاءَلُون ِنِ َو ْاال َٔ ْرج َ ِ
ان َ یْک ُ ْم
َ
َون َ َ ُ َ َ
َ
ام ا َن اللَہ َکَ َ
َ َ
َ
ئ
َرقِتیاً) (التشاء )1:پجمہ:اے لوگو ا نی رت ےس درو جس ئ مھی اتک جان
ےس ن ریدا کیا اور اشی جان ےس اس کا جورا نیاتا اور ان دونون ےس ئہت ےس رمد اور
عور تی ئرھی ال تی۔ اس اہلل ےس درو ،جس کا واشظہ دے کڑ ئم اتک دوشے ےس
انریا جق ما نگی ہو اور ر سی داری ےک ن علفات کو نگارئ ےس بخرو۔ ئ شک اہلل ئم رپ
ئ
نگڑائ کڑ راہ ہ۔ اور اہلل ن عایل ےک اس فمان کو ھی رپھا( :تَا َأئ ُہَا ا َلدِن َں آمَیُوا ان َفُوا
اللَہ َو ْلتَی ْ ُظ نَق ْ ٌس ما قَدمَ ْ ل ِ ٍّ ن َف ُ ل ِ ل َجتِ
ن َعْملُ
ون) (الخش:
َ َ
ْ
ی ئ َِما َ َ
ت عَد َوا وا ا لَہ َ ا َن ا لَہ َ ٌ
َ
ش
ک
خ
ن
ہ
ک
ک
ل
)18پجمہ:اے ائمان وا و! اہلل ےس درواور ہ ص ود ھیا رجا ی کہاس ئ ل
ےک لی کیا آےگ ئھنحا ہ اور اہلل ےس درو؛ کیون کہ اہلل ئمھارے کامون ےس جیدار

آت ﷺ ئ ضدقہ کڑئ یک پعیت دی اور فماتا " :ہ آدمی کو رجا ہی
ہ۔ ئررھ ر
ک
کہ ضدقہ کڑے؛ دنیار و درہم کا  ،ک ریے کا  ،گیدم ےک ضاع کا  ،ھخور ےکضاع کا ،جنی
نک ہ ہ ض
گ کھخ
حان کڑام رضی اہلل عہم جی ےک کامون رپ ئہت
کہ فماتا و ور کا اتک ڑا ی و۔" ٔ
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بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بني يدي الرسول

عليه الصالة والسالم .-ثم رأى جرير كومني منُ
مجع يف املسجد ،فصار
الطعام واثلياب وغريها قد ِ
وجه انليب -عليه الصالة والسالم -بعد أن َّ
تغري
يتهلل كأنه مذهبة؛ يعين من شدة بريقه وملعانه

ورسوره -عليه الصالة والسالم -ملا حصل من هذه
املسابقة اليت فيها سد حاجة هؤالء الفقراء ،ثم قال -

صىل اهلل عليه وسلم( :-من سن يف اإلسالم سنة
حسنة فله أجرها ،وأجر من عمل بها من غري أن

ينقص من أجورهم يشء ،ومن سن يف اإلسالم سنة
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غري أن

ينقص من أوزارهم يشء) .واملراد بالسنة يف قوهل -

صىل اهلل عليه وسلم( :-من سن يف اإلسالم سنة
حسنة) ابتدأ العمل بسنة ،وليس من أحدث؛ ألن
من أحدث يف اإلسالم ما ليس منه فهو رد وليس

حبسن ،لكن املراد بمن سنها ،أي :صار أول من

عمل بها ،كهذا الرجل اذلي جاء بالرصة -ريض اهلل

عنه.-

رتادہ جڑنص ئےھ اور ئہت نیی ےک شائھ اور پھ جرڑھ کڑ ان می جصہ لیا کڑئ
ش
ئےھ۔ وہ انریا انریا گرھ گی اور ضدق کا شامان ےل کڑ آئ۔ ئہان تک کہ اتک خص
م
درہمون ےس ئرھا اتک ئھی ال ےل کڑ آتا ،جش ائھائ می اےس ئہت ش کل ہو رہی
ئ
ھی ،تلکہ وہ اس ےس ائھ ہی ئہی راہ ئھا۔ اس ئ اےس ننی ﷺ ےک شا می رکھ

دتا۔ راوی جدن ت ئ کھائ اور ک ریون وعیہ ےک دو پے دھی د ینکےھ ،جو مسحد
ج
می مع ئےھ۔ ننیﷺکا جررہ ٔہ انور جو ئہےل میعی ہو ج رکا ئھا ،ات ا نش جرمک راہ ئھا،
جتش سوتا ہو۔ ان قفا یک جاجت نروری کڑئ ےک لی جتش لوگون ئ پھ جرڑھ کڑ جصہ
ئ
آت
آت ﷺ ےک جررہے رپ جرمک اور روسنی ھی۔ ر
لیا ئھا ،اس رپجوشی یک وج ےس ر
ش
ﷺ ئ فماتا" :جو خص اش الم میکوئ اجرھا رطنفہ جاری کڑے گا ،اےس اس کا اجڑ
مےل گا اور اس ےک ن عد اس رپ عمل کڑئ واےل ئمام لوگون ےک پاپ اجڑ مےل گا۔
ع
ک
ے یگ اور جو اش الم می کوئ
جت کہ مل کڑئ والون ےک اجڑ می کوئ می ئہی یک جا ٔ
ُپا رطنفہ جاری کڑے گا ،نو اس رپ اس کا گیاہ ہوگا اور اس ےک ن عد اس رپ عمل کڑئ
واےل ئمام لوگون ےک پاپ گیاہ ہوگا اور عمل کڑئ والون ےک گیاہ می کوئ کمی ئہی
ے یگ۔" ننی ﷺ ےک فمان( :مں سں ف االش الم سیہ جسیہ) می شتت ےس
یک جا ٔ
رماد نہ کہجس ئکسی شتت رپعملکاآعارکیا۔ اسےس ن رمادئہی کہ جس ئ

کوئ نیا رطنفہ ابحاد کیا ،کیون کہ جس ئ اش الم می کوئ ننی ےس ابحاد یک ،وہ رمدود ہوئ
ج
ہ ن کہ ا ر ھی۔ ئہان رماد ن ہ کہ جس ئ شت ےس ئہےل عمل کا آعار کیا ،جتش
اس آدمی ئ کیا ئھا ،جو ئھی ال ےل کڑ آتا ئھا۔ رضی اہلل عیہ۔ اس جدن ت ےس معلوم
ہو تا ہ کہ انشان کو جت نوقیق ملنی ہ ،نو وہ اش الم می کسی شتت کو فوع دنیا

ہ ،رجاہ اس می ئرہل کڑےک ہو تااےس ر تدہ کڑےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > ابلدعة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

انل َهار َّ :
• َصدر َّ
أوهل.
ُْ
ُ ََّ
• جمتَ ِايب انلِّ َمار ِ :ك َساء من ُصوف خمطط.
ُ
• َ
العبَا ِء  :كساء مشقوق واسع بال ك َّمني يلبس فوق اثلياب.
• َت َم َّعر َّ :
تغري.
ّ َّ
• الفاقة  :احلاجة والفقر.
َ
ً
جراما.
اره  :ادلينار :عملة نقدية من اذلهب ووزنها4,25 :
• ِدين ِ
َ
ً
جراما.
• ِدره ِمه  :ادلرهم :قطعة نقدية من الفضة ووزنها2,812 :
ً
• َص ِ
جراما.
اع  :الصاع :وحدة من وحدات الكيل ،ويساوي 2172
• بُ ِّره ُ :
الرب :القمح.

146

• ُ َّ
رصة  :ما َيمع فيه الِشء ويشد.
• َك َ
ومني  :صربتني.
ْ َ
• ُمذهبَة  :اكذلهب تعبري عن الصفاء واالستنارة.
ٌ
ِّ
املتجرد من اثلياب.
• ُع َراة  :مجع اعر ،وهو
• ُمتَ َق ِّدلي ُّ
السيُوف  :واضيع سيوفهم يف أعناقهم.
ِ
• ُم َرض  :قبيلة من قبائل العرب.

• ر ِقيبا  :حافظا ألعمالكم.
َ
َّ
َّ
• ما قد َمت ِلغد  :ما أعدت من خري يلوم القيامة.
َّ
َ َّ
• ت َصدق  :يلتصدق.
َ َّ ُ
• يتَ َهلل  :يستنري وييضء.
َّ ٌ
• ُسنة  :طريقة.
َُْ
الوزر :احلِمل اثلقيل واإلثم.
• ِوزرها ِ :
• اتقوا  :اتلقوى :اسم مأخوذ من الوقاية ،وهو أن يتخذ اإلنسان ما يقيه من عذاب اهلل -تعاىل ،-واذلي ييق من عذاب اهلل هو فعل أوامر اهلل -عز
وجل ،-واجتناب نواهيه.

فوائد احلديث:
 .1إشفاق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتأمله ىلع الفقراء واملحتاجني.
 .2من واجب أهل ادلثور واليسار أن يتفقدوا أصحاب احلاجة ،ويبادروا إىل دفع الرضر عنهم.
َّ
 .3احلث ىلع الصدقة واإلنفاق ولو اكن بِشء يسري؛ فإن الكثري يكون من القليل.
 .4حسن توجيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحكمته يف توثيق عرى األخوة واملحبة بني املسلمني ،ولفت انلظر إىل رضورة اتلعاون.
 .5أثر اإليمان باهلل -تعاىل -وايلوم اآلخر يف سلوك املسلم واملبادرة إىل فعل اخلري.
ُ .6رسعة استجابة املسلمني هلدي الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتسابقهم إىل فعل اخلريات.
 .7رسور انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لرسور الفقراء ،وسعيه جللب انلفع هلم ومساعدتهم.
 .8الرتغيب يف فعل السنن اليت تركت وهجرت.
 .9احلض ىلع أن يكون املسلم قدوة صاحلة يف اخلري والرب واإلحسان ،واتلحذير من أن يكون قدوة سيئة يف ابلاطل واملنكر.
 .10من سىع إىل خري اكن هل مثل أجر فاعله ،ومن سىع يف رش اكن عليه مثل إثم مرتكبه.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة  1428ـهرشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم
بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3506( :
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ج
جو شخص اس تاتیکگواہیدے کہ اہلل ن ٰ
عایلےک سوا کوئ قیقی معیود ئہیوہ اکی ال
من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن
ج
ہ اسکا کوئ شا ھی اورشتک ئہی ،اورئ شک مچدمﷺاسےک نیدے
حممدا عبده ورسوهل ،وأن عيىس عبد اهلل
ع
اور اسےکرسول ہی۔ئ شک ت ٰسی علیہ الشالم اسےکنیدے اوراس
ُ ٌ
ور ُوح منه،
ورسوهل ولكمته ألقاها إىل مريم
ئ
ےکرسول ہی ،اور اسکاوہ کلمہ ہی جو اسئرم م تک ئرہنحراتا ئھا اور اسیک
واجلنة حق وانلار حق ،أدخله اهلل اجلنة ىلع ما
رطفےس اتکروج ہی اور جیتاوردورجپ جق ہی اہللن ٰ
عایل اس کو جیت می
اكن من العمل
ک
ج
ہ
ت
دا لفمائ گا جواہاسےکاعمال ش ی ہون۔

 .317احلديث:

**

عیادہ نں ضامت رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ وہ کہی ہی کہ رسول اہلل ﷺ ئ
عایل ےک سوا کوئ جقیقی معیود ِ
ارشاد فماتا” :جو شخص اس تات یک گواہی دے کہ اہلل ن ٰ

عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -قال :قال
ْ
َ ْ
شهد أن ال هلإ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" -من ِ
ُ ُ
َّ
وأن َّ
ورسوهل،
حممدا عبده
رشيك هل
إال اهلل وحده ال ِ
َ
ُ ُ َ َُ َ
َّ
وأن عيىس ُ
عبد اهلل ورسوهل ولكِمته ألقاها ِإىل مريم
ِ
َ
ٌّ ْ َ َ
َّ
َّ
ُ
واجلنة َح ٌّق َّ
حق ،أدخله اهلل اجلنة
وانلار
ور ُو ٌح ِمنه،
ىلع ما اكن م َن َ
العمل".
ِ

ج
ئہی ،وہ اکی ال ہ اس کا کوئ شا ھی اور شتک ئہی ،اور ئ شک مچدم ﷺ اس
ع
ےک نیدے اور اس ےک رسول ہی۔ ت ٰسی علیہ الش الم اس ےک نیدے اور اس ےک

رسول ہی ،نی اس کا وہ کلمہ ہی جو اس ئ رمئم تک ئرہنحراتا ئھا اور اس یک رطف ےس
اتک روج ہی اور جیت اور دورج پجق ہی اہلل ن ٰ
عایل اس کو جیت می داجلفمائ گا
جواہ اس ےک اعمال کتش ہی ہون“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا هذا احلديث أن من نطق بكلمة اتلوحيد
وعرف معناها وعمل بمقتضاها ،وشهد بعبودية حممد

صىل اهلل عليه وسلم -ورساتله ،واعرتف بعبوديةعيىس ورساتله ،وأنه خلق بكلمة كن من مريم،

وبرأ أمه مما نسبه إيلها ايلهود األعداء ،واعتقد بثبوت
اجلنة للمؤمنني وثبوت انلار للاكفرين ،ومات ىلع

ذلك دخل اجلنة ىلع ما اكن من العمل.

 .317جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
ن جدن ت ہمی اس تات یک جی دے رہی ہ کہ جس خص ئ کلمہ نوجید کا رتان
ےس افار کیا اور اس ےک معنی کو جاتا اور اس ےک نفاض ےک مظانق عمل کیا اور مچدم
ع
ﷺ ےک نیدے اور ان ےک رسول ہوئ یک گواہی دی نی ت ٰسی علیہ الش الم ےک
ع
نیدے اور ان ےک رسول ہوئ یک گواہی دی ،اور ن کہ ت ٰسی علیہ الش الم کلمہ ”کُ ْں“
ےک درن عہ رمئم علنہا الش الم ےک نطں ےس ن ریدا ہوئ ،اور اہلل ئ ان یک مان کو اس
ئ
جری ےس پی کڑ دتا جس یک نشتت دشمں ئہود ئ ان یک رطف یک ھی ،اور مومیون ےک
ج
لی جیت اور کافون ےک لی ہنم ےک نوت یک نصدنق کیا ،اگڑ وہ اس (عقیدہ) رپ
رم تا ہ نو وہ جیت می داجل ہوگاجواہ اس ےک اعمال کتش ہی ہون!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.
َُ َ
اد َة بْن َّ
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :عب
ِ
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.
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معاين املفردات:

ً
ً
ً
ّ
ً
• شهد أن ال هلإ إال اهلل  :تكلم بهذه اللكمة اعرفا ملعناها اعمال بمقتضاها ظاهرا وباطنا.
• ال هلإ إال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.
ٌ ّ
• وحده  :حال مؤكد لإلثبات.
• ال رشيك هل  :تأكيد للنيف.
ً
ً
• وأن حممدا  :أي وشهد أن حممدا.
• عبده  :مملوكه واعبده.

• ورسوهل  :مرسله برشيعته.

• وأن عيىس  :أي وشهد أن عيىس ابن مريم.
ً
• عبد اهلل ورسوهل  :خالفا ملا يعتقده انلصارى أنه اهلل أو ابن اهلل أو ثالث ثالثة.
ُ
َ
• لكمته  :أي أنه خلقه بكلم ٍة ويه قوهل( :كن).

• ألقاها إىل مريم  :أرسل بها جربيل إيلها فنفخ فيها من روحه املخلوقة بإذن اهلل عز وجل.
وروح  :أي أن عيىس عليه السالم ٌ
ٌ
روح من األرواح اليت خلقها اهلل تعاىل.
•
َ
ْ
ً
ً
َ ً ِّ ْ ُ
َ َ َّ َ َ ُ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
مجيعا منه} [اجلاثية.]13 :
ات وما ِيف األر ِض ِ
• منه  :أي منه خلقا وإَيادا كقوهل تعاىل{ :وسخر لكم ما ِيف السماو ِ
• واجلنة حق وانلار حق  :أي شهد أن اجلنة وانلار اللتني أخرب اهلل عنهما يف كتابه ثابتتان ال شك فيهما.

• أدخله اهلل اجلنة  :جواب الرشط السابق من قوهل :من شهد ...الخ.
ِّ ً
ِّ
• ىلع ما اكن من العمل  :حيتمل معنيني :األول :أدخله اهلل اجلنة وإن اكن مقرصا وهل ذنوب؛ ألن املوحد ال بد هل من دخول اجلنة .اثلاين :أدخله
اهلل اجلنة وتكون مزنتله فيها ىلع حسب عمله.

فوائد احلديث:
 .1أن الشهادتني هما أصل ادلين.
 .2فضل اتلوحيد وأن اهلل يكفر به اذلنوب.
 .3سعة فضل اهلل وإحسانه سبحانه وتعاىل.
 .4أن عقيدة اتلوحيد َّتالف مجيع امللل الكفرية من ايلهود وانلصارى والوثنيني وادلهريني.
 .5ال تصح الشهادتان إال ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما.
 .6مجع اهلل ملحمد صىل اهلل عليه وسلم بني العبودية والرسالة ردا ىلع املفرطني واملفرطني.
ً
 .7وجوب جتنب اإلفراط واتلفريط يف حق األنبياء والصاحلني ،فال جنحد فضلهم وال نغلو فيهم فنرصف هلم شيئا من العبادة ،كما يفعل بعض
اجلهال والضالل.

 .8إثبات عبودية عيىس ورساتله ،وهذا رد ىلع انلصارى اذلين زعموا أنه ابن اهلل.

 .9أن عيىس خلق من مريم بكلمة كن من غري أب ،وهذا رد ىلع ايلهود اذلين قذفوا مريم بالزنا.
َّ
 .10أن عصاة املوحدين ال خيدلون يف انلار.

 .11إثبات صفة الالكم هلل تعاىل.
 .12إثبات ابلعث.

 .13إثبات اجلنة وانلار.

املصادر واملراجع:

-امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1422 ،ه 2001 -م - .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،

اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م - .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َّ
ضار مسلما َّ
من َّ
ضاره اهلل ,ومن شاق مسلما
َّ
شق اهلل عليه

 .318احلديث:

ش
جس خصئ کسی مشلمان کو نقصان ئرہنحراتا ،اہلل اےس نقصان ئرہنحرائ گا اور جس
ش
خصئکسی مشلمان کو مشقت میداال،اہلل اےسمشقت می متیال کڑے گا
**

ً
َّ
ضار
عن أيب رصمة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
َّ
شاق مسلما َّ
مسلما َّ
شق اهلل عليه».
ضاره اهلل ,ومن

 .318جدنت:

ش
انو رصہم رضی اہلل عیہ ےس رمقوعاً روان ت ہ’’ :جس خص ئ کسی مشلمان کو
ش
نقصان ئرہنحراتا ،اہلل اےس نقصان ئرہنحرائ گا اور جس خص ئ کسی مشلمان کو م شقت
می داال ،اہلل اےس م شقت می متی ال کڑے گا۔‘‘

**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث ديلل ىلع حتريم اإليذاء وإدخال الرضر

**

واملشقة ىلع املسلم ،سواء اكن ذلك يف بدنه أو أهله
أو ماهل أو ودله ،وأن من أدخل الرضر واملشقة ىلع

املسلم فإن اهلل َيازيه من جنس عمله ،سواء اكن

هذا الرضر بتفويت مصلحة أو حبصول مرضة بوجه
من الوجوه ،ومن ذلك اتلدليس والغش يف

املعامالت ،وكتم العيوب ،واخلطبة ىلع خطبة أخيه.

اجمایل معنی:

جدن ت می مشلمان کو ادن ت د نی ،اےس نقصان ئرہنحرائ اور اےس م شقت می متی ال
کڑئ یکجڑمت یک دلیل ہ ،رجاہ نادن تونقصاناس ےک تدنتااہل جان ےس
ش
می علق ہو تا اس ےک مال تا اوالد ےس می علق ہو۔ اور ن کہ جس خص ئ مشلمان کو رصر
اور م شقت ئرہنحراتا ،اےس اہلل اس ےک عمل ہی ےک جتس ےس تدلہ دے گا ،رجاہ ن
ئ
رصر اےس کسی سود مید ےس ےس مجوم کڑ ےک دتا جائ تا ئررھ کسی ھی رط نف ےس
نقصان ئرہنحرا کڑ ہو۔ معام الت می تدلتس اور دھوکہ دہی ےس کام لتیا ،عیوت کو رجھیراتا
م
می
اوپ یگنی کڑتا اشی رصر رشائ یک صورنون می ےس ہی۔
اور ا نی ئھائ یک گنی ےک ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > أحاكم الوالء والرباء
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

ّ
ضار مسلما  :أدخل عليه املرضة يف ماهل أو نفسه أو عرضه.
•
ّ
• ضاره اهلل  :أوقع به الرضر ،وجازاه من جنس ما فعل بأخيه.
ّ
• شاق مسلما  :أوصل املشقة وأحلقها به من غري حق.
• ّ
شق اهلل عليه  :أدخل عليه ما يشق عليه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم أذية املسلم ،بأي وجه من الوجوه.
 .2اجلزاء من جنس العمل.
 .3محاية اهلل لعباده املسلمني ،وأنه هو نفسه سبحانه يدافع عنهم.
املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك
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مؤسسة الرسالة ُالطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش:
دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1432 ،ه.
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من قال حني يسمع انلداء :امهلل رب هذه اَلعوة

ش
ل
الدعْوَہ َ
صالہ
ادان شتیےک ن عد جو خصن کےہ":ا َل ہُم ِ
الیاہم،وال َ
رت ہدہ َ
م
الفائمہِ ،
آتمچدما الو َ ِسیلَہوالق َ ِصیلہ،وانْعَی ْہ م َ َفامًا چمودًا الَدیوع َ ْد َن" نوقیامت
َ
واےلدناسےک لی مییشفاعت جالل ہو جائیگ۔

اتلامة ،والصًلة القائمة ،آت حممدا الوسيلة

والفضيلة ،وابعثه مقاما حممودا اذلي وعدته،
حلت هل شفاعِت يوم القيامة

 .319احلديث:

**

ً
مرفواع« :من قال حني
عن جابر-ريض اهلل عنه-
َّ
ْ
ِّ
َ
َّ
رب هذه َّ
ادلع َوة َّ
اتلامة ،والصالة
ي َ ْس َمع انلِّداء :الل ُهم
َ َ
َ
َ
واب َعثْه َم َق ً
والفضيلةْ ،
اما
الو ِسيلة
آت حممدا
ِ
القائمةِ ،
ً
وع ْدتَه ،حلَّت هل َش َف َ
حممودا َّاذلي َ
اع ِيت يوم القيامة».

جرصت جاپ نں عیداہلل رضی اہلل عیہ روان ت ہ کہ رسول اہللﷺ ئ فماتا" :جو
ش
ل
الدعْوَہ َ
الفائمہ،
خص ادان شتی ےک ن عد ن دعا کڑے :ا َلہُم ِ
الیاہم ،وال َص الہ َ
رت ہدہ َ
م
ِ
آت مچدما الو َ ِسیلَہ والق َ ِصیلہ ،وانْعَی ْہ مَ َفامًا چمودًا الَدی وعَ ْد َن"۔ نوقیامت ےک دن اس
ےک لی میی شفاعت ج الل ہو جائ یگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :يقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
"من قال حني ي َ ْس َمع انلِّ َداء" أي من قال هذه الصيغة

املأثورة من ادلاعء عند فراغ املؤذن من األذان

وانتهائه منه؛ ملا رواه مسلم من حديث عبداهلل بن
َ
عمرو بن العاص؛ أنَّه َس َ
مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
َ
وسلم -يقول" :إذا سمعتم املؤذن ،فقولوا مثل ما يقول،
ثم َسلُوا َ
يلعَّ ،
َّ
ثم َصلُّوا َّ
اهلل يل الوسيلة ،"..وعليه:
َ
فيكون ادلاعء بعد الفراغ من الرتديد بعد املؤذن.
َ
َ
َّ
"ادل ْع َوة َّ
اتلامة" األذانُ ،سىم دعوة؛ ملا فيه من دعوة
انلاس إىل الصالة ،واتلامة :أي الاكملة؛ الشتماهلا ىلع

عقائد اإليمان من اتلوحيد واتلصديق بالرسالة
َ
املحمدية ،فأوهل تكبري ،وفيه الشهادتان اللتان هما
الركن األول من أراكن اإلسالم ،ثم فيه َّ
ُّ
ادلعوة إىل
الصالة ،ثم َختمه باتلكبري ً
أيضا" .والصالة القائمة"،
َّ ٌ
وهلا معنيان .1 :اليت ستُقام .2 .اليت لن ت ِّ
غريها ِملة وال
ٌ
َ
ُ
السموات واألرض.
نسخ ،فيه قائمة دائمة ،ما دامت
َ َ
َ
الغريَ ،
فالو ِسيلة إىل اهلل -
"الو ِسيلة" ما يتقرب بها إىل
َ
تعاىل -ما تقرب به َعبده إيله بعمل صالح .واملراد بها
َْ
َّ
ً
مرصحا به يف
المزنلة العايلة يف اجلنة ،كما جاء
هنا:
صحيح مسلم من حديث عبداهلل بن عمرو بن

العاص -ريض اهلل عنهما -وفيه ( :إذا سمعتم املؤذن،
َ َ
َ ُ
َْ
َّ
زنلة يف اجلنة
فقولوا ...ثم سلوا اهلل يل الو ِسيلة؛ فإنها م ِ

 .319جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

نس
جدن ت کا مقہوم :ننی کڑئم ﷺ فما رہ ہی کہ"مں قال جی َ ْ م َع الی ِ َداء"۔ نعنی
ش
جو خص مؤدن ےک ادان ےس فاعت اور اجتیام ےک ن عد ن مشتون دعا رپےھ؛ جتشا کہ
م
شلم ئ عیداہلل نں عرمو نں عاص رضی اہلل عیہ ےس روان ت کیا ہ کہ ائھون ئ

رسول اہللﷺ کو ن فمائ ہوئ سیا ":جت ئم مؤدن کو (ادان د نی ہوئ)
ئ
شتو ،نو و نش ہی کہو ،جتش وہ کہیا ہ۔ ئررھ مچھ رپ درود ھنخو ،ئررھ میے لی اہلل ےس
وسیلہ مانگو۔" اس ےس معلوم ہو تا ہ کہ ن دعا مؤدن ےک جوات ےس قارع ہوئ
الدعْوَہ َ
الیاہم" نعنی ادان۔ اس کا تام 'دعوت' رکھا گیا ہ؛
ےک ن عد یک جائ یگ۔ " َ
کیون کہ اس ےک در نےع لوگون کو ئمار یک رطف دعوت دی جائ ہ۔ "والیاہم" نعنی
مس
کامل۔کیون کہ ن ائمان ےک عفاتد؛ ائمان اور رشال ت مچدمن یک نصدنق رپ نمل ہ۔
اس ےک شوع می تکتی ،اس ےک ن عد شہاد تی جو اش الم کا ئرہ ال رکں ہی ،ئررھ ئمار یک
دعوت اور آجڑ می تکتی ہ۔ "والص الہ الفائمہ" اس ےک دو معنی ہی :1:وہ ئمار جو
ن
کرھی ہوئ وایل ہ ۔ :2انشا دنں جس می ات کسینیدتیل اور سچ یک گحانس ئہی

اور جت تک رمی و آشمان ہی ،ن ت تک قائم ر ہی واال ہ۔ "الو َ ِسیلَہ" وسیلہ
ک
ض
ج
عایل کا فت نیدہ
اےس کہی ہی ،س ےک در نےع سی کا فت جا ل کیا جائ۔ اہلل ن ٰ
جس جری ےس جاضل کڑشکیا ہ ،وہ ع مل ضا لچ ہ۔ التیہ ئہان اس ےس رماد جیت
ض م
می تلید رمنیہ و درج ہ ،جتشا کہ خنچ شلم ےک اتدر عیداہلل نں عرمو نں عاص رضی
اہلل عیہ یک روان ت می اس یک رصاجت موجود ہ۔ اس می ہ کہ (جت ئم مؤدن یک
ش
عایل ےس وسیلہ کا سوال کڑو؛ کیون کہ ن
آوار تو نو و نش ہی کہوـ ـ ـ ئررھ میے لی اہلل ن ٰ
جیت می اتک درج ہ ،جو اہلل ےک نیدون می ےس کسی اتک نیدے ےک لی ہ
م
م
اور چےھ امید ہ کہ وہ می ہون۔) "والق َ ِصیلہ" ن شاری حلوق ےس فون پ اتک رمنیہ
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َ
ال تنبيغ إال ل ِعبد من عباد اهلل  ،وأرجو أن أكون أنا
َ ٌ
َ
هو)" .والف ِضيلة" يه مرتبَة زائدة ىلع سائر اخللق،
َ ْ
َ ِّ
ً
واملعىن :فضل حممدا ىلع سائر خل ِقك" .وابعثه مقاما
حممودا" يعين :يوم القيامة حني يُبعث انلاس من
ُ
ُ
واملقام
قبورهم ،فهو مقام حيمد عليه يوم القيامة.
ِّ
ُ َ
املحمود :ي ْطل ُق ىلع لك ما َيلب احلَمد من أنواع
ُ
َّ
َ ْ
فاعة ُ
الع َ
ظىم يف فصل
الكرامات ،واملراد به هنا :الش
القضاء ،حيث حيمده فيه َّ
األولون واآلخرون ،وذلك
بأن اخلالئق يوم القيامة إذا طال عليهم َ
المحرش،
َ
وش َّق عليهم الوقوف ،فإنهم يأتون إىل آدم فيسألونه أن
يَشفع هلم عند ربهم؛ يلُخلصهم مما هم فيه ،فيعتذر،

ثم يأتون نوحا -عليه السالم -فيعتذر ،وهكذا
إبراهيم وموىس وعيىس -عليهم أفضل الصالة وأتم

التسليم ،-ثم يأتون حممدا -صىل اهلل عليه وسلم-

فيقول( :أنا هلا) ،فيسجد ويلهم بمحامد ،ثم يقال هل:
ارفع رأسكَ ،
وسل تعط ،فيسأل الشفاعةُ ،
ويفرج

عنهم بشفاعة نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم.-
َّ
َّ
وع ْدتَه" أيَ :
"اذلي َ
بالشفاعة ُ
العظىم حني
وع َده
َّ
يَفصل اهلل بني اخلالئق ،قال -تعاىلَ :-
(و ِم َن الليْ ِل
َ
َ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
ْ
ك َم َق ً
اما
فتَ َه َّجد بِ ِه نافِلة لك عىس أن يبعثك رب
َْ ً
حم ُمودا) [ اإلرساء .] 79 :وعىس :إذا جاءت يف
َ
القرآن فيه واجبة" .حلَّت هل َش َف َ
اع ِيت" أي :ثبتت
َ
ووجبت هل شفاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

واستحقها بداعئه هذا ،وأدركته يوم القيامة ،فيشفع
َّ
هل َّ
بإدخال اجلنة بغري
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
ادل َ
حساب ،أو برفع َّ
رجات ،أو انلجاة من انلار" .يوم
القيامة" ُسيم بذلك :ملا يقوم فيها من األمور العظام،
ُ
اليت منها ُ
وقيام األشها ِد ىلع
اخلالئق ِم ْن قبورهم،
قيام
ِ
ُ
وقيام َّ
انلاس يف املوقف ،وغري ذلك.
العباد،

م
ہ۔ اس ےک معنی ہی ،مچدم ضیل اہلل علیہ وشلم کو ئمام حلوقات رپ قصیلت عظا فما!
م
م
"وانعیہ مفاما چمودا" (ان کو مفام چمود رپ ئرہنحرا۔) نعنی قیامت ےک دن جت شارے
لوگ قیون ےس ائھائ جا تی ےگ ،نو ن وہ مفام ہو گا جس یک نرعنف یک جائ یگ۔
م
مس
مفام چمود :نعنی وہ شارے ارعارات ،جو نرعنف ےک نخق ہون۔ ئہان اس ےس
عط
آت (قیامت ےک دن اہلل ےک درتار می نیدون ےک
رماد وہ شفاعت م ٰی ہ ،جو ر
ق
آت یک
جق می) ییصےل ےک لی کڑنں ےگ اور اس رپ شارے ئہےل اور ن عد واےل لوگ ر
نرعنف کڑنں ےگ۔ اس یک وج ن ہ کہ قیامت ےک رور جت مخش یک ہولیاکیان درار
م
پ ہوئ جریل جا تی یگ اور لوگون ےک لی کرھے ہوتا ش کل ہو جائ گا ،نو وہ آدم علیہ
عایل ےس شفارس کڑنں؛ تاکہ ان کو اس م ش کل
الش الم ےک تراس آ تی ےگ کہ وہ اہلل ن ٰ
ےس ج الضی مل جائ۔ لیک وہ (آدم علیہ الش الم) معدرت کڑ لی ےگ۔ ئررھ لوگ
ئ
نوج علیہ الش الم ےک تراس آ تی ےگ ،لیک وہ ھی معدرت کڑ لی ےگ۔ نون تاری
ع عل ن
ل تش
تاریاپاہم،موش ٰیاور تس ٰی ھم الص الہوا لنم ےکتراسآ تی ےگ۔آجڑمیلوگ
ض
شل
آت ﷺ فما تی ےگ کہ می رصور
مچدم یل اہلل علیہ و م ےک تراس آ تی ےگ۔ ر
آت کو جدم ےک کلمات الہام
آتﷺ شحدہ می گڑ رپنں ےگ اور ر
کڑون گا۔ جریابحرہ ر
آت ﷺ ےس کہا جائ گا :انریا ش ائھا نی ،سوال کخی،
کی جا تی ےگ۔ ئررھ ر
آتﷺ شفارس کڑنں ےگ اور ہمارے ننی مچدم
آت کو عظا کیا جائ گا۔ جریابحرہ ر
ر
ضیل اہلل علیہ وشلم یک شفارس ےک در نےع وہ رپنشانون ےس بحات ترا جا تی ےگ۔
ع
"ا َلدیوعَ ْد َن"(جس کانوئ ان ےسوعدہ کیاہ) نعنیشفاعت طم ٰیکاوعدہ،جت
ِ
اہلل ن مح
عایل کا فمان ہَ ( :وم َں اللَیْلِ
عایل لوقات ےک ماتی قیصلہ فما تی ےگ۔ اہلل ن ٰ
ٰ
م
ع
چ
َ
ِ
َ
َس
ک مَ َفامًا ْمُودًا) [ االشاء .] 79 :پجمہ :رات
َک َرتُ َ
ک َ ی َأ ْن َنْعَی َ
ق ََہح َ ْد ِنِ تَاق َل ًہ َل َ
ک
آت ےک لی ہ،
ےک چرھ جےص می ئہحد یک ئمار می فآن یک ت الوت کڑنں ن رتادئ ر
م
آت کو مفام چمود می کرھا کڑے گا۔ لقط "عسی" جت فآن
آت کا رت ر
عں فن ت ر
ِ
می آئ ،نو واجت کا معنی دنیا ہ۔ "جلَت لہ َشفَاعَنی" (اس ےک لی میی
شفاعت ج الل ہو جائ یگ۔) نعنی اس ےک لی ننی کڑئم ﷺ یک شفارس تان ت
ے یگ۔ وہ شفارس کا جق دار اس دعا یک تدول ت ہو گا۔ اور قیامت
اور واجت ہو جا ٔ
ےک دن اس ےس قیص تات ہوگا۔ ننی کڑئم ﷺ اس ےک جق می نعی جشات ےک

جیت ےک دا جےل یک ،تلیدی درجات یک تا ئررھ آگ ےس بحات یک شفارس کڑنں ےگ۔
"نوم القیاہم" ن تام اس لی رکھا گیا ہ ،کیون کہ اس دن پے پے معام الت
م
ابحام تردپ ہون ےگ؛ شاری حلوق ان رنی قیون ےس ن کل کڑ واہن کرھی ہو یگ ،نیدون
ےک ج الف گواہیون کا دور شوع ہوگا اور لوگ ا نی جق می قیصلہ شتی ےک لی
کرھے ہون ےگ۔ وعیہ وعیہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

153

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
املريب ُ
• َر َّب َّ :
المصلح لإلنسان.
الر ُّب :هو
ُ ْ
َّ ْ
ُ
المشتَ ِملة ىلع اتلوحيد.
ادلع َوة  :يه ألفاظ األذان
•
َّ
ٌ
َّ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
• اتلامة  :صفة لدلعوة ،وصفت باتلمام؛ ألن فيها أتم القول ،وهو ال هلإ إال اهلل ،وألنها اشتملت ىلع أصول الرشيعة وفروعها.
َ ْ
آت  :أع ِط.
• ِ
َ َ
َْ
َ
َ
َ
َ
زنلة.
• الو ِسيلة  :ما يتقرب بها إىل الغري ،فالو ِسيلة إىل اهلل -تعاىل -ما تقرب به عبده إيله بِعمل صالح .واملراد بها هنا :الم ِ
َ ٌ
َ
• الف ِضيلة  :يه مرتبَة زائدة ىلع َسائر اخلَلق.
ِّ
ُ َ
ُ
َ
ً
• َم َق ً
ُ
َ
العظىم يف فصل القضاء ،حيث حيمده فيه
املقام املحمود ي ْطل ُق ىلع لك ما َيلب احلمد من أنواع الكرامات ،واملراد هنا :الشفاعة
اما حممودا :
َّ
األولون واآلخرون.
َّ
• َحلت هل َ :
وجبَت هل.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية هذا ادلاعء بعد الفراغ من الرتديد خلف املؤذن .وظاهر احلديث :ولو اكن األذان لغري دعوة انلاس إىل الصالة اكألذان األول يلوم

اجلمعة.
ُ
َ
ُّ
ِّ
 .2أن من لم يسمع انلداء؛ فإنه ال يقول ادلاعء ،يعين :لو فرض أن اإلنسان استيقظ بعد إتمام املؤذنني أذانهم ،فال يرشع أن يقول هذا ادلاعء.
 .3يَنبيغ أن يُ َص ِّدر اإلنسان ُداعءه بمثل هذه اجل ُ ْملة" :اللَّهم َّ
رب "..وهذا كثري يف ُّ
السنة.
ِ
َّ
َّ
 .4أن األذان من َّ
َّ
ادلعوات َّ
اتلامة" :رب هذه ادلعوة اتلامة".
الربوبية إيله ،فقال" :اللُّهم َّ
رب هذه َّ
َ .5رشف األذان ،حيث أضاف انليب -صىل اهلل عليه وسلمُّ -
ادلعوة".
 .6اثلَّناء ىلع َّ
الصالة بأنها صالة قائمة ُمستقيمة؛ لقوهل" :والصالة القائمة".
َُّ
ِّ
 .7أن قول بعضهم" :آت سيدنا" بزيادة "سيدنا" بدعة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يعلمها أمته ،بل قال" :آت حممدا".
 .8جواز ذكر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -باسمه عند اخلَرب ،كما يف قوهل -تعاىل( :-وما حممد إال رسول) ،وقوهل( :ما اكن حممد أبا أحد من
َ
رجالكم) ،أما عند ُمنَاداته فال يُدَع باسمه ،أي :عندما يدعو الصحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حياته ،فالواجب ان يقولوا :يا

رسول اهلل ،يا نيب اهلل ،وليس :يا حممد؛ لقول اهلل -تعاىل( :-ال جتعلوا داعء الرسول بينكم كداعء بعضكم بعضا) [انلور .]63:ىلع أحد
اتلفسريين يف هذه اآلية.
َ
َ
 .9فضيلة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أعطي الو ِسيلة والف ِضيلة.
 .10فضيلة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ حيث أمرنا أن ندعو اهلل -تعاىل -بهذا ُّ
ادلاعء اذلي البُد أن يُستجاب؛ ألنه لو اكن ال ي ُ ْستَجاب لاكن
ً
أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إيَّانا به َعبثا.

َّ .11
وسيلة اإلجابة ،فإن انلاس حىت فيما بينهم يقولون:
اتلوسل إىل اهلل -تبارك وتعاىل -بصفاته؛ لقوهل" :اذلي وعدته" ،وال شك أن هذا الوصف من ِ
َ َ
يا فالن ،أعطين كذا وكذا؛ ألنك وعدتين من أجل تأكيد إجابة املطلوب.
َّ
َّ
 .12إثبات الشفاعة للرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لقوهل" :حلت هل شفاعيت يوم القيامة".
َّ
َ
 .13أن من قال هذا ُّ
ادلاعء َحلت هل شفاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم ال ِقيَامة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم
بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
األسدي ،مكة
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد،
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نسخة اإللكرتونية .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.
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جسئکسی انشانےس اتک نعوتد کاتدتا اےس اتک عالم کوآراد کڑئےک
پاپ نوات ملیاہ۔

من قطع تميمة من إنسان اكن كعدل رقبة

 .320احلديث:

**

َ ًَ
يمة من إنسان
عن سعيد بن جبري قال" :من قطع ت ِم
َ ْ
اكن ك ِعد ِل رقبة".
ً
حكما لألبلاين عليه ،ويف
لم أجد

درجة احلديث:

شعید نں جتی ےک تارے می آ تا ہ کہ ائہون ئ فماتا کہ ’’جس ئ کسی انشان
ےس اتک نعوتد کات دتا اےس اتک ع الم کو آراد کڑئ ےک پاپ نوات ملیا ہ‘‘۔

**

جدنت کا درج:

إسناده راو ضعيف

املعىن اإلمجايل:

ِّ
اإلخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه ىلع نفسه

دلفع اآلفات فله من اثلواب مثل ثواب من أعتق رقبة

من الرق؛ ألن هذا اإلنسان صار بتعليق اتلمائم
ً
َّ
مستعبدا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه ِرق
الشيطان.

 .320جدنت:

**

اجمایل معنی:

جس ئ کسی انشان ےس اس نعوتد کو ہیاتا جش اس ئ د ق ِع آقات ےک لی ا نی
ش
آت رپ لی کا رکھا ئھا نو اےس اس خص ےک پاپ نوات ملیا ہ جس ئ کسی انشان کو
ر
ع المی ےس آراد کیا۔ کیو تکہ نعوتدات لی کائ یک وج ےس ن انشان شتظان کا ع الم نں
ج رکا ئھا جریابحرہ جت اس ئ اس ےس ان نعوتدات کو کات کڑ ہیا دتا نو گوتا اس ئ اس
ےس شتظان یک ع المی کو دور کڑ دتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َْ ُ ُُ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
يد األلو ِهيَّ ِة
اعه >> تو ِح
اتلصنيف :عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة.
اتلخريج :سعيد بن جبري -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• كعدل رقبة  :أي اكن هل مثل ثواب من أعتق رقبة.
• قطع  :أزال.

• تميمة  :مفرد تمائم ،واملراد ما يعلق ىلع اإلنسان من خرز وحنوه التقاء العني.

فوائد احلديث:
 .1فضل قطع اتلمائم؛ ألن ذلك من إزالة املنكر وَّتليص انلاس من الرشك.
ً
 .2حتريم تعليق اتلمائم مطلقا ولو اكنت من القرآن.
 .3فضل إنكار املنكر.
 .4فضل إعتاق الرقبة.
املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت،
انلارش :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األوىل1409 ،

الرقم املوحد)6766( :
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ش
جو خص اہلل اورآجڑتےکدن رپ ائمانرکھیا ہووہ ا نی مہمانیکدشتورےک
مواققہرطجےسرعت کڑے۔ نروجرھا :تارسول اہلل!دشتورےک مواقق کت

من اكن يؤمن باهلل واِلوم اآلخر فليكرم ضيفه
جائزته قالوا :وما جائزته؟ يا رسول اهلل ،قال:

تکہ۔فماتا’’ اتکدن اور اتکرات اورمیتائ تیدنیکہ اورجو اس
ےک ن عد ہووہ اسےک لیضدقہہ‘‘۔

يومه وِللته ،والضيافة ثًلثة أيام ،فما اكن وراء
ذلك فهو صدقة عليه

 .321احلديث:

**

ُ
ُ
عن أيب رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع عن انليب -
َ ْ َ ُ
هلل
صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :من اكن يؤ ِمن بِا ِ
َْ ْ
َ
َ َ
َ
اآلخ ِر فليُك ِرم ضيفه َجائِ َزته» ،قالوا :وما
َوايلَومِ
ِ
َ ُ َ َ
ِّ َ ُ
ُ
وم ُه ويللتُ ُه ،والضيَافة
َجائِ َزت ُه؟ يَا رسول اهلل ،قال« :ي
ٌَ َ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
اء ذلك ف ُه َو َص َدقة َعليه» .ويف
ثالثة أيامٍ  ،فما اكن ور
َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
َ َّ ْ
يؤث َمه»ُ
رواية« :ال ِ
حيل لِمس ِل ٍم أن ي ِقيم ِعند أ ِخي ِه حىت ِ
ََ َ
يم ع َ
يف يُ ْؤث َم ُه؟ قال« :يقُ
ندهُ
ُ
قالوا :يَا َرسول اهلل ،وك
ِ ِ
ِ
َ َ َ َُ ُ
قري ِه ب ِه».
وال يشء هل ي ِ

انو ش بچ جوتلد نں عرمو الجاعی رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا
ش
’’ :جو خص اہلل اور آجڑت ےک دن رپ ائمان رکھیا ہو وہ ا نی مہمان یک دشتور ےک

مواقق ہ رطج ےس رعت کڑے۔ نروجرھا :تا رسول اہلل! دشتور ےک مواقق ک ت تک
ہ۔ فماتا ’’:اتک دن اور اتک رات اور میتائ تی دن یک ہ اور جو اس ےک ن عد
ہو وہ اس ےک لی ضدقہ ہ‘‘۔ اتک دوشی روان ت می ہ کہ کسی مشلمان ےک
لی جاپ ئہی کہ وہ ا نی ئھائ ےک تراس اس جد تک ئھرہے کہ اےس گیاہ گار ہی
ک
آت
کڑدے۔لوگون ئ درتاق ت کیا کہ تا رسول اہلل! وہ اےس گیاہ گار تش کڑے گا؟ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث أيب رشيح اخلزايع -ريض اهلل عنه -يدل ىلع
َّ
إكرام الضيف وقراه ،فلقد جاء عنه أن انليب -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم -قال" :من اكن يؤمن باهلل وايلوم
اآلخر فليكرم ضيفه" ،وهذا من باب احلث واإلغراء
َّ
ىلع إكرام الضيف ،يعين أن إكرام الضيف من عالمة
اإليمان باهلل وايلوم اآلخر ،ومن تمام اإليمان باهلل
وايلوم اآلخر .ومما حيصل به إكرام الضيف :طالقة

الوجه ،وطيب الالكم ،واإلطعام ثالثة أيام ،يف األول
بمقدوره وميسوره ،وابلايق بما حرضه من غري

تكلف ،وئلال يثقل عليه وىلع نفسه ،وبعد اثلالثة
يُعد من الصدقات ،إن شاء فعل وإال فال .وأما قوهل:
"فليكرم ضيفه جائزته يوما ويللة والضيافة ثالثة

أيام" قال العلماء يف معىن اجلائزة :االهتمام بالضيف
يف ايلوم والليلة ،وإحتافه بما يمكن من بر وخري،

وأما يف ايلوم اثلاين واثلالث فيطعمه ما تيرس وال يزيد

ىلع اعدته ،وأما ما اكن بعد اثلالثة فهو صدقة

 .321جدنت:

**

ﷺ ئ فماتا کہ وہ اس ےک تراس ئھرہے جاال تکہ اس یک مہمان نواری ےک لی
اس ےک تراس کچرھ ن ہو۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انو ش بچ جڑاعی رضی اہلل عیہ ےس رموی جدن ت دالل ت کڑئ ہ کہ مہمان کا اکڑام
آت ﷺ ئ فماتا کہ
اور اس یک جدمت کڑئ رجا ہی۔ ننی ﷺ ےس رموی ہ کہ ر
"جو شخص اہلل اور ن ِ
وم آجڑت رپ ائمان رکھیا ہو وہ ا نی مہمان کا اکڑام کڑے"۔ اس
می مہمان ےک اکڑام یک پعیت ہ اور اس رپ ائھارا گیا ہ نعنی مہمان کا اکڑام کڑتا
اہلل اور نوم آجڑت رپ ائمان یک ع المت ہ اور اس ےس اہلل اور آجڑت ےک دن رپ
ائمان کامل ہو تا ہ۔ جں تانون ےس مہمان یکنکڑئم ہوئ ہ وہ ن ہی :جررہے یک
نشاشت ،جوشگوار گقیگو ،تی دن کھاتا کھ التا ،ئہےل دن ج شت اشتظاعت اور جس قدر
متش ہواورتافدنونمیت الن کلفجو ہوتترس کڑتا تاکہاسےس ننو مہمان رپنوجھ آئ
اور ن جود اس رپ۔ تی دن ےک ن عد مہمان نواری ضدقہ شمار ہوئ ہ ،رجاہ نو
آت ﷺ ئ فماتا" :قلیکڑم صیفہ جاپن نوما ولیلہ
کڑے اور رجاہ نو ن کڑے۔ ر
والصیاقہ ت الن أتام"۔ اس می ’جاپہ‘ ےک لقط ےک معنی می علماء کا کہیا ہ کہ اس
ےس رماد ن ہ کہ وہ اتک دن اور اتک رات مہمان کا جوت جیال ر کےھ اور اس ےک
ئ
شائھ جو کچرھ ھی اجرھائ اور ئھ الئ ممک ہو وہ کڑے۔ جت کہ دوشے اور ت تشے
دن می جو کچرھ متش ہو وہ اےس کھ الئ اور ا نی م عمول ےس ن پےھ۔ جت کہ تی دن
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ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك .ويف رواية مسلم
"وال حيل هل أن يقيم عنده حىت يؤثمه" معناه :ال حيل
للضيف أن يقيم عنده بعد اثلالث حىت يوقعه يف

اإلثم؛ ألنه قد يغتابه لطول مقامه ،أو يعرض هل بما

يؤذيه ،أو يظن به ماال َيوز ،وهذا لكه حممول ىلع ما
إذا أقام بعد اثلالث من غري استداعء من املضيف.
ومما ينبيغ أن يعلم أن إكرام الضيف خيتلف حبسب

أحوال الضيف ،فمن انلاس من هو من أرشاف القوم
ووجهاء القوم ،فيكرم بما يليق به ،ومن انلاس من
هو من متوسط احلال فيكرم بما يليق به ،ومنهم من

هو دون ذلك.

م
ےک ن عد ن ضدقہ اور نییک ہ اگڑ رجاہ نو کڑےل اور اگڑ رجاہ نو رجھور دے۔ شلم
شنف یک اتک روان ت می ہ کہ " :اس (مہمان) ےک لی جاپ ئہی کہ وہ
میتان ےک اہن اس جد تک قیام کڑے کہ اےس گیاہ گار ہی کڑ دے"۔ نعنی مہمان
ئ
ےک لی جاپ ئہی کہ وہ میتان ےک اہن تی دن ےک ن عد ھی قیام جاری ر کےھ ئہان
تک کہ اےس گیاہ گار کڑ دے۔ کیو تکہ ہو شکیا ہ کہ وہ اس ےک لمی قیام یک وج ےس
ت
اس یک عتیت کڑ تنےھ تا اس ےک شائھ کچرھ انشا شلوک کڑے جس ےس اس کو ن کلیف ہو تا
ئررھ اس ےک تارے می کوئ گمان ر کےھ جو کڑتا جاپ ئہی۔ ن شت اس صورت رپ
م
چمول ہ جت وہ میتان یک دعوت ےک نعی اس ےک اہن تی دن ےک ن عد تک

ئھرہا رہ۔ ئہان ن جان لتیا میاشت ہ کہ مہمان کا اکڑام مہمان یک جال ت ےک
لحاظےسمخیلف ہو تاہ۔کچرھلوگ پےاور مرعر ہوئہی۔جریابحرہانکا اکڑام ان
ےک شات ِ
ان شان کڑے۔ نعص لوگ میوشط درچ ےک ہوئ ہی ان کا اکڑام ان
ئ
ےک لحاظ ےس ہوتا رجا ہی۔ کچرھ لوگ ان ےس ھی کم پ درچ ےک ہوئ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه بروايتيه.
ُ
ُ
اتلخريج :أبو رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع العدوي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ َْ َ ْ َ
ت بِ ُمؤ ِم ٍن نلَا}[ ،يوسف. ]17 :ويف الرشع :إقرار القلب املستلزم للقول
• يُؤ ِمن  :اإليمان يف اللغة :اتلصديق اجلازم ،قال اهلل -تعاىل{ :-وما أن
والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
َُ
• َجائِ َزته  :عطيتَه ومنحته.
َ
قري ِه به  :يضيِّفه ويكرمه.
•ي ِ
ِّ ُ
• يُؤث َمه  :يوقعه يف اإلثم.

فوائد احلديث:
 .1وجوب إكرام الضيف.
 .2يستحب للضيف اتلخفيف يف الزيارة.
 .3الضيافة ثالثة أيام من حقوق األخوة ،والزيادة ىلع ذلك صدقة و وزيادة فضل.
 .4املطلوب من ُ
المضيف أن يُبالغ يف إكرام ضيفه يف ايلوم األول ويللته ،وأما يف بايق ايلومني فيأيت بما تيرس.
ً
 .5يكره للمسلم أن يزنل ضيفا عند أخيه وهو يعلم أنه فقري ليس عنده ما يُضيفه حىت ال يوقعه يف اإلثم ،اكلغيبة هل والوقيعة فيه ،أو يقرتض
املال من أجل ضيافته.

 .6اتلنفري من أكل أموال الصدقات؛ ألنها أوساخ انلاس.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
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1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .فتح رب الربية
بتلخيص احلموية ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3042( :

159

ش
جو خص ا نی عےص کو نرورا کڑئیکقدرت ہوئےک تاجود اےسدتا لتیاہ،
م
اےساہلل سحانو ن عایل رور قیامتشت حلوقےک شا می تال تیےگ اور اجتیار
دنںےگ کہ جیتیکپی آنکھونوایل جورون میےس جش رجاہ ،جرںےل۔

من كظم غيظا ،وهو قادر ىلع أن ينفذه ،داعه
اهلل سبحانه وتعاىل ىلع رؤوس اخلًلئق يوم
القيامة حىت خيريه من احلور العني ما شاء

 .322احلديث:

**

ََ
ً
مرفواعَ « :من كظ َم
عن معاذ بن أنس -ريض اهلل عنه-
ُ َ َ
َ ً
ُ
َ
غيظاَ ،وهو قادر ىلع أن ين ِفذه ،داعه اهلل سبحانه
َ
َّ ُ َ
حىت خي ِّريه من
وتعاىل ىلع رؤوس اخلَالئِق يوم القيامة
َ
احلُور َ
العني َما شاء».
**

املعىن اإلمجايل:

قادر ىلع أن يفتك به ،ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه

اهلل ،وصرب ىلع ما حصل هل من أسباب الغيظ فله هذا

اثلواب العظيم ،وهو أنه يدَع ىلع رؤوس اخلالئق
يوم القيامة َّ
وخيري من أي نساء اجلنة احلسناوات شاء.

معاد انں انس رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :جو
ش
خص ا نی عےص کو نرورا کڑئ یک قدرت ہوئ ےک تاجود اےس دتا لتیا ہ ،اےس اہلل
م
سحان و ن عایل رور قیامت شت حلوق ےک شا می ت ال تی ےگ اور اجتیار دنں ےگ کہ
ن
جیت یک پی آ کھون وایل جورون می ےس جش رجاہ ،جرں ےل"۔

جدن ت کا درج :ج َ َسں لعیہ

درجة احلديث :حسن لغريه
َ
يف احلديث أن اإلنسان إذا غ ِضب من شخص وهو

 .322جدنت:

**

اجمایل معنی:

ش
جدن ت می اس تات کا نیان ہ کہ انشان کو جت کسی خص رپ عصہ آ جائ اور وہ
م
اس یک گڑق ت رپ قادر ہوئ ےک تاجود خص اہلل یک رضا ےک لی اےس رجھور دے اور
ع
جں اسیات یک نیا رپ اےس عصہ آتا ،ان رپ صی کڑے ،نو اس کو ن طنم اجڑ ملیا ہ کہ
م
اےس رور ِقیامتئمام حلوقےک شا میت التاجائگااوراجتیاردتاجائگا کہوہجیت
یک جوت صورت عورنون می ےس جش ،رجاہجرں ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن أنس اجلهين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• كظم غيظا  :حتمل القهر وكتم سببه وصرب عليه ،والكظم احلبس واملنع من الظهور.
ْ
ْ
• احلُور ال ِعني  :احلور مجع حوراء ،ويه شديدة ابلياض يف العني وشديدة السواد.وال ِعني :مجع عيناء ،ويه واسعة العني ،واملراد هنا احلسان من
النساء يف اجلنة.

فوائد احلديث:

ُ
 .1احلث ىلع كظم الغيظ؛ ألنه من صفات املؤمنني الك َّمل؛ لقوهل تعاىل( :والاكظمني الغيظ والعافني عن انلاس واهلل حيب املحسنني).
 .2العفو عند القدرة ىلع االنتصار ،وما فيه من اثلواب.

 .3علو ماكنة الاكظمني الغيظ يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ه .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود
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حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف – الرياض.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر وآخرون ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
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ش
جو خص اہللےساسجال می مےلکہوہ اسےک شائھ کسی کوشتکن ئھرہا تا ہو
ش
نووہ جیت میداجل ہوگا اور جو خص اہللےساسجال می مےل کہوہ اسےک
ج
شائھ کسی کوشتک ئھرہا تا ہو نووہ ہنم میداجل ہوگا۔

ً
من ليق اهلل ال يرشك به شيئا دخل اجلنة ،ومن
ً
لقيه يرشك به شيئا دخل انلار

 .323احلديث:

**

جاپ نں عید اہلل رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہی ہی کہ رسول اہلل ﷺ ئ
ش
فماتا ”:جو خص اہلل ےس اس جال می مےل کہ وہ اس ےک شائھ کسی کو شتک ن
ش
ئھرہا تا ہو نو وہ جیت می داجل ہوگا ،اور جو خص اہلل ےس اس جال می مےل کہ وہ اس

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن رسول
َ َ
"م ْن ل ِ َ
يق اهلل ال
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
َ
َ
ُْ
َّ
ُ
َ
رشك به شيئا دخل اجلنة ،ومن ل ِقيه يرشك به شيئا
ي ِ
َ
دخل انلار".

ج
ےک شائھ کسی کو شتک ئھرہا تا ہو نو وہ ہنم می داجل ہوگا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
أن من مات ال يرشك مع اهلل غريه ال يف الربوبية وال

يف األلوهية وال يف األسماء والصفات دخل اجلنة ،وإن

مات مرشاك باهلل -عز وجل -فإن مآهل إىل انلار.

 .323جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
ننی ﷺ ئ ہمی اس جدن ت می جی دے رہ ہی کہ جو کوئ خص اس جال می
رم جائ کہ وہ اہلل ےک شائھ کسی کو شتک ئہی ئھرہا تا ئھا ن نو رنونت می ،ن ہی
الوہیت می اور ن ہی اشماء وصفات می ،نو وہ جیت می داجل ہوگا اورجو کوئ اس
ج
جال می می رمجائ کہ وہ اہلل ےک شائھ کسی کو شتک ئھرہا تا ئھا نو وہ ہنممی داجل
ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الرشك
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• من ليق اهلل  :من مات.
• ال يرشك به  :لم يتخذ معه رشيكا يف اإلهلية وال يف الربوبية.
ً
ً
ً
ً
• شيئا  :أي رشاك قليال أو كثريا.
ً

فوائد احلديث:
 .1من مات ىلع اتلوحيد ال خيدل يف انلار ومآهل اجلنة.
 .2من مات ىلع الرشك وجبت هل انلار.
 .3قرب اجلنة وانلار من العبد وأنه ليس بينه وبينهما إال املوت.
 .4وجوب اخلوف من الرشك؛ ألن انلجاة من انلار مرشوطة بالسالمة من الرشك.
 .5أنه ليس العربة بكرثة العمل ،وإنما العربة بالسالمة من الرشك.
 .6بيان معىن ال هلإ إال اهلل وأنه ترك الرشك وإفراد اهلل بالعبادة.
 .7فضيلة من َس ِلم من الرشك.
 .8إثبات اجلنة وانلار.
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 .9العربة يف األعمال خبواتيمها.

املصادر واملراجع:

-امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م - .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،

اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م - .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.
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ش
ئ
ج
جو خص اسجال میرمے کہوہاہللےک سوا اورونکو ھی ن رکار تاراہ ہو نووہ ہنم
ًّ
من مات وهو يدعو من دون اهلل ندا دخل انلار
می جائ گا

 .324احلديث:

**

عید اہلل نں م شعود رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ و شلم ئ
ش
ئ
فماتا’’ :جو خص اس جال می رمے کہ وہ اہلل ےک سوا اورون کو ھی ن رکار تا راہ (اہلل کا
ج
شتک و ہمش ئھرہا تا راہ) ہو نو وہ ہنممی داجل گا۔‘‘

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ :
"م ْن مات وهو ُ
يدعو
ًّ َ
دخل َّ
انلار".
ِم ْن دون اهلل نِدا
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
أن من رصف شيئا مما خيتص به اهلل إىل غريه ،ومات

مرصا ىلع ذلك فإن مآهل إىل انلار.

 .324جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می ننی ضیل اہلل علیہ و شلم ہمی اس تات یک جی دے رہ ہی کہ جو
ش
م
ئ
خص اہلل ن عایل ےک لی خصوص اسیاء (عیادنون) می ےس کچرھ ھی عی اہلل ےک لی
ج
کڑے اور اشی رپ مرص ر ہی ہوئ رم جائ نو اس کا ابحام ہنم ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• يدعو  :املراد بادلاعء هنا ادلاعءان :داعء العبادة وداعء املسألة.
ًّ
• ندا  :انلد :هو الشبيه وانلظري.

فوائد احلديث:
 .1من مات ىلع الرشك دخل انلار ،فإن اكن رشاك أكرب خدل فيها ،وإن اكن أصغر عذب ما شاء اهلل هل أن يعذب ثم خيرج.
 .2أن العربة باألعمال خواتيمها.
 .3أن ادلاعء عبادة ال ترصف إال هلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه1957/م .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه-
2001م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .اتلمهيد لرشح كتاب
اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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عایل جسےک شائھ ئھالئ کا ارادہفما تاہ‘ اس کومصتیتےسدو رجار کڑ دنیا
اہلل ن ٰ

ُ
ُ ْ
من ي ير يد اهلل به خريا ي يصب مينه

 .325احلديث:

ہ

**

ض
عایل
انو رھپہ ر ی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا’’ :اہلل ن ٰ
جس ےک شائھ ئھ الئ کا ارادہ فما تا ہ‘ اس کو مصتیت ےس دو رجار کڑ دنیا ہ۔‘‘

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-من يُ ِر ِد اهلل به خريا يُ ِصب
ِمنه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا أراد اهلل بعباده ً
خريا ابتالهم يف أنفسهم وأمواهلم
وأوالدهم؛ يلكون ذلك سببًا يف تكفري ذنوبهم ورفعة

يف درجاتهم ،وإذا تأمل العاقل عواقب ابلالء وجد أن
ذلك ٌ
خري يف ادلنيا ويف اآلخرة ،وإنما اخلريية يف ادلنيا؛
ملا فيه من اللجوء إىل اهلل تعاىل بادلاعء واتلرضع
ً
وإظهار احلاجة ،وأما مآال فلما فيه من تكفري
(و َنلَبْلُ َونَّ ُ
السيئات ورفع ادلرجات .قال تعاىلَ :
ك ْم
َ
ْ
ْ
ْ
ََْ
َْ
َ
ب َ ْ
ِش ٍء ِم َن اخل َ ْو ِف َواجل ُ ِ
ال
وع ونق ٍص ِمن األمو ِ
ِ
َ َُْْ
َ َ ِّ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
رش الصابِ ِرين) .سورة ابلقرة
واألنف ِس واثلمر ِ
ات وب ِ
 .55قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل" :-ولكن هذا

احلديث املطلق مقيد باألحاديث األخرى اليت تدل
ً
ىلع أن املراد :من يرد اهلل به خريا فيصرب وحيتسب،
فيصيب اهلل منه حىت يبلوه ،أما إذا لم يصرب فإنه قد

يصاب اإلنسان بباليا كثرية وليس فيه خري ،ولم يرد
ً
اهلل به خريا ،فالكفار يصابون بمصائب كثرية ،ومع

هذا يبقون ىلع كفرهم حىت يموتوا عليه ،وهؤالء
بال شك لم يرد بهم ً
خريا".

 .325جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

عایل ا نی نیدون ےک شائھ ئھ الئ کا ارادہ کڑ تا ہ نو ائہی ان یک جان ،مال
جت اہلل ن ٰ
اور اوالد ےکنیی آرمانس ےس دو رجار کڑ تا ہ۔ تاکہ ن ان ےک گیاہون کا کفارہ اور
ش
ان ےک درجات یک تلیدی کا شتت نی۔ جت اتک عفلمید خص آرمانس اور مصتیت
ےکابحام رپ عور کڑ تاہنو اےسمعلوم ہو تاہ کہ ناسےک لیدنیاوآجڑتمی
جی وئھ الئ کا تاعت ہ۔ دنیا می ئہیی کا ئرہلو اس رطج ہ کہ وہ اس جال ت می
ن
عایل یک رطف میوج ہو تاہ اور
دعا ،عاجڑی اور ا رنی جاجت ےک اظہار ےک درن عہ اہلل ن ٰ

آجڑت می جی کا ئرہلو اس رطج ہ کہ ن گیاہون یک معاف اور درجات یک تلیدی کا
َلت َیلُ نَک ُ نِسَ ِم ْلخ َ ِ ْلخ نَق ْ ِ
عایل کا ارشاد ہَ ( :و ْ و َ ْم ْیءٍّ َں ا وْف َوا ُوعِ َو ٍّ
ص م َں
شتت ہ۔ اہلل ن ٰ
ْاال َٔمْوَالِ َو ْاالَٔنْقُسِ َوال َ َرم ِ
ات َون َ ِش ِال َص ِ
اپِن َں) سورہ الیفہ155 :۔ پجمہ’’ :اور ہم
َ
ش
ئ
ن
کسی ن کسی رطج ئمہاری آرما س رصور کڑنں ےگ ،د مں ےک در ےس ،ھوک نریاس

ےس ،مال وجان اور ئرھلون یک کمی ےس اور صی کڑئ والون کو جوس جیی دے
ع
د بخی۔‘‘ سچ انں تنمی رجمہ اہلل فمائ ہی’’ :ن مظلق جدن ت ان دوشی
اجادن ت ےس مقید ہ جو اس تات رپ دالل ت کڑئ ہی کہ اس جدن ت کا مظلت ن ہ
کہ :اہلل جس ےک شائھ ئھ الئ کا ارادہ فما تا ہ‘ نرس وہ صی کڑ تا ہ اور اہلل ےس
نوات یک امید رکھیا ہ ،نو اہلل اےس مصتیت ےس دو رجار کڑ دنیا ہ تاکہ اےس
ک
م
آرمائ۔ لیک اگڑ وہ صی ن کڑے ،نو انشان ھی کھار ئہت شاری صیتیون می متی ال
کڑدتا جا تا ہ اور ان می جی ئہی ہو تا ہ اور اہلل اس ےک شائھ ئھ الئ کا ارادہ ئہی
فما تا ہ۔ جریابحرہ کفار دھیون مصان ت می متی ال کی جائ ہی ،اس ےک تاوجود وہ
ا نی کف رپ قائم ر ہی ہی اور اشی رپ رمئ ہی ،ت ال سیہ ان لوگون ےک شائھ اہلل ئ
ئھ الئ کا ارادہ ئہی کیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
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اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يُص ْ
ب ِمنه  :يبتليه اهلل -تعاىل -باملصائب يلثيبه عليها.
ِ

فوائد احلديث:

 .1أن املؤمن َّ
معرض ألنواع من ابلالء ،سواء اكن يف ادلين أو املال.

ً
 .2البشارة العظيمة للمسلم؛ ألن لك مسلم ال خيلو عن كونه متأذيا.

 .3االبتالء قد يكون أمارة حب اهلل لعبده ،حىت يرفع درجته ،ويعيل مرتبته ،ويكفر خطيئته.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل .بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،ط ابن
اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،الشيخ :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل .نزهة املتقني ،جمموعة من املشايخ ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األوىل .رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم 1426ه .ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن ،دار الكتاب
العريب .رياض الصاحلني ،الشيخ :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،الطبعة األوىل .صحيح ابلخاري ،لإلمام ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل .مرقاة
املفاتيح ،يلع القاري ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)4204( :
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رعاقا نی درہم اور ققی کو روکےل گا اور شام ا نی مد اور دنیارروکےلگا
منعت العراق درهمها وقفزيها ،ومنعت الشأم
مديها ودينارها ،ومنعت مرص إردبها ودينارها ،اور مرص ا نی اردت اوردنیارروکےل گا ئم جہانےس جےل ئےھوہی لوتآ ٔو
وعدتم من حيث بدأتم ،وعدتم من حيث بدأتم ،ےگ ،اور ئم جہانےس جےل ئےھوہی لوتآ ٔوےگ ،اور ئم جہانےس جےل ئےھ
وعدتم من حيث بدأتم
وہی لوتآ ٔوےگ۔

 .326احلديث:

**

انوہپہ  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا” :رعاق
ا نیدرہماور ققیکوروک ےلگااور شاما نیمُداوردنیارروک ےلگااور مرصا نی
اِردَت اور دنیار روک ےل گا ئم جہان ےس جےل ئےھ وہی لوت آ ٔو ےگ ،اور ئم جہان
ےس جےل ئےھ وہی لوت آ ٔو ےگ ،اور ئم جہان ےس جےل ئےھ وہی لوت آ ٔو ےگ“۔
اور اس تات رپ انوہپہ -رضی اہلل عیہ  -کا گوشت اور جون گواہ ہ۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-منعت العراق ِد ْره ِمهاِّ
ْ
وقِفزيها ،ومنعت الشام ُمديها ودينارها ،ومنعت مرص
َ
وعدتم من حيث بَ َدأتُمُ ،
إردبَّها ودينارهاُ ،
وعدتم من
ِ
َ
حيث بدأتمُ ،
وعدتم من حيث بدأتم» ش ِهد ىلع ذلك
حلم أيب هريرة ودمه.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املسلمني سوف
يفتحون العراق والشام ومرص ،وسيوضع عليها يشء
مقدر باملاكييل واألوزان يؤدونه للمسلمني ،وسيُمنع
ذلك يف آخر الزمان :إما ألن الكفار اذلين يف هذه
ابلالد سينقضون العهد وال يدفعون األموال املقررة

عليهم ،وإما الستيالء كفار العجم ىلع هذه ابلالد،
فيمنعون وصول هذه األموال إىل املسلمني ،ويصبح
املسلمون حينئذ ضعفاء فقراء غرباء ،كما اكنوا يف

بداية اإلسالم.

 .326جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ نیا رہ ہی کہ عیفن ت مشلمان رعاق ،شام اور مرص کو قچ کڑ لی ےگ اور
م
ات اور نول ےک لحاظ ےس مال یک اتک خصوص مفدار نطور
ان ع القون ےک تاشتون رپ ت ر

جڑن الگو کڑ دی جائ یگ جش وہ مشلمانون کو ادا کیا کڑنں ےگ۔ لیک آجڑی رمائ
می اس یک ادانییگ روک دی جائ یگ ،تا نو اس لی کہ ان ع القون ےک کفارعہد شکنی
ع
اوپ واجت االداء اموال کو ادا ئہی کڑنں ےگ تا ئررھ چمی کفار ان
کڑئ ہوئ ا نی ر
ع القون رپ انریا نشلط جما لی ےگ اور وہ مشلمانون تک ان اموال یک رشائ کو روک دنں
ےگ اوراس وق ت ئررھ مشلمان و نش ہی کرمور ،ققی اور رعن ت ہو جا تی ےگ جتش وہ
انیدائ اش الم می ئےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ِّ
• قِفزي  :مكيال معروف ألهل العراق.
ْ
• ُمدي  :مكيال معروف ألهل الشام.
َ
• إردب  :مكيال معروف ألهل مرص.

فوائد احلديث:
 .1فيه إخبار ،بأنه لن يأيت مال للمسلمني من هذه ابلالد يف آخر الزمان.
 .2فيه بشارة للصحابة -ريض اهلل عنهم -بفتح العراق والشام ومرص.
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 .3احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخرب عن أشياء فوقعت كما أخرب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4فيه أن اإلسالم سيعود غريبا يف آخر الزمان ،كما بدأ غريبًا يف أوهل.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .كشف املشلك من حديث
الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.

الرقم املوحد)11217( :
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َ ْ َْ ُ ُ
َ َْْ
َ ْ
ُ
ُ
َّ
منهم من تأخذه انلار إىل كعبي يه ،ومنهم من
ْ ُ َ ْ َْ ُ ُ
َْ ُ ُ
ُ ْ ََْ
ُ
ُ
تأخذه إىل ركبتي يه ،ومينهم من تأخذه إىل
َ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ُ ْ
حج َزت ي يه ،ومنهم من تأخذهُ إىل ت ْرق َوت ي يه

 .327احلديث:

دورجیون میےس کچرھ لوگوہ ہونےگ جںےکدونونبخیون تکآگ ہویگ ،کچرھ
لوگوہ ہونےگ جںےکدونون گھتیون تکآگ ہویگ ،کچرھ وہ ہونےگجںیککرم
ہ
تکآگ ہویگ اور کچرھ لوگوہ ہونےگ جںیک تشیلیک ہدی تکآگآرہی ہویگ۔

**

عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه :-أن نيب اهلل -
ْ
انل ُ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :منهم َم ْن تَأ ُخ ُذ ُه َّ
ار إىل
َْ ُ ُ
ْ
ْ َْ
َ ْ ْ
كعبَي ِه ،ومنهم َم ْن تأخذ ُه إىل ُركبَتي ِه ،و ِمن ُهم َم ْن
َ ُ
َْ ُ ُ
َْ ُ ُ
ْ
تأخذ ُه إىل ُحج َزتِ ِه ،ومنهم َم ْن تأخذ ُه إىل ت ْرق َوتِ ِه».
**

درجة احلديث :صحيح

 .327جدنت:

ض
جدن ت کا درج :خنچ

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يفيد اخلوف من يوم القيامة ومن عذاب
انلار ،حيث َّ
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من

شرمہ نں جیت رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ
’’دورجیون می ےس کچرھ لوگ وہ ہون ےگ جں ےک دونون بخیون تک آگ ہویگ ،کچرھ
گ
لوگ وہ ہون ےگ جں ےک دونون ھتیون تک آگ ہویگ ،کچرھ وہ ہون ےگ جں یک کرم
ہ
تک آگ ہویگ اور کچرھ لوگ وہ ہون ےگ جں یک تشیل یک ہدی تک آگ آ رہی ہو یگ‘‘۔

**

انلاس يوم القيامة من تبلغ انلار منهم إىل كعبيه وإىل
ركبتيه وإىل حجزته ،ومنهم من تبلغه إىل عنقه،

فانلاس متفاوتون يف العذاب حبسب أعماهلم يف

ادلنيا نسأل اهلل العافية.

اجمایل معنی:

اس جدن ت می قیامت ےک دن ےس اور دورج ےک عدات ےس دراتا گیا ہ کیو تکہ
ننی ﷺ وضاجت فما رہ ہی کہ قیامت ےک دن کچرھ لوگ ا نش ہون ےگ جں ےک
ئ
گ
بخیون ،ھتیون اور کرم تک آگ رہنرچ رہی ہو یگ اور کچرھ لوگ ا نش ہون ےگ جں یک گڑدن
ئ
تک آگ رہنرچ رہی ہو یگ۔ جریابحرہ عدات ےک لحاظ ےس لوگ اتک دوشے ےس
میفاوت ہون ےگ اور ان ےک ماتی ن نفاوت دنیا می ان ےک اعمال ےک لحاظ ےس
ہو گا۔ ہم اہلل ےس عاقیت ےک ظلت گار ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ
اتلخريجَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• منهم  :أي :من أهل انلار.
• كعبيه  :الكعب :هو العظم ابلارز عند مفصل الساق مع القدم.

• ركبتيه  :الركبة :موصل أسفل الفخذ بأىلع الساق.
ْ
ْ
• ُحج َزتِ ِه  :احلُج َزة :معقد اإلزار حتت الرسة.
َّ ْ ُ
َ ُ
الرتق َوة :العظم اذلي عند ثغرة انلحر ،ولإلنسان ترقوتان يف جانيب انلحر.
• ت ْرق َوتِ ِه :

فوائد احلديث:
 .1اتلخويف من انلار ،والوعيد الشديد ملن يعمل بعمل أهلها.
 .2تفاوت أهل انلار يف العذاب.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ،بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
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الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت

الرقم املوحد)5445( :

170

جیتلآئاور ائہونئمییامامت کڑائ۔ میئ اُنےک شائھ ئمار
رپھی ،ئررھ انےک شائھ ئمار رپھی،ئررھ انےک شائھ ئمار رپھی ،ئررھ انےک شائھ

نزل جربيل فأمين ،فصليت معه ،ثم صليت

معه ،ثم صليت معه ،ثم صليت معه ،ثم صليت
معه

 .328احلديث:

**

َّ
َّ
َ
العرص
عن ابن ِشهاب أن ُعمر بن عبد العزيز أخ َر
َّ
َ
َ َّ
فصىل َ
إمام
أما إن جربيل قد نزل
شيئًا ،فقال هل ُعروة:

انں شہات ےس روان ت ہ کہ عرم نں عید الرعپ ئ عرص می کچرھ تاجی کڑ دی ،نو
آت کومعلوم ئہی کہ جیتل علیہ الش الم ئ آکڑ رسول اہلل
رعوہ ئ ان ےس کہا :کیا ر
ئ
ﷺ کو ئمار رپھائ ھی؟ اس رپ عرم نں عید الرعپ ئ کہا :اے رعوہ ! جو ئم کہہ رہ
ج س رش
وج مچھ کڑ کہو ،نو رعوہ ئ کہا :می ئ نسی نں انو م شعود رضی اہلل
ہو اےس وت
عیہ ےس سیا ہ وہ کہہ رہ ئےھ کہمی ئ انو م شعود ےس سیا وہ کہہ رہ ئےھ کہ می

ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال ُ
اعلم
عمر:
ُ
ُ
سمعت ب َ ِشري بن أيب مسعود
ما تقول يا ُعروة قال:
ُ
ُ
سمعت رسول اهلل -
سمعت أبا مسعود يقول:
يقول:
ُ
َ
َّ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :نزل جربيل فأمين،
يت معه ،ثم َصلَّ ُ
يت معه ،ثم َصلَّ ُ
فصلَّ ُ
يت معه ،ثم
يت معه» حيس ُ
يت معه ،ثم َصلَّ ُ
َصلَّ ُ
ب بأصابعه َ
مخس
ِ
ِ
َ َ
وات.
صل ٍ

ئ رسول اہلل ﷺ کو فمائ ہوئ سیا ہ” :جیتل تارل آئ اور ائہون ئ
میی امامت کڑائ ،می ئ ان ےک شائھ ئمار رپھی ،ئررھ ان ےک شائھ ئمار رپھی ،ئررھ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن جربيل -عليه السالم -يزنل ىلع انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -بالويح ,واكن يأتيه ىلع صور وهيئات
خمتلفة ,ويف هذا احلديث نزل وأمه يف الصلوات

اخلمس يلبني هل أوقاتها ,والقصة اليت ورد يف سياقها
َّ
احلديث :أن ُعمر بن عبد العزيز أخر صالة العرص
ً
عن وقتها ً
شيئا قليال ،فأنكر عليه ُعروة بن الزبري،
َّ
َ
فصىل ً
إماما برسول اهلل -صىل
وأخربه أن جربيل نزل
َّ
فتعجب عمر من ذلك ،وأمر عروة
اهلل عليه وسلم،-
أن يتأمل فيما يقول ويتثبت وال يقول ما ال ديلل هل
عليه ,فأخربه عروة أنه سمع ب َ ِشري بن أيب مسعود خيرب
عن أيب مسعود ابلدري أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -خيرب أن جربيل نزل فصىل ً
إماما به -
صىل اهلل عليه وسلم -يف وقت لك صالة من
الصلوات اخلمس ,وأنه سمع هذا احلديث فعرف

كيفية الصالة وأوقاتها وأراكنها.

 .328جدنت:

ئمار رپھی ،ئررھ انےکشائھ ئمار رپھی۔

**

ان ےک شائھ ئمار رپھی ،ئررھ ان ےک شائھ ئمار رپھی ،ئررھ ان ےک شائھ ئمار رپھی“
آت ان رنی انگلیون رپ ترابخرون ئمارون کوگں رہ ئےھ۔
ر

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جیتل علیہ الش الم وجی ےل کڑ ننی ﷺ ےک تراس آئ ئےھ اور مخیلف ش کل
آت ﷺ کو ترا برچ
وصورت می آئ ئےھ۔ اِس جدن ت می ہ کہ وہ اپے اور ر

آت ﷺ کو ئمارون ےک اوقات نیا تی۔ سی ِ
اق جدن ت
وقیون یک امامت کڑائ تاکہ ر
می جو قصہ وارد ہوا ہ وہ ن ہ :اتک رمنیہ عرم نں عید الرعپ ئ عرص یک ئمار کو اس
ےک وق ت ےس ئھورا مؤجڑ کڑ دتا نو اس رپ رعوہ نں رنی ئ ان رپ اعیاص کیا اور
ائھی نیاتا کہ اتک رمنیہ جیتل علیہ الش الم آئ اور ائہون ئ رسول اہلل ﷺ یک
امامت کڑائ ،اس رپ عرم نں عید الرعپ کو ن عخت ہوا اور ائھون ئ رعوہ کو جکم دتا کہ وہ
س رش
وج مچھکڑکہیاوروہتات نکہی جس یک دلیل ن
ان رنیکہی ہوئتات رپعور کڑنںاور
ہو ،نو رعوہ ئ نیاتا کہ ائھون ئ نسی نں انو م شعود ےس سیا ہ وہ انو م شعود تدری
ئ
آت
رضی اہلل عیہ ےس نیان کڑئ ہی کہ ا ھون ئ رسول اہلل ﷺ ےس سیا ہ ر
ﷺ ئ نیاتا کہ اتک رمنیہ جیتل تارل ہوئ اور ترابخرون ئمارون ےک اوقات می
ئ
آت ﷺ یکامامت کڑائ۔ اسجدن تےس ن ھیمعلوم ہو تاہ کہ رعوہئ اس
ر
جدن ت کو سیا اور ئمار یک کیقیت اور اس ےک اوقات وارکان کو جاتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ َ َ َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> ِصفات
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
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راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َّ
• َّ
صىل يب ً
إماما.
أمين :
ً
ً
• اعلم  :أمر من العلم أي تأمل وتذكر ,وكن حافظا ضابطا هل.

فوائد احلديث:
 .1اكن جربيل -عليه السالم -يزنل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالويح ,واكن يأتيه ىلع صور وهيئات خمتلفة ,ومن ذلك أنه اكن يأتيه ىلع
ُ
وذكر يف هذا احلديث أنه نزل َّ
وأمه يف الصلوات اخلمس يلبني هل أوقاتها.
صورة البرش,

 .2بيان أوقات الصالة ,وأنه ال َيوز تأخريها عن وقتها ,وفضيلة املبادرة بالصالة يف أول الوقت.
 .3جواز صالة ُ
المعلم باملتعلم.

ُ
أقرب إىل القبول.
 .4جواز دخول العلماء ىلع األمراء وقول احلق عندهم ،وإنكار فعلهم مما خيالف السنة ،ومالطفتهم ىف اإلنكار؛ ألنه
 .5وجوب الرجوع إىل السنة عند اتلنازع.
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
 .6إتقان علماء السلف وضبطهم ألحوال انليب -صىل اَّلل علي ِه وسلم -وسنته.

 .7احتياط السلف يف الرواية عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ئلال يقع الراوي يف حمذور الكذب ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ولو
باخلطأ.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم،

حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت- .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد
امللك القسطالين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة  1323 ،ـه-فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن يلع
بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع ,دار املعرفة  -بريوت ,1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ,قام بإخراجه وصححه
وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب- .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية،
1392ه- .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء
للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري،
انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)10421( :
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ئھ
رسول اہللﷺئانگلیون می ئرھتشا کڑ کیکڑی ر تییکیےسمیع کیا اورفماتا کہن
ن نو ش کار کو مار شکنیہ،ندشمں کو رجمی کڑشکنیہ؛ تلکہنآنکھ کو ئ رھور اور
دانت کو نور شکنیہ۔

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
اخلذف ،وقال :إنه ال يقتل الصيد ،وال ينكأ
العدو ،وإنه يفقأ العني ،ويكرس السن

 .329احلديث:

**

َ َ
عن عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما -قال :نىه
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخلَذف ،وقال:
َّ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ
الع ُد َّو ،وإنَّ ُه َي ْف َقأُ َ
كأ ُ َ
الع ْ َ
ني،
« ِإنه ال يقتل الصيد ،وال ين
ِ
َ ً
َ
كرس ِّ
ُ
الس َن» .ويف رواية :أن ق ِريبا البن مغفل
وي ِ
َ َ َ
خذف فنَ َهاه ،وقال :إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َّ َ َ
ً
ْ
ال تَص ُ
يد َصيدا»
وسلم -نىه عن اخلَذ ِف ،وقال« :إِنها
ِ
ُ ِّ ُ
َّ
ثم اعد ،فقال :أ َحدثك أن رسول اهلل نىه عنه ،ثم
ُ َ ِّ َ َ ً
َ َ ُ
ُعدت َّت ِذف! ال أكل ُمك أبَدا.

 .329جدنت:

م
عید اہلل نں عفل رضی اہلل عیہ روان ت کڑئ ہوئ نیان کڑئ ہی کہ رسول اہلل
ئھ
ﷺ ئ انگلیون می ئرھتشا کڑ کیکڑی ر یتیکی ےس میع کیا اور فماتا کہ ن ن نو ش کار کو مار
شکنی ہ ،ن دشمں کو رجمی کڑشکنی ہ؛ تلکہ ن آنکھ کو ئرھور اور دان ت کو نور شکنی

م
ہ۔ اتک اور روان ت می ہ کہ انں عفل رضی اہلل عیہ ےک کسی فننی ر سی دار
ئھ
ئ انگیل می ئرھتشا کڑ کیکڑی ر تییک ،نو ائھون ئ اےس میع کڑئ ہوئ کہا کہ رسول
م
ئرھت
آت ﷺ کا ارشاد ہ:
اہلل ﷺ ئ اس رطج کیکڑی ییکی ےس یع فماتا ہ۔ ر
"ن ش کار کو ئہی مار شکنی"۔ ان ےک اس ر سی دار ئ دوتارہ ن جڑک ت یک نو عید اہلل
ئ
نں معفل رضی اہلل عیہ ئ( تاراضیگ کا اظہار کڑئ ہوئ) کہا :می مھی نیا راہ
ہون کہرسولاہللﷺ ئاس ےس میعفماتاہاور ئمئررھ کیکڑی مارئ لگ گی
ک
ہو؟ می ئم ےس ھی تات ئہی کڑون گا!

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

مغفل ـريض اهلل عنهما -بأن انليب
أخرب عبد اهلل بن
ٍ

صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن احلذف ،وقال( :إنهً
ً
ال يقتل صيدا) ويف لفظ( :ال يصيد صيدا) (وال ينكأ
ً
عدوا ،وإنما يفقأ العني ويكرس) .واحلذف :قال
العلماء :معناه أن يضع اإلنسان حصاة بني السبابة

ايلمىن والسبابة اليرسى أو بني السبابة واإلبهام،

فيضع ىلع اإلبهام حصاة يدفعها بالسبابة ،أو يضع
ىلع السبابة ويدفعها باإلبهام .وقد نىه عنه انليب -
َّ
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -وعلل ذلك بأنه يفقأ العني

ويكرس السن إذا أصابه( ،وال يصيد الصيد)؛ ألنه

ليس هل نفوذ (وال ينكأ العدو) يعين ال يدفع العدو؛

ألن العدو إنما ينكأ بالسهام ال بهذه احلصاة الصغرية.
ً
ثم إن قريبا هل خرج خيذف ،فنهاه عن اخلذف وأخربه

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن اخلذف ،ثم
إنه رآه مرة ثانية خيذف ،فقال هل( :أخربتك أن انليب

-صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن اخلذف ،فجعلت

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عید اہلل نں معفل رضی اہلل عیہ نیا رہ ہی کہ ننی ﷺ ئ انگلیون می ئرھتشا
ئھ
کڑکیکڑی ر یتیکی ےس میع کیا اور فماتا" :ن ن نو ش کار کو مارئ ہ۔" اوراتک روان ت
ےک الفاظ ہی":ن ن ش کار کا ش کار کڑئ ہ۔" "اور ن دشمں کو رجمی کڑئ ہ۔ تلکہ

ن آنکھ ئرھور اور دان ت نورشکنی ہ۔" "الحدف" :علما ےک پدتک اس ےک معنی
ن ہی کہ انشان کیکڑی کو ان رنی دا تی اور تا تی شہادت یک انگلیون ےک درمیان تا
شہادت یکانگیلاورانگو ئےھ ےکدرمیانر کےھ،ئررھانگو ئےھ رپ کیکڑی رکھ کڑ شہادت
یک انگیل ےس اےس مارے تا شہادت یک انگیل رپ رکھ کڑ انگو ئےھ ےک در نےع مارے۔
ننیﷺئ اس ےسمیع فماتااور اس یکعلت ننیان یک کہکیکڑی اگڑلگ جائنو

ت
ن کسی یک آنکھ ئرھورئ اور دان ت نورئ کا شتت تنی ہ۔ "اس ےس ش کار ئہی
گ
ہو تا" کیوتکہ ن جسم ےک اتدر ئہی ھسنی۔ "اور ن ہی ن دشمں کو روکنی ہ۔" کیوتکہ
دشمں کونیون ےس مجوج کیا جا تاہ ،ان رجھوئ رجھوئ کیکڑنون ےس ئہی۔ عید اہلل
ئھ
نں معفل کا اتک ر سی دار اس رطج کیکڑتان ر یتیکی ہو دنکھا گیا نو ائھون ئ اےس
اس ےس میع کڑئ ہوئ نیاتا کہ ننی ﷺ ئ کیکڑتان مارئ ےس میع فماتا ہ۔
ئ
لیک جت ائھون ئ دوتارہ کیکڑتان مارئ ہوئ دنکھا ،نو فماتا" :می مھی نیا راہ
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ً
َّتذف!! ال أكلمك أبدا) فهجره؛ ألنه خالف نيه
انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

ہون کہ رسول اہلل ﷺ ئ اس ےس میع فماتا ہ ،اس ےک تاوجود ئم کیکڑی
ک
مارئ رہ ہو؟ می ئم ےس ھی تات ئہی کڑون گا۔" جریابحرہ ائھون ئ اس ےس
قطع ن علق کڑ لیا؛ کیوتکہ اس ئ ننی ﷺ ےک رطف ےس ہوئ وایل ممانعت یک
ئ
ج الف ورری یک ھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > اهلجر ورشوطه
راوي احلديث :متفق عليه.
َ َّ
ُ
َ
ِّ
بن ُمغف ِل المز ِين -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :عبد اهلل ِ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
ْ
• اخلَذ ُف  :هو َرميك حصاة صغرية ،أو نواة تأخذها بني أصبعيك السبابتني ،وترِم بها.
َْ َ
كأ َ
الع ُد َّو  :يكرث فيه اجلراح والقتل.
• ين
ََُْ
• يفقأ  :يقلع.

فوائد احلديث:
ُ .1حرمة اخلذف؛ ألنه ال فائدة منه ،وربما ترتب عليه رضر باآلخرين.
ُ
لحق الرضر باملسلمني ولو ظنا ويدخل يف ذلك اللهو اذلي فيه أذى وليس فيه منفعة.
 .2اإلسالم ينىه عن لك فعل ال فائدة فيه ،أو ي ِ
 .3جواز هجران أصحاب املعايص حىت َ
يدعوها.
َ .4يوز هجر أهل ابلدع ً
أبدا.
 .5دين اهلل أحب إىل املؤمن من نفسه ووادله وودله وأقاربه وأحبائه وانلاس أمجعني.
 .6عظم تعظيم السلف الصالح التباع السنة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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ش
ئ ہیوہ خص ہی جںےک لی ِ
رعسال ٰہی ہل گیا،آشمانےکدروارےکھول
هذا اذلي َترك هل العرش ،وفتحت هل أبواب
ً
ئ
السماء ،وشهده سبعون ألفا من املًلئكة ،لقد دئ گی ،اور سیہارف سی انےک جیارے میشتک ہوئ(،ئررھ ھی قی
ئ
ضم ضمة ،ثم فرج عنه
می) ائہی اتک تار ھتنحرا گیا ،ئررھ(ن عدات) انےسجا تا راہ۔

 .330احلديث:

**

ش
عیداہلل نں عرم رضی اہلل عہما کہی ہی کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا” :ئہی وہ خص

عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما ،-عن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :هذا اذلي َّ
حتر َك هل
ً
ُ
َ َ
ُ ْ
ُ
أبواب السماءِ ،وش ِهده سبعون ألفا
العرش ،وف ِت َحت هل
َ ً
ُ
من املالئكة ،لقد ُض َّم ض َّمة ،ثم ف ِّر َج عنه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أثىن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ىلع
الصحايب اجلليل سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه -اذلي
ُ
اهزت هل عرش الرمحن ً
فرحا بقدومه ،وفتحت هل أبواب
السماء؛ إلنزال الرمحة ونزول املالئكة ،وتزيينًا

لقدومه وطلوع روحه؛ ألن حمل أرواح املؤمنني اجلنة

ويه فوق السماء السابعة ،كما أن من فضائل هذا

الصحايب اجلليل أن جنازته قد حرضها سبعون ألف
َ
تعظيما هل .ثم َّ
ً
بني -صىل اهلل عليه وسلم -مع ما
َمل ٍك
ذكره من فضل سعد بن معاذ وماكنته العظيمة عند
اهلل أن القرب قد ضمه ضمة ،ثم فرج اهلل عنه ،وهذه
الضمة ال أحد ينجو منها أحد ,ولو جنا منها أحد نلجا

منها سعد كما قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

 .330جدنت:

**

ہی جں ےک لی ِ
رعس ال ٰہی ہل گیا ،آشمان ےک دروارے کھول دئ گی ،اور سی
ئ
ہار ف سی ان ےک جیارے می شتک ہوئ( ،ئررھ ھی قی می) ائہی اتک تار
ئ
ھتنحرا گیا ،ئررھ (ن عدات) ان ےس جا تا راہ‘‘۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ج
اس جدن ت می ننی ﷺ ئ لیل الفدر ضحائ شعد نں معاد رضی اہلل عیہ یک نرعنف
نیان یک ہ ،ان ےک لی ان یک آمد یک وج ےس ِ
رعس رجمان جوشی ےس جھوم ائھا،

ان ےک لی آشمان ےک دروارے رجمت اور فشتون ےک پول ،ان ےک قدوم یک
پ تی اور ان ےک روج ےک ن کلی ےک لی کھول دتا گیا ،اس لی کہ مومیون ےک

ش
حائ
روجون کا ئھکان جیت ہ اور وہ شانونں آشمان ےک ر
اوپ ہ ،ا ی رطج اس ض ٔ
ئ
رسول ےک قصا تل می ےس ن ھی ہ کہ ان ےک جیارے می سی ہار ف سی ان یک
نع
طنم ےک لی جارص ہوئ۔ ئررھ ننی ﷺ ئ شعد نں معاد یک قصیلت اور اہلل ےک
ئ
پدتک ان ےک تلید مفام و رم نی کو دکڑ کڑئ ےک شائھ شائھ ن ھی نیان کیا کہ قی
ش
ئ
ئ ان کواتکتار ھتنح رااورئررھ اہلل یک رطفےس ن خنی کشادیگمیتدلگنی،قی یکاس
ن رکڑ ےس کوئ بحات ئہی تراشکیا اور اگڑ کوئ اس ےس بحات تراشکیا نو شعد رضی اہلل عیہ
اس ےس بحات ترائ جتشا کہ ننی ﷺئ فماتا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ْ َ ُ ََ َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> أعمال
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
راوي احلديث :رواه النسايئ.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن النسايئ.

معاين املفردات:

َ
• ش ِهده  :حرض جنازته.

فوائد احلديث:

 .1اإليمان بالعرش ،وأنه حترك ً
فرحا بروح سعد بن معاذ.
َّ
َّ
اَّلل -تعاىل ،-حيث إنه ّ
حترك العرش ملوته ،وأن السماء فتحت لقدومه ،وأنه شيعه سبعون
 .2بيان عظم مرتبة سعد بن معاذ -ريض اَّلل عنه -عند
ألفا من املالئكة.
 .3إثبات ضمة القرب ،وضغطته.
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املصادر واملراجع:

-السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م- .

مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم- .رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار آل بروم للنرش واتلوزيع ,الطبعة األوىل- .1424 -1416 ,حاشية السندي ىلع
بن آدم بن موىس اإلثيويب
سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ,حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ,الطبعة:
اثلانية1986 – 1406 ،م.
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ْ ُ َْ ُ
َّ
ربيل يق َرأ عليك السًلم
هذا ي
ج ي

 .331احلديث:

ئ
(اے عانش!)ن جیتل ہی ،مھی شالم کہہرہ ہی۔
**

عانش رضی اہلل عہا روان ت کڑئ ہوئ نیان کڑئ ہی کہ (اتک دق عہ) رسول اہلل ضیل
ئ
اہلل علیہ و شلم ئ مچھ ےسفماتا (" :اے عانش!) ن جیتل ہی ،مھی ش الم کہہ
م
رہ ہی"۔ می ئ کہا :وعلیہ الش الم ورجمہ اہلل وپکان۔ بحاری و شلم یک نعص
ے ہی ،جت کہ نعص رواتات می ن
رواتات می اشی رطج "و پکان" ےک الفاظ آ ٔ

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال يل رسول اهلل
ْ ُ َْ ُ
ربيل يق َرأ عليك
صىل اهلل عليه وسلم« :-هذا ِج َِّ
السالم» قالت :قلت :وعليه السالم ورمحة اهلل
وبراكته .وهكذا وقع يف بعض روايات الصحيحني:

«وبراكته» ويف بعضها حبذفها ،وزيادة اثلقة مقبولة.

الفاظ ئہی ہی۔ (اور قاعدہ ن ہ کہ) نفہ راوی یک رتادئ قاتل قیول ہوئ ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّتربنا اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال هلا" :يا اعئشة هذا جربيل يقرأ
عليك السالم" ويف رواية "يقرئك السالم" أي:

يهديك السالم ،وحيييك بتحية اإلسالم .فقالت:

"وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته" .ثم إنه من السنة:
ُ
إذا نقل السالم من شخص إىل شخص أن يَ ُّرد عليه
بقوهل" :وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته"؛ لظاهر

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها .-وإن قال" :عليك
وعليه السالم أو عليه وعليك السالم ورمحة اهلل

وبراكته" فحسن؛ ألن هذا اذلي نقل السالم حمسن

فتاكفئه بادلاعء هل .ولكن هل َيب عليك أن تنقل
الوصية إذا قال :سلِّم يل ىلع فالن أو ال َيب؟ َّ
فصل
العلماء ذلك فقالوا :إن الزتمت هل بذلك وجب

عليك؛ ألن اهلل -تعاىل -يقول( :إن اهلل يأمركم أن
تؤدوا األمانات إىل أهلها) [،النساء  ]58 :وأنت اآلن

حتملت هذا أما إذا قال :سلم يل ىلع فالن وسكت أو
ً
قلت هل مثال إذا تذكرت أو ما أشبه ذلك فهذا ال يلزم

إال إذا ذكرت ،وقد الزتمت هل أن تسلم عليه إذ
ذكرت ،لكن األحسن أال يكلف اإلنسان ً
أحدا
بهذا؛ ألنه ربما يشق عليه ولكن يقول :سلم يل ىلع
من سأل عين ،هذا طيب ،أما أن حيمله فإن هذا ال

ينفع؛ ألنه قد يستيح منك فيقول نعم أنقل سالمك

ثم ينىس أو تطول املدة أو ما أشبه ذلك.

 .331جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ام المومیی عانش رضی اہلل عہا ہمی نیا رہی ہی کہ ننی ضیل اہلل علیہ و شلم ئ ائھی
ئ
فماتا":اے عانش! ن جیتل علیہ الش الم ہی ،جو مھی ش الم کہہ رہ ہی۔ اتک اور
ب
روان ت می" نف تک الش الم " ےک الفاظ ہی۔ نعنی چےھ ہدن ش الم ت رتس کڑ رہ اور

ئمہی اش المی ش الم کڑ رہ ہی۔ ام المومیی عانش رضی اہلل عہا ئ کہا" :وعلیہ
الش الم ورجمہ اہلل وپکان " ام المومیی عانش رضی اہلل عہا ئ ش الم کا اہلل ن عایل ےک
جی
اس قول رپ عمل کڑئ ہوئ ئہی اتدار می جوات دتا کہ (:وادا تنم بخیہ فخیوا تأجسں
ئ
مہا أو ردواہ) [ال تشاء ]86 :پجمہ:اور جت مھی ش الم کیا جائ نو ئم اس ےس اجرھا
ش
جوات دو تا ائہی الفاظ کو لوتا دو۔ ئررھ ن شتت ہ کہ جت کسی خص یک رطف ےس کسی

ش
اور خص کو ش الم ئرہنحراتا جائ ،نو اےس رجا ہی کہ نون جوات دے":وعلیہ الش الم
ورجمہ اہلل وپکان" ام المومیی عانش رضی اہلل عہا ےس رموی ن جدن ت اشی رپ دالل ت
کڑ رہی ہ۔ اگڑ اس ئ ن کہا کہ" :علیک وعلیہ الش الم" تا کہا کہ "علیہ وعلیک الش الم
ئ
ورجمہ اہلل وپکان" نو ن ھی اجرھا ہ۔ کیوتکہ جس ئ ش الم ئرہنحراتا ،وہ اجشان کڑئ
ش
آت کو
آت اےس دعا دے کڑ اس کا تدلہ د نی ہی۔ اگڑ کوئ خص ر
واال ہ۔ جریابحرہ ر
ش
کےہ کہ میا ش الم ق الن خص کو ئرہنحرادنیا ،نو آتا اس کا ئرہحراتا واجت ہ تا ئہی؟ اس
ک نقصی
آت ئ اےس ئرہنحرائ
معا مےل می علما چرھ ل نیان کڑئ ہوئ کہی ہی کہ اگڑ ر
یک دہم داری یل ،نو ئررھ اس کا ئرہنحراتا واجت ہ۔ کیوتکہ اہلل ن عایل ارشاد فما تا ہ(:
ئ
ک
عایل مھی
ان اہلل تأرم م أن نؤدوا االٔماتات ایل أہلہا )[التشاء  ]58 :پجمہ:اہلل ن ٰ
تاکیدی جکم دنیا ہ کہ امان ت والون یک امانیی ائھی ئرہنحرا ٔو!اس صورت می اےس
آت ئ دہم داری ائھائ ہ (اس لی اس کا ئرہحراتا رصوری ہ۔)
ئرہنحرائ یک ر
ش
ہ
آت جاموس
تا م اگڑ اس خص ےک اس رطج کہی رپ کہ "میا ش الم ق الن کو دنیا" ،ر
م
آت ئ اس ےس کہا کہ اگڑ چےھ تاد راہ نو می ئرہحرا دون گا تا اشی رطج یک کوئ
رہ تا ئررھ ر
177

نف
آت کو تادآ
تات کہہ دی ،نو اس کا ل کڑتا واجت ئہی ہ ،سوائ اس صورت کہ ر
آت اس کو ش الم
آت تاد آ گیا ،نو ر
آت ئ اس ےس ن کہہ رکھا ئھا کہ اگڑ ر
جائ ،اور ر
ئرہنحرادنں ےگ۔ التیہئہی نہ کہ انشانکسیکواس کاترانید نکڑے؛ کیوتکہ ہوشکیا ہ
کہ ن اس ےک لی دسواری کا تاعت ہو۔ اس یک بحائ اےس نون کہیا رجا ہی کہ:جو
میے تارے نرو جےھ اےس میا ش الم کہیا۔ انشا کہیا اجرھا ہ۔ تاہم کسی رپ اس یک
دہم داری دال دنیا ئہیئہی ہ۔ کیوتکہ ہو شکیا ہ کہ وہ شم یک وج ےس ن کہہ
دے کہ ئھیک ہ ،می ئمہارا ش الم ئرہنحرا دون گا۔ ئررھ وہ ئھول جائ تا لمیا رعضہ گڑر
جائ تا اس رطج کا کوئ اور معاملہ ہوجائ (اور نون وہ ش الم ن ئرہنحرا شےک۔)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الربكة  :انلماء والزيادة والسعادة.

فوائد احلديث:
 .1إثبات وجود املالئكة وأنهم أصناف متعددة ملكفون بأعمال خمتلفة فمنهم خزنة اجلنة ،ومنهم خزنة انلار ،ومنهم احلفظة ،ومنهم جربيل
األمني سفري اهلل إىل أنبيائه.

 .2بيان فضل اعئشة -ريض اهلل عنها -وماكنتها ،وعلو مزنتلها.

 .3تسليم املالئكة ىلع انلاس.

 .4مرشوعية تبليغ السالم من الغائب ووجوب الرد عليه.

 .5جواز سالم الرجل األجنيب ىلع املرأة عند أمن الريبة ،وزاد ابلخاري يف روايته :أنها قالت :ترى ما ال نرى يا رسول اهلل.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف ٌ
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د.ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار
بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
ابليان ،اعم النرش1410 :ه.

الرقم املوحد)4224( :
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کیادوئررہےکوقت ئمہی سورج کو دنکھی می کچرھدسواری ہوئہ جتکہن
ئ
آتﷺ
تادلیک اوتمی ھین ہو؟۔ ضحانکڑامئ جواتدتا :ئہی۔ ر
ئدرتاقتفماتا :کیا جرودہونںیکرات می ئمہی رجاتد کو دنکھی می کچرھمشقت
ئ
کا شامیا کڑتا رپ تاہ جت کہوہ کسی تدیل می ھین ہو؟۔ ضحان کڑامئجوات

هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية،

ليست يف سحابة؟ قالوا :ال .قال :فهل تضارون
يف رؤية القمر ِللة ابلدر ،ليس يف سحابة؟

 .332احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ,-قال :قالوا :يا رسول
اهلل هل نَرى َّ
ربنا يوم القيامة؟ قال« :هل تُ ُّ
ضارون يف
َّ
رؤية الشمس يف الظ ِهرية ،ليست يف سحابة؟» قالوا:
ال ،قال« :فهل تُ ُّ
ضارون يف رؤية القمر يللة ابلدر،

ليس يف سحابة؟» قالوا :ال ،قال " :فواذلي نفيس بيده
ضارون يف رؤية ربكم ،إال كما تُ ُّ
ال تُ ُّ
ضارون يف رؤية
ُ ََ
ْ
أحدهما ،قال :فيَلىق العبد ،فيقول :أي فل ألم
ُ
ُ ِّ
ُ ْ
ُ ْ ْ
أك ِرمك ،وأ َس ِّودك ،وأ َز ِّوجك ،وأ َسخر لك اخليل
ََ َ َ
َ
واإلبل ،وأذ ْرك ت ْرأس ،وت ْر َبع؟ فيقول :بىل ،قال :فيقول:
ُ
َ
اليق؟ فيقول :ال ،فيقول :فإين أنساك
أفظننت أنك م ِ
ْ ُ ََ
َ
كما ن ِسيتَين ،ثم يلىق اثلاين فيقول :أي فل ألم
ُ
ُ ِّ
ُ ْ
ُ ْ ْ
أك ِرمك ،وأ َس ِّودك ،وأ َز ِّوجك ،وأ َسخر لك اخليل
أي ِّ
واإلبل ،وأَ َذ ْرك تَ ْرأَس ،وتَ ْر َبع؟ فيقول :بىلْ ،
رب
ُ
َ
اليق؟ فيقول :ال ،فيقول :فإين
فيقول :أفظننت أنك م ِ
أنساك كما نَس َ
يتين ،ثم يلىق اثلالث ،فيقول هل مثل
ِ
ِّ
ُ
ذلك ،فيقول :يا رب آمنت بك ،وبكتابك ،وبرسلك،

َّ
وتصد ُ
ُ
ُ
قتُ ،
ويثين خبري ما استطاع،
وصمت،
وصليت،
ً
َ
شاهدنا
فيقول :هاهنا إذا ،قال :ثم يقال هل :اآلن نبعث
َّ
ويتفكر يف نفسهَ :من ذا اذلي يَشهد َّ
يلع؟
عليك،
َ
ُ َ
انطيق،
فيختم ىلع فيه ،ويقال لف ِخذه وحلمه وعظامهِ :
ْ
ْ
فخذه وحلمه وعظامه بعمله ،وذلك يلُع ِذ َر من
ِف ِتن ِطق ِ
نفسه ،وذلك املنافق وذلك اذلي يسخط اهلل عليه.

دتا :ئہی۔

**

 .332جدنت:

آت ﷺ ےس نروجرھا" :تا
انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ لوگون ئ ر
ش
ہ
آت ﷺ ئ
رسول اہلل! کیا قیامت ےک دن م ا نی رت کو دنکھ کی ےگ؟"۔ ر
فماتا " :کیا دوئررہ ےک وق ت ئمہی سورج کو دنکھی می کچرھ دسواری ہوئ ہ جت کہ ن
ئ
آت ﷺ ئ
تادل یک اوت می ھی ن ہو؟"۔ ضحان کڑام ئ جوات دتا :ئہی۔ ر
ئررھ درتاق ت فماتا" :کیا ج رودہونں یک رات می ئمہی رجاتد کو دنکھی می کچرھ م شقت کا
ئ
شامیا کڑتا رپ تا ہ جت کہ وہ کسی تدیل می ھی ن ہو؟"۔ ضحان کڑام ئ جوات دتا:
آت ﷺ ئ فماتا" :قسم ہ اس دات یک جس ےک اہئھ می میی
ئہی۔ اس رپ ر
ئ
جان ہ! ئمہی ا نیرت کو دنکھی می ھی کسی دسواری کا شامیا ئہی ہو گا ،جس
ئ
نک
آت ﷺ ئ
رطج کہ مہی سورج و رجاتد کو د ھی می کوئ دسواری ئہی ہوئ"۔ ر
فماتا" :نیدے ےس م القات ےک وق ت اہلل ن عایل فمائ گا :اے ق الن! کیا می ئ
ئ
ئمہی رعت و سیادت ےس ئہی نوارا ئھا ،کیا می ئ نیی شادی ئہی یک ھی اور
ب
نیے لی گھورون اور اونون کو مسج ئہی کڑ دتا ئھا ،کیا می ئ چےھ ن مو قع نصیت
ش
ع
ئہی کیا ئھا کہ نو شدار نی اور مال تنمت کا ج روئھائ جصہ جاضل کڑے؟ وہ خص
جوات دے گا :اے میے رت ! کیون ئہی۔ اس رپ اہلل ن عایل فمائگا :کیا
ئمہی ن گمان ئھا کہنیی مچھ ےس م القات ہو یگ؟ وہ جوات دے گا کہ ئہی۔ اہلل ن عایل
م
ئ
فمائگا :جس رطج نو ئ چےھ فاموس کی رکھا اشی رطج می ھی ئمہی فاموس
ش
کڑ تا ہون۔ ئررھ اہلل ن عایل دوشے خص ےس مےلگا اور فمائ گا :اے ق الن! کیا
می ئ ئمہی رعت و سیادت ےس ئہی نوارا ئھا ،کیا می ئنیی شادی ئہی یک

ب
ئ
ھیاورنیے لیگھوروناوراونونکومسجئہی کڑدتائھا،کیامی ئ چےھ نمو قع
ع
نصیت ئہی کیا ئھا کہ نو شدار ہو اور مال تنمت کا ج روئھائ جصہ جاضل کڑے؟ وہ
ش
خص جوات دے گا :اے میے رت ! کیون ئہی۔ اس رپ اہلل ن عایل فمائگا:
کیا ئمہی ن گمان ئھا کہ نیی مچھ ےس م القات ہو یگ؟ وہ جوت دے گا کہ ئہی۔ اہلل
م
ئ
ن عایل فمائ گا :جس رطج نو ئ چےھ فاموس کی رکھا اشی رطج می ھی ئمہی
ش
ئ
فاموس کڑ تا ہون۔ ئررھ تتشے خص ےس م القات کڑے گا اور اس ےس ھی ئہی کچرھ
فمائ گا۔ وہ کےہ گا :اے میے رت! می بچھ رپ ،نیی کیات رپ اور نیے
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رسولون رپ ائمان التا اور می ئ ئمار رپھی ،رورے ر کےھا ور ضدقہ دنیا راہ۔ وہ جس
ئ
قدر ھی ہو شےک گا ا نی اجرھائ کو نیان کڑے گا۔ اس رپ اہلل ن عایل فمائ گا :ن تات
ش
آت ﷺ ئ فماتا" :ئررھ اس خص ےس کہا جائ گا:
ہ نو درا ئہی ئھرہتا"۔ ر
وچ گا کہ کون ہ جو اس
ات ہم ئمہارے ج الف انریا گواہ الئ ہی۔ وہ دل می س ر
ےک ج الف گواہی دے گا؟ اس ےک میہ رپ مرہ لگا دی جائ یگ اور ئررھ اس یک ران،
اس ےک گوشت اور ہدنون ےس کہا جائ گا کہ نولو۔ اس رپ اس یک ران ،اس کا گوشت
اور ہدتان نول کڑ اس ےک اعمال یک جی دنں یگ۔ انشا اس لی کیا جائ گا تاکہ اس کا
ش
کوئ عدر تاف ن رہ ۔ ن خص میاقق ہو گا جس ےس اہلل ن عایل تاراص ہو گا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال بعض الصحابة :يا رسول اهلل! هل نرى ربنا يوم
القيامة؟ فقال هلم -صىل اهلل عليه وسلم« :-هل
َّ
تُ ُّ
ضارون يف رؤية الشمس يف الظ ِهرية ،ليست يف
سحابة؟» أي :هل حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر

به بعضكم من بعض ألجل رؤية الشمس يف وقت
ارتفاعها وظهورها وانتشار ضوئها يف العالم لكه ،ال

يوجد سحاب حيجبها عنكم؟ فقالوا :ال .قال« :فهل
تُ ُّ
ضارون يف رؤية القمر يللة ابلدر ،ليس يف سحابة؟»
أي :هل حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر به
بعضكم من بعض ألجل رؤية القمر يللة اكتماهل

وظهوره يف السماء ،ال يوجد سحاب حيجبه عنكم؟
قالوا :ال ،قال« :فواذلي نفيس بيده ال تُ ُّ
ضارون يف
رؤية ربكم ،إال كما تُ ُّ
ضارون يف رؤية أحدهما» أي:

تكون رؤيته جلية بينة ،ال تقبل مراء وال مرية،
َ
حىت خيالف فيها بعضكم بعضا ويكذبه ،كما ال
يشك يف رؤية الشمس والقمر ،وال ينازع فيها،

فالتشبيه إنما وقع يف الرؤية باعتبار جالئها
وظهورها; حبيث ال يُرتاب فيها ،ال يف سائر كيفياتها،
وال يف املريئ; فإنه -سبحانهَّ -
مزنه عن مشابهة
املخلوقات .ثم أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عن مشهد من مشاهد ايلوم اآلخر ،وهو أن الرب -
سبحانه -يلىق ً
عبدا من عباده ،فيقرره بنعمه فيقول
هل :يا فالن ألم أُفضلك وأجعلك ً
سيدا يف قومك،

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

کچرھ ضحان ئ سوال کیا" :اے اہلل ےک رسول! کیا ہم رور قیامت ا نی رت کو دنکھ
ش
آت ﷺ ئ ائہی جوات دتا " :کیا ئمہی دوئررہےک وق ت سورج
کی ےگ؟"۔ ر
ئ
کو دنکھی می کچرھ دسواری ہوئ ہ جت کہ وہ کسی تادل یک اوت می ھی ن ہو"۔ نعنی
کیا جت سورج نروری رطج جرڑھا ہوا اور ضاف ظاہ ہو تا ہ اور اس یک روسنی نرورے
ئ
ئ
جہان می رھییل ہوئ ہ اور کوئ انشا تادل ھی ئہی ہو تا جس ئ اےس رجھیرا رکھا ہو نو
کیا اےس دنکھی ےک لی ئمہارے درمیان کوئ انسی دھکم ن ریل ہوئ ہ جس ےس
آت ﷺ ئ
اتک دوشے کو رصر ئرہنخریا ہو؟ ضحان کڑام ئ جوات دتا کہ ئہی۔ ر
فماتا " :کیا ج رودہونں یک رات رجاتد دنکھی می ئمہی کوئ دسواری ت رتس آئ ہ جو کسی
م
ئ
تدیل یک اوت می ھی ن ہو"۔ نعنی جس رات رجاتد کمل ہو کڑ آشمان رپ نروری رطج
ئ
عیان ہو تا ہ اور کوئ انشا تادل ھی ئہی ہو تا جو اےس ئم ےس اوجھل کڑ دے نو کیا
اےس دنکھی می ئمہارے ماتی کوئ انسی دھکم ن ریل ہوئ ہ جس ےس اتک
آت ﷺ ئ
دوشے کو رصر ئرہنخریا ہو؟ ضحان کڑام ئ جوات دتا کہ ئہی۔ اس رپ ر
فماتا" :اس دات یک قسم جس ےک قیےص می میی جان ہ! ئمہی ا نی رت کو
دنکھی می تالکل و نش ہی دسواری ئہی ہو یگ جتشا کہ سورج و رجاتد می ےس کسی کو
دنکھی می ئمہی دسواری ئہی ہوئ"۔ نعنی اہلل یک ر ٔون ت تالکل واضچ اور ضاف ہو یگ
اور اس می کوئ شک سیہ ئہی ہو گا کہ اس تارے می ئمہارا تاہم اجی الف ہو تا ئررھ ئم
اتک دوشے یک تات کو جھی الو۔ جتشا کہ سورج اور رجاتد ےک دنکھی می کوئ شک
ئہی ہو تا اور ن ہی اس تارے می کوئ جھگڑا ہو تا ہ۔ ن نشتیہ ر ٔون ت می ہ جو
اس ےک تالکل واضچ اور ظاہ ہوئ ےک اعتیار ےس ہ تانں طور کہ اس می کوئ
نک
شک ئہی ہو گا نعنی ن نو اس یک کیقیات می کوئ شک ہو گا اور ن ہی د ھی گنی دات
م
می۔ اہلل سحان و ن عایل حلوقات یک مشائہت ےس تراک ہ۔ ئررھ ننی ﷺ ئ قیامت
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َّ
وأعطك ً
ُ
وجعلت
زوجا من جنسك ومكنتك منها،
ُ
ُ
َ ِّ
بينك وبينها مودة ورمحة ومؤانسة وألفة ،وأذلل لك

اخليل واإلبل ،وأجعلك رئيسا ىلع قومك ،تأخذ ربع

الغنيمة; واكن ملوك اجلاهلية يأخذونه ألنفسهم.
فيُقر العبد بهذه انلعم لكها .فيقول الرب :أفعلمت
أنك سوف تالقيين؟ فيقول :ال .فيقول اهلل -تعاىل:-

«فإين أنساك كما نسيتين» أي :أتركك ايلوم من رمحيت
َ
تركت طاعيت يف ادلنيا ،فالنسيان هنا الرتك عن
كما
علم ،كما قال -تعاىل( :-إنا نسيناكم فذوقوا عذاب
اخلدل) .ثم يلىق الرب ً
عبدا ثانيا ،فذكر انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -فيه مثل ما ذكر يف األول من سؤال

اهلل تعاىل هل وجوابه .ثم يلىق اثلالث فيقول هل مثل

ذلك ،فيقول :يا رب آمنت بك ،وبكتابك وبرسلك،
ُ
وصليت وصمت ،وتصدقت ،ويمدح نفسه بكل ما
ً
يستطيع ،فيقول الرب« :هاهنا إذا» أي :إذا أثنيت ىلع
ً
نفسك بما أثنيت إذا فقف هنا; يك نريك أعمالك

بإقامة الشاهد عليها ،ثم يقال هل :اآلن نأيت بشاهد

عليك ،ويتفكر العبد يف نفسه :من هذا اذلي يشهد
َّ
يلع؟! فيختم اهلل ىلع فمه ويقال لفخذه وحلمه
وعظامه :انطيق ،فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله،

«وذلك يلعذر من نفسه» أي :إنطاق أعضائه لزييل

اهلل عذره ِمن قِبل نفسه بكرثة ذنوبه وشهادة
أعضائه عليه; حبيث لم يبق هل عذر يتمسك به ،وهذا
العبد اثلالث هو املنافق ،اذلي غضب اهلل عليه.

ےک دن ےک میارط می ےس اتک میظ ےک تارے می نیاتا اور وہ ن کہ رت ن عایل
ن
سحان ا نی نیدون می ےس اتک نیدے ےس مےل گا اور اس ےس ان رنی عمیون کا افار
ش
کڑائ گا اور فمائ گا" :اے ق الن خص! کیا می ئ ئمہی ئمہاری قوم می
ش
ئ
شکڑدہ خص ئہی نیاتا ئھا ،کیا می ئ ئمہاری جتس ےس ئمہی نوی ئہی دی ھی
ب
ب ئ
اور چےھ اس رپ قدرت ئہی خسی ھی اور ئمہارے اور اس ےک درمیان مخیت و
ئ
رجمت اور انشتت و القت ئہی رکھ دی ھی؟ ،کیا می ئ گھورون اور اونون کو
ئمہارا تا نع فمان ئہی کڑ دتا ئھا؟ ،کیا می ئ ئمہی ئمہاری قوم رپ شداری ئہی دی
ئ
ع
ھی جس یک نیا رپ ئم تنمت کو ج روئھائ جصہ وصول کڑئ ئےھ۔ رمان جاہلیت می تادشاہ
م
ن
ع
ا نی لی مالِ تنمت کا ج روئھائ جصہ خیص کڑ لتی ئےھ۔ نیدہ ان ئمام عمیون کا افار
ب
کڑے گا ۔ اس رپ اہلل ن عایل فمائگا ":کیا چےھ ن نفی ئھا کہ عیفن ت ئمہاری مچھ
ش
ےس م القات ہوئ وایل ہ؟"۔ وہ خص کےہ گا :ئہی۔ اس رپ اہلل ن عایل
م
ئ
فمائگا" :آج می ھی ئمہی و نش ہی ئھ ال تا ہون جتش ئم ئ چےھ ئھ الئ
رکھا"۔ نعنی آج می ئمہی ان رنی رجمت ےس و نش ہی دور کڑ تا ہون جتش دنیا می ئم

میی اظاعت ےس دور رہ۔ ئہان نسیان ےس رماد علم ہوئ ےک تاوجود رجھور دنیا
ہ۔ جتشا کہ اہلل ن عایل کا فمان ہ ’’:ا تا نشتیاکم قدوقوا عدات الحلد‘‘۔ (سورہ
ئ
السحدہ)32 :۔ پجمہ’’:ہم ئ ھی ئمہی ئھ ال دتا جریابحرہ جرکھو ہمتش ہمتش کا عدات‘‘۔
ش
ئررھ رت ن عایل شان اتک دوشے نیدے ےس مےل گا۔ ننی ﷺ ئ اس خص
ش
ےک تارے می اشی رطج ےک سوال و جوات کا دکڑ فماتا جتش ئہےل خص ےک تارے
ئ
می فماتا ئھا۔ ئررھ اہلل ن عایل تتشے نیدے ےس مےلگا اور اےس ھی ا نش ہی کےہ گا
ش
وہ خص کےہ گا" :اے میے رت! می بچھ رپ،نیی کیانون اور رسولون رپ ائمان
التا ،می ئ ئمارنں رپھی ،رورے ر کےھ اور ضدقہ دتا"۔ وہ جد ِاشتظاعت ہ ممک
رط نف ےس ان رنی نرعنف کڑے گا ۔ اس رپ رت ن عایل شان فمائ گا" :ئررھ درا ئہی
رکیا"۔ نعنی اگڑ ئم ان رنی اننی ہی نرعنفی کڑ رہ ہو نو ئررھ درا ئہان رکو تاکہ ہم ئمہارے
ج الف گواہ ت رتس کڑ ےک ئمہی ئمہارے اعمال دکھا دنں۔ ئررھ اس ےس کہا جائ گا":
وچ
ات ہم ئمہارے ج الف گواہ الئ ہی"۔ اس رپ وہ نیدہ ا نی دل ہی دل می س ر
گا کہ ئہان کون ہ جو میے ج الف گواہی دے گا؟۔ اہلل ن عایل اس ےک میہ رپ مرہ لگا
دے گا اور اس یک ران ،گوشت اور ہدنون ےس کہا جائ گا کہ ئم نولو۔ اس رپ اس یک

ران ،گوشت اور ہدتان اس ےک اعمال ےک تارے می نیا تی یگ۔ "انشا اس لی
کیاجائگا تاکہاسکاکوئ عدرتاف ن رہ"۔ نعنیاسےک اعصاءکوقوتگوتائاس

لی دی جائ یگ تا کہ اہلل ن عایل اسےک گیاہون یک کیت اور اس ےک اعصاء یک اس
ےک ج الف گواہی یک تدول ت جود اس یک رطف ےس عدر حم کڑ دے تانں طور ےک اس
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ش
ےک تراس کوئ عدر تاف ہی ن رہ ۔ ن تتشا خص میاقق ہو گا جس رپ اہلل ن عایل عصتیاک
ہوگا۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّ َ ُ َ ُ
الصفات ِاإلل ِهيَّة >> الرؤية
اتلصنيف :عقيدة >>
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• تُ ُّ
ضارون  :حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر به بعضكم من بعض.
َّ
• الظهرية  :نصف انلهار.
ُ
• فل  :فالن.
• أُ َس ِّو ْدك  :أجعلك ً
سيدا.
ُ ِّ ُ َ ِّ
• أ َسخر  :أذلل.

• أذرك  :أتركك.
ً
• ترأس  :تصري رئيسا.
َ
• ت ْر َبع  :تأخذ رباعهم وهو ربع الغنيمة ،واكن ملوك اجلاهلية يأخذونه ألنفسهم.
• يُثين  :يمدح.
• فيه  :فمه.

• يسخط  :يغضب.

فوائد احلديث:
 .1إثبات رؤية املؤمنني لربهم يوم القيامة.
 .2إثبات الالكم هلل -عز وجل ،-وعقيدة أهل السنة واجلماعة أن اهلل يتلكم بكالم حقييق مىت شاء ,كيف شاء ،بما شاء ,حبرف وصوت ،ال يماثل
أصوات املخلوقني ,وأنه يكلم عباده يوم القيامة.

 .3إثبات صفة النسيان هلل -تعاىل ،-بمعىن الرتك ىلع وجه املقابلة ملن نسوه ،ونسيان اهلل معناه ترك الرمحة واهلداية واتلوفيق عن علم منه -
سبحانه -وعمد ،وتركه -سبحانه -للِشء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته اتلابعة حلكمته ,وانلصوص يف ثبوت الرتك وغريه من أفعاهل
املتعلقة بمشيئته كثرية معلومة ،ويه دالة ىلع كمال قدرته وسلطانه ,وقيام هذه األفعال به -سبحانه -ال يماثل قيامها باملخلوقني ،وإن شاركه يف
أصل املعىن ،كما هو مذهب أهل السنة.
 .4أن ُ
اهلل يُنطق أعضاء اإلنسان يوم القيامة لتشهد عليه ,وهو -سبحانه -ىلع لك يشء قدير.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج
عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان
املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .رشح العقيدة الواسطية ,حممد بن صالح بن حممد العثيمني,
خرج أحاديثه واعتىن به :سعد بن فواز الصميل ,دار ابن اجلوزي للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :السادسة 1421 ،ه- .إكمال املعلم
بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع،
مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م- .تفسري الطربي = جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ,حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلميل ،أبو
جعفر الطربي ,حتقيق :ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ,دار هجر ,الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م- .جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ
حممد بن صالح العثيمني ,مجع وترتيب  :فهد بن نارص بن إبراهيم السليمان ,دار الوطن  -دار الرثيا ,الطبعة  :األخرية  1413 -ه.
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آتﷺئ اےس تی تار کہا۔
علو کڑئواےل ہالک ہو گی ،ر

هلك املتنطعون -قاهلا ثًلثا-

 .333احلديث:

**

عیداہلل نں م شعود رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ علو
آت ﷺ ئ اےس تی تار کہا۔
کڑئ واےل ہ الک ہو گی ،ر

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول
ُ َ
المتَن ّ ِطعون -
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :هلك
قاهلا ثالثا."-
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ّ
ّ
ُّ
اتلعمق يف
يوضح انليب َ -صىل اَّلل عليه وسلم -أن
ً
األشياء والغلو فيها يكون سببا للهالك ،ومراده -
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -انليه عن ذلك ،ومن ذلك
صىل
إجهاد انلفس يف العبادة حىت تنفر وتنقطع ،ومن ذلك
ُّ
اتلنطع
اتلنطع يف الالكم واتلقعر فيه ،وأعظم صور
ُج ْرما ،وأواله باتلحذير منه :الغلو يف تعظيم
ِّ
الصاحلني إىل احلد اذلي يفيض إىل الرشك.

 .333جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ اس تات یک وضاجت فما رہ ہی کہ جریون می علو اور اُن یک جریدی یک
آت ﷺ یک رماد اس ارم ےس روکیا اور میع
نیدی کڑتا ہ الک ت کا شتت ہ ،اسےس ر
کڑتا ہ ،اشی ےس عیادت می ا نی نقس کو انیا ئھکا دنیا ہ کہ نقس عیادت ےس
ئ
متیف ہو جائ اور اس ےس ک ت جائ ،اشی ےس تات جریت می علو کڑتا اور رحخیا ھی
ہ ،اور جڑم ےک اعتیار ےس علو یک شت ےس پی میال کہ جس ےس بخریا تدرج اَ ْویل
ٔ
نع
رصوری ہ وہ ہ نیک لوگون یک طنم می اس جد تک علو کڑتا کہ وہ شک تک جا
ئہن رےح۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• املتنطعون  :املتعمقون يف الِشء من الكمٍ وعباد ٍة وغريها.
ً
• ثالثا  :أي :قال هذه اللكمة ثالث مرات مبالغة يف اإلبالغ واتلعليم.
• هلك  :خاب وخرس.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اجتناب اتلنطع يف لك يشء؛ ال سيما يف العبادات وتقدير الصاحلني.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم-.
 .2شدة حرصه ىلع جناة أمته ،واجتهاده يف اإلبالغ -صىل
 .3حتريم اتلنطع يف األمور لكها.
 .4استحباب تأكيد األمر اهلام.
 .5احلث ىلع االعتدال يف لك يشء.
 .6سماحة اإلسالم ويرسه.
املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للقراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .امللخص يف رشح
كتاب اتلوحيد ،للفوزان ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.
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ِّ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ
َ ْ ُ ُ َ َّ َ
واذلي نفس حمم ٍد بيي يده ي ،إين ألرجو أن تكونوا
ْ َ َْ
َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ
اجلنة ال يدخلها إال
ن يصف أه يل اجلن ية وذل يك أن
َْ ٌ ُ ْ ٌَ
نفس مسليمة ،وما أنتم يف أهل الرشك إال

م
قسم اسداتیکجسےکاہئھ می مچدمﷺیکجانہ! چےھ امیدہ کہ اہلِ
جیت میےسآدےھ ئم ہوےگ کیو تکہ جیت می وہی جائ گا جو مشلمانہ اور
نی
ج
ئ
آت
م مشکونےک اتدر ا نش ہو تش اتک شقید تال سیاہ لیک کھال می ہو تا ر
ﷺئفماتا کہ اتکشج نیلیک کھال می اتک سیاہ تال ہو۔

اكلشعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسود

 .334احلديث:

**

انں م شعود رضی اہلل عیہ ےس رموی ہ کہ اتک رمنیہ ہم لوگ ننی ﷺ ےک شائھ
ت
اتک حےم می رجالتس ےک فن ت افاد تنےھ ہوئ ئےھ ،ننی ﷺ ئ فماتا :کیا ئم
اس تات رپ جوس اور راضی ہو کہ ئم ئمام اہلِ جیت کا اتک ج روئھائ جصہ ہو؟ ہم ئ
رعص کیا :جی اہن۔ ئررھ نروجرھا :کیا ئم اتک ئہائ جصہ ہوئ رپ جوس ہو؟ ہم ئ ئررھ

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع رسول
ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ق َّب ٍة حنوا من أربعني،

فقال« :أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟» قلنا:
نعم ،قال« :أترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة؟»

قلنا :نعم ،قال« :واذلي نفس حممد بيده ،إين ألرجو

انیات می جوات دتا ،فماتا’’ :اس دات یک قسم! جس ےک اہئھ می میی جان ہ،
م
ش
چےھ امید ہ کہ ئم ئمام اہل جیت کا نصف ہوےگ ،کیو تکہ جیت می رصف وہی خص
داجل ہو شےک گا جو مشلمان ہو۔ اور اہلِ شک ےک شائھ ئمہاری نشتت انسی ہی ہ

أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذلك أن اجلنة ال

يدخلها إال نفس مسلمة ،وما أنتم يف أهل الرشك إال
اكلشعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسود ،أو اكلشعرة

جتش سیاہ نیل یک کھال می شقید تال تاشج نیل یک کھال می سیاہ تال ہو تاہ‘‘۔

السوداء يف جدل اثلور األمحر».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جلس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع أصحابه يف
خيمة صغرية ،واكنوا قرابة أربعني رجال ،فسأهلم -

صىل اهلل عليه وسلم :-هل ترضون أن تكونوا ربع
أهل اجلنة؟ قالوا :نعم ،فقال :هل ترضون أن تكونوا

ثلث أهل اجلنة؟ قالوا :نعم ،فأقسم انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -بربه ثم قال :إن ألرجو أن تكونوا
نصف أهل اجلنة ،وانلصف اآلخر من سائر األمم،

فإن اجلنة ال يدخلها إال مسلم فال يدخلها اكفر ،وما
أنتم يف أهل الرشك من سائر األمم إال يشء يسري

جدا ،مثل به بالشعرة الواحدة املتمزية لونا يف جدل

اثلور امليلء بالشعر".

 .334جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اہلل ےک رسول ﷺ نفنیا جالتس ضحان کڑام ےک شائھ اتک رجھو ئ ےس حمہ می
تت
آت ﷺ ئ نروجرھا :کیا ئم اس تات رپ جوس اور راضی ہو کہ ئم
نےھ ہوئ ئےھ۔ ر
ئمام اہل جیت کا اتک ج روئھائ جصہ ہو؟ ائہون ئ رعص کیا :جی اہن۔ ئررھ فماتا :کیا
ئم اہل جیت کا اتک ئہائ جصہ ہوئ رپجوس ہو؟ ائہون ئ ئررھ انیات می جوات دتا،
م
نو اہلل ےک رسول ﷺ ئ قسم کھا کڑ کہا کہ چےھ امید ہ کہ ئم ئمام اہل جیت کا نصف
ہوےگ اور دوشا نصف تاف شاری امیون ےس ہون ےگ۔کیو تکہ جیت می رصف
مشلمان داجل ہون ےگ ،اس می کوئ کاف ئہی جائ گا۔ اور اہلِ شک ےک شائھ
ئمہاری نشتت انسی ہی ہ جتش سیاہ نیل یک کھال می شقید تال تا شج نیل یک کھال
می سیاہ تال ہو تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• قبة  :خيمة ،ويه بيت صغري مستدير.
• حنوا من أربعني  :قرابة أربعني رجال.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلدرج وتكرار البشارة مرة بعد مرة يلكون أدَع تلجديد الشكر مرة بعد مرة.
 .2املسلمون من أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -هم أكرث أهل اجلنة ،وهذا ديلل ىلع ماكنة هذه األمة.
 .3ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة.
 .4جواز احللف بغري استحالف؛ تلأكيد احلديث بايلمني.
 .5استحباب رضب املثل تلقريب الفهم للسامعني.
 .6قال العلماء :لك رجاء جاء عن اهلل -تعاىل -أو عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو حاصل.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن وابلغا ومستو
والرشبيج وحممد أمني ,نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .كنوز رياض الصاحلني ،رئيس الفريق العليم محد العمار نرش:
دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،لعبد
الرمحن بن عبد الوهاب بن سليمان ،املحقق :حممد حامد الفيق-انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه1957/م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)6455( :

185

ُ ُ َّ
ٌ
ُ
واذلي نفس حممد بيديه ،ال يسمع يب أحد من
ُ
ٌّ
ٌّ
نرصاين ،ثم يموت ولم
يهودي ،وال
هذه األمة
ُ
َّ
ُ
يؤمن باذلي أ ْر يسلت به ،إال اكن مين أصحاب
انلار

 .335احلديث:

ئ
ق
سمہاسداتیک جسےکاہئھ می مچدمیک جانہ!اس امت کا کوئ ھی
انشان جو میے تارے می سی،وہ ئہودی ہو تا نرصائ اوروہاسشنعت رپ
ائماننالئ ،جشدے کڑ می ئھنحا گیا ہون اور اشی جالت می اسیکموت ہو
جہ
جائ ،نووہ نمی ہوگا۔

**

ً
مرفواع« :واذلي ُ
نفس
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ٌ
ُ َّ
ُ
أحد من هذه األمة يهوديٌّ،
يسمع يب
بيده ،ال
حممد ِ
َّ
ُ
يموت ولم يؤمن باذلي أُ ْرس ُ
ٌّ
لت به ،إال
نرصاين ،ثم
وال
ِ

 .335جدنت:

ق
انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا ” :سم
ئ
ہ اس دات یک ،جس ےک اہئھ می مچدم یک جان ہ! اس امت کا کوئ ھی انشان جو
میے تارے می سی ،وہ ئہودی ہو تا نرصائ اور وہ اس شنعت رپ ائمان ن الئ
جہ
جش دے کڑ می ئھنحا گیا ہون اور اشی جال ت می اس یک موت ہو جائ ،نو وہ نمی

اكن ِمن أصحاب انلار».

ہوگا۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حيلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل أنه «ال

يسمع به أحد من هذه األمة» أي :ممن هو موجود يف

زمانه وبعده إىل يوم القيامة «يهودي ،وال نرصاين ،ثم
ُ
ُ
رسلت به ،إال اكن من
يموت ولم يؤمن باذلي أ

أصحاب انلار» فأي يهودي أونرصاين وكذلك غريهما
تبلغه دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثم يموت
ً
خادلا فيها
وال يؤمن به إال اكن من أصحاب انلار
َ
ً
ً
تنبيها ىلع من
أبدا .وإنما ذكر ايلهودي وانلرصاين

سواهما؛ وذلك ألن ايلهود وانلصارى هلم كتاب ،فإذا
اكن هذا شأنهم مع أن هلم كتابًا ،فغريهم ممن ال كتاب
ُّ
هل أوىل ،فلكهم َيب عليهم ادلخول يف دينه وطاعته

-صىل اهلل عليه وسلم.-

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ض
قس
شل
آت ےک
ننی یل اہلل علیہ و م ئ اہلل یک م کھائ کہ” :اس امت کا کوئ فد ر
تارے می سی“ نعنی جو ض
شل
آت
آت یل اہلل علیہ و م ےک رمائ می موجود ئےھ اور ر
ر
ےک ن عد قیامت تک آ تی ےگ۔ ” رجاہ ئہودی ہو تا نرصائ ،ئررھ وہ رم جائ اور وہ
جہ
اس شنعت رپ ائمان ن الئ ،جش دے کڑ می ئھنحا گیا ہون ،نو وہ نمیون می ےس
ہوگا“ نعنی ئہودی و نرصائ اور ان ےک ع الوہ دوشے وہ لوگ ،جں تک ننی ضیل اہلل
ئرہن
شل
آت ضیل اہلل علیہ وشلم رپ نعی ائمان الئ رم گی،
علیہ و م یک دعوت رچی ،ئررھ وہ ر
ہم
جہن
ی کا دکڑ دوشے لوگون ےک لی
نو وہ ہمتش تس ےک لی می ہی۔ ئہود و نصار ٰ
ی اہل کیات ہی۔ جت اہل
نطور نیتیہ ہ اور وہ اس وج ےس ہ کہ ئہود و نصار ٰ
کیات ہوئ ےک تاوجود ان یک ن جال ت ہویگ ،نو ان ےک ع الوہ دوشے لوگ تدرج
ٔ
مس
اویل اس ےک نخق ہون ےگ۔ اس لی ئمام لوگون رپ واجت ہ کہ وہ دنں اش الم
ٰ
ش
ض
ل
ج
ن
ن
ن
می دا ل ہوکڑ ی یل اہلل علیہ و م یکاظاعت کڑ ں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:
 .1من لم يَسمع بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم تبلغه دعوة اإلسالم فهو معذور.
 .2وجوب اتباعه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ونسخ مجيع الرشائع برشعه ،فمن كفر به لم ينفعه إيمانه بغريه من األنبياء -صلوات اهلل عليهم
أمجعني-.
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 .3االنتفاع باإلسالم قبيل املوت ،ولو يف املرض الشديد ما لم يصل إىل املعاينة.

 .4تكفري من أنكر بعض ما جاء به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ثبت ذلك بنص قطيع ،وأمجعت عليه األمة.

املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة اثلانية1392 ،ه - .اإلفصاح
ُ
(هبَ ْ َ
ّ
الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:
رية بن) حممد بن هبرية اذلهيل
عن معاين الصحاح ،املؤلف :حيىي بن
1417ه - .طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب ،املؤلف :عبد الرحيم بن زين العرايق ،املحقق :أمحد بن عبد الرحيم أبو زرعة ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب.

الرقم املوحد)3272( :

187

ق
سمہاسداتیک جسےکاہئھ می مییجانہ!دنیا اسوقت تکحم
ن ہویگجت تکن صورت جالنہوجائ کہآدمی کا گڑر قی رپےس ہوگا نووہ

واذلي نفيس بيده ال تذهب اَلنيا حىت يمر

الرجل ىلع القرب ،فيتمرغ عليه ويقول :يا ِلتين

اس رپلوت نروتہو کڑن ئمیا کڑےگا کہ کاساسقیواےلیکجگہ می دقں
ہو تا!۔ اسکا شتتدنں ئہی ہوگا ،تلکہوہ دنیایکمصتیتیکوجےسن ئمیا کڑ

كنت ماكن صاحب هذا القرب ،وليس به اَلين،
ما به إال ابلًلء

 .336احلديث:

ے گا۔

**

َ َ
ُ َّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال َر ُسول اَّلل -
َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ
وسلم« :-واذلي نفيس بيده ال تذهب
صىل اهلل علي ِه
َ َ َ َ َّ َ
ادلنيا حىت يمر الرجل ىلع القرب ،فيتمرغ عليه

ق
ٍّ!انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اللہ ﷺ ئ فماتا کہ '' سم ہ
اس دات یک جس ےک اہئھ می میی جان ہ! دنیا اس وق ت تک حم ن ہو یگ جت
تک انسی ص ِ
ورت جال ن ریدا ن ہوجائ کہ آدمی کا گڑر قی رپ ےس ہوگا نو وہ اس رپ لوت
نروت ہو کڑ ن ئمیا کڑے گا کہ کاس اس قی واےل یک جگہ می دقں ہو تا!۔ اس کا شتت

ويقول :يا يلتين كنت ماكن صاحب هذا القرب،
وليس به ِّ
ادل ُ
ين ،ما به إال ابلالء».

دنں ئہی ہوگا ،تلکہ وہ دنیا یک مصتیت یک وج ےس ن ئمیا کڑے گا''۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف
آخر الزمان يمر الرجل بقرب الرجل فيتقلب يف الرتاب

يريد أن يكون ماكنه مما أصابه من األنكاد

ادلنيوية وكرثة الفنت واملحن ،وذلك السرتاحة امليت
من نصب ادلنيا وعنائها .وليس يف احلديث تمين

املوت وإنما هو إخبار عما سيقع يف آخر الزمان.

 .336جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی کڑئم ﷺ ہمی آگاہ کڑ رہ ہی کہ آجڑی رمائ می انسی ص ِ
ورت جال ہو یگ کہ
آدمی کا گڑر قی رپ ےس ہوگا اور جں دنوی رپنشانون اور ان گیت قتیون اور آرمانسون
می وہ متی ال ہوگا ان یک وج ےس منی می لوت نروت ہو کڑ ن ئمیا کڑے گا کہ وہ اس قی

واےل یک جگہ رپ ہو تا کیو تکہ رمئ واال دنیا یک ئھکان اور م شقت ےس ج الضی ترا گیا ہو تا
ہ۔ اس جدن ت می اس تات یک دلیل ئہی ہ کہ موت یک ئمیا کڑئ رجا ہی تلکہ اس
می نو رصف اس تات یک جی دی گنیہ جو آجڑے رمائ می وا قع ہویگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يتمرغ  :يتقلب يف الرتاب.
• ليس به ادلين  :ال يتمىن املوت لسبب ديين وإنما ملا به من املصائب واملحن ،وحيتمل أنها َّ
ادلين بفتح ادلال.
• ليس به إال ابلالء  :ما سببه إال تتابع املحن والفنت واألوصاب ادلنيوية.

فوائد احلديث:
 .1فيه أن الرجل يف آخر الزمان يتمىن املوت ليس ألمر ديين ،وإنما هو بسبب كرثة املحن والفنت وابلاليا.
 .2رؤية القبور تذكر باملوت وما بعده ,ذلا رشعت زيارتها لالعتبار واالتعاظ واالستغفار للمؤمنني.
 .3ازدياد الرشور واآلثام وانتشار املصائب واآلالم سيشتد يف آخر الزمان.
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 .4إذا ظهرت الفنت واشتد ابلالء وأحس العبد أنه ال طاقة هل بها فليقل :امهلل أحيين ما اكنت احلياة خريا يل وأمتين إذا اكن املوت خريا يل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق1422 ,ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,
تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ,عناية :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط 1425 ،4ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني,
تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع
الرشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط 1407 ،14ه 1987 -م .تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة1423 ,ه – 2002م.
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میےرتئ مچھےسوعدہ کیاہ کہوہ میی امت میےس سیہار لوگون
وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أمِت سبعني ألفا
کو جشات اور عداتےک نعی جیتمیداجل کڑے گا اور ( ان سیہارمی
بغري حساب ،وال عذاب مع لك ألف سبعون
ےس)ہہارےک شائھرمتد سیہار لوگ ہونےگ اورمیےرتےکلیرون
ألفا وثًلث حثيات من حثيات ريب
ت
م
ت
م
ئ
ل
ک
ج
ل
ی
ت رھ ڑ وگ ت ی جا یےگ۔
یےس ی ر

 .337احلديث:

**

ً
ِّ
َ
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :و َعدين ريب
َ
ْ ْ َ
ً
ُ َّ
حساب وال
بغري
ا
ألف
سبعني
يت
م
أن يُد ِخل اجلنة من أ
ٍ
ِّ
ً
ُ َ ََ
ات ِمن
عذاب ،مع لك ٍ
ألف سبعون ألفا ،وثالث حثي ٍ
ٍ
ِّ
َ ََ
ات ريب».
حثي ِ

انو اماہم رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ میے رت
ئ مچھ ےس وعدہ کیا ہ کہ وہ میی امت می ےس سی ہار لوگون کو جشات اور
عدات ےک نعی جیت می داجل کڑے گا اور (ان سی ہار می ےس) ہ ہار ےک
ت ئرھ کڑ
شائھ رمتد سی ہار لوگ ہون ےگ اور میے رت ےک لیرون می ےس تی ل ر
لوگ جیت می جا تی ےگ ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب صىل اهلل عليه وسلم أن اهلل وعده أنه
َ
ً
ُ
دخل اجلنة سبعني الفا من هذه األمة من غري
سي ِ
ً
ُ
دخل مع لك ألف سبعني ألفا
حساب وال عذاب ،وسي ِ
آخرين ،وسيقبض اهلل بيده الكريمة ثالث قبضات
ويدخلهم اجلنة.

 .337جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ہ
آت ﷺ ےس وعدہ کیا ہ کہ وہ اس امت
ننی ﷺ می نیا رہ ہی کہ اہلل ئ ر
ےک سی ہار افاد کو نعی جشات اور عدات ےک جیت می داجل کڑے گا اور ان می
ئ
ےس ہ ہار ےک شائھ رمتد سی ہار دنگڑ لوگون کو ھی جیت می داجل کڑ دے گا اور
تئرھ کڑلوگونکوجیتمی داجل کڑےگا۔
اہللا نی پریگواےلاہئھےسرمتد تیل ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّ َ ُ َ َّ ُ
ُ َّ َ ِّ َ
َْ ُ َْ
ات
اتلصنيف :عقيدة >> الصفات ِاإلل ِهية >> موقِف أه ِل السن ِة ِمن الصف ِ
راوي احلديث :رواه الرتمذي و ابن ماجه وأمحد
اتلخريج :أبو أمامة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :مسند أمحد

معاين املفردات:

• حثيات  :مجع حثية وحثوة ،ويه تستعمل فيما يعطيه اإلنسان بكفيه دفعة واحدة من غري وزن وتقدير.

فوائد احلديث:
 .1إثبات الشفاعة
ً
ً
 .2سيدخل اجلنة من هذه األمة سبعون ألفا بغري حساب وال عذاب ،مع لك ألف سبعون ألفا.
ٌ
َّ ٌ
ٌ
ٌ
َ َّ َ َّ
وجل بالسنة الصحيحة ،ويه ديلل واضح ىلع إثبات ايلد والكف هلل تعاىل ،من غري
خربية ثابتة هلل عز
 .3إثبات احلثو هلل تعاىل ويه صفة فعلية
حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن الرتمذي،
نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار
إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
َ ُ َ
ُْ ُ ُ َ
ار اآلثار للنرش َواتلوزيعَ ،صنعاء  -ايلمن الطبعة :اثلاثلة،
بن ها ِدي الواديع د
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .كتاب الشفاعة  :مقبل
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  1420ـه 1999 -صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م
القادر
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ُ
اہللموشی علیہ الشالم رپرجم کڑے،ائھی اسےسرتادہ ن کلیف ئرہنحرائ گنی ،تاہم
َ
يرحم اهلل موىس ،قد أوذي بأكرث من هذا فصرب
ائہونئصی کیا۔

 .338احلديث:

**

عید اہلل نں م شعود رضی اہلل عیہ روان ت کڑئ ہوئ نیان کڑئ ہی کہ جت جیی کا
نق
ع
مرعکہ ت رتس آتا ،نو رسول اہلل ﷺ ئمال تنمت یک سنم می کچرھ لوگون کو پحچ دی۔
افع نں جانس رضی اہلل عیہ کو سو اون ت عظا فمائ اور عیتیہ نں جصں رضی اہلل عیہ
ئ
آت ئ رعت ےک مرعر لوگون کو مال عظا فماتا اور
کو ھی انیا ہی مال عظا فماتا۔ ر
نق
نق
ق
ائھی اس دن سنم می پحچ دی ،نو اتک آدمی ئ کہا :اہلل یک سم! ن انسی سنم
نق
ہ ،جس می عدل ئہی کیا گیا اور اس سنم ےس اہلل یک رضا کا قصد ئہی کیا گیا۔ می
ئ کہا :اہلل یک قسم! می ن تات رسول اہلل ﷺ یک جدمت می رعص کڑون گا۔ می

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :ملا اكن
يوم ُحنني آثر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -
ناسا
َْ
يف ال ِق ْس َمة ،فأعطى األق َرع بن َحابِس مئة من اإلبل،
وأعطى ُعيينة بن حصن مثل ذلك ،وأعطى نَ ً
اسا من
ِ
ََ ُ
ْ
أرشاف َ
َ
العرب وآثرهم يومئذ يف ال ِقسمة .فقال رجل:
ُ
واهلل إن هذه ِق ْس َمة ما ُعدل فيها ،وما أريد فيها وجه
ُ
اهلل ،فقلت :واهلل ألخربن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -فأتيته فأخربته بما قال ،فتغري وجهه حىت اكن
َْ
ِّ
اكلرص ِف .ثم قال« :فمن يع ِدل إذا لم يعدل اهلل
ُ
ورسوهل؟» ثم قال« :يَرحم اهلل موىس ،قد أوذي بأكرث
من هذا فصرب» .فقلت :ال َجرم ال أرفع إيله بعدها
ً
حديثا.

آت ﷺ کو وہ تات نیائ ،جو اس آدمی ئ
آت ﷺ یک جدمت می جارص ہوا اور ر
ر
ئ
آت ﷺ ئ
آت ﷺکاجررہہ میارکمیعی ہوکڑشج ہوگیا۔ئررھ ر
کہی ھی۔اس رپ ر
فماتا’’:اگڑ اہلل اور اس کا رسول عدل ئہی کڑنں ےگ ،نو ئررھ کون عدل کڑے گا؟ ئررھ
عایل جرصت موش ٰی علیہ الش الم رپ رجم فمائ۔ ان کو اس ےس رتادہ
فماتا :اہلل ن ٰ
ن کلیف دی گنی اور ائھون ئ صی کیا! می ئ (ا نی جی می) کہا :آنیدہ می انسی

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا
يف غزوة حنني ،ويه :غزوة الطائف اليت اكنت بعد

فتح مكة ،غزاهم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-

وغنم منهم غنائم كثرية جدا :من إبل ،وغنم ،ودراهم،

ودنانري ،ثم إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نزل
باجلعرانة ،ويه حمل عند منتىه احلرم من جهة

الطائف ،نزل بها وقسم -صىل اهلل عليه وسلم-

الغنائم بني من حرض هذه الغزوة ،فأعطى األقرع بن

حابس مائة من اإلبل ،وأعطى عيينة بن حصن مائة
من اإلبل ،وأعطى ً
ناسا من أرشاف العرب؛ يتألفهم

ىلع اإلسالم؛ فإذا حسن إسالم هؤالء بسبب العطايا
واملال أسلم من ورائهم ممن يتبعهم ،واكن يف ذلك قوة

وعزة لإلسالم ،وأما أقوياء اإليمان فقد تركهم -صىل
ً
اهلل عليه وسلم -اعتمادا ىلع ما عندهم من اإليمان.

 .338جدنت:

**

آت ﷺ کو ئہی نیاتا کڑون گا‘‘۔
تات ر

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عید اہلل نں م شعود رضی اہلل نیا رہ ہی کہ وہ رعو ٔہ جیی می ئےھ۔ ن رعو ٔہ ظانف
ہ ،جو قچ مکہ ےک ن عد ت رتس آتا۔ رسول اہلل ﷺ ئ اہل ظانف ےک شائھ جیگ یک
آت ﷺ کو اونون ،ئھی نکڑنون اور درہم و دنیار یک ش کل می ئہت
اور ان ےس ر
ع
ض
آت ﷺ ئ مفام جرعان رپ رپا ٔو کیا۔ ن ظانف یک
رتادہ مال تنمت جا ل ہوا۔ ئررھ ر

شمت می جڑم یک جدود ےک اجتیام رپ وا قع اتک جگہ ہ۔ ر
آت ﷺ ئ اسجگہ رپاؤ
ع
نقشتن
آت ﷺ ئ
کیا اور مال تنمت کو اس رعوے ےک شکا ےک ماتی م کیا۔ ر
ئ
افع نں جانس کو سو اون ت دئ اور عیتیہ نں جصں کو ھی سو اون ت دئ اور رعت
ئ
آت ﷺ یک رعص ائھی اش الم
ےک مرعر لوگون کو ھی مال ےس نوارا۔ اس ےس ر
ےک شائھ مانوس کڑتا ئھا؛ کیون کہ اگڑ بخف بحانف اور مال د نی ےس ان لوگون کا
اش الم ئھیک ہوجا تا ،نو ان ےک ن ریوکارون جود بخود اش الم قیول کڑ لتی اور اس ےس
ئ
ض
آت
اش الم کو قوت اور شان و سوک ت جا ل ہوئ۔ جں کا ائمان مصیوظ ئھا ا ھی ر
آت ﷺ کو ان ےک ائمان رپ اعماد ئھا۔ اتک آدمی
ﷺ ئ مال ن دتا؛ کیون کہ ر
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فقال رجل بعد أن رأى حال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يف تقسيم الغنائم ىلع رؤساء القبائل وأرشاف
القوم ،وترك بعض القوم :واهلل إن هذه قسمة ما ُعدل
فيها وما أريد فيها وجه اهلل .فلما سمع ابن مسعود -

ريض اهلل عنه -هذه اللكمة ذهب مرساع إىل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -وأقسم قبل ألن يأتيه أنه
سيخربه بها ،وملا أخربه باخلرب ،اشتد غضبه -عليه

الصالة والسالم ،-وتغري وجه حىت اكن اكلصبغ
األمحر اخلالص ،ثم قال :فمن يعدل إذا لم يعدل اهلل

ورسوهل؟ يستنكر قوهل .ثم قال -عليه الصالة

والسالم :-يرحم اهلل موىس ،لقد أوذي بأكرث من هذا

فصرب .وملا رأى ابن مسعود ـريض اهلل -عنه من انليب

صىل اهلل عليه وسلم -ما رآه من حال انليب -صىلُ
سمعت
اهلل عليه وسلم ،-قال -ريض اهلل عنه :-إذا

قوال من أوئلك القوم ،من األقوال املنكرة ،فلن أخرب

بها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك؛ ملا رآه من

شدة غضبه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ما دام أنه ال

نق
ئ جت دنکھاکہ ننی ﷺقیا تل ےک شدارون اور مرعرنں قوم می مال سنم
ق
کڑئ جارہ ہی اور کچرھ لوگون کو مال ئہی دے رہ ،نو وہ کہی لگا کہ اہلل یک سم!
نق
اس سنم می عدل ئہی کیا گیا اور ن ہی اس ےس مقصود اہلل یک رضا جوئ ہ۔ انں

م شعود رضی اہلل عیہ ئ جت ن سیا ،نو وہ جلدی ےس ننی ﷺ ےک تراس آئ اور
قس
آت ﷺ کو اس ےک تارے نیا تی ےگ۔
آئ ےس ئہےل م کھائ کہ وہ رصور ر
ئ
آت ﷺ شخت عےص می آ گی اور
جت ا ھون ئ ننی ﷺ کو اس یک جی دی ،نو ر
ت
آت ﷺ ئ
آت ﷺ ےک جررہ ٔہ انور کا رتگنید ل ہو کڑ جالص شج ہو گیا۔ ئررھ ر
ر
ن
ع
فماتا :اگڑ اہلل اور اس کا رسول عدل ئہی کڑنں ےگ ،نو ئررھ عدل کون کڑے گا؟ نی
آت ﷺ ئ
آت ﷺ ئ اس یک اس تات رپ تاگواری کا اظہار فماتا۔ ئررھ ر
ر
ئ
ج
ئ
ھ
ش
فماتا :اہلل ن عایل مو ی علیہ الش الم رپ ر م کڑے ،ا ی اس ےس رتادہ ن کلیف رہنحرائ
گنی ،لیک ائھون ئ صی کیا۔ انں م شعود رضی اہلل ئ جت رسول اہلل ﷺ یک ن
نک
جال ت د ھی ،نو دل ہی دل می ئہیہ کڑ لیا کہ اگڑ می ان لوگون ےس کوئ انسی تاگوار
ئ
آت
تات شتون گا ،نو ننی ﷺ کو ہ گڑ ن نیا ٔون گا؛ کیون کہ ا ھون ئ دنکھ لیا ئھا کہ ر
ﷺ کو اس رپ ئہت عصہ آتا ہ۔ نشےط کہ کوئ انسی تات ن ہو ،جس یک وج ےس
ننی ﷺ تا اش الم کو کوئ نقصان ئرہنخریا ہو۔

يعود ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال ىلع
اإلسالم برضر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يوم حنني  :أي :زمن غزوتها.
• حنني  :واد يف مكة والطائف وراء عرفات ،وهو أقرب إىل مكة.

• ناسا  :من املؤلفة قلوبهم ،ومن الطلقاء ،ومن رؤساء العرب ،يتألفهم.
• يف الغنائم  :يف قسمة غنائم قبيلة هوازن.

• آثرهم  :أعطاهم عطايا نفيسة لم يعطها لغريهم.
• يومئذ  :يوم حنني.

• فقال رجل  :هو :ذو اخلويرصة.
• ِّ ْ
الرص ِف  :صبغ أمحر ،يصبغ به اجللود.
• ال جرم  :هذه لكمة ترد بمعىن حتقيق الِشء ،وتقديرها :أصلها اتلربئة بمعىن ال بد ،ثم استعملت يف معىن حقا.

فوائد احلديث:
 .1حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف تأيلف القلوب.
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 .2فعل هذا الرجل ملا تكلم بهذا الالكم ىلع املأل من باب نرش الفوىض بني املسلمني.

 .3عداوة املنافقني للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4تأكيد الفعل بالقسم.

 .5جواز نقل اخلرب ىلع غري وجه اإلفساد ،بليان حال القائل واتلحذير منه.
 .6الرسول -صىل اهلل عليه وسلمٌ -
برش ،يتأثر بما يتأثر به البرش ،من غضب وحنو ذلك.

 .7أعظم انلاس عدال وأشدهم خوفا من اهلل -تعاىل -وأكرثهم علما به هم أنبياء اهلل ورسله.
 .8سعة حلمه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكذلك األنبياء من قبله.

 .9تأيس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بإخوانه األنبياء؛ حتقيقا لقوهل -تعاىل( :-فبهداهم اقتده).
اإلعراض عن اجلاهلني.
 .10استحباب ِ

 .11حرص ابن مسعود -ريض اهلل عنه -ىلع عدم إغضاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز
املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .نزهة املتقني رشح رياض
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الطبعة األوىل.
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،لم أقف ىلع
رقم الطبعة .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1428ه2007 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت،الطبعة :ال يوجد بيان لرقم الطبعة1423 ،ه.

الرقم املوحد)3743( :
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َ
َ ُ َْ ٌ
الك ْع َب َة فإذا اكنوا ببَ ْي َد َ
األرض
اء من
غزو جيش
ي
ي
ي
َ
ُ
ْ
ُ
َ
خيسف بأ َّول ييهم َوآخ ييرهيم

 .339احلديث:

ک
قیامتےکفنت اتک لشکڑ کعیہ رپجرڑھائ کڑے گا۔ جتوہ اتک ھیلضجائ
جگہ رپ ئہن رےح گا نو انےک اولوآجڑ (شت کو)دھتشادتا جائ گا

**

عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :قیامت ےک
ک
فن ت اتک ل شکڑ کعیہ رپ جرڑھائ کڑے گا۔ جت وہ اتک ھیل ضجائ جگہ رپ ئہن رےح گا نو ان

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -
َ ْ َ
ْ ٌ
صىل اهلل عليه وسلم« :-يَ ُ
غزو َجيش الكعبَة فإذا اكنوا
ُْ َ ُ َ
ببَيْ َد َ
آخ ِر ِهم قالت:
اء من
ِ
األرض خيسف بأ َّول ِ ِهم َو ِ
ِ
ُ
قلت :يا رسول اهلل ،كيف خيسف بأوهلم وآخرهم
َْ ُ
وفيهم أس َواق ُهم َو َم ْن ليس منهم؟! قال« :خيسف
ُ ُ َ
بأوهلم وآخرهم ثم يبْ َعثون ىلع ِن َّياتِ ِهم».

ےک اول و آجڑ (شت کو) دھتشا دتا جائ گا۔ (عانش رضی اہلل عہا) نیان کڑئ ہی کہ
می ئ نروجرھا :اے اہلل ےک رسول! ان ےک اول و آجڑ (نعنی شت کو) کتش دھتشاتا
ئ
جائ گا جت کہ ان می تاراری (نعنی جکام ےک ع الوہ) لوگ ھی ہون ےگ اور وہ لوگ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -عن جيش عظيم يغزو
بيت اهلل احلرام ،حىت إذا اكنوا يف صحراء واسعة
خسف اهلل بهم األرض ،فسأتله أم املؤمنني اعئشة -

ريض اهلل عنها -عن اذلين جاءوا للبيع والرشاء،

ليس هلم قصد يسء يف غزو الكعبة ،وفيهم أناس
ليسوا منهم تبعوهم من غري أن يعلموا خبطتهم؛

فأخربها -صىل اهلل عليه وسلم -أنهم سيخسف بهم
ألنهم معهم وسيبعثون ويعاملون عند احلساب ىلع

نياتهم فيعامل لك بقصده من اخلري والرش.

 .339جدنت:

**

ئ
آت ﷺ ئ فماتا’’ :ان ےک اول
ھی ہون ےگ جو ان می ےس ئہی ہون ےگ؟ ر
و آجڑ (شت) دھ تشا دئ جا تی ےگ۔ ئررھ وہ ان رنی تتیون رپ ائھائ جا تی ےگ۔‘‘

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ نیا رہ ہی کہ اتک ئہت پا ل شکڑ نت اہلل رپ جملہ آور ہو گا۔ جت وہ اتک
ش
آت ﷺ ےس
و تع ضجاء می ہون ےگ نو اہلل ان شت کو رمی می دھتشا دے گا۔ ر
ام المومیی عانش رضی اہلل عہا ئ ان لوگون ےک تارے می درتاق ت کیا جو جڑتد و
فوجت ےک لی آئ ہون ےگ اور کعیہ رپ جملہ آور ہوئ یک ان یک کوئ پی نت
ئ
ئہی ہو یگ۔ ئررھ ان می کچرھ ا نش لوگ ھی ہون ےگ جو ان ےک میصوئ ےس آگاہ
ہوئنعیہیان ےک شائھآ گی ہونےگ۔ننی ﷺئ عانش رضیاہلل عہا ےس
ئ
فماتا کہ:ج رو تکہ وہ ان ےک شائھ ہون ےگ اس لی ائہی ھی دھتشا دتا جائ گا ،تاہم
ائہی ان یک تتیون رپ ائھاتا جائ گا اور جشات ےک وق ت اشی ےک مظانق ان ےس
ج
معاملہ کیا جائ گا۔ جریابحرہ ہ کسی ےس اس یک ا ر ھی تا پی نت ےک لحاظ ےس معاملہ کیا
جائ گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• ببيداء  :ابليداء الصحراء؛ سميت بذلك ألنها تبيد من حيلها؛ أي تهلكه.
• اخلسف : :اذلهاب يف األرض.
َ
• أسواقهم  :قيل املعىن :أهل أسواقهم.وقيل :السوقة منهم ،وهم من عدا احلاكم.
• يبعثون ىلع نياتهم  :يبعثهم اهلل تعاىل من قبورهم وحياسبون ىلع مقاصدهم.
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فوائد احلديث:
 .1اإلنسان يعامل بقصده من اخلري والرش.
 .2اتلحذير من مصاحبة أهل الظلم والفجور ،واحلث ىلع مصاحبة األخيار.
 .3إخبار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما أطلعه اهلل عليه من املغيبات ،ويه مما َيب اإليمان بها كما وردت.
املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف مجاعة من العلماء ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .كنوز رياض

الصاحلني ،تأيلف محد العمار نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار
الكتاب العريب- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4812( :
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َ ُ ُ َّ ُ َ ِّ َ َ َ َ ىَ َ َ َ َ ُ ُ
يب أحده ْم يف
يقوم انلاس ل يرب العال يمني حىت ي يغ
َ ْ
َُُْ
َْ َ
اف أذني يه
ح يه إىل أنص ي
رش ي

 .340احلديث:

رت ال عالمیےکروپو کرھے ہونےگ ئہان تک کہ
(رور ِقیامت) ئمام لوگ ُ
ان میےس کچرھ ا نی کانونےکدرمیان تک نشتی میدوئ ہونےگ۔

**

عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’
(رور قیامت) ئمام لوگ رت العالمی ےک روپو کرھے ہون ےگ ئہان تک کہ ان
می ےس کچرھ ا نی کانون ےک درمیان تک نشتی می دوئ ہون ےگ‘‘۔

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يقوم انلاس لرب
َْ
َْ َ
َ َ
اف
العاملني حىت ي ِغيب أحدهم يف رش ِح ِه إىل أنص ِ
َُُْ
أذني ِه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يقوم انلاس من قبورهم لرب العاملني يلجازيهم حىت
يبلغ العرق بلعضهم إىل أنصاف أذنيه.

 .340جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

لوگ ان رنی قیون ےس ائھ کڑ رت العال می ےک روپو کرھے ہون ےگ تاکہ وہ ان کو
(ان ےک اعمال کا) تدلہ دے ئہان تک کہ ان می ےس کچرھ ےک کانون ےک نصف
ئ
تک ن رشتیہ رہنرچ راہ ہو گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يقوم انلاس  :خيرجون من قبورهم.
• رشحه  :الرشح :العرق.

فوائد احلديث:
 .1هول املوقف يوم القيامة حني خيرج انلاس من قبورهم وحيرشون للحساب.
 .2قدرة اهلل -عز وجل -وعظمته إذ انلاس مجيعا حمشورون إيله.
 .3أعمال العباد تؤثر ىلع منازهلم يف املحرش.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5462( :
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ہ نیدہ (رور ِقیامت) اشی جالت رپائھاتا جائ گا جس رپ اسیکموتوا قع ہوئ
ہویگ۔

ُ ْ َ ُ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ
يبعث لك عب ٍد ىلع ما مات علي يه

 .341احلديث:

**

جاپ نں عید اہلل رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا’’:ہ
نیدہ (رور ِقیامت) اشی جال ت رپ ائھاتا جائ گا جس رپ اس یک موت وا قع ہوئ ہویگ‘‘۔

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :قال
ُ ْ َ ُ ُّ
عبد
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يبعث لك ٍ

ىلع ما مات عليه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يُبعث لك عبد يوم القيامة ىلع احلالة اليت مات

 .341جدنت:

**

عليها.

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

قیامت ےک دن ہ نیدے کو اشی جال ت رپ ائھاتا جائ گا جس رپ اس یک موت وا قع
ہوئ ہویگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يُبعث لك عبد  :يقوم بعد موته يوم القيامة.
َ َّ
• لك عبد  :أي :لك ملك ٍف حرا اكن أو عبدا ،رجال او امرأة.
• ىلع ما مات عليه  :أي :ىلع احلالة اليت مات عليها.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ مالزمة سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف عباداته وأخالقه وسائر أحواهل.
ُ
 .2االزدياد من الطااعت يف سائر األوقات؛ الحتمال قرب املوت.
 .3حث اإلنسان ىلع حسن العمل يلكون أنيسه يوم املحرش؛ ألنه يُبعث ىلع ما مات عليه.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل،
نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن
األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.

الرقم املوحد)5459( :
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قیامتےکدنلوگون کو نیےگ ترا ٔون ،نیےگ تدن اور عی مخیون ائھا کڑ میدان جشیک

ُ َ ً ُ ً ُ ً
ُ َ َ
ُحيْ َ ُ
رش انلَّاس ي ْوم القيام ية حفاة ع َراة غ ْرال

 .342احلديث:

رطفالتا جائ گا۔

**

ام المومیی عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
"لوگون کو قیامت ےک دن نیےگ ترا ٔون ،نیےگ تدن اور عی مخیون ائھا کڑ میدان جش یک

عن اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -قالت:

سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
ُ ً
« ُحيْ َ ُ
رش انلاس يوم القيامة حفاة عراة غ ْرال ،قلت :يا

رطف التا جائ گا"۔ می ئ درتاق ت کیا کہ تار سول اہلل! رمد اور عور تی شت
ن
ےگ؟آت ﷺ ئ فماتا" :اے عانش!
ا کےھ ،وہ نو اتک دوشے کو د کھی
ر
ئ
معاملہ ہی انیا شخت ہو گا کہ ائھی اس یک سو جےھ یگ ھی ئہی"۔ اتک اور روان ت می

رسول اهلل الرجال والنساء مجيعا ينظر بعضهم إىل

بعض؟ قال :يا اعئشة األمر أشد من أن يهمهم ذلك».
ََ
ويف رواية « :األمر أه ُّم من أن ينظر بعضهم إىل

ہ" :معاملہ اس ےس کہی اہم ہو گا کہ ائھی اتک دوشے کو دنکھی کا جیال

بعض».

آئ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قالت اعئشة -ريض اهلل عنها :-سمعت انليب -صىل
َ
انلاس يوم القيامة
اهلل عليه وسلم -يقولَ :يمع اهلل
ليس هلم نعال ،وليس عليهم ثياب ،وغري خمتونني،
خيرجون من قبورهم كيوم ودلتهم أمهاتهم .فقالت

اعئشة -ريض اهلل عنها :-يا رسول اهلل ،الرجال
والنساء ،عراة ينظر بعضهم إىل بعض .قال :األمر
أعظم وأشد من أن يهمهم ذلك ،أو من أن ينظر

بعضهم إىل بعض.

 .342جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عانش رضی اہلل عہا نیان کڑئ ہی کہ ائھون ئ ننی ﷺ کو فمائ ہوئ سیا کہ اہلل
ج
عایل قیامت ےک دن لوگون کو اس جال می مع کڑے گا کہ ن ان ےک ترا ٔون می
ن ٰ
جوئ ہون ےگ اور ن ان رپ ک ریے ہون ےگ۔ وہ عی مخیون ہون ےگ۔ وہ ان رنی
قیون ےس اس جال می ن کلی ےگ،جتش اس دن ئےھ ،جت ان یکما ٔونئ ائھی
جیا ئھا۔ عانش رضی اہلل عہا ئ نروجرھا کہ تا رسول اہلل! نیےگ رمد اور نییگ عور تی ،وہ نو
نک
آت ﷺ ئ فماتا:معاملہ ہی انیا پا اور شخت ہو
اتک دوشے کو د ھی ےگ۔ ر
ئ
ن
گا کہ ائھی ن سو جےھ گا ھی ئہی تا ن کہ اس یک وج ےس وہ اتک دوشے کو د کھی
ےگ ہی ئہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• حيرش انلاس  :أي :يبعثون من قبورهم ويساقون إىل أرض املحرش.
ُ
• حفاة  :مجع حاف ،وهو من ليس يف رجله حذاء وال خف وحنوه.
• عراة  :مجع اعر ،وهو من ليس ىلع بدنه ثوب.
• غرال  :أي :غري خمتونني.
• يهمهم  :يقلقهم.

فوائد احلديث:
 .1بيان ألهوال يوم القيامة ،وأن اإلنسان يومئذ ال يشغله يشء عن حسابه وأعماهل.
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 .2بيان حال انلاس يوم املحرش ،وأنهم يكونون عراة رجاال ونساء.

 .3تأكيد أن اإلنسان ال يقع يف املعصية إال يف حالة الغفلة؛ إذ لو تذكر عظمة من عصاه أو عقابه ملا غفل عن ذكره وشكره وحسن عبادته طرفة
عني ،وذللك ترى أهل املحرش مشغولني بأنفسهم ال ينظر بعضهم إىل بعض.

 .4شدة حياء النساء يف عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهذه اعئشة -ريض اهلل عنها -تستفرس حبياء عندما تسمع أن اخللق حيرشون
عراة رجاال ونساء.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُْ َ
ُ َ
املؤمن يوم القيامة من ربه حىت يضع
يدَن
ُ
َََ ُ
في ِّ
قر ُره بذنوبيه
كنفه عليه،

 .343احلديث:

میئدنیا می اس گیاہےک م عا مےل مینیی سی نروشییک اورآج می اےس
نیے لی م عاف کڑ تا ہون۔
**

انں عرم رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :مومں کو

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول
ْ َ
املؤمن َ
ُ
يوم
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يُدىن
القيامة من ربه حىت يضع َكنَ َف ُه عليه ،فيُ ِّ
قر ُره
ذنب كذا؟ أَ َت ْعر ُف َ
بذنوبه ،فيقول :أَ َت ْعر ُف َ
ذنب كذا؟
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ِّ
فيقول :رب أعرف ،قال :فإين قد سرتتها عليك يف
ْ
ادلنيا ،وأنا أغ ِف ُرها لك ايلوم ،فيعطى صحيفة

قیامت ےک دن اس ےک رت ےک فن ت التا جائ گا ئہان تک کہ اہلل ن عایل اےس
ا نی ئرہلو می ےل ےل گا اور اس ےس اس ےک گیاہون کا افار کڑائ ہوئ نرو جےھ
گا :کیا ئمہی ن گیاہ تاد ہ؟ کیا ئمہی ن گیاہ تاد ہ؟ وہ کےہ گا کہ اے میے رت!
م
چےھ تاد ہ۔ اس رپ اہلل ن عایل فمائ گا کہ می ئ دنیا می اس گیاہ ےک معا مےل می

نیی سی نروشی یک اور آج می اےسنیے لی معاف کڑ تا ہون۔ ئررھ اےس اس یک
نکیون کا دقی دے دتا جائ گا۔

حسناته».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يقرب اهلل -عز وجل -عبده املؤمن يوم القيامة،
ويسرته عن أهل املوقف ويقرره بذنوبه ومعاصيه
ًّ َ ُ
ذنب كذا؟ أَتعرف َ
تعرف َ
ذنب كذا؟ فيقر بها،
رسا ،أ
فيقول :فإين قد سرتتها عليك يف ادلنيا ولم أفضحك
بها بني اخلالئق ،وأنا كذلك أسرتها عنهم ايلوم،

وأغفرها لك.

 .343جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اہلل رع وجل قیامت ےک دن ا نی نیدے کو نہائ می کڑ ےک اور اُےس می ِ
دان جش
می موجود لوگون یک نگاہون ےس اوجھل ر کھی ہوئ اس ےس اس ےک گیاہون اور

معاضی کا نروسیدہ طور رپ افار کڑائ گا اور اس ےس نرو جےھ گا کہ کیا نو اِس گیاہ کو جانیا
ہ؟ کیا نو اُس گیاہ کو جانیا ہ؟ وہ ان کا افار کڑ ےل گا نو اس رپ اہلل ن عایل فمائ گا
کہ می ئ دنیا می ئمہاری سی نروشی یک اور انشانون ےک شا می ئمہی رسوا ئہی کیا۔
ئ
می آج ھی ان ےس ئمہاری سی نروشی کڑون گا اور ئمہارے ان گیاہون کو معاف کڑ
دون گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ َ
• يُدىن  :يقرب املؤمن من ربه يوم القيامة ،وهذا يقتيض إكرامه واإلحسان إيله.
• يُ ِّ
قر ُره  :حيمله ىلع اإلقرار بما يعرفه.
• صحيفة  :كتاب.

• كنفه  :الكنف باتلحريك :اجلانب وانلاحية .وهذا تمثيل جلعله حتت ظل رمحته يوم القيامة.

• املؤمن  :اإليمان هو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان والقلب ،وعمل القلب واجلوارح.
• أغفرها  :املغفرة يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت.

فوائد احلديث:
 .1فضل اهلل ىلع بعض انلاس ورمحته بهم بسرتهم يف ادلنيا واآلخرة.
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 .2العبد املؤمن ال يكذب يف ادلنيا واآلخرة.

 .3االعرتاف يمحو االقرتاف.

 .4احلث ىلع سرت املؤمن ما أمكن.

 .5إثبات صفة الالكم هلل رب العاملني.

ً

 .6أعمال العباد لكها حيصيها رب العباد ،فمن وجد خريا فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه وهو حتت مشيئة اهلل.

 .7بيان عظمة اهلل وقدرته ىلع تقرير مجيع اخللق يف موقف واحد.

 .8الواجب التسليم ألمور الغيب؛ ألن هذه األمور ال يدركها العقل.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل،
1430ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
تأيلف د.مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع
اللكم ،زين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط  -إبراهيم باجس-مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة السابعة،
 1422ـه2001 -م.

الرقم املوحد)4242( :
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ئ
اے انو عانش! تی تا تی انسی ہیکہ جسئان میےس اتک ھی تاتک ہی،
اسئاہلل رپ ئہتپاجھوت تاتدھا۔

يا أبا اعئشة ،ثًلث من تكلم بواحدة منهن فقد
أعظم ىلع اهلل الفرية

 .344احلديث:

ُ َّ
كنت ُمتكئًا عند اعئشة ،فقالت:
عن مرسوق ،قال:
َّ
ٌ
يا أبا اعئشة ،ثالث َمن تكلم بواحد ٍة منهن فقد
ْ َ
يةُ ،
َ َ َ
قلت :ما هن؟ قالتَ :من زعم
هلل ال ِفر
أعظم ىلع ا ِ
َّ
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -رأى َّ
ربه فقد أعظم
أن
َ
ُ َّ
ُ
ُ
فقلت:
فجلست،
وكنت ُمتكئًا
ىلع اهلل ال ِف ْرية ،قال:
أم املؤمنني ،أَنْظريين ،وال َت ْع َ
يا َّ
جليين ،أَلَم يقل ُ
اهلل -
ِ
ُ
باأل ُفق ُ
المبني} [اتلكوير،]23 :
عز وجل{ :-ولقد رآه
ُ
َ ًَ
{ولقد رآه ن ْزلة أخرى} [انلجم]13 :؟ فقالت :أنا أول
َ
هذه َّ
األمة سأل عن ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
ُ
وسلم ،-فقال« :إنما هو جربيل ،لم أ َره ىلع ُصورتِه اليت
ُ
ُ ُ
َّ
نهب ًطا من
خلق عليها غري هاتني املرتني ،رأيته م ِ
ْ
ًّ َ َ
السماء سادا ِعظ ُم خل ِقه ما بني السماء إىل األرض»،
َ َ
ُْ
َّ
فقالت :أ َولم تسمع أن اهلل يقول{ :ال تد ِركه األبصا ُر
ُ
ْ
َ
ُ
اخلبري} [األنعام:
األبصار وهو اللطيف
وهو يُد ِر ُك
َََ
َّ
لبرش أن
اكن
{وما
يقول:
اهلل
أن
تسمع
م
 ،]103أول
ٍ
ُ ُ
يُكلِّمه ُ
اهلل إال وحيًا أو من وراء ِحجاب أو يرسل
َّ َ
يلع َحك ٌ
َ
يم} [الشورى:
رسوال
فيويح بإذنه ما يشاء إنه ِ ٌّ ِ
َّ
َ
 ،]51قالت :ومن زعم أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
ْ َ
وسلم -كتَم شيئا ِمن كتاب اهلل ،فقد أعظم ىلع اهلل
َ ِّ ْ ُ
ْ َ
ُ
نزل إيلك
ال ِفرية ،واهلل يقول{ :يا أيها الرسول بلغ ما أ ِ
ْ
تفعل فما بلَّ َ
َ
رساتله} [املائدة:
غت
من ربك وإن لم
ُ
َ
غد،
 ،]67قالت :ومن زعم أنه خيرب بما يكون يف ٍ
َ
ْ َ
ُ
يعلم
فقد أعظم ىلع اهلل ال ِف ْرية ،واهلل يقول{ :قل ال
َ َّ
َ
الغيب إال اهلل} [انلمل:
َم ْن يف السماوات واألرض
.]65

**

 .344جدنت:

مشوق کہی ہی کہ می عانش رضی اہلل عہا ےک تراس نیک لگا کڑ تتنھا ہوا ئھا۔ ائھون
ئ
ئ کہا :اے انو عانش! تی تا تی انسی ہی کہ جس ئ ان می ےس اتک ھی تات

کہی ،اس ئ اہلل رپ ئہت پا جھوتتاتدھا۔ می ئ کہا :وہ تی تا تی کون شی ہی؟
عانش رضی اہلل عہا ئ کہا :جس ئ جیال کیا کہ مچدم ضیل اہلل علیہ و شلم ئ (مرعاج
یک رات می) اہلل کو دنکھا ہ ،اس ئ اہلل رپ پا ئہیان لگاتا۔ مشوق کہی ہی کہ می
نیک لگائ ہوئ ئھا اور ( ن تات شتی ہی ) سیدھا ہو کڑ تتنھ گیا۔ می ئ کہا :ام
م
المؤمیی ! چےھ نو لی کا مو قع د بخی اور میے تارے می جکم لگائ می جلدی ن
ک
عایل ئ ن ئہی فماتا” :ولفد رآہ تاال ُٔقُق المُیی“ پجمہ :اس ئ اس
خی گا۔ کیا اہلل ن ٰ
ئ
کو آشمان ےک کھےل کیارے رپ دنکھا ھی ہ۔ [الیکوپ ]23 :نی اہلل ن عایل کا فمان
ئ
ہ” :ولفد رآہ َپْلَ ًہ أجڑی“۔ پجمہ :ئ شک اےس نو اتک رمنیہ اور ھی دنکھا ئھا۔
ل
(ا چم )13:ن تعانش رضیاہلل عہائکہا:اس امتمیشتےس ئہےل می ئ

ض
شل
ت ضیل اہللعلیہ
ان آتات ےکتارےمیرسول اہلل یل اہلل علیہو م ےسنروجرھا۔ آ ر
وشلم ئ فماتا’’ :وہ نو جیتل (علیہ الش الم) ئےھ۔ ان دو موا قع ےک سوا اور کوئ
مو قع انشا ئہی ہ ،جس می جیتل علیہ الش الم کو می ئ ان یک ان رنی اضل صورت
ب
می دنکھا ہو ،جس رپان یک حلیق ہوئ ہ۔ می ئ ان کو آشمان ےس اپئ ہوئ
دنکھا ہ۔ ان یک نیاوت یک پائ نعنی ئھاری ئرھ کم جشامت ئ آشمان و رمی ےک
درمیائ جگہ کو گھی رکھا ئھا‘‘ عانش رضی اہلل عہا ئ کہا :کیا ئم ئ سیا ئہی کہ اہلل
عایلفما تاہ” :الَ ُت ْدر ِ ُکہ ْاال َٔن ْ َصا ُر َوہُو َتُ ْدر ِ ُک ْاال َٔن ْ َصا َرۖ َوہُو َاللَ ِطی
فا ْلحَتِی“ پجمہ:اس
ُ
ن ٰ
ُ
ُ
کو نو کسی یک نگاہ مخیط ئہی ہو شکنی اور وہ شت نگاہون کو مخیط ہو جا تا ہاوروہی پا

ئ
عایل فما تا
تارتک تی اورتاجی ہ۔ [االن عام ]103 :اور کیا م ئ سیا ئہی کہ اہلل ن ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َأ ْو ُپْش َل َرسُوالً قَیُوج َی تِاِد ِْنِمَا
ان لت ََش ٍّ َأن ن ُکَلِ َمہ اللَـہ اِالَ َوجْیًا َأ ْو مں َو َراءِ جح َ ٍّ
ہَ ” :ومَا کَ َ
ُ ُ
ِ
ک
ِ ع جَکن
مم
عایل ک الم کڑے ،مگڑ
ن َ َشاءُ ۖ ا َ ُن َ ِ ٌیل ٌم“ پجمہ :تا کہ کہ سی نیدے ےس اہلل ن ٰ
ئ
رب
وجیےکدر نےع ،رپدےےک یچےھ ےستاکسیف سیکو ھنےحاوروہ اہللےک جکمےسجو
وہ رجاہ ،وجی کڑے۔ ئ شک وہ پپ ہ ،جکمت واال ہ۔ [السور ٰی]51 :
(دوشی تات) عانش رضی اہلل عہا ئ کہا :اورجس ئ ن جیال کیا کہ مچدم ضیل اہلل

علیہ وشلم ئ اہلل یک کیات می ےس کچرھ رجھیرالیا ہ ،اس ئ اہلل رپ ئہت پا ئہیان
َ ل س تل ِ
ل اِلَی ِم
ک ۖ َواِن ل َ ْم
تاتدھا۔ جت کہ اہلل فما تا ہ” :تَا أئ ُہَا ا َڑ ُ ُ
ک ں َرت ِ َ
ول َ ْع مَا ُأپ ِ َ ْ َ
ک ئ
نَق ْع ت
آت ےکرت یک
آت یک رطف ر
ْت ر ِ َشالَیَہ ُ“ پجمہ :اے رسول! جو چرھ ھی ر
َ ْل ف َ َما َلَع َ
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ب
آت ئ اہلل یک
آت ئ انشا ن کیا نو ر
جان ت ےس تارل کیا گیا ہ ،ئرہنحرا د خی ،اگڑ ر
رشال ت ادا ئہی یک۔ [الماتدہ ( ]67 :تتشی تات) عانش رضی اہلل عہا ئ کہا کہ جو
ش
خص ن گمان رکھیا ہ کہ ننی ضیل اہلل علیہ و شلم آنیدہ کل ت رتس آئ واےل جاالت کا

عل ک ہ
عایل فما تا ہ:
م ر ھی ی ،اس ئ اہلل رپ ئہت پا ئہیان تاتدھا ،جت کہ اہلل ن ٰ
ات َو ْاال َٔ ْر ِ ل
” ُقل الَ ن َعْ َل ُم مَں ِف ال َسما َو ِ
ت اِالَ ال َلـہ“ پجمہ :کہہ د بخی کہ آشمانون
ص ا ْعَی ْ َ
َ
ُ
ہ
ئ
م
ک
ل
ع
س
والون می ےس اور رمی وا ون ی ےس وائ اہلل ےک وئ یت ی جانیا۔
ل
[ا مل]65 :

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ٌ
اكن اتلابيع اجلليل مرسوق متكئًا عند أم املؤمنني

اعئشة -ريض اهلل عنها ،-فقالت هل :ثالثة أشياء من
ً
عظيما.
تكلم بواحدة منها فقد كذب ىلع اهلل كذبًا
فقال هلا :ما هذه األشياء؟ فأجابته بها :األول :من
َّ
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -رأى َّ
ربه فقد
ادَع أن

ً
عظيما .واكن مرسوق متكئا
كذب ىلع اهلل كذبًا
ً
حممدا -صىل اهلل
فاعتدل ،فقال هلا :كيف تقولني :إن
عليه وسلم -لم ير ربه ،وقد قال اهلل -تعاىل{ :-ولقد
َ ًَ
ُُ
رآه باألفق املبني} [اتلكوير{ ،]23 :ولقد رآه ن ْزلة
ُ
أخرى} [انلجم]13 :؟ فأخربته أنها أول َمن سأل
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن هاتني اآليتني،
َ
فأخربها -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إنما رأى جربيل

عليه السالم ،-ولم يره ىلع صورتِه اليت خلقه اهلل -تعاىل -عليها غري هاتني املرتني ،مرة يف األرض

بناحية مطلع الشمس حيث تبدو األشياء واضحة
ُ
نهب ًطا من
ظاهرة ،ومرة أخرى يف أىلع اجلنة ،رآه م ِ
َ ُ
السماء يمأل خلقه العظيم ما بني السماء إىل األرض،

ثم استدلت لعدم رؤية انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
ُْ
ُ
األبصار وهو يُد ِر ُك
ربه بقوهل -تعاىل{ :-ال تد ِركه
ُ
َ
ُ
اخلبري} [األنعام ،]103 :وقوهل -
األبصار وهو اللطيف
تعاىل{ :-وما اكن لبرش أن يُكلِّمه ُ
اهلل إال وحيًا أو
ٍ
َ
من وراء ِحجاب أو يُرسل رسوال فيويح بإذنه ما يشاء
َّ
َّ
َّ َ
يلع َحك ٌ
يم} [الشورى ]51 :اثلاين :أن َمن ادَع أن
إنه ِ ٌّ ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كتم شيئا ِمن

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ج
لیل الفدر تان عی مشوق ،ام المومیی عانش رضی اہلل عہا ےک تراس نیک لگائ
ت
ہوئ تنےھ ئےھ۔ جریابحرہ عانش رضی اہلل عہا ئ ان ےس فماتا :تی تا تی انسی ہی
ئ
کہ جس ئ ان می ےس کوئ ھی تات کہی ،اس ئ اہلل رپ ئہت پا جھوت تاتدھا۔
مشوق ئ ان ےس کہا :ن تا تی کون شی ہی؟ نو عانش رضی اہلل عہا ئ اس کا
ی کیا کہ مچدم ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ا نی رت کو
جوات دتا :اول :جس ئ ن دعو ٰ

دنکھاہ،اس ئاہلل رپئہت پا جھوتتاتدھا۔مشوقنیکلگائ ہوئ ئےھ،
آت ن تات کتش کہہ رہی ہی کہ مچدم ضیل اہلل علیہ و
مگڑ سیدےھ ہو گی اوران ےس کہا :ر
شل
عایل کا ارشاد ہ” :ولفد رآہ
م ئ ا نی رت کو ئہی دنکھا ہ ،جت کہ اہلل ن ٰ
ئ
تاال ُٔقُق المُیی“ پجمہ :اس ئ اس کو آشمان ےک کھےل کیارے رپ دنکھا ھی ہ۔

[الیکوپ ،]23 :نی اہلل ن عایل کا فمان ہ” :ولفد رآہ َپْلَ ًہ أجڑی“۔ پجمہ :ئ شک
ل
ئ
اےس نو اتک رمنیہ اور ھی دنکھا ئھا۔ (ا چم )13 :؟ نو عانش رضی اہلل عہا ئ نیاتا کہ
شت ےس ئہےل ائھون ئ ہی ان دونون آنون ےس می علق رسول اہلل ضیل اہلل علیہ و
ض
شل
شل
آت ئ نو جیتل علیہ
آت یل اہلل علیہ و م ئ نیاتا کہ ر
م ےس نروجرھا ئھا ،نو ر
الش الم کو دنکھا ئھا۔ ان دو موا قع ےک سوا اورکوئ مو قع انشا ئہی ہ ،جت جیتل علیہ
آت ضیل اہلل علیہ شلم ئ ان یک اضل صورت می دنکھا ہو ،جس رپ اہلل ئ
الش الم کو ر
ب
ان یک حلیق فمائ ہ۔ اتک رمنیہ سورج ن کلی یک جگہ ےک کیارے ،جت کہ ہ جری
ض
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ان کو
وا چ اور ظاہ ہو جائ ہ اور دوشی رمنیہ ر
آشمان ےس اپئ ہوئ دنکھا ہ ،ان یک نیاوت یک پائ نعنی ئھاری ئرھ کم
جشامت ئ آشمانو رمی یک درمیائ جگہ کو گھی رکھا ئھا۔ ئررھ عانش رضی اہلل عہا ئ
ن ض
نک
لی
شل
عایل ےک اس فمان ےس
نی یل اہلل علیہ و م کا ا نی رت کو ن د ھی یک د ل اہلل ن ٰ
ل ِ
ف ا ْلحَتِی“ پجمہ :اس کو نو کسی یک
یل” :الَ ُت ْدر ِ ُکہ ُ ْاالَٔن ْ َصا ُر َوہُو َتُ ْدر ِ ُک ْاال َٔن ْ َص َار ۖ َوہُو َا لَطی ُ
ُ
نگاہ مخیط ئہی ہو شکنی اور وہ شت نگاہون کو مخیط ہو جا تا ہاوروہی پا تارتک تی
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ً
ُ
واهلل
عظيما،
كتاب اهلل ،فقد كذب ىلع اهلل كذبًا
َ ِّ ْ ُ
نزل إيلك من ربك وإن
يقول{ :يا أيها الرسول بلغ ما أ ِ
لم تفعل فما بلَّ َ
َ
رساتله} [املائدة .]67 :اثلالث :أن
غت
ُ
َّ
َّ
َمن ادَع أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيرب
باذلي سيحدث يف املستقبل من تلقاء نفسه دون
ويح من اهلل -تعاىل -فقد كذب ىلع اهلل كذبًا
ٍ
ً
ُ
عظيما ،واهلل يقول{ :قل ال يعلم ِمن يف السماوات
َ َّ
الغيب إال اهلل} [انلمل.]65 :
واألرض

ِ
ان لت ََش ٍّ
اورتاجی ہ۔ [االن عام ]103 :اور اہلل ن ٰ
عایل ےک اس فمان ےسَ ” :ومَا کَ َ
جِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َٔا ْو ُپْش َل َرسُوالً قیَُوج َی تِاِد ِْنِ مَا ن َ َشاءُ ۖ ا ِ َن عَ ِ ٌیل َکن ٌم“
َأن ن ُکَلِ َمہ اللَـہ اِالَ َوجْیًا َأ ْو مں َو َراءِ جح
ٍّ
َ
ُ
ُ ُ
ک
مم
ج
س
م
ن
گ
ک
ک
عایل الم ڑے ،ڑ و ی ےک در ےع،
پجمہ :تا ک ہ کہ ی نیدے ےس اہلل ن ٰ
ئ
رب
رپدے ےک یچےھ ےس تا کسی ف سی کو ھنےح۔ اوروہ اہلل ےک جکم ےس ،جو وہ رجاہ،
ی]51 :۔ دوم :جس
وجی کڑے۔ ئ شک وہ پپ ہ ،جکمت واال ہ۔ [السور ٰ
ی کیا کہ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ و شلم ئ اہلل یک کیات ےس کچرھ رجھیرا لیا
ئ ن دعو ٰ
َ لس ِ
ج
ول تَل ْع
عایل فما تا ہ” :تَا أئ ُہَا ا َڑ ُ ُ
ہ ،اس ئ اہلل رپ ئہت پا ھوت تا تدھا۔ اہلل ن ٰ
ئ
ل َ نَق ْع ت
لاِلَی ِم
ْتر ِ َشالَیَہ“ پجمہ:اےرسول!جوکچرھ ھی
ک ۖ َواِن ْم َ ْلف َ َما َلَع َ
ک ں َرت ِ َ
مَا ُأپ ِ َ ْ َ
ُ
ب
آت
آت ےک رت یک جان ت ےس تارل کیا گیا ہ ،ئرہنحرا د خی۔ اگڑ ر
آت یک رطف ر
ر
ج
ہ
ئ
آت ئ اہلل یک رشال ت ادا ی یک۔ [الماتدہ]67 :۔ سوم :س
ئ انشا ن کیا ،نو ر
ض
شل
عایل یک وجی ےک نعی ارجود
ئ ن دعو ٰ
ی کیا کہ رسول اہلل یل اہلل علیہ و م ،اہلل ن ٰ
ج
مشتقی
عایل
ل یک تا تی نیائ ہی ،اس ئ اہلل رپ ئہت پا ھوت تاتدھا ،جت کہ اہلل ن ٰ
ات َو ْاال َٔ ْر ِ ل
فما تا ہُ ” :قل الَ ن َعْ َل ُم مَں ِف ال َسما َو ِ
ت اِالَ اللَـہ“ پجمہ :کہہ د بخی کہ
ص ا ْعَی ْ َ
َ
ُ
ہ
ئ
م
ک
ل
آشمانون والون می ےس اور رمی وا ون ی ےس سوائ اہلل ےک وئ عیت ی
جانیا۔ [المل]65:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ُ َ َ َ
َ ُ ََ َ
المالئِك ِة
المالئِك ِة >> ِصفات
اتلصنيف :عقيدة >> ِ
اإليمان بِ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• َال ِف ْرية  :الكذب.
ْ
• أن ِظريين  :أمهليين.
• َت ْع َ
جليين  :تسبقيين.
ُُ
• األفق املبني  :ناحية مطلع الشمس.

فوائد احلديث:

 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم َ
ير ربه -عز وجل -بعينيه.

 .2رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جربيل ىلع صورته احلقيقية مرتني.
 .3لم يكتم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شيئًا من الويح.

 .4انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .تفسري الطربي ،ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلميل ،أيب جعفر الطربي،
حتقيق :ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،باتلعاون مع مركز ابلحوث وادلراسات اإلسالمية بدار هجر ،انلارش :دار هجر للطباعة والنرش
واتلوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت،
الطبعة :اثلانية1392 ،ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
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إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية،
مرص ,الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
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ُ ََََُْ َ ْ َ َ َ َ
ال :ال هلإ َ َّإال ُ
اهلل؟
يا أسامة ،أقتلته بعد ما ق

 .345احلديث:

ََ
عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما ،-قالَ :ب َعثنا
ُ
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل احلُ َرق ِة من
رسول ا ِ
َ
ٌ
َ
ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ
وحل ْق ُ
ت أنا ورجل
جهينة فصبحنا القوم ىلع ِميا ِه ِهمِ ،
ً
َ َ
األنصار رجال منهم ،فلما غ ِشين ُاه ،قال :ال هلإ إال
من
ِ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ ُّ َ ُ
وط َعنتُه بِ ُرم ِيح َح َّىت
اري،
اهلل ،فكف عنه األنص ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ُ ََ َ َْ
َّ
انليب -صىل اهلل
قتَلتُه ،فل َّما ق ِدمنا املدينة ،بَلغ ذلِك
َ َ
ُ ََ ْ ْ
عليه وسلم -فقال يل« :يا أسامة ،أقتَلتَ ُه َبع َد َما قال:
َ َّ
َ
ً
ُ ُْ ُ
هلل ،إنما اكن ُمتَ َع ِّوذا،
ال هلإ إال اهلل؟!» قلت :يا رسول ا ِ
َّ
ََ ْ
َ
ُ َ
اهلل؟!» ف َما َزال
فقال« :أقتَلتَ ُه بعد ما قال :ال هلإ َ إال
َ َ َّ ْ ُ َ ِّ
َ ُ ْ َْ َْ ُ َ َ
ُ َ
ك ِّر ُر َها َ َ َّ
ت قبْل
ت أين لم أكن أسلم
يلع حىت تمني
ي
َ
َ
ْ
ذلِك ايلَومِ  .ويف رواية :فقال رسول اهلل -صىل اهلل
اهلل َو َقتَلْتَ ُه؟!» قُلْ ُ
عليه وسلم« :-أَقَ َال :ال هلإ َ إال ُ
ت :يا
َََ
ِّ َ
َ
َ َ َ ً
السال ِح ،قال« :أفال
هلل ،إنما قال َها خ ْوفا من
رسول ا ِ
ََْ ََ َ َ َ
َ َْ َ َ َْ
َ
َ
ت ع ْن قل ِب ِه َح َّىت تعل َم أقال َها أ ْم ال؟!» ف َما َزال
شقق
ُ َ ِّ ُ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ َ ِّ َ ْ َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
يكررها حىت تمنيت أين أسلمت يوم ِئ ٍذ .وعن
جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل
َ ًْ
َ
سلمني إىل
صىل اهلل عليه وسلمَ -ب َعث َبعثا ِمن املٌ
ََْ
ََ َ
َ
اتلقوا ،فاكن رجل ِمن
املرشكني ،وأنهم
قومٍ من
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
املرشكني إذا ش َ
املسلمني
رجل ِمن
اء أن يق ِص َد إىل
ٍ
َ
ً
َ َْ
ََ َ
َ َ
َ
َّ
املسلمني ق َص َد غفلتَ ُه.
ق َص َد هل فقتَل ُه ،وأن رجال ِمن
َ
ََ
َ
ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ
ُ ْ
زيد ،فل َّما َرف َع َعليْ ِه
وكنا نتحدث أنه أسامة ب ُن ٍ
ُ ََ َ
َّ َ
فجاء البَش ُ
ري إىل
اهلل ،فق َتل ُه،
السيْف ،قال :ال هلإ َ إال
َ ِ
َ َ ََُ َ ْ
خََ
رب ُه ،حىت
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -فسأهل وأ
رسول ا ِ
َ ِ
ْ
رب ُه َخ َ َ
خََ
رب الرجل َكيْ َف َصنَ َعَ ،ف َد َاع ُه َف َسأَ َ ُهل ،فقال« :لِمَ
أ
ِ
َ
ََْ
َ
َ َََ
ُ
َ
َ
َ
ْ
هلل ،أوجع يف املسلمني ،وقتل
قتلته؟» فقال :يا رسول ا ِ
ت عليه ،فَلَ ّماَ
وس َّىم هل َن َف ًرا ،وإ ِّين َ َ
فُالنًا وفُالنًاَ ،
محلْ ُ
ِ
ِ
ََ
ُ
َّ ْ َ
َ
ُ
هلل -صىل
رأى السيف ،قال :ال هلإ إال اهلل .قال رسول ا ِ
ََ ْ
َ َ َ
اهلل عليه وسلم« :-أقتَلتَ ُه؟» قال :نعم .قال« :فكيْف
َ َ ْ
وم القيَ َ
ت يَ َ
تَ ْصنَ ُع بال هلإ َ إال ُ
ام ِة؟» قال :يا
اهلل ،إذا جاء
ِ
َ
ْ ْ
َ َ َ ْ
استَغ ِف ْر ِيل .قال« :وكيْف تصنَ ُع بال هلإ َ إال
هلل،
رسول ا ِ
َْ
امة؟» فجعل ال يَز ُ
اهلل إذا َج َ ْ َ ْ َ َ َ
ُ
يد ىلع أن
اءت يوم ال ِقي ِ
ِ

ئ
اےاشاہم!الالہ اال اہلل کہیےک ن عد ھی ئمئاُےس قیل کڑدتا؟!
**

 .345جدنت:

اشاہمنں رتد رضی اہلل عہمانیان کڑئہی کہہمیرسول اہلل ﷺ ئ قتیلہجہتیہیک
اتک شاج جڑقہ یک رطف (مہم رپ) ئھنحا۔ ہم ئ ان لوگون کو صچ ےک وق ت ان ےک

ترانون رپ ائہی جالیا۔ اشاہم رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ می اور اتک انصاری آدمی قتیلہ
ش
جہتیہ ےک اتک خص تک ئہن رےح اور جت ہم ئ اےس گھیلیا نو اس ئ کہا ”ال الہ اال
ﷲ“۔ انصاری ضحائ ئ نو (ن شتی ہی) اہئھ روک لیا لیک می ئ انریا نیہ مار کڑ
ئرہن
ہ
قی
آت
اےس ل کڑ دتا۔ جت م مدنیہ آئ نو اس واق عہ یک جی ننی ﷺ تک رچی۔ ر
ﷺ ئ مچھ ےس فماتا’’:اشاہم! کیا ئم ئ کلمہ ال الہ اال اﷲ کا افار کڑئ ےک ن عد
ئ
ھی اےس قیل کڑ داال؟‘ می ئ رعص کیا کہتا رسول اہلل! اس ئ رصف جان بحرائ
آت ﷺ ئ ئررھ فماتا :کیا ئم ئ اےس ’’ال الہ اال
ےک لی اس کا افار کیا ئھا۔ ر
قی
آت ﷺ ن جملہ تار تار مچھ ےس کہی رہ
ﷲ‘‘ کا افار کڑئ ےک ن عد ل کڑ داال؟‘‘ ر
ئہان تک کہ میے دل می ن جواہس ن ریدا ہو گنی کہ کاس می اس دن ےس ئہےل
مشلمان ہی ن ہوا ہو تا۔ اتک اور روان ت می ہ کہ :رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :کیا
ئ
اس ئ ال الہ اال اہلل کہا اور ئررھ ھی ئم ئ اےس قیل کڑ دتا؟ می ئ کہا :تا رسول اہلل!
ش
آت ﷺ ئ فماتا ’’:نو ئ اس کا دل
اس ئ انشا ا لےح ےک جوف ےس کہا ئھا۔ ر
ب
جری کڑ کیون ن دنکھ لیا کہ چےھ نریہ جرلجا تا کہ اس ئ جلوص دل ےس رپھا ئھا تائہی؟‘‘
آت ﷺ تار تار ئہی تات دُہائ رہ ئہان تک کہ می ئ آررو یک کہ کاس !
ئررھ ر
می اشی رور مشلمان ہوا ہو تا۔ جیدت نں عید اہلل رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ’’
رسول اہلل ﷺ ئ مشلمانون کا اتک ل شکڑ مشکون یک اتک قوم یک رطف ئھنحا اور ان
ش
کا آمیا شامیا ہو گیا۔ مشکون می اتک خص ئھا ،وہ جس مشلمان یک رطف رجاہیا پھ کڑ
اےس قیل کڑ دنیا۔ آجڑ اتک مشلمان ئ اس کو عفلت یک جال ت می جا لیا۔ ہم آنرس
می گقیگو کڑئ نو کہی ئےھ کہ وہ مشلمان اشاہم نں رتد رضی اہلل عہما ئےھ۔ ئررھ جت
ائھون ئ تلوار اس رپ سیدھی یک نو اس ئ کہا:ال الٰہ اال اہلل لیک ائھون ئ اےس مار
ش
آت ﷺ
داال۔ اس ےک ن عد قاضد جو خیی ےل کڑ رسول اہلل ﷺ ےک تراس آتا۔ ر
ش
ئ اس ےس جال نروجرھا۔ اس ئ شت جال نیان کیا ئہان تک کہ اس خص ےک
ئ
آت ﷺ ئ ان کو ت التا اور نروجرھا کہ ئم ئ
تارے می ھی نیا دتا کہ اس ئ کیا کیا۔ ر

کیون اس کو مار داال؟‘‘ ائہون (سیدتا اشاہم رضی اہلل عیہ) ئ کہا :تا رسول اہلل ! اس
ئ مشلمانون کو ئہت ن کلیف دی ،ق الن اور ق الن کو قیل کڑ دتا اور کنی آدمیون کا تام
لیا۔می جت اس رپ جملہ آور ہوا اور اس ئ تلوار کو دنکھا نو ال الٰہ اال اہلل رپ ھی لگا۔
قی
ئ
آت
رسول اہلل ﷺ ئ فماتا  :م ئ اس کو ل کڑ دتا؟ ائہون ئ کہا :اہن۔ ر
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َ
َ َ ْ
يقولَ « :كيْ َف تَ ْصنَ ُع بال هلإ َ إال ُ
اءت يَ ْو َم
اهلل إذا ج

ﷺ ئ فماتا :قیامت ےک دن جت ن کلمہ ال الہ اال اہلل آئ گا نو ئم کیا جوات دو
ب
ےگ؟ ائھون ئ رعص کیا کہ اے اہلل ےک رسول! میے لی خسس یک دعا
ب
آت ﷺ ئفماتا :قیامتےکدنجت نکلمہال الہ اال اہلل آئگانوئم
کڑد خی۔ ر
آت ﷺ ئ اس ےس رتادہ کچرھ ن کہا اور ئہی کہی رہ کہ:
کیا جوات دو ےگ؟ ئررھ ر
قیامت ےک دن جت ن کلمہ ال الہ اال اہلل آئ گا نو ئم کیا جوات دو ےگ؟‘‘۔

القيام ِة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
ُّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم أسامة بن زيد يف
بعث

رسية إىل احلرقة من جهينة ،فلما وصلوا إىل القوم

وغشوهم ،هرب من املرشكني رجل ،فلحقه أسامة

ورجل من األنصار يتبعانه يريدان قتله ،فلما أدراكه

قال :ال هلإ إال اهلل ،أما األنصاري فرتكه ملا قال ال هلإ
إال اهلل ،وأما أسامة فقتله ،فلما رجعوا إىل املدينة،
وبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم قال ألسامة:

"أقتلته بعد أن قال ال هلإ إال هلل" .قال :نعم يا رسول
اهلل؛ إنما قاهلا يتعوذ بها من القتل ،ويستجري بها .قال:

"أقتلته بعد أن قال ال هلإ إال اهلل" .قال :نعم قاهلا يتعوذ

من القتل ،وقد آذى املسلمني وقتل منهم فالنا

وفالنا ،فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم :أفال
شققت عن قلبه حىت تعتقد ذلك وجتزم به؛ فكيف

تصنع بال هلإ إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة ،من يشفع
لك ،ومن حياج عنك وَيادل إذا يجء بكلمة
اتلوحيد وقيل لك :كيف قتلت من قاهلا؟! يقول

أسامة ريض اهلل عنه :حىت تمنيت أين لم أكن أسلمت
قبل هذا ايلوم؛ ألنه لو اكن ً
اكفرا ثم أسلم عفا اهلل
عنه ،لكنه اآلن فعل هذا الفعل وهو مسلم.

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ ئ اشاہم نں رتد رضی اہلل عہما کو اتک شن می جہتیہ قتیےل یک شاج جڑقہ یک
ش
رطف ئھنحا۔ جت وہ ان لوگون رپ جا کڑ جملہ آور ہو گی نو مشکی می ےس اتک خص
ئھاگ ائھا۔ اشاہم رضی اہلل عیہ اور اتک انصاری آدمی اےس قیل کڑئ ےک ارادے
رب
ےس اس ےک یچےھ لگ گی۔ جت ائہون ئ اےس جا لیا نو اس ئ کہا :ال الہاال اہلل۔
انصاری آدمی ئ نو اےس رجھور دتا کیو تکہ اس ئ ال الہ اال اہلل کہہ دتا ئھا لیک اشاہم

رضی اہلل عیہ ئ اےس قیل کڑ دتا۔ جت وہ مد نی وانرس لوئ اور ننی ﷺ تک ن
ئرہن
آت ﷺ ئ اشاہم رضی اہلل عیہ ےس فماتا :کیا ’’ال الہ اال اہلل‘‘ کہی ےک
جی رچی نو ر
ئ
ن عد ھی ئم ئ اےس قیل کڑ دتا؟ ائہون ئ جوات دتا کہ اہن تا رسول اہلل! وہ نو ن کلمہ
رصف قیل ہوئ ےس بخی ےک لی رپھ راہ ئھا اور اس یک آر ےل راہ ئھا۔ ننی ﷺ
نف
ئ ان ےس کہا کہ ئم ئ اس کا دل جری کڑ کیون ن دنکھ لیا تاکہ ئمہی تنی طور رپ اس
کا علم ہو جا تا۔ قیامت ےک دن جت کلمہ ’’ال الہ اال اہلل‘‘ آئ گا نو ئررھ ئم کیا کڑو ےگ۔
ئمہاری کون شفارس کڑے گا۔اس وق ت ئمہاری رطف ےس کون جھگڑا کڑے گا
جت کلمہ نوجید کو التا جائ گا اور ئمہی کہا جائ گا کہ ئم ئ اس کلمہ کو رپ ھی واےل
کو کتش قیل کڑ دتا؟۔ اشاہم رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ می ئ آررو یک کہ کاس می ئ
آج ےس ئہےل اش الم ہی قیول ن کیا ہو تا۔ کیون کہ اگڑ وہ کاف ہوئ اور ئررھ مشلمان ہو
عایل ائہی معاففمادنیا۔لیک اتنو مشلمان ہوئ یکجال تمیان
جائنواہلل ن ٰ

ےس ن ق عل ش رد ہو گیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > اإلسالم
راوي احلديث :حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري ( 144 /5رقم 4 /9( )4269رقم ،)6872ومسلم ( 97 /1رقم .)96والرواية اثلانية:
رواها مسلم ( 97 /1رقم .)96حديث جندب ريض اهلل عنه :رواه مسلم ( 97 /1رقم.)97
اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• احلرقة  :قبيلة معروفة من جهينة.
• صبحنا القوم  :أتيناهم صباحا.
• مياههم  :مجع ماء.

• غشيناه  :اقرتبنا منه وعلوناه بسالحنا.
• كف  :أمسك.

• متعوذا  :معتصما بها من القتل ال معتقدا هلا.
• بعثا  :جيشا.

• قصد غفلته  :أي طلبها.
• البشري  :أي :املبرش.

• أوجع يف املسلمني  :أوقع بهم وآملهم.

• نفرا  :ما بني اثلالثة إىل التسعة من الرجال.

فوائد احلديث:
 .1اإلمام هو اذلي يبعث الرسايا ويأمر اجلنود.
َ .2يب تعليق أحاكم اإلسالم بالظاهر ،وال َيوز ابلحث عما يف ابلاطن.
 .3لم حيكم الرسول ىلع معاذ بالقصاص ألنه قتله متأوال ،فاكن يف ذلك شبهة ،واحلدود تدرأ بالشبهات.
 .4جواز تبشري اإلمام بانلرص ىلع األعداء ،وإخباره بما حدث يف ساحة املعركة.
َ
 .5جواز معاتبة اإلمام اجليش عن صدور خمالفة رشعية منهم.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار
كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح
ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4816( :
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َْ
َ
جنان يف اجلنة ،وإن ابنك
يا أم حارثة إنها ي
َ
َ
أصاب ال يفرد ْوس األىلع

 .346احلديث:

عن أنس -ريض اهلل عنه -أن أم ُّ
الربيع بنت الرباء
َ
ويه أم حارثة بن ُرساقة ،أتت انليب -صىل اهلل عليه
ُ ِّ ُ
وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،أال حتَدث ِين عن حارثة -
ُ
ْ
َّ
اجلنة َص َ ْ
ربت ،وإن اكن
واكن ق ِتل يوم بَد ٍر -فإن اكن يف
ُ َ
ْ ْ ُ
ابلاكء ،فقال« :يا أم
غري ذلك اجتَ َهدت عليه يف
حارثة ،إنها ج َنان يف اجلنة ،وإن ْابنَك َ
أصاب
ِ
َ
ال ِفرد ْوس األىلع».

اے امجارن! جیتےک کنی درجات ہی،نیے تتیئ نوفدوس اعیل ترائ
ہ۔
**

انس رضیاہلل عیہروان ت کڑئ ہوئنیان کڑئہی کہ امرنع نت پاءجوجارن
نں شاقہ یک والدہ ئھی ،ننی ﷺ یک جدمت می جارص ہو تی اور کہی لگی :تا رسول
م
آت چےھ جارن ےک تارے ئہی نیا تی ےگ (کہ وہ کس جال می ہ)-وہ جیگ
اہلل! ر
تدر می شہید ہو گی ئےھ -اگڑ نو وہ جیت می ہ ،نو می صی کڑون اور اگڑ جیت می
آت ﷺ ئ فماتا" :اے ام جارن! جیت ےک
ئہی ،نو می اس رپ جوت ر ٔوون۔ ر
کنی درجات ہی،نیے تتی ئ نو فدوس اعیل ترائ ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن حارثة بن ُ َ
رساقة -ريض اهلل عنه-
اكن قد استشهد يوم بدر بسهم طائش ال يُعرف
ُ
مصدره ،فجاءت أ َّمه إىل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -تسأهل عن مصريه وخشيت أال يكون من
الشهداء؛ ألنه قتل برمية غري مقصودة ولم يكن ممن

حرضوا املعركة ،كما هو مرصح به يف احلديث" :واكن
َ
ُ
ْ
قتل يوم بَدر أصابه سهم غ ْرب" أي ال يعرف راميه،
ُْ
أو ال يع َرف من أي جهة جاء .ويف رواية عند أمحد
والنسايئ :عن أنس -ريض اهلل عنه" :-أن حارثة
َ
َ َّ
خ َرج نظارا [أي من اذلين طلبوا ماكنا مرتفعا
ْ
ينظرون إىل العدو ،وخيربون عن حاهلم] ،فأتاه َسهم
فقتله" .وهلذا قالت -ريض اهلل عنها" :-فإن اكن يف
َّ
اجلَنة َص َربت عليه" ،أي :صربت ىلع فقده ،واحتسبته

عند اهلل ،مستبرشة بقتله يف سبيل اهلل ،وفوزه
ْ
بالشهادة" .وإن اكن غري ذلك اجتَهدت عليه يف
َ
َ
ابلاكء"؛ ألين خرسته ،وخ ِرس حياته دون فائدة .قال:
َّ
يا أم حارثة ،إنها جنان" أيَ :جنات كثرية ،كما جاء
ً
مرصحا به يف رواية ابلخاري " :أجنة واحدة يه؟ إنها
ِجنَان كثرية ،وإنه يف الفردوس األىلع" ،واملراد به
ماكن خمصوص من اجلنة ،هو أفضلها وأعالها ،وهلذا

قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا سأتلم اهلل ،فاسألوه

 .346جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم :جارن نں شاقہ رضی اہلل عیہ یک جیگ تدر ےک دن اتک تامعلوم
شمت ےس آئ واےلنی ےس شہادت ہوگنی ،جس کا نریہ ن جرل شکا کہ وہ کہان ےس
آتا ئھا۔ ان یک والدہ ننی ﷺ ےک تراس آ تی اور ان ےک ابحام ےک تارے نروجھی
لگی۔ ائھی ن اتدنش ئھا کہ ہو شکیا ہ ،وہ شہدا می شمار ن ہون۔ کیون کہ ان یک
ئ
وقات اتک تامعلوم شمت ےس آئ واےل نی ےس ہوئ ھی اور وہ ان لوگون می

ےس ئہی ئےھ ،جو مرعےک می شتک ئےھ۔ جتشا کہ جدن ت می اس یک وضاجت آئ
ہ کہ" :وہ تدر ےک دن اتک ا نش نی کا ش کار ہو کڑ مارے گی ئےھ ،جس ےک
مارئ واےل کا کوئ نریہ ئہی ئھا۔" نعنی ن معلوم ن ہو شکا کہ وہ کس جان ت ےس آتا
ہ۔ امام اجدم اور نشائ یک روان ت می ہ کہ انس رضی اہلل عیہ نیان کڑئ ہی:
"جارن دشمیون یک تاک لگائ واےل ےک طور رپ ن کےل۔ (نعنی وہ ان لوگون می ےس
ب
ئےھ جو او رچی جگہ ت الس کڑےک دشمیون کو دنکھی ہی اور ان ےک تارے نیائ
ہی۔)۔ اشی درمیان ائھی اتک نی لگا ،جس ےس ان یک موت وا قع ہو گنی۔" اشی
لی ان یکوالدہ ئکہا" :اگڑوہ جیت میہ،نومی اس رپصی کڑون"نعنی اس یک
جدائ رپ صی کڑون اور اہلل ےک اہن ےس اس رپ اجڑ یک امیدوار رہون اور اہلل یک راہ می

اس ےک مارے جائ اور درج شہادت رپ قاپ ہوئ رپ جوشی کا اظہار کڑون۔ "اور
اگڑ وہ جیت می ئہی ،نو ئررھمی جوت ر ٔوون"۔ کیون کہ می ئ اےس کھو دتا اور اس
آت ﷺ ئ فماتا" :اے ام جارن! جیت ےک
ئ ت ال قاتدہ ان رنی جان گیوائ۔ ر
ئہت ےس درچ ہی۔"۔ جتشا کہ بحاری شنف یک اتک روان ت می وضاجت ےک
شائھ آتا ہ کہ " :کیا ن اتک ہی جیت ہ؟ جتیی نو ئہت شاری ہی اور وہ فدوس
210

الفردوس ،فإنه أوسط اجلنة وأىلع اجلنة ،فوقه َع ْرش
َُ
َّ
الرمحن ،ومنه تف َّجر أنهار اجلَنة" ،ومعىن أوسط اجلنة

خيارها ،وأفضلها وأوسعها.

م
اعیل می ہ۔"۔ اس ےس رماد جیت می اتک خصوص جگہ ہ ،جو جیت کاشت ےس
قص
آت ﷺ ئ فماتا" :جت ئم اہلل ےس مانگو ،نو
ا ل اور تلید مفام ہ۔ اشی لی ر

اوپ اہلل
جیتالفدوسمانگو ،نجیتکادرمیائاور شتےستلیدجصہ ہ۔اس ےک ر
ن عایل کا رعس ہ اور اشی ےس جیت یک ئرہنں ئرھوننی ہی۔" جیت ےک درمیائ جےص
ےس رماد اس کا شت ےس ئہینں ،اقصل اور شت ےس کشادہ جصہ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بدر  :أي :غزوة بدر.
• اجتهدت عليه بابلاكء  :من االجتهاد ،وهو بذل الوسع يف الطلب.

• الفردوس  :البستان اذلي َيمع يف لك يشء ،واملراد به حمل خمصوص يف اجلنة.

فوائد احلديث:
 .1لك من خرج يف سبيل اهلل فقتل فهو شهيد.
 .2معرفة ما أعد اهلل للمتقني ِّ
تهون املصائب عند املؤمنني.
 .3جواز ابلاكء عند املصيبة.
َّ
 .4أن اجلَنة فيها ِجنَان ومنازل ،وأن الشهداء يف أعالها.
 .5فضيلة حارثة بن انلعمان -ريض اهلل عنه -وأنه أصاب الفردوس األىلع.
 .6اجلنة درجات أعالها الفردوس.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،
حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني،
أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني
برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم،
راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه،
1990م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3576( :
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يا أمري املؤمنني ،إن اهلل تعاىل قال نلبيه -صىل

ل می
عایلئ ا نی ننیﷺےسفماتاُ " :جد ِال ْعَفْو َ َو ْأ ُرم تِال ْ ُرع ِ
ف
امی ا مو ٔ ی!اہلل ن ٰ
ْ ْ
ص ع َ ِ ل ہلِ
َو َأ ْرع ِ ْ
ی"۔ اورن جاہلون میےس ہی۔
ں ا ْ حَا َ

اهلل عليه وسلم{ :-خذ العفو وأمر بالعرف

وأعرض عن اجلاهلني} وإن هذا من اجلاهلني.

 .347احلديث:

**

َ
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :ق ِدم
َ
َ
َُ َ
َ َ
ِّ
يس،
ابن أ ِخيه احلُر بن ق ٍ
صن ،فزنل ىلع ِ
عيينة بن ِح ٍ
َّ َ
ُ
يهم عمر -ريض اهلل عنه،-
واكن من انلفر اذلين يد ِن ِ
َ
ُ
واكن الق َّراء أصحاب جم ِلس ُعمر -ريض اهلل عنه-
ُ
ُ ً
ُ
وم َ
شاو َرتِه ك ُهوال اكنوا أو ش ّبَانا ،فقال عيينة البن
َ
َ ْ
جه عند هذا األمري َف ْ
استَأ ِذن
أ ِخيه :يَا ابن أيخ ،لك و
َ ْ َ ََ َ
ََ َ َ
استَأذن فأ ِذن هل ُعمر ،فل َّما دخل قال :يه
ِيل عليه ،ف
َ
َ
َ
اخلطاب ،فواهلل َما تُعطينَا اجل َ ْزل وال حت ُ
يا ابن َّ
ك ُم
ِ
َ
َ
َ
دل ،فغضب عمر -ريض اهلل عنهَ -ح َّىت ه َّم
َ ِفينا ِبالع ِ
ْ
َّ
أن يُوقِ َع بِه ،فقال هل احل ُ ُّر :يا أمري املؤمنني ،إن اهلل
تعاىل قال ِنلَ ِبيِّه -صىل اهلل عليه وسلم{ :-خذ العفو
وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني}[األعراف:
 ،]198وإ َّن هذا ِمن اجلَا ِه ِلني ،واهلل َما َج َ
او َزها ُعمر
ِ
َ َّ ً
َ ََ
َ
ِحني تالها ،واكن وقافا عند ِكتاب اهلل -تعاىل.-

عید اہلل نں عیاس رضی اہلل عھما روان ت کڑئ ہوئ نیان کڑئ ہی کہ عیتیہ نں
ئھ
جصں رضی اہلل عیہ آئ اور ائھون ئ ا نی تنےح جڑ نں قتس رضی اہلل عیہ ےک
ئہان قیام کیا۔ جڑ نں قتس رضی اہلل عیہ ان لوگون می ےس ئےھ ،حھی عرم رضی اہلل
ِم
ک حلس و مسورہ ر ہی
عیہ ا نی فن ت ر کھی ئےھ۔ علما عرم رضی اہلل عیہ ےک شت
ئھ
ئےھ؛ جواہ وہ نورےھ ہون تا جوان۔ عیتیہ رضی اہلل عیہ ئ ا نی تنےح ےس کہا:
م
ئھ ئ
"اے تنےح! مھی امی المؤمیی ےک ئہان رسوج جاضل ہ۔ جریابحرہ ئم چےھ ان ےس
ملی یک اجارت ےل دو"۔ جڑ نں قتس رضی اہلل عیہ ئ اجارت رجاہی ،نو عرم رضی اہلل
عیہ ئ اجارت دے دی۔ جت عیتیہ رضی اہلل عیہ آئ ،نو کہی لےگ" :اے انں

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ ُ
حي ِدثنا الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس -ريض
اهلل عنهما -عما حصل ألمري املؤمنني عمر بن
اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-حيث قدم عليه عيينة بن

حصن -ريض اهلل عنه ،-واكن من كبار قومه ،فبدأ
َّ
ُّ
عقبه ُ
بالمعاتبة
باتلهجم واالستناكر ،ثم
الكمه الفض
ً َّ
ُ
عطينا اجلزل ،وال حتكم فينا بالعدل،
قائالِ :إنك ال ت ِ
فغضب عمر -ريض اهلل عنه -غضبا حىت اكد يرضبه،
ُ
ولكن قام بعض الق َّراء ومنهم ابن أيخ عيينة وهو

 .347جدنت:

**

جظات! واہلل! ئم ہمی ئہت رتادہ ئہی د نی اور ن ہمارے درمیان انصاف ےک
شائھ قیصلہ کڑئ ہو"۔ اس رپ عرم رضی اہلل عیہ عصہ می آ گی ،ئہان تک کہ ائھی
ق
ل
مارئ کا ارادہ کڑ لیا۔ ا نی می جڑ نں تس رضی اہلل عیہ ئ ر
آت ےس کہا":امی ا مو ٔ
عایل ئ ا نی ننی ﷺ ےس فماتا کہُ :جد ِال ْعَفْو َ َو ْأ ُرم تِال ْ ُرع ِ
ف َو َأ ْرع ِ ْص عَ ِ
ں
میی! اہلل ن ٰ
ْ ْ
نع
ل ہلِ
آت درگڑر کو اجتیار کڑنں ،نیک کام یک لنم
ی۔(االٔرعاف )198:پجمہ :ر
ا ْ حَا َ
دنں اور جاہلون ےس اتک کیارہ ہو جا تی۔ اور ن جاہلون می ےس ہی"۔ اہلل یک قسم!
ئ
جت ائھون ئ ن آن ت ت الوت یک ،نو عرم رضی اہلل عیہ ئ اس ےس تالکل ھی
ج
آت اہلل یک کیات (ےک
آت رضی اہلل عیہ ئےھ ہی ا نش کہ ر
بحاور ن کیا۔ در قیقت ر
اجکامات) رپ ئھرہ جائ۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ج
لیل الفدر ضحائ عید اہلل نں عیاس رضی اہلل عہما امی المؤمیی عرم نں جظات رضی
اہلل عیہ کو ت رتس آئ واےل اتک واق عہ ےک تارے می ہمی نیا رہ ہی کہ ان ےک

تراس عیتیہ نں جصں رضی اہلل عیہ آئ ،جو ان رنی قوم ےک شکڑدہ لوگون می ےس
ئےھ۔ ائھون ئ ان رنی ئ شوترا گقیگو کا آعار درسییگ اور مدمت ئرھے اتدار می کیا
اور ئررھ دا ت تی ہوئ کہی لےگ" :ئم ہمی ئہت رتادہ ئہی د نی اور ن ہمارے
درمیان انصاف ےک شائھ قیصلہ کڑئ ہو"۔ اس رپ عرم رضی اہلل عیہ شدتد عےص می آ
گی اور فن ت ئھا کہ وہ ان یک نریائ کڑ د نی ،لیک نعص علما جں می اتک عیتیہ رضی
ئھ
ئ
اہلل عیہ ےک تنےح جڑ نں ق تس رضی اہلل عیہ ھی ئےھ ،آےگ پےھ اور جلیفہ راشد رضی
ٔ
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احلر بن قيس خماطبا اخلليفة الراشد -ريض اهلل عنه-

 :يا أمري املؤمنني ،إن اهلل -تعاىل -قال نلبيه -صىل اهلل

عليه وسلم" :-خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن
اجلاهلني" (األعراف ، )199 :وإن هذا من اجلاهلني،

فوقف عمر عندها وكتم غضبه ،ولم يتجاوزها؛ ألنه
َّ
اكن وقافا عند كتاب اهلل -ريض اهلل عنه وأرضاه،-
ُ
فوقف وما رضب الرجل؛ ألجل اآلية اليت ت ِليت ىلع
مسامعه .فهذا هو أدب الصحابة -ريض اهلل عنهم-

عند كتاب اهلل؛ ال يتجاوزونه ،إذا قيل هلم هذا قول
َُ
اهلل َوقفوا ،مهما اكن األمر.

اہلل عیہ ےس محاطت ہو کڑ کہی لےگ" :اے امی المؤمیی! اہلل ن عایل ئ ا نی ننی
ف و َأرع ِ ْص عَ ِ ل ہلِ
ِ ل ْع ْ
ی" (االٔرعاف)199 :
رم تِال ْ ُرعْ ِ َ ْ
ں ا ْ حَا َ
ﷺ ےس فماتاُ " :جد ا َفْو َ َوأ ُ ْ
نع
آتدرگڑر کواجتیار کڑنں،نیککام یک لنمدنں اورجاہلون ےساتککیارہ ہو
پجمہ :ر
جا تی۔ اور ن جاہل لوگون می ےس ہی"۔ اس آن ت رپ عرم رضی اہلل عیہ ئھرہ گی اور

ئ
آت رضی اہلل عیہ اہلل یک
ا ھون ئ انریا عصہ دتا لیا اور اس ےس بحاور ن کیا؛ کیون کہ ر
آت ےک شا می ت الوت یک
کیات (ےک اجکامات) رپ رک جائ واےل ئےھ۔ جریابحرہ ر
ش
آت رضی اہلل عیہ ئ اس خص کو ن مارا۔ اہلل یک
جائ وایل اس آن ت یک وج ےس ر
ع
م م ض
حان کڑام کا رطر مل ئہی ئھا کہ وہ اس ےس بحاور ن کڑئ۔
کیات ےک معا ےل ی ٔ
ئ
جت ان ےس ن کہہ دتا جا تا کہ ن اہلل کا فمان ہ ،نو وہ رک جائ؛ رجاہ کچرھ ھی ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > نظام الشورى يف اإلسالم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• الق َّراء  :العلماء العباد.
• ِ َ
يه  :وفيها لغات :هيه ،وإيهويه لكمة تقال لغرضني.1:االسزتادة من عمل أو قول.2.الزجر واتلهديد ،وهو املراد من احلديث.
َ َ
• اجلزل  :الكثري العظيم من لك يشء.
• َّ
هم أن يُوقِع به  :يرضبه.
َّ ً
• اكن وقافا عند كتاب اهلل تعاىل  :يعمل بما فيه ،وال يتجاوزه أو يرتكه.
• انلفر  :ما دون العرشة من الرجال.

• أصحاب جم ِلس عمر  :أي املالزمني ملجلسه.
ُ
• ك ُهوال  :من زاد عمره ىلع ثالث وثالثني سنة يف رأي أغلب أهل اللغة.
َ َ
• لك وجه  :لك جاه ومزنلة.
• ُ
العرف  :املعروف.
َ
ُ
أعرض عن اجلاهلني  :ال تقابلهم ب ِ َسف ِه ِهم.
• ِ
ُ
َ
• خ ِذ العفو  :ما عفا وتيرس من أخالق انلاس وال تبحث عنها.

فوائد احلديث:
ُ
 .1مزنلة ق َّراء القرآن ،وهم العلماء العاملون بأحاكمه ،ال املتكسبون بتالوته يف املآتم واألفراح.
 .2أنه ينبيغ لويل األمر جمالسة القراء والفقهاء يلذكروه إذا نيس ،ويعينوه إذا ذكر.
 .3رأي أهل العلم ال يكون بهوى وال ملصلحة ،بل يكون نرصة هلل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاحلق أحب إيلهم من أنفسهم وآبائهم
وأبنائهم وعشريتهم.

 .4حتبب احلاكم ألهل العلم وأهل مشورته بأن يستجيب لطلباتهم ما لم يكن فيه معصية.
َّ
َّ
 .5منقبة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -بأنه اكن وقافا عند حدود اهلل ممتثال ألوامره ،ال يتجاوزها وال يتعداها.

 .6استحباب صرب اإلمام ىلع الرعية ،واحلرص ىلع مصاحلها؛ فقد ظهر صرب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف مواطن من هذا
احلديث.

213

 .7حكمة العالم يف تذكري إمامه.

 .8فضل احللم والصفح عن اجلهال.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423( ،ه) .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428( ،ه) .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428( ،ه).
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430( ،ه) .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن
عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426( ،ه) .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407( ،ه) .تاج
ّ
ملحمد بن ّ
العروس من جواهر القاموسّ ،
حممد بن عبد ّ
امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار اهلداية .ادلالئل
الرزاق احلسيين،
يف غريب احلديث ،لقاسم بن ثابت بن حزم العويف الرسقسطي ،حتقيق :د .حممد بن عبد اهلل القناص انلارش :مكتبة العبياكن ،الرياض ،الطبعة:
األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)3155( :
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اے جالد! عیفنت میے ن عد ئہت شارے نیواق عات ،قتی اور اجیالف
حم لیےگ۔ اگڑ ئم می اہللےکپدتک قا تلےک بحائ مقیول نیدہ تتییک

يا خاَل إنها ستكون بعدي أحداث وفنت

واختًلف ،فإن استطعت أن تكون عبد اهلل

اشتظاعت ہو نو انشا ہی کڑتا۔

املقتول ال القاتل فافعل

 .348احلديث:

**

ُ َ
عن خادل بن ُع ْرف َطة -ريض اهلل عنه -قال :قال يل

م
جالد نں رعقظہ رضی اہلل عیہ فمائ ہی کہ چےھ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’اے
جالد! عیفن ت میے ن عد ئہت شارے نی واق عات ،قتی اور اجی الف حم لی
ےگ۔ اگڑ ئم می اہلل ےک پدتک قا تلےک بحائ مقیول نیدہ تتی یک اشتظاعت ہو نو
انشا ہی کڑتا‘‘۔

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يا خادل إنها
َ
َ ْ َ ٌ
ْ
اث وف َ ٌ
نت واختالف ،ف ِإ ِن
ستكون َبع ِدي أحد
ِ
ْ
استَ َط ْع َ
ت أن تكون عبد اهلل املقتول ال القاتل
َ ْ ْ
فاف َعل".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خادل بن عرفطة
ً
وحروبا ً
ً
وفتنا ستكون يف املستقبل,
بأن هناك اختالفا
مثل أن ال يكون لألمة إمام يقودها ،أصال ,أو بأن

وال ،فتحدث بينهم فنت ،وتقوم
يكون يف لك قطر ٍ

بينهم حروب ،وأمره باعزتال الفتنة ,وبالكف
ً
مظلوما
والقعود عنها ،وعدم ادلخول فيها ،ولو قتل

ً
مسلما ,وذلك بأن يلزم بيته ,أو
خري هل من أن يَقتل
ً
أن يتحول من بدل الفتنة أصال ،لكن دلت األدلة أن

هل أن يدافع عن نفسه يف الفتنة وعن أهله وعن ماهل،
وهو معذور إن قتل أو قتل إن لم يرتتب فساد وفتنة،

وأما إذا اكنت لكمة املسلمني جمتمعة ىلع إمام واحد؛
ً
ً
جائرا ،ثم خرج عليه خارجة هلم
سواء اكن عدال أو
منعة ،يريدون شق عصا الطاعة ،واخلروج ىلع الوايل

فهؤالء َيب ىلع ويل األمر أن يراسلهم ،فإذا راسلهم،
وامتنعوا عن الطاعة ،وأخافوا املسلمني ،فيجب
عليه قتاهلم؛ يلكف رشهم ،وَيب ىلع الرعية القيام
معه ،وقتال هؤالء اخلارجني حىت يفيئوا ويعودوا إىل

أمر اهلل ،والطاعة سواء اكنوا بغاة أو خوارج.

 .348جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی کڑئم ﷺ ئ جالد نں رعقظہ رضی اہلل عیہ کو نیاتا ہ کہ عیفن ت ئمہی ئہت
شارے اجی القات ،جیگون اور قتیون کا شامیا ہو گا ۔ می الً امت ےک تراس ان یک قیادت
ج
ےک لی کوئ قیقی جکرمان ئہی ہوگا ،تا ئررھ ہ رتاشت کا الگ الگ راج ہو گا ،ان
ےک درمیان قتی اور جیگی روئما ہون یگ نو ا نش وق ت می ائہی قتی ےس الگ
رب ت
آت کو ان کا جصہ تتی ےس بحرائ رکھیا اور یچےھ تنےھ ر ہی اور ان کا
ر ہی ،ا نی ر
ئ
شا ھی ن تتی کا جکم دتا۔ اگڑ ظلماً ان کو قیل کڑ دتا جائ نو ن اس ےس ئہی ہ کہ وہ

م
کسی شلم کو قیل کڑنں۔ ئہی ئہی ہ کہ ا نی گرھ می رہی تا ئررھ قتی ےس بخی ےک
لی ع القہنیدتل کڑلی۔ لیک دلیل اس تات رپ دالل ت کڑئ ہ کہ انشان کو قتی ےک
وق ت می انریا ،ا نی اہل وعیال اورمال ودول ت کا دقاع کڑتا رجا ہی ،قتی ےک وق ت
ش
می دقاع کڑتا رجا ہی اگڑ وہ قیل کڑدنیا ہ تا قیل کڑدتا جا تا ہ نو اس کو معدور مچھا
جائ گا نشطیکہ قتیہ و قشاد ےک کرھے ہوئ کا اتدنش ن ہو۔ لیک جت امت مشلمہ
مخن
کسی اتک امام (یک جکرمائ) رپ مع ہو جائ رجاہ وہ انصاف ےک شائھ ہو تا جیاً  ،ئررھ
ئ
اس ےک ج الف جڑوج کڑتا ممیوع ہ۔ انشا کڑئ واےل اضل می اظاعت یک ال ھی
کو نور تا رجا ہی ہی۔ جکرمان ےک لی رصوری ہ کہ اس ےک ج الف جڑوج کڑئ
ئ
والون ےس مداکڑات کڑے۔ اگڑ مداکڑات ےک ن عد ھی وہ اس یک اظاعت ےس ان کار
کڑئ ہی اور مشلمانون کو درائ ہی نو جکرمان رپ واجت ہ کہ ان ےک ج الف
ئ
قیال کڑے تاکہ ان ےک ش کو روکا جائ اور رعان رپ ھی واجت ہ کہ وہ جکرمان کا
شائھدنں۔ اسوق ت تک انجڑوج کڑئ والون ےسقیال کڑنں جت تک وہتار ن
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ج
آ جا تی تا ئررھ اہلل ےک جکم یک رطف لوت ن آ تی۔ اظاعت شت ےک لی اتک تسی
ہ رجاہ وہ تاعی ہون تاجارجی ہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :رواه أمحد.
ُ َ
اتلخريج :خادل بن ُع ْرف َطة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

َ
• فِنت  :مجع فتنة ،وتطلق ىلع أشياء كثرية :من فتنة اإلعجاب ،واالستهواء ،وفتنة املال ،وفتنة الشيطان ،واالبتالء ،والعذاب ،وفتنة احلروب،
َّ
والقتال ،ولعلها املراد هنا.

فوائد احلديث:
 .1وجوب ترك القتال عند ظهور الفنت واتلحذير من ادلخول فيها.
 .2أنه ال َيب ادلفاع عن انلفس ،وقوهل" :إن استطعت" يدل ىلع أنها ال حترم املدافعة وأن انليه للتزنيه ال للتحريم.
 .3أن يف ذلك آية نبوية ومن دالئل انلبوة؛ فقد وقع ما أخرب به -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته بإرشادهم وقت الفنت ،ومرااعة املصلحة العامة.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،سبل السالم ،حممد بن
إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث- .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلسالِم ,ط  1408 ,3ه.

الرقم املوحد)58266( :
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َ
َّ
يا رسول اهلل ،هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:
ُ َ
ض ُّ
ارون يف رؤية الشمس والقمر إذا اكنت
هل ت
َ ًْ
صحوا؟

 .349احلديث:

َ
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قلنا يا رسول
اهلل ،هل نرى َّ
ربنا يوم القيامة؟ قال« :هل تُ َض ُّ
ارون يف
ْ
رؤية الشمس والقمر إذا اكنت َصح ًوا؟» ،قلنا :ال،
ارون يف رؤية ِّ
قال« :فإنكم ال تُ َض ُّ
ربكم يومئذ ،إال
كما تُ َض ُّ
ارون يف رؤيتهما» ثم قال« :ينادي منا ٍد:
ُّ
يلذهب لك قوم إىل ما اكنوا يعبدون ،فيذهب
ُ
ُ
وأصحاب األوثان مع
أصحاب الصليب مع صليبهم،
ُ ِّ
وأصحاب لك آهل ٍة مع آهلتهم ،حىت يبىق من
أوثانهم،
ُ
ّ
َ
َ
َ
ٍّ
اكن يعبد اهللِ ،من بر أو فاجر ،وغربات من أهل
ُ
تعرض كأنها َرس ٌ
اب ،فيقال
الكتاب ،ثم يؤىت جبهنم
لليهود :ما كنتم تعبدون؟ قالوا :كنا نعبد ُع َزير َ
ابن

اهلل ،فيقال :كذبتم ،لم يكن هلل صاحبة وال ودل ،فما
تريدون؟ قالوا :نريد أن تسقيَنا ،فيقال :ارشبوا،
فيتساقطون يف جهنم ،ثم يقال للنصارى :ما كنتم
َ
املسيح ابن اهلل ،فيقال:
تعبدون؟ فيقولون :كنا نعبد
كذبتم ،لم يكن هلل صاحبة ،وال ودل ،فما تريدون؟
فيقولون :نريد أن تسقيَنا ،فيقال :ارشبوا فيتساقطون
يف جهنم ،حىت يبىق من اكن يعبد اهلل من بَ ٍّر أو فاجر،

فيقال هلم :ما حيبسكم وقد ذهب انلاس؟ فيقولون:
َّ
ُ
أحوج منا إيله ايلوم ،وإنا سمعنا
فارقناهم ،وحنن
َ ْ ْ ُّ
مناديًا ينادي :يللحق لك قوم بما اكنوا يعبدون ،وإنما
ننتظر َّ
ربنا ،قال :فيأتيهم اجل َ َّبار يف صورة غري صورتِه
َ
أول مرة ،فيقول :أنا ُّ
ربكم ،فيقولون:
اليت رأوه فيها
ُ َ ِّ
أنت ُّ
ُ
ربنا ،فال يكلمه إال األنبياء ،فيقول :هل
ٌ
بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون :الساق،
ُّ
ُ
َ
كشف عن ساقه ،فيسجد هل لك مؤمن ،ويبىق من
في ِ
ياء ُ
اكن يسجد هلل ر ً
وس ْم َعة ،فيذهب كيما يسجد،
ِ
ً
ُ ْ
ً
َ
فيعود ُ
ظهره َطبَقا واحدا ،ثم يؤىت باجلرس فيجعل بني
َ ْ
ظه َري جهنم» ،قلنا :يا رسول اهلل ،وما اجلرس؟ قال:
ُ َ ٌَ
ٌ َّ ٌ
ُ َ
ْ
وح َسكة
« َمد َحضة َم َزلة ،عليه خطاطيف ولَكيلب،

انو شعید رضی اہلل عیہےسرمویجدنت جس میرور قیامتےک کچرھ میارط،
ش
مومیی کا اہللرعوجلکا دتدار کڑتا ،ترلرصاظ ،جس خصےکدل میدرہپاپ
ئ
ھی ائمان ہو گا اےسدورجےس ن کال لی جائ اورشفاعت کا نیانہ۔
**

 .349جدنت:

انو شعید جدری رضی اہلل عیہ روان ت کڑئ ہی کہ ہم ئ درتاق ت کیا :اے اہلل ےک
نک
ہ
آت ﷺ ئ فماتا:
رسول! کیا م قیامت ےک دن ا نی رت کو د ھی ےگ؟ ر
’’کیا ئم کو سورج اور رجاتد دنکھی می کچرھ ن کلیف ہوئ ہ جت کہ آشمان ضاف ہو؟‘‘
ہ
۔آت ﷺ ئ فماتاـ ’’اس دن ئمہی ا نی رپوردگار کو دنکھی
م ئ کہا :ئہی ر
ج
می اننی ہی ن کلیف ہویگ تنی کہ ان دونون (سورج اور رجاتد) ےک دنکھی می ہوئ

آت ﷺئ فماتا’’ :اتک آوار د نی واال آوار دے گا کہ ہ قوم اس
ہ۔‘‘ ئررھ ر
ئ
جری یک رطف جریل جائ جس یک وہ نروجا کیا کڑئ ھی۔ جریابحرہ ضلیت ےک بر حاری ان رنی
ضلیت ےک شائھ ،نون ےک بر حاری ا نی نون ےک شائھ اورجھوئ معیودون ےک
بر حاری ا نی جھوئ معیودون ےک شائھ ہو لی ےگ۔ ئہان تک کہ رصف وہ لوگ
تاف رہ جا تی ےگ جو اہلل یک عیادت کڑئ ئےھ ،جواہ نیک ہون تا تد اور اہل کیات
ئ
ےک کچرھ تاف ماتدہ لوگ ھی ہون ےگ۔ ئررھ دورج شا می الئ جائ یگ وہ انسی (جرمکدار
ہو یگ )جتش شات ہو تا ہ۔ ئررھ ئہودنون ےس کہا جائ گا کہ ئم کس ےک نروجا کڑئ
ئےھ؟۔ وہ کہی ےگ کہ ہم رعپ (علیہ الش الم) یک نروجا کڑئ ئےھ جو اہلل ےک تتی

ہی۔ ائہی جوات مےل گا :ئم جھوئ ہو۔ اہلل یک ن کوئ نوی ہ اور ن کوئ اوالد،
ات ئم کیا رجا ہی ہو؟ وہ کہی ےگ کہ ہم ترائ ت رتیا رجا ہی ہی۔ ان ےس کہا جائ گا کہ
رج
ج
رنو۔ (وہ اس مکنی رن ت یک مانید ہنم یک رطف اےس ترائ جان کڑ جرل رپنں ےگ) اور
جہ
یےس کہاجائگا:ئم کس یکنروجا کڑئ ئےھ؟
نمےک اتدرجا گڑنں ےگ۔ئررھ نصار ٰ
م
وہ جوات دنں ےگ کہ ہم سنچ انں اہلل یک نروجا کڑئ ئےھ۔ ان ےس کہا جائ گا کہ ئم
جھوئ ہو۔ اہلل یک ن کوئ نوی ہ اور ن کوئ اوالد ،نیا ٔو ات ئم کیا رجا ہی ہو؟ وہ
ہ
آت ہمی ترائ ت رال تی۔ ان ےس کہا جائ گا کہ رئ لو۔
کہی ےگ :م رجا ہی ہی کہ ر
ئ ج
جریابحرہ ن ھی ہنم می جا گڑنں ےگ۔ ئہان تک کہ وہی تاف رہ جا تی ےگ جو جالص اہلل
یک عیادت کڑئ ئےھ جواہ نیک ہون تا تد۔ ان ےس نروجرھا جائ گا کہ ئم لوگ کیون
رےک ہوئ ہو جت کہ شت لوگ جا جےک ہی؟ وہ کہی ےگ ہم ان ےس اس وق ت جدا
ئ
ہو گی ئےھ جت کہ ہمی ان یک رتادہ رص ورت ھی۔ ہم ئ اتک آوار د نی واےل
ئ
کو سیا ہ کہ ہ قوم اس ےک شائھ ہو جائ جس یک وہ عیادت کڑئ ھی۔ جریابحرہ ہم نو
م
ہ
آت ﷺ
نس ا نی رت ےک تیظ ہی (کیو تکہ م اشی یک عیادت کڑئ ئےھ)۔ ر

ئ فماتاکہ ئررھ اہلل (جیار) ان ےک شا می اس صورت یک بحائ کسی دوشی
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َُ َْ َ ٌ
َ ْ
ٌ َُْ
حة هلا شوكة عقيفاء تكون بنجد ،يقال هلا:
مفلط
َّ ْ
َْ
َّ
ِّ
واكلريح،
واكلربق
اكلط ْرف
السعدان ،املؤمن عليها
َ
َّ
ِّ
وناج
فناج ُم َسل ٌم،
والراكب،
وكأجاويد اخليل
ٍ
ٍ
َْ ٌ
َ ْ ُ ٌ
وس يف نار جهنم ،حىت َّ
يمر ُ
آخرهم
خمدوش ،ومكد
ً
ً
سحبا ،فما أنتم بأشد يل ُمناشدة يف احلق قد
يسحب
َ
َّ
َّ
َ
ْ
تبني لكم من املؤمن يومئذ للجبار ،وإذا رأوا أنهم
َ
قد جنَ ْوا ،يف إخوانهم ،يقولون :ربنا إخواننا ،اكنوا

يصلون معنا ،ويصومون معنا ،ويعملون معنا ،فيقول
ْ ُ
ُ
اهلل -تعاىل :-اذهبوا ،فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال ِدينار
ُ
وحيَ ِّر ُم ُ
اهلل ُص َو َرهم ىلع انلار،
من إيمان فأخرجوه،
ُ
وبعضهم قد اغب يف انلار إىل قد ِمه ،وإىل
فيأتونهم
َ
ْ
أنصاف ساقيْه ،فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا ،ثم يعودون،
ْ
ُ
فيقول :اذهبوا َ
فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال نصف
ْ
دينار فأخرجوه ،فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا ،ثم يعودون،
ْ
فيقول :اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال ذرة من
ُ ْ
فيخ ِرجون َمن َع َرفوا» قال أبو سعيد:
إيمان فأخرجوه،
َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ََّ
ْ ُ ِّ
فإن لم ت َصدقوين فاقرءوا{ :إن اهلل ال يظ ِلم ِمثقال ذر ٍة
ً
ْ
ْ َ ُ
ُّ
ُ
انلبيون
فيشفع
وإن تك َح َسنَة يُ َضا ِعف َها} «
واملالئكة واملؤمنون ،فيقول اجل َ َّبار :بَقيَ ْ
ت شفاعيت،
ِ
َْ َ ً
َْ
َْ َ ُ
ً
ُ ْ ُ
قد امتحشوا،
فيق ِبض قبضة من انلار ،فيخ ِرج أقواما ِ
فيُلْ َق ْ
نهر بأفواه اجلنة ،يقال هل :ماء احلياة،
يف
ن
و
ٍ
َّ
َْ
َْ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ُ
َّ
محيل السيل،
فينبُتون يف حافتيه كما تنبت ا ِ
حلبة يف ِ
َّ ْ
الصخرة ،وإىل جانب الشجرة،
قد رأيتُموها إىل جانب

فما اكن إىل الشمس منها اكن أخرض ،وما اكن منها
ِّ ِّ
َّ
إىل الظل اكن أبيض ،فيخرجون كأنهم اللؤلؤ ،فيُجعل
يف رقابهم اخل َ َواتيمَ ،
فيدخلون اجلنة ،فيقول أهل
َ
َ
اجلنة :هؤالء ُع َت ُ
قاء الرمحن ،أدخلهم اجلنة بغري ع َم ٍل
َ َّ
خري قدموه ،فيقال هلم :لكم ما رأيتم
عملوه ،وال ٍ
ُ
ومثله معه».

صورت می آئ گا جس می ائہون ئ اےس ئرہیل رمنیہ دنکھا ہو گا اور اہلل ن عایل کےہ گا
کہ می ئمہارا رت ہون۔ لوگ کہی ےگ کہ نو ہی ہمارا رت ہ۔ ا تتیاء ےک سوا اور
ئ
کوئ ھی اہلل ےس تات ئہی کڑے گا۔ اہلل ن عایل فمائ گا :کیا ئمہی کسی انسی نشائ
کا علم ہ جس ےس ئم ا نی رت کو ئرہحران لو؟ وہ کہی ےگ کہ ”شاق“ (نریدیل)۔ اس رپ
عایل ان رنی نریدیل کھول دے گا نو ہ مومں اس ےک شا می شحدہ می گڑ جائ گا۔
اہلل ن ٰ
رصف وہ لوگ تاف رہ جا تی ےگ جو دکھاوے اور شرہت ےک لی اےس شحدہ کیا
ئ
کڑئ ئےھ۔ وہ ھی شحدہ کڑتا رجاہی ےگ لیک ان یک ت رتنھ بخیہ یک رطج (شخت) ہوکڑ رہ
ج
جائ یگ۔ ئررھ ترل رصاظ التا جائ گا اور ہنم یک ن رشت رپ ال کڑ رکھا جائ گا۔ ہم ئ
ئ
ت
آت ئ فماتا وہ اتک رھشلی اور
نروجرھا کہ اے اہلل ےک رسول! رل کیا جری ہ؟ ر
گڑئ یک جگہ ہ ،اس رپ درا تتیان،آنکڑے اور ج رورے ج رورے کا نی ہون ےگ
جں ےک ش اس شعدان جھاری ےک کانون یک رطج جم دار ہون ےگ جو بحد ےک
ب
ج
ع الق می ترائ جائ ہ۔ مومں اس رپ ےس ترلک ھیکیمی ،حیل یک شینیی ےس،
ہوا یک مانید اورنی رقیار عدمہ گھورون اور اونون یک رطج گڑر جا تی ےگ۔ ان می ےس
ض
نعص نو خنچ ش المت بحات ترا جا تی ےگ ،نعص رجمی نو ہون ےگ لیک برچ جا تی ےگ
ش
ج
اور نعص اوتدےھ میہ ہنم می جا گڑنں ےگ۔ ئہان تک کہ آجڑی خص اس رپ ےس
گ
ھشتی ہوئ گڑرے گا۔ ئم لوگ آج کسی جق ےک لی جس رطج مچھ ےس مظالیہ اور
ئ
درجواشت کڑئ ہو اس دن اہلل ےس مومیی اس ےس ھی رتادہ شد ومد ےک شائھ
ن
مظالیہ اور درجواشت کڑنں ےگ۔ جت وہ د کھی ےگ کہ ا نی ئھانون می ےس
ئ
ائہی بحات میل ہ نو وہ کہی ےگ کہ اے ہمارے رت! ہمارے ئھائ ھی
ہمارے شائھ ئمار رپ ھی ئےھ ،ہمارے شائھ رورے ر کھی ئےھ اور ہمارے شائھ
ئ
دوشے (نیک) اعمال کڑئ ئےھ (ان کو ھی دورج ےس بحات عظا فما)۔ جریابحرہ
ئ
عایل فمائ گا کہ جا ٔو اور جس ےک دل می اتک دنیار ےک پاپ ھی ائمان ترا ٔو اےس
اہلل ن ٰ
دورج ےس ن کال لو۔ اور اہلل ان ےک جررہون کو دورج رپ جڑام کڑ دے گا۔ جریابحرہ وہ
ج
ن
آ تی ےگ اور د کھی ےگ کہ نعص لوگ نو ہنممی ا نی ترا ٔون اور آدھی نریدلیون تک
رعقہی۔حہیوہ ئرہحران لی ےگ ائہیدورج ےسن کال لی ےگ۔ئررھوانرسآ تی
ئ
ےگ نو اہلل ان ےس فمائ گا کہ جا ٔو اور جس ےک دل می آدےھ دنیار ےک پاپ ھی
ئ
ائمان ہو اےس ھی ن کال ال ٔو۔ جریابحرہ جں کو وہ ئرہحرا نی ہون ےگ ان کو ن کال لی ےگ۔
ئ
ن
عایل فمائ گا کہ جا ٔو اور جس ےک دل می درہ پاپ ھی
ئررھ وہ وا رس آ تی ےگ نو اہلل ن ٰ
ئ
ائمان ہو اےس ھی ن کال ال ٔو۔ جریابحرہ وہ جش ئرہحران ترا تی ےگ اےس ن کال ال تی ےگ۔”
انو شعید رضی اہلل عیہ ئ کہا کہ اگڑ ئممیی نصدنق ئہی کڑئ نو ن آن ت رپھو[ :ا َن
ن ْظ ِ
ِ
ئ
عایل درہ پاپ ھی کسی رپ
اہلل ال َ ل ُم ِمی ْف َ
ک ج َ َسی َ ًہ نُصَاعق ْہَا] پجمہ’’ :اہلل ن ٰ
َال د ََرہٍّ وا ْن َت ُ
َ
ی
ن
ک
ن
ہ
ئ
ظلم ی کڑ تا۔ اگڑ یک ہ نو اےس پھا کڑ ی گیا کڑ دنیا ہ۔‘‘ اس ےک ن عد ا تتیاء،
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ف سی اور مومیی شفاعت کڑنں ےگاور اہلل ن عایل کا ارشاد ہو گا کہ ات میی
م
گن
عایل دورج ےس اتک ھی ئرھ کڑ ےل کڑ ا نش
شفاعت تاف رہ ی ہ۔ جریابحرہ اہلل ن ٰ
ج
لوگون کو ن کاےل گا جو ھلس کڑ کو تلہ ہو جےک ہون ےگ۔ ائہی جیت ےک کیارون رپ
موجود اتک ئرہ می دال دتا جائ گا جش آت جیات کہا جا تا ہ۔ ن لوگ اس ےک
کیارے اس رطج پ و تارہ ہو جا تی ےگ جس رطج سی الت ےک کورے کڑک ت ےس
سیہ ائرھ آ تا ہ۔ ئم ئ ن میظ کسی جریان ےک تا کسی درجت ےک کیارے دنکھا ہو
وت رپئ رہنی ہ اس رپ سیا ائرھ تا ہ اور جس جےص رپ
گا کہ اس ےک جس جےص رپ دھ ر

شان ہو تا ہ وہ روکھا رہ جا تا ہ۔ جت وہ ن کلی ےگ نو نون لگی ےگ ج تش موئ
ہون۔ ان یک گڑدنون رپ مرہنں لگا دی جا تی ےگ (کہ ن اہلل ےک آراد کڑدہ ہی)۔ ئررھ
ائہی جیت می داجل کڑ دتا جائ گا۔ اہل جیت کہی ےگ :ن "عیفاء الڑجمں" (اہلل

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل ُ
َّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم :هل
بعض الصحابة
نرى َّ
ربنا يوم القيامة؟ فقال هلم انليب صىل اهلل عليه

وسلم :نعم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون
الشمس يف منتصف انلهار والقمر يللة ابلدر من غري
ازدحام وال منازعة ،والتشبيه إنما وقع يف الوضوح

وزوال الشك واملشقة واالختالف ،فهو تشبية للرؤية
بالرؤية ال للمريئ باملريئ .وهذه الرؤية غري الرؤية اليت

يه ثواب لألويلاء وكرامة هلم يف اجلنة؛ إذ هذه للتميزي
بني َمن عبد اهلل وبني من عبد غريه .ثم أخرب رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة:

من اكن يعبد شيئا من دون اهلل فليتبعه ،ويف رواية
صحيحة :أن اهلل هو اذلي ينادي سبحانه ،فيُجمع من
اكن يعبد األصنام من دون اهلل ُ
ويقذفون يف نار
ً
مطيعا
جهنم .فال يبىق إال من اكن يعبد اهلل سواء اكن

أو اعصيًا وبعض بقايا قليلة من يهود ونصارى ،وأما
ُ ُّ
ُ
وجلهم فقد ذهب بهم مع أوثانهم إىل جهنم،
معظمهم
ُ
ويؤىت جبهنم تعرض ىلع انلاس يف ذلك املوقف كأنها

**

ےک آراد کڑدہ لوگ) ہی۔ ائہون ئ ن نو کوئ عمل کیا ئھا اور ن ہی کوئ نییک آےگ
ئ
ئھن ئ
چی ھی لیک اہلل ئ ئررھ ھی ائہی جیت می داجل کڑ دتا۔ ان ےس کہا جائ گا کہ ئم
ئ
جو کچرھ دنکھ رہ ہو وہ شت ئمہارا ہ اور انیا ہی اس ےک شائھ رمتد ھی ہ۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

نع ض
حان کڑام رضی اہلل عہم ئ ننی ﷺ ےس سوال کیا کہ“ :کیا ہم رور قیامت
ص ٔ
نک
آت ﷺ ئ ان ےس فماتا کہ اہن۔ ئم ا نی رت کو
اہلل ن عایل کو د ھی ےگ؟۔” ر
تالکل ا نش ہی دنکھو ےگ جتش عی دوئررہ ےک وق ت سورج کو اور ج رودھونں یک رات
م
کمل رجاتد کو نعی کسی ئھی اور دھکم ن ریل ےک دنکھ لتی ہو۔ نشتیہ وضاجت اور اس
می کسی قسم ےک شک ،م شقت اوراجی الف ن ہوئ می ہ۔ ن دنکھی یک نشتیہ
نک
نک
دنکھی ےک شائھ ہ ،د ھی جائ وایل ےس یک نشتیہ د ھی جائ وایل ےس ےک
شائھ ئھی ہ۔ ن رون ت اس رون ت ےک ع الوہ ہ جو اہلل ےک اولیاء کو جیت می
نطور نوات اور ارعار ےک عظا ہویگ۔ کیو تکہ ن رون ت ان لوگون ےک درمیان فق

کڑئ ےک لی ہ حہون ئ اہلل یک عیادت یک اور حہون ئ اس ےک ع الوہ یک
عیادت یک۔ ئررھ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ قیامت ےک دن اتک اع الن کڑئ واال
رب
ن رکار کڑ کےہ گا کہ جو اہلل ےک سوا کسی اور ےس یک عیادت کڑ تا ئھا وہ اس ےک یچےھ ہو
ض
ےل۔ اتک خنچ روان ت می ہ کہ:جود اہلل ن عایل ہی ن تدا دے گا۔ جریابح رہ جو لوگ اہلل
ج
کو رجھور کڑ نون یک نروجا کڑئ ئےھ ائہی اکھا کڑ ےک ہنم می ئرھتیک دتا جائ گا اور
رصف وہی لوگ تاف رہ جا تی ےگ جو اہلل یک عیادت کڑئ ئےھ ،رجاہ وہ فمانیدار
ئ
ہون تا تافمان ،اور ئہود و نصاری می ےس کچرھ تاف ماتدہ لوگ ھی ہون ےگ۔ التیہ ان
ج
میےسرتادہ پ کونوان ےکمعیودون ےک شائھ ہنم ےکتراسےلجاتاجائگا۔ئررھ
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رساب ،فيجاء بايلهود ،فيقال هلمَ :من كنتم تعبدون؟
َّ
ُ
ير َ
نعبد ُع َز َ
ابن اهلل .فيقال هلم :كذبتم يف
قالوا :كنا
ير ُ
قولكمُ :ع َز ُ
ابن اهلل؛ فإن اهلل لم يتخذ زوجة وال
ً
ودلا ،ثم يقال هلم :فماذا تريدون؟ فيقولون :نريد أن
نرشب .وقد صار أول مطلبهم املاء؛ ألنه يف ذلك

املوقف يشتد الظمأ تلوايل الكربات ،وترادف
ِّ
الشدائد املهوالت ،وقد ُمثلت هلم جهنم كأنها ماء،

فيقال هلم :اذهبوا إىل ما ترون وتظنونه ماء ،فارشبوا.
ً
فيذهبون فيجدون جهنم يكرس بعضها بعضا؛ لشدة

اتقادها وتالطم أمواج هلبها فيتساقطون فيها ،ومثل
َ
ذلك يقال للنصارى بعدهم .حىت إذا لم يبْق إال َمن
اكن يعبد َ
اهلل من مطيع واعص ،فيقال هلم ما

يوقفكم هذا املوقف وقد ذهب انلاس؟ فيقولون:
فارقنا انلاس يف ادلنيا وحنن ايلوم أحوج إىل

مفارقتهم؛ وذلك ألنهم عصوا اهلل وخالفوا أمره،
ً
ً
فعاديناهم ذللك ،بغضا هلم يف اهلل ،وإيثارا لطاعة
ربنا ،وحنن ننتظر ربنا اذلي كنا نعبده يف ادلنيا،

فيأتيهم اهلل تعاىل يف صورة غري الصورة اليت رأو فيها

أول مرة ،ويف هذا بيان رصيح أنهم قد رأوه يف صورة
عرفوه فيها ،قبل أن يأتيهم هذه املرة ،وال يصح تأويل
الصورة ،بل َيب اإليمان بها من غري تكييف وال

تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل .فإذا أتاهم اهلل
تعاىل قال هلم :أنا ربكم .فيقولون :أنت ربناً ،
فرحا

ً
واستبشارا ،وعند ذلك ال يكلمه سبحانه إال
بذلك
ٌ
األنبياء ،فيقول اهلل هلم :هل بينكم وبينه آية

تعرفونه بها؟ فيقولون :الساق .فيكشف سبحانه عن

ساقه فيعرفه املؤمنون بذلك فيسجدون هل ،وأما
املنافقون اذلين يراءون انلاس بعبادتهمُ ،
فمنعوا من
ً
ً
ُ
وجعلت ظهورهم طبقا واحدا ،ال
السجود،
يستطيعون االحنناء ،وال السجود؛ ألنهم ما اكنوا يف

احلقيقة يسجدون هلل يف ادلنيا ،وإنما اكنوا يسجدون

ألغراضهم ادلنيوية .فيف ذلك إثبات الساق صفة هلل
ً
تعاىل ،ويكون هذا احلديث وحنوه تفسريا لقوهل
ََْ ُ ْ
الس ُ
ك َش ُف َعن َساق َو ُي ْد َع ْو َن إ َىل ُّ
جو ِد
تعاىل{ :يوم ي
ِ
ٍ
َ َْ َ ُ َ
فال يست ِطيعون} وتفسري الساق يف هذا املوضع بالشدة

ج
اس جگہ ہنم کو ال کڑ لوگون ےک شا می تترس کیا جائ گا اور وہ نون لےگ یگ جتششات
ہو تا ہ۔ ئررھ ئہودنون کو التا جائ گا اور ان ےس نروجرھا جائ گا :ئم کس یک عیادت
کڑئ ئےھ؟ وہ جوات دنں ےگ :ہم اہلل ےک تتی رعپ (علیہ الش الم) یک عیادت
کڑئ ئےھ۔ ان کو جوات مےل گا کہ ئم جھوت کہی ہو کہ رعپ علیہ الش الم اہلل ےک تتی
ہی۔ اہلل یک ن کوئ نوی ہ اور ن ہی کوئ اوالد۔ ئررھ ان ےس نروجرھا جائ گا کہ ئم کیا

رجا ہی ہو؟وہ کہی ےگ کہ ہم تتریا رجا ہی ہی۔ ان کا شت ےس ئرہ ال مظالیہ ترائ کا ہوگا۔
ئ آئ وایل رپنشانون اور کھں رماجل اور ہولیاکیون یک وج
ئ در ر
کیو تکہ اس جگہ ر
ج
ےس شخت نریاس لےگ یگ۔ ہنم ان کو ا نش دکھائ دے یگ جتش ترائ ہو۔ ان ےس کہا
ش
جائ گا :جو ئمہی دکھائ دے راہ ہ اور جش ئم ترائ مچھ رہ ہو اس یک رطف جا ٔو
ج
اور رئ لو۔ وہ واہن جا تی ےگ نو ہنم کو ترا تی ےگ جو ان رنی جڑارت یک شدت اور ش علہ رئ
آت ہی کو کھائ جا رہی ہو یگ۔ نرس وہ لوگ اس می گڑ جا تی
یک وج ےس جود ا نی ر
ئ
ےگ۔ ان ےک ن عد اشی رطج نصاری کو ھی کہا جائ گا۔ ئہان تک کہ جت رصف اہلل
م
یک عیادت کڑئ واےل طیع اور گیاہ گار تاف رہ جا تی ےگ نو ان ےس کہا جائ گا کہ
ئم کو کس جری ئ اس جگہ روک رکھا ہ ،جت کہ لوگ جا جےک ہی؟ وہ کہی ےگ :ہم

ئ دنیا می اس وق ت ان لوگون ےس کیارہ کسی یک جت کہ ہمی ان یک ئہت رتادہ
ئ
رصورت ھی۔ کیو تکہ ان لوگون ئ اہلل یک تافمائ اور اس ےک اجکامات یک محالقت
ش
یک۔ جریابحرہ ہم ئ اہلل یک جارط ان ےس نفت کڑےک ان یک د منی مول یل اور ا نی
رت یک اظاعت گڑاری کو مفدم رکھا (ئررھ آج ئھ ال ہم ان ےس الگ کیون ن رہی؟!)۔
ات ہم ا نی اس رت ےک انظار می ہی جس یک ہم دنیا می عیادت کیا کڑئ
ئ
عایل ان ےک شا می اس صورت ےک بحائ کسی اور صورت می آئ
ےھ۔ نو اہلل ن ٰ
گا جس می ائہون ئ ئرہیل تار اےس دنکھا ئھا۔ اس می اس تات یک ضاف وضاجت
ہ کہ اس دق عہ آئ ےس ئہےل ہی وہ اہلل کو انسی صورت می دنکھ جےک ئےھ جس می
ائہون ئ اےس ئرہحران لیا ئھا۔ صورت یک تاوتل کڑتا درشت ئہی ہ۔ تلکہ نعی کسی
ئم
نع
تکتیف و تیل اور نیا کسی بجنف و طیل ےک اس رپ ائمان التا واجت ہ۔ جت
اہلل ن عایل ان ےک تراس آئ گا نو کےہ گا :می ئمہارا رت ہون۔ وہ اس رپ جوس اور
مشور ہوئ ہوئ کہی ےگ کہ نو ہی ہمارا رت ہ۔ اس وق ت اہلل ن عایل ےس
رصف ا تتیاء ہی ک الم کڑ شکی ےگ۔ اہلل ن عایل ان ےس فمائ گا :کیا ئمہارے اور
ئمہارے رت ےک ماتی کوئ انسی ع المت ہ جس ےس ئم اےس ئ رہحران شکو؟ وہ کہی
ےگ کہ ن ع المت نریدیل ہ۔ اس رپ اہلل ن عایل ا نی نریدیل کھول دے گا اور اس ےس
عایل کو ئرہحران کڑ اس ےک شا می شحدہ رپ ہو جا تی ےگ۔ جت کہ
مومیی اہلل سحان و ن ٰ
میاقفی جو لوگون کو دکھائ ےک لی عیادت کیا کڑئ ئےھ ،ائہی شحدہ کڑئ ےس
روک دتا جائ گا اور ان یک ت رتنھ کو اتک ط شت نیادتا جائ گا( ،جس یک وج ےس) وہ ن
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أو الكرب مرجوح ،وَيب مع ذلك إثبات صفة الساق
هلل تعاىل من السنة ،وداللة اآلية ىلع الصفة هو
الراجح واألصح ،وذلك من غري تكييف وال تمثيل

ومن غري حتريف وال تعطيل .ثم يؤىت بالرصاط،
فيُجعل يف وسط جهنم ،وهذا الرصاط ال تستمسك
فيه األقدام ،وال تثبت ،وىلع هذا الرصاط خطاطيف،
وهو احلديدة املعقوفة املحددة؛ ألجل أن تمسك من

أريد خطفه بها ،فيه قريبة من اللكوب ،وىلع الرصاط
ً
أيضا أشواك غليظة عريضة ،يمر انلاس ىلع هذا

الرصاط ىلع قدر إيمانهم وأعماهلم ،فمن اكن إيمانه
ً
ً
ً
اكمال ،وعمله صاحلا خالصا هلل ،فإنه يمر من فوق

جهنم لكمح ابلرص ،ومن اكن دون ذلك يكون مروره
ُ
حبسب إيمانه وعمله ،كما ف ِّصل ذلك يف احلديث،
ُ ِّ
ومثل بالربق ،والريح ،إىل آخره .واملارون ىلع الرصاط
َّ
أربعة أصناف :األول :انلايج املسلم من األذى،
وهؤالء يتفاوتون يف رسعة املرور عليه كما سبق.
واثلاين :انلايج املخدوش ،واخلدش هو اجلرح
اخلفيف ،يعين :أنه أصابه من لفح جهنم ،أو أصابته

الالكيلب واخلطاطيف اليت ىلع الرصاط خبدوش.

واثلالث :املكدوس يف انلار ،امللىق فيها بقوة .والرابع:
ً
اذلي يُسحب ىلع الرصاط سحبا قد عجزت أعماهل
عن محله .ثم قال صىل اهلل عليه وسلم« :فما أنتم
بأشد يل مناشدة يف احلق قد تبني لكم ،من املؤمن

يومئذ للجبار» هذا من كرم اهلل ،ورمحته ،حيث أذن

لعباده املؤمنني يف مناشدته وطلب عفوه عن إخوانهم
ُ
اذلين ألقوا يف انلار ،بسبب جرائمهم اليت اكنوا
َ ْ
يبارزون بها ربهم ،ومع ذلك أهلم املؤمنني اذلين جنوا
من عذاب انلار وهول الرصاط ،أهلمهم مناشدته،

والشفاعة فيهم ،وأذن هلم يف ذلك؛ رمحة منه هلم

تبارك وتعاىل« .يقولون :ربنا إخواننا اذلين اكنوا
يصلون معنا ،ويصومون معنا ،ويعملون معنا» مفهوم
هذا أن اذلين ال يصلون مع املسلمني ،وال يصومون
معهم ،ال يشفعون فيهم ،وال يناشدون ربهم فيهم.

وهو يدل ىلع أن هؤالء اذلين وقعت مناشدة املؤمنني

لربهم فيهم اكنوا مؤمنني ،موحدين؛ لقوهلم« :إخواننا

جھک شکی ےگ اور ن ہی شحدہ کڑ شکی ےگ۔ کیو تکہ دنیا می وہ لوگ درجقیقت اہلل
م
ن عایل ےک لی شحدے ئہی کڑئ ئےھ تلکہ خص ا نی دنیاوی مفاضد ےک لی

شحدے کیا کڑئ ئےھ۔ اس ےس ن تات تان ت ہوئ ہ کہ "شاق" (نریدیل) اہلل
عایل ےک اس
عایل یک اتک صقت ہ۔ ن جدن ت اور اس رطج یک دنگڑ اجادن ت اہلل ن ٰ
ن ٰ
ع ِ ل ُسخ ِ ن َ ْش تَطیعِ
ن
ف عَں َش ٍّ
ون]۔
اق َوتُ ْد َو ْ َن ا َیل ا ُود ق َال
فمان یک قسی ہی کہ[ :ن َو ْ َم نُک ْش َ ُ
ُ َ
پجمہ’’ :جس دن نریدیل کھویل جائ یگ اور ائہی شحدہ کڑئ کو کہا جائ گا نو وہ ن کڑ
ش
شکی ےگ۔‘‘ اس مفام رپ "شاق" یک نقسی خنی اور رپنشائ ےک شائھ کڑتا رمجوج

ہ۔ اور اس ےک شائھ شائھ جدن ت یک نیا رپ"شاق" یکصقتکواہلل ےک لی تان ت
ض
کڑتا واجت ہ۔ صقت رپ ہی آن ت یک دالل ت را جچ اور خنچ پنں ہ،اوراےس نعی
ئم
نع
تکتیف و تیل اور نعی کسی بجنف و طیل ےک مانیا ہ۔ ئررھ ان کو ترل رصاظ رپ التا
ج
جائ گا جش ہنم ےک درمیان می رکھ دتا جائ گا۔ اس ترل رپ ترا ٔون ئھرہ ئہی ترا تی
ےگ اور ن جم شکی ےگ۔ اس رپ آنکڑے لےگ ہون ےگ نعنی جم دار اور نی لوہ

ےک کا نی تاکہ حہی اجرک لتیا ہو ائہی ان ےک درن عہ اجرک لیا جا شےک۔ ن جمیدہ
ئ
کھو تتیون ےس ملی جلی ہون ےگ۔ ترل رپ موئ اور ج رورے جتی کا نی ھی ہون
ےگ۔ لوگ اس ترل رپ ےس ا نی ائمان اور اعمال ےک لحاظ ےس گڑرنں ےگ۔ جس کا
ع
جہ
ل
اوپ ےس
ائمان کامل ہوگا اور مل ضا چ جالص اہلل یک رضا ےک لی ہو گا وہ نم ےک ر
ج
ترلک ھیکی می گڑر جائ گا۔ جو اس ےس کمی ہوگا اس کا گڑرتا اس ےک ائ مان اور
ن
عمل ےک لحاظ ےس ہوگا جتشا کہ اس یک قصیل جدن ت می نیان یک گنی ہ اور ان ےک
ب
گڑرئ یک کیقیات کو حیل اور ہوا وعیہ ےکشائھ نشتیہ دی گنی ہ۔ ترل رپ ےس
گڑرئ واےل رجار قسم ےک لوگ ہون ےگ :اول :نعی کسی ن کلیف ےک بحات ترا
جائ واےل۔ ن وہ لوگ ہی جں ےک گڑرئ یک رقیار اتک دوشے ےس مخیلف ہو

یگ جتشا کہ ئہےل نیان ہو ج رکا ہ۔ دوم :رجمی ہو کڑ بحات ترائ واےل۔ “الحدس”
ج
ہلےک رجم کو کہی ہی۔ نعنی ہنم یک ت رتس ائہی ئہن رےح یگ تا ئررھ وہ ترل رپ نصت کھو تتیون اور
ج
آنکڑون یک رد می آ جا تی ےگ۔ سوم :ہنم می ربچ دئ جائ واےل جو رور ےس

اس می جا گڑنں ےگ۔ جرہارم :جو گھ شت گھ شت کڑ ترل رپ ےس گڑرنں ےگ اور ان ےک
آت
اعمال (ا نی کرمور ہون ےگ کہ)ان کا نوجھ ائھائ ےس قارص ہون ےگ۔ ئررھ ر
ﷺ ئ فماتا’’ :ئم لوگ آج کسی جق ےک لی جس رطج مچھ ےس مظالیہ اور
ئ
درجواشت کڑئ ہو اس دن مومیی اہلل ےس اس ےس ھی رتادہ شد و مد ےک شائھ
مظالیہ اور درجواشت کڑنں ےگ۔” ن اہلل کا جصوضی کڑم اور رجمت ہ کہ وہ ا نی

عایل ےس
مومں نیدون کو اجارت دے گا کہ وہ ا نی ان ئھانون یک تان ت اہلل ن ٰ
فمانس کڑنں اور ائہی معاف کڑئ یک درجواشت کڑنں ،حہی ان ےک ان جڑائم
ج
ےک شتت ہنم می دال دتا گیا ہوگا جں کا ارن کات وہ ا نی رت یک محالقت می کڑئ
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اكنوا يصلون معنا ،ويصومون معنا» ،ولكن
ارتكبوا بعض املآثم ،اليت أوجبت هلم دخول انلار.

ويف هذا رد ىلع طائفتني ضاتلني :اخلوارج ،واملعزتلة،
يف قوهلم :إن من دخل انلار ال خيرج منها ،وإن

صاحب الكبرية يف انلار .فيقول اهلل تعاىل هلم :اذهبوا،
ُ
فمن وجدتم يف قلبه مقدار ِدينار من إيمان فأخرجوه
ُ
وحيَ ِّر ُم ُ
اهلل ىلع انلار أن تأكل وجوههم،
من انلار،
فيأتونهم فيجدون بعضهم قد أخذته انلار إىل قد ِمه،
ْ
َْ
وبعضهم إىل أنصاف ساقيه ،فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا
ُ
منهم ،ثم يعودون ،فيقول اهلل هلم :اذهبوا َ
فمن وجدتم

يف قلبه مقدار نصف دينار من إيمان فأخرجوه من
ْ
انلار ،فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا منهم ،ثم يعودون ،فيقول:
اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه مقدار ذرة من إيمان
ْ
فأخرجوه ،فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا منهم ،وعند ذلك قال
َّ
ْ ُ ِّ
{إن َ
اهلل
أبو سعيد اخلدري :فإن لم ت َصدقوين فاقرءوا:
ً
ْ
َْ َ َ
ْ َ ُ
َْ
ال يظ ِل ُم ِمثقال ذ َّر ٍة وإن تك َح َسنَة يُ َضا ِعف َها}
واستشهاد أيب سعيد باآلية ظاهر يف أن العبد إذا اكن

معه مثقال ذرة من إيمان ،فإن اهلل يضاعفه هل،

فينجيه بسببه .ثم قال« :فيشفع انلبيون ،واملالئكة،

واملؤمنون» وهذا رصيح يف أن هؤالء األقسام اثلالثة
يشفعون ،ولكن َيب أن يُعلم أن شفاعة أي شافع،
ال تقع إال بعد أن يأذن اهلل فيها ،كما تقدم يف
مناشدتهم ربهم وسؤاهلم إياه ،ثم يأذن هلم فيقول:

اذهبوا فمن وجدتم ،إىل آخره .قوهل« :فيقول اجلبار:

بقيت شفاعيت ،فيقبض قبضة من انلار ،فيخرج
ً
أقواما قد امتحشوا» واملراد بشفاعته تعاىل رمحته
هلؤالء املعذبني ،فيخرجهم من انلار .قوهل« :فيقبض

قبضة» فيه إثبات القبض هلل تعاىل ،وكم يف كتاب اهلل
تعاىل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم من نص يثبت
ِّ
املحرفني
ايلد والقبضة ،ولكن أهل اتلأويل الفاسد
يأبون قبول ذلك ،واإليمان به ،وسوف يعلمون أن
احلق ما قاهل اهلل وقاهل رسوهل ،وأنهم قد ضلوا السبيل

يف هذا ابلاب .فيقبض سبحانه قبضة من انلار،
ً
فيخرج أقواما قد احرتقوا وصاروا فحما ،قوهل:
«فيُلْ َق ْ
نهر بأفواه اجلنة ،يقال هل :ماء احلياة،
يف
ن
و
ٍ

عایل ان لوگون ےک دلون می جو دورج ےک عدات اور ترل
رہ۔ اس ےک تاوجود اہلل ن ٰ
رصاظ یک ہولیایک ےس بحات ترا گی ہونےگ ن تات دال دے گا کہ وہ ان ےک جق می
اس ےس درجواشت کڑنں اور ان ےک لی شفاعت کڑنں۔ اہلل ن عایل ان رپ ان رنی

رجمت یک تدول ت ائہی اس یک اجارت دے گا۔ ’’اے ہمارے رت! ہمارے
ئ
ئھائ ھی ہمارے شائھ ئمار رپ ھی ئےھ ،ہمارے شائھ رورے ر کھی ئےھ اور
ئ
ہمارے شائھ دوشے (نیک) اعمال کڑئ ئےھ (ان کو ھی دورج ےس بحات
عظا فما)۔” اس کا مقہوم محالف ن ن کلیا ہ کہ جو لوگ مشلمانون ےک شائھ ئمارنں
ئہی رپ ھی اور ان ےک شائھ رورے ئہی ر کھی وہ ان ےک جق می شفاعت ئہی
کڑنں ےگ اور ن ہی ان ےک لی ا نی رت ےک جصور درجواشت گڑارنں ےگ۔ اس
ےس ن معلوم ہو تا ہ کہ ن لوگ جں ےک جق می مومں لوگ ا نی رت ےس
ئ
درجواشت کڑنں ےگ وہ ھی مومں اور موجد ہون ےگ۔ کیو تکہ ان کا کہیا ہ:
ئ
“ہمارے ئھائ ھی جو ہمارے شائھ ئمار رپ ھی ئےھ ،ہمارے شائھ رورے ر کھی
ج
ئےھ۔” تاہم ائہون ئ نعص گیاہون کا ارن کات کیا جں یک وج ےس وہ ہنم ےک
مس
نخق ئھرہے۔ اس می جوارج اور معیلہ ےک دو گرماہ گڑوہون کا رد ہ جو کہی ہی
ج
کہ جو ہنم می جرال جائ گا وہ اس می ےس ئہی ن کےل گا اور ن کہ گیاہِ کتیہ کا رمنکت
ش ئ
رصور دورج می جائ گا۔ اہلل ن عایل ان ےس فمائ گا :جاؤ اور جو خص ھی ئمہی
ج
انشا مےل جس ےک دل می اتک دنیار ےک پاپ ائمان ہو اےس ہنم ےس ن کال ال ٔو۔ اہلل

ن عایل ان ےک جررہون کو آگ رپ جڑام کڑ دے گا تا کہ وہ ان ےک جررہون کو ن ج الئ۔
ن
جریابحرہ وہ آ تی ےگ نو د کھی ےگ کہ ان می ےس نعص ےک ترا ٔون تک اور نعص یک
ئ
نریدلیون ےک نصف تک آگ رہنرچ رہی ہ۔ وہ ان می ےس جں کو ئرہحران ترا تی ےگ
ن
ائہی ن کال لی ےگ۔ ئررھ جت وا رس آ تی ےگ نو اہلل ن عایل ان ےس فمائ گا :جاؤ
ئ
ئ ج
اور جس ےک دل می ئم نصف دنیار ےک پاپ ھی ائمان ترا ٔو اےس ھی ہنم ےس ن کال
ال ٔو۔ جریابحرہ جں کو وہ ئرہحران شکی ےگ ائہی ن کال لی ےگ۔ ئررھ جت لوت کڑ آ تی
ئ
ےگ نو اہلل ن عایل ان ےس فمائ گا :جا ٔو اور جس ےک دل می ئمہی درہ پاپ ھی
ئ
ائمان مےل اےس ھی ن کال ال ٔو۔ جریابحرہ جش وہ ئ رہحران ترا تی ےگ ن کال ال تی ےگ۔ انو
شعید جدری رضی اہلل عیہ ئ فماتا کہ اگڑ ئم میی تات یک نصدنق ئہی کڑئ نو ن
ن ْظ ِ
ِ
ل
ن
ک ج َ َسی َ ًہ نُصَاعق ْہَا]۔ (پجمہ :اہلل درہ
اہلل ال َ ل ُم ِمی ْف َ
َال د ََرہٍّ وا ْن َت ُ
آ ت رپھ و[ :ا َن َ
ئ
پاپ ھیظلمئہی کڑ تااوراگڑاتکنییک ہونواسکانوات کنیگیاہ پھاکڑدنیاہ۔) انو
شعید رضی اہلل عیہ کا اس آن ت کو اشتسہاد ےک طور رپ ت رتس کڑئ کا مقصد ن نیان کڑتا
ئ
ئھا کہ نیدے ےک تراس درہ پاپ ھی اگڑ ائمان ہو نو اہلل اےس کنی گیا پھا کڑ دنیا ہ اور
آت ﷺ ئ فماتا’’ :اس ےک
اےس اس یک وج ےس بحات دے دنیا ہ۔ ئررھ ر
ن عد ا تتیاء ،ف سی اور مومیی شفاعت کڑنں ےگ۔‘‘ اس می اس تات کا رصاجت
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فينبتون يف حافتيه» أي :فيُطرحون يف نهر بأطراف
اجلنة يُعرف بماء احلياة ،أي املاء اذلي حييي من

انغمس فيه ،وعند ذلك تنبت حلومهم وأبصارهم

وعظامهم اليت احرتقت يف انلار جبانب هذا انلهر،

قوهل« :كما تنبت احلبة يف محيل السيل ،قد رأيتموها
إىل جانب الصخرة ،وإىل جانب الشجرة ،فما اكن إىل
الشمس منها اكن أخرض ،وما اكن إىل الظل اكن

أبيض» يعين بذلك :رسعة خروج حلومهم؛ ألن انلبت
يف محيل السيل  -كما ذكر  -خيرج برسعة ،وهلذا
يكون من جانب الظل أبيض ،ومن جانب الشمس

أخرض ،وذلك لضعفه ورقته ،وال يلزم أن يكون
نبتهم كذلك  -كما قاهل بعضهم :بأن اذلي من جانب
اجلنة يكون أبيض ،واذلي من جانب انلار يكون

أخرض  -بل املراد تشبيههم بانلبت املذكور يف رسعة
خروجه ،ورقته ،وذللك قال« :فيخرجون كأنهم
اللؤلؤ» يعين :يف صفاء برشتهم ،وحسنها .قوهل:

«فيجعل يف رقابهم اخلواتيم» وهذه اخلواتيم يكتب

فيها« :عتقاء الرمحن من انلار» كما ذكر يف الرواية
األخرى .قوهل« :فيدخلون اجلنة ،فيقول أهل اجلنة:

ےک شائھ نیان ہ کہ ن تتیون شفاعت کڑنں ےگ۔ تاہم ن تات جان لتیا رصوری
ئ
ہ کہ کسی ھی شفارشی یک شفاعت اہلل یک اجارت ےک ن عد ہی ہویگ جتشا کہ ئہےل گڑر ج رکا

کہ مومیی ئ اس وقت ا نی رت ےس درجواشت یک اور اس ےس سوال کیا،نت
گ
ائہی اس یک اجارت دی نی۔ ئررھ اہلل ئ ان کو اجارت د نی ہوئ فماتا’’ :جاؤ
ئ
ل
آت ﷺ ئ فماتا’’ :ئررھ اہلل ن عایل کا ارشاد
اور جو مہی مےل اےس ن کال ال ٔو۔ا چ۔ ر
م
گن
عایل دورج ےس اتک ھی
ہو گا کہ ات میی شفاعت تاف رہ ی ہ۔ جریابحرہ اہلل ن ٰ
ج
ئرھے گا اور ا نش لوگون کو ن کال کڑ تاہ ےل آئ گا جو ھلس کڑکو تلہ ہو جےک ہون
عایل یک شفاعت ےس رماد اس کا ان عدات می متی ال لوگون رپ رجم کڑتا
ےگ۔‘‘ اہلل ن ٰ
م
ج
ہن
آت ﷺ ئفماتا“ :اہلل اتک ھی
ہ۔ جریابحرہ اہلل ائہی م ےس ن کال ےل گا۔ ر
م
ئرھے گا۔” اس می اہلل ن عایل ےک لی صق ِ
ت قیص ( ھی ئرھتا) کا نیان ہ۔ اہلل
م
یک کیات اور رسول اہلل یک اجادن ت می کتی ہی ا نش نصوص ہی جں ےس اہئھ اور ھی
کا انیات ہو تا ہ۔ لیک تاوتل و بجنف کڑئ واےل تدعقیدہ لوگ اےس قیول
کڑئاوراس رپ ائمان الئےس ان کاریہی۔ عیفن توہجان لی ےگ کہجقوہی
ئھا جو اہلل اور اس ےک رسول ئ فماتا ئھا اور وہی ئےھ جو راہ راشت ےس ئھیک گی
م
ج
ئےھ۔ ئرہجال اہلل ن عایل ہنم می ےس اتک ھی ئرھے گا اور ا نش لوگون کو تاہ
ج
آت ﷺ ئفماتا’’ :ائہی جیت ےک
ن کاےل گا جو ل کڑ کو تلہ ہو جےک ہون ےگ۔ ر

کیارون رپ موجود اتک ئرہ می دال دتا جائ گا جس کا تام آت جیات ہ۔ وہ اس
ےک کیارون رپ اس رطج پ و تارہ ہو جا تی ےگ۔‘‘ نعنی جیت ےک ارد گڑد موجود اتک

هؤالء عتقاء الرمحن ،أدخلهم اجلنة ،بغري عمل
ً
م
ج
ن
ع
ج
عملوه ،وال خري قدموه» يعين :أنهم لم يعملوا صاحلا ئرہ ی دال دتا جائ گا ش آت جیات کہا جا تا ہ۔ انشا ترائ و ا ی اتدر وظہ
ب
يف ادلنيا ،وإنما معهم أصل اإليمان ،اذلي هو شهادة لگائ واےل کو ج ال خس دنیا ہ۔ اس ئرہ ےک کیارون رپ ان کا جل جائ واال
نک
نک
آت ﷺ ئ فماتا’’ :جس
أن ال هلإ إال اهلل واإليمان برسوهلم .قوهل :فيقال هلم :گوشت ،آ ھی اور ہدتان دوتارہ ےس ل آ تی یگ۔ ر
«لكم ما رأيتم ،ومثله معه» يظهر أنهم يدخلون رطج سی الت ےک نرس ماتدہ کورے کڑک ت ےس سیہ ائرھ آ تا ہ۔ ئم ئ ن میظ
أماكن من اجلنة خايلة ،وهلذا قيل هلم ذلك.

ک
ک
وت
سی جریان ےک تا سی درجت ےک کیارے دنکھا ہو گا کہ اس ےک جس جےص رپ دھ ر
رپئ رہنی ہ اس رپ سیا اگ آ تا ہ اور جس جےص رپ شان ہو تا ہ وہ روکھا رہ جا تا

آت ﷺ کا اس نشتیہ ےس مقصد ن نیان کڑتا ئھا کہ ان کا گوشت ئہتنیی
ہ۔” ر
ےس ن کل آئ گا۔ کیو تکہ جتشا کہ دکڑ ہوا ،سی الت ےک الئ ہوئ کورے کڑک ت رپ
رونیدیگ ئہتنیی ےس ظاہ ہو جائ ہ۔ اشی وج ےس جو جصہ شائ می ہو تا ہ
وت میہو تا ہ وہ شسی ہو تا ہ۔ انشا ان یک ترتیون
وہ روکھا رہ جا تا ہ اور جو دھ ر
ئ
ےک تارک ہوئ یک وج ےس ہو تا ہ۔ اس ےس ن الرم ئہی آ تا کہ واقعیاً وہ ھی
ا نش ہی ن کلی ےگ کہ جو لوگ جیت یک رطف ہون ےگ وہ رو کےھ رہ جا تی ےگ اور جو
ج
ہنم یک رطف ہون ےگ وہ شسی ہون ےگ۔ نعص لوگون ےس ن قول میفول ہ،
تاہم انشا ئہی ہ ،تلکہ ئہان ان کو اس سیے ےک شائھ نشتیہ اس ےکنیی ےس
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آت ﷺ ئ فماتا’’ :وہ ا نش ن کلی
ن کلی اور پاک ت می دی گنی ہ۔ اشی لی ر
ےگ جتش موئ ہون۔‘‘ نعنی ان رنی ظاہی جلد یک صفائ اور جونصورئ یک وج ےس وہ
آت ﷺ ئ فماتا“ :ئررھ ان یک گڑدنون رپ مرہنں
مونون یک مانید نظ آ تی ےگ۔ ر
ج
لگا دی جا تی یگ۔” ان مرہون رپ لکھا ہوگا’’ :رجمں یک رطف ےس ہنم ےس آراد کڑ

آت ﷺئ فماتا’’ :ئررھ وہ جیت می
دہ۔‘‘ جتشا کہ اتک اور روان ت می ہ۔ ر
جےل جا تی ےگ۔ اہل جیت ائہی دنکھ کڑ کہی ےگ :ن رجمں ےک آراد کڑدہ لوگ
ع
ہی۔ائہون ئ کوئ نیک مل ئہی کیا ئھا اور ن ہی کسی ئھ الئ کو آےگ ئھنحا ئھا لیک
ئ
ئررھ ھی اہلل ئ ان کو جیت می داجل کڑ دتا۔” نعنی دنیا می ائہون ئ کوئ نیک کام

ئہی کیا لیک جوہ ِائمان ان ےک تراس ئھا جو کہ رصف اور رصف اہلل ےک معیود پجق
آت ﷺ ئ فماتا کہ ان
ہوئ یک گواہی اور اس ےک رسولون رپ ائمان التا ہ۔ ر
ےس کہا جائ گا’’ :ئم جو کچرھ دنکھ رہ ہو وہ شت ئمہارا ہ اور اس ےک شائھ انیا
ئ
ہی اور ھی ہ۔‘‘ نون لگیا ہ کہ جتش وہ جیت ےک کچرھ جایل مفامات رپ آ تی ےگ
اشی لی ان ےس انشا کہا جائ گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ارون  :أي ال ترضون ً
• ال تُ َض ُّ
أحدا ،وال يرضكم أحد بمنازعة وال جمادلة وال مضايقة وال مزامحة.
ُ ُِّ
ً
صحوا  :يف وقت خلو السماء من السحاب والغيم.
•
ُ
• األوثان  :لك ما ع ِبد من دون اهلل -تعاىل-.
• بر  :هو اذلي يأيت باخلري ويطيع ربه.
• فاجر  :هو املنهمك يف املعايص واملحارم.
ُ
• غ َّربات  :بقايا.

• أهل الكتاب  :ايلهود وانلصارى اذلين هلم كتاب ُم َ َّ
زنل.

• رساب  :هو اذلي تراه نصف انلهار يف األرض اخلايلة املستوية يف احلر الشديد ً
المعا مثل املاء حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه لم َيده شيئًا.
• صاحبة  :زوجة.

• رياء  :لرياه انلاس.
• ُس ْمعة  :ليسمعه انلاس.
َ
ً
طبقا َّ :
الطبَق فِقار الظهر.
•
َ ْ
َ
• ظهري  :وسط.

• مدحضة  :ال يثبت فيه قدم.
• مزلة  :موضع زلل األقدام.

• الكيلب  :آلة حديدية معوجة الرأس يعلق بها الِشء.
• خطاطيف  :هو احلديدة املعقوفة املحددة.
• َح َسكة  :شوكة صلبة.
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• مفلطحة  :واسعة.
َُ
• عقيْفاء  :منعطفة معوجة.
َّ ْ
السعدان  :نبت ذو شوكة.
•
• الطرف  :ملح ابلرص.

• الربق  :ضوء قوي يلمع يف السماء.

• أجاويد  :مجع جواد ،وهو الفرس السابق اجليد.
• الراكب  :اإلبل.
َّ
• ُم َسلم  :حمفوظ.

• خمدوش ُ :م َم َّزق أو جمروح.
• مكدوس  :مرصوع.
• مناشدة  :مطابلة.

• مثقال  :مقدار.
َ
• ذ َّرة  :اذلرة ليس هلا وزن ،ويراد بها ما يرى يف شعاع الشمس ادلاخل يف انلافذة.
َ َ ُ
حشوا  :احرتقوا.
• امت
• أفواه اجلنة  :مفتتح مسالك قصور اجلنة.
ُ
• ماء احلياة  :هو املاء اذلي حيىي من انغمس فيه.

• حافتيه  :جانبيه.
• احل َِّبة  :احلبة -بكرس احلاء -بذور انلبات.
• َمحيل َّ
السيل  :هو ما حيمله السيل من طني وحنوه.
ُ َّ
• اخلواتيم  :أشياء من اذلهب ت َعلق يف أعناقهم اكخلواتيم عالمة يعرفون بها.

فوائد احلديث:
 .1إثبات انلداء هلل تعاىل ،ومعلوم أن انلداء هو رفع الصوت بالالكم ،فهذا ديلل قوي ىلع إثبات تكلم اهلل تعاىل حقيقة.
 .2فيه إثبات رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة للمؤمنني.
ً
ُ
 .3فيه ديلل ىلع أن انلاس يف ذلك ايلوم يكونون ىلع عقائدهم يف ادلنيا؛ ألن هؤالء ايلهود وانلصارى ملا سئلوا عما اكنوا يعبدون قالوا :عزيزا ابن
اهلل ،واملسيح ابن اهلل .فهم ال يزالون يعتقدون أن عزيز ابن اهلل ،وكذلك انلصارى يظنون ذلك يف املسيح.

 .4إثبات اإلتيان وامليجء هلل عز وجل وهما صفتان خربيتان  -من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.
 .5إثبات الصورة هلل تعاىل ويه صفة ذاتية خربية  -من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.

 .6إثبات الساق هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.

 .7اجلبار من األسماء احلسىن.
 .8هذا احلديث ٌّ
نص يف أن اإليمان يف القلوب يتفاضل.
 .9فيه حجة ألهل السنة ىلع املرجئة حيث ُعلم منه دخول طائفة من عصاة املؤمنني انلار؛ إذ مذهب املرجئة أنه ال يرض مع اإليمان معصية ،فال

يدخل العايص انلار.

 .10فيه حجة ىلع املعزتلة حيث دل ىلع عدم َّتليد العايص يف انلار.
 .11إثبات شفاعة انلبيني ،واملالئكة ،واملؤمنني ،ولكن َيب أن يُعلم أن شفاعة أي شافع ،ال تقع إال بعد أن يأذن اهلل فيها.
 .12فيه إثبات القبض هلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين
العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين
القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،لزين ادلين عبد الرمحن بن
أمحد بن رجب احلنبيل ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود وآخرين ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة انلبوية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه-
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 1996م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت .رشح كتاب اتلوحيد من
صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور
أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

الرقم املوحد)8301( :

226

ُ ُ
يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخيل يين اجلنة
َُ ُ
ويباعيدين عن انلار ،قال :لقد سألت عن عظيم
َ
َ
وإنه ليسري ىلع من ي َّرسه اهلل -تعاىل -عليه

 .350احلديث:

**

 .350جدنت:

معاد نں جیل رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ می ئ رعص کیا :اہلل ےک رسول!
م
م
ج
ع
آت چےھ کوئ انشا مل نیا نی ،جو چےھ جیت ےل جائ اور ہنم ےس دور ر کےھ؟
ر
ج
ش
ض
ر
ئ
ل
آت یل اہلل علیہ و م ئ فماتا ” :م ئ اتک ئہت پی تات نرو ھی ہ اور ئ
ر
ش
ع
شک ن مل اس خص ےک لی آشان ہ ،جس ےک لی اہلل آشان کڑ دے۔ ئم

عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا
رسول اهلل أخربين بعمل يُدخلُين اجلنة ُ
ويبَا ِع ُدين عن
ِ ِ
َ
انلار ،قال :لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري ىلع من
ُ
ُ
ترشك به شيئًا،
تعبد اهلل ال
ي َ َّرسه اهلل تعاىل عليه:
َ َ
َ ُ
َ
الزاكة ،وتَ ُ
وتُ ُ
صوم رمضان ،وحت ُّج
قيم الصالة ،وتؤيت
ُّ
َ
ُ
الصوم
ابليت .ثم قال :أال أدلك ىلع أبواب اخلري؟
َ
ُ
َ
اخلطيئة كما يطفئ ُ
انلار،
املاء
ُجنة ،والصدقة تطفئ

اہلل یک عیادت کڑو اور اس کا کسی کو شتک ن ئھرہا ٔو ،ئمار قائم کڑو ،رکاہ دو ،رمصان
ج
ک
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا:
ےک رورے ر ھو اور نت اہلل کا چ کڑو“۔ ئررھ ر
ئ
”کیا می مھی ئھ الئ ےک دروارے (را سی) ن نیا ٔون؟ رورہ دھال ہ ،ضدقہ گیاہ
کو ا نش بچھا دنیا ہ ،جس رطج ترائ آگ کو بچھا تا ہ اور آدھی رات ےک وق ت
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ آن ت ” َبح َ َ
افٰ جُیُوئُہ ُْم عَ ِ
ں
آدمی کا ئمار (ئہحد) رپھیا۔ ئررھ ر
َ
لْ ج ِ
ن َعْملُ
ون“ تک فمائ“۔ (پجمہ :ان یک کڑوتی ا نی نسیون
ا مَصَا ِع“ یک ت الوت ” َ َ
ےس الگ رہنی ہی ،ا نی رت کو جوف اور امید ےک شائھ ن رکارئ ہی اور جو کچرھ ہم
ئ ائھی دے رکھا ہ ،وہ ج ر
ڑج کڑئ ہی۔کوئ نقس ئہی جانیاجو کچرھ ہمئ ان
ک
یک آنکھون یک ئھیدک ان ےک لی نروسیدہ کڑ ر ھی ہ ،جو کچرھ کڑئ ئےھ ن اس کا تدلہ
ئ
آت ضیل اہلل علیہ وشلمئئررھ فماتا” :کیامی مھیدنں یکتتیاد،اس کا شتون
ہ) ر
اور اس یک ج روئ ن نیا دون؟“ می ئ کہا :کیون ئہی؟ اہلل ےک رسول(رصور
آت ضیلاہلل علیہ وشلمئفماتا” :دنں یکتتیاداش المہاور اسکا شتون
نیا نی) ر
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا” :کیا می
ئمار ہ اور اس یک ج روئ جہاد ہ“۔ ئررھ ر
ئ
مھی ان ئمام تانون کا جس جری رپ دارومدار ہ ،وہ ن نیا دون؟“ می ئ کہا :جی
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ان رنی رتان ن رکڑی اور فماتا:
اہن ،اہلل ےک رسول! ئررھ ر
”اےس ا نی قانو می رکھو“ ،می ئ کہا :اہلل ےک ننی! کیا ہم جو کچرھ نو لی ہی ،اس رپ
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا” :ئمھاری مان ئم رپ روئ،
ن رکڑے جا تی ےگ؟ ر
اے معاد! لوگ ان رنی رتانون ےک پ پ ہی یک وج ےس نو اوتدےھ میہ (تا فماتا:ا نی
ج
بھیون ےک تل) ہنم می داےل جا تی ےگ؟“۔

وصالة الرجل يف َجوف الليل ثم تال{ :تتجاىف جنوبهم

عن املضاجع} ...حىت إذا بلغ {يعملون} ثم قال أال
ُ
أخربك برأس األمر وعموده و ِذروة َسنامه؟ قلت :بىل
يا رسول اهلل .قال رأس األمر اإلسالم ،وعموده
ُ
ُ
الصالة ،وذروة َسنامه اجلهاد .ثم قال :أال أخربك

ب ِمالك ذلك لكه؟ قلت :بىل يا رسول اهلل .فأخذ
ُ َّ
بلسانه وقال كف عليك هذا .قلت :يا نيب اهلل ،وإنا
َ َْ َ ُ
كلتك أ ُّمك ،وهل
ملؤاخذون بما نتلكم به؟ فقال :ث ِ
ُ
َ
يك ُّ
انلار ىلع وجوههم (أو قال ىلع
انلاس يف
ب
ِ
ََ
ُ
صائد ألسن ِت ِهم؟.
اخ ِرهم) إال َح
من ِ

**

درجة احلديث :صحيح

م
م
ع
آت چےھ کوئ انشا مل نیا نی ،جو چےھ جیت میےل جائ اور
اہللےکرسول! ر
جہن
آتضیل اہللعلیہوشلمئفماتا":ئمئ اتک ئہت
مےسدورر کےھ؟ ر
ش
ج
ع
پی تات نرو ر ھیہ اورئ شکن مل اس خصےک لی آشانہ ،جس
عایلآشان کڑدے۔
ےک لی اہلل ن ٰ

ض
جدن ت کا درج :خنچ
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املعىن اإلمجايل:

يرشدنا هذا احلديث إىل أن العمل اذلي ينىج من
انلار ويدخل اجلنة هو عبادة اهلل وحده دون من سواه،
مع القيام بما فرض اهلل ىلع العبد من صالة وزاكة

وصوم وحج ،وأن اجلامع لوجوه اخلري صدقة اتلطوع
والصوم واتلهجد يف جوف الليل ،وأن رأس األمر

اإلسالم ،وعموده الصالة ،وأعاله اجلهاد يف سبيل

إعالء لكمة اهلل ،وأن مالك ذلك لكه بأن يمسك
اإلنسان عن الالكم اذلي يفسد هذه األعمال إذا

عملها .فليحذر لك مسلم إذا عمل أعماال صاحلة
أن يطلق لسانه بما ينفعها أو يبطلها؛ فيكون من

أصحاب انلار.

**

اجمایل معنی:

ج
ع
ن جدن ت ہمی اتک ا نش مل یک جان ت رہمائ کڑئ ہ کہ جو آنس ہنم ےس بحات
م
عایل ےک ما سوا کو
دالئ ہوئ جیت ی داجلہ کا شتت نی گا اور وہ ن ہ کہ اہلل ن ٰ
رجھور کڑ رصف اتک اہلل یک عیادت بحاالتا اور شائھ ہی شائھ نیدہ مومں رپ عاتد ہوئ
نع
واےل فانص ،ئمار ،رکاہ ،رورہ اور جچ یک میل کڑتا ،اور(ان فانص ےک ع الوہ)
ش
ئھ الئ یک دنگڑ ئمام صورنون کو م ییتی واےل امور می نفیل ضدقات ،نفیل رورے اور

آدھی رات می رپھی جائ وایل ئمار ئہحد ہی ،اور دنں یک اضل و تتیاد اش الم ہ،
ش
عایل ےک کلمہ کو تلید کڑئ ےک لی اس یک
اس کا تون ئمار ہ اور اس یک ج روئ اہلل ن ٰ
راہ می کیا جائ واالجہاد ہ۔ ان شارے امور کو ا نی قانو می ر کھی واال ارم ن ہ

کہ انشان ،ان ئمام تانون ےس جود کو تار ر کےھ جو ان اعمال کو پتاد کڑد نی ہون جو اس
ئابحام د نی ہی۔ لہدا ہ مشلمان کو ج روکیا رہیا رجا ہی کہ جت اس ئ کچرھ اعمال
ضالحہ کی ہون نواس یک رتان ےس آتا انسی تا تی ضادر ہو رہی ہی جو ان اعمال ےک
ج
لی نقع کا تاعت ہی تا اس کو ضا نع و پتاد کڑئ وایل ہی کہ وہ کہی اہل ہنممی ےس

ہوجائ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > اإلسالم
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• لقد سألت عن عظيم  :عن عمل عظيم ،ألن دخول اجلنة وانلجاة من انلار أمر عظيم جدا ،ألجله أنزل اهلل الكتب ،وأرسل الرسل.
• من يرسه اهلل عليه  :بتوفيقه إىل القيام بالطااعت ىلع ما ينبيغ وترك املنهيات.
• تعبد اهلل  :توحده.

• ىلع أبواب اخلري  :من انلوافل ،ألنه قد دهل ىلع واجبات اإلسالم قبل.
• الصوم  :اإلكثار من نفله ،ألن فرضه مر ذكره قريبا.

• جنة  :بضم اجليم :وقاية لصاحبه من املعايص يف ادلنيا ،ومن انلار يف اآلخرة.

• وصالة الرجل يف جوف الليل  :يعين أنها تطيفء اخلطيئة كذلك ،واملرأة مثل الرجل يف ذلك ،وإنما خص الرجل باذلكر ألن املخاطب وهو السائل
رجل أو لغري ذلك.
• تتجاىف  :تتنىح.

• املضاجع  :مواضع االضطجاع للنوم (املراقد).
• ذروة  :بضم اذلال وكرسها ،الطرف األىلع.
• سنامه َّ :
السنام :ما ارتفع من ظهر اجلمل.

• بمالك ذلك لكه  :بمقصوده ومجاعه ،وما يعتمد عليك .واملالك بكرس امليم وفتحها.
• فأخذ بلسانه  :أمسك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لسان نفسه.
• كف  :احبس.

• ثكلتك  :فقدتك ،ولم يقصد رسول اهلل حقيقة ادلاعء ،بل جرى ذلك ىلع اعدة العرب يف املخاطبات.
• وهل  :استفهام إنكار ،بمعىن انليف.
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• يكب  :بضم الاكف ،يرصع.
• انلاس  :أي أكرثهم.

• حصائد ألسنتهم  :ما يقولونه من الالكم اذلي ال خري فيه؛ ألنه من نتائج وآثار الكمهم.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع العلم ،وهلذا يكرث منهم سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن العلم.
 .2همة معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -حيث لم يسأل عن أمور ادلنيا ،بل عن أمور اآلخرة.
 .3إثبات اجلنة وانلار ،واإليمان بهما أحد أراكن اإليمان الستة.
 .4العمل يدخل اجلنة ويباعد عن انلار ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقره ىلع هذا.
 .5اتلوفيق بيد اهلل -عز وجل ،-فمن يرس عليه اهلداية اهتدى ،ومن لم ييرس عليه ،لم ييرس هل ذلك.
 .6ترتب دخوهل اجلنة ىلع اإلتيان بأراكن اإلسالم اخلمسة ،ويه :اتلوحيد والصالة والزاكة والصيام واحلج.
 .7السؤال اذلي صدر من معاذ -ريض اهلل عنه -سؤال عظيم ،ألنه يف احلقيقة هو رس احلياة والوجود ،فلك موجود يف هذه ادلنيا من بين آدم أو من
ً
ّ
اجلن اغيته إما اجلنة وإما انلار ،فذللك اكن هذا السؤال عظيما.
 .8أىلغ ّ
املهمات وأىلع الواجبات عبادة اهلل وحده الرشيك هل ،أي اتلوحيد.

 .9رمحة اهلل بعباده أن فتح هلم أبواب اخلري يلزتودوا من أسباب األجر ومغفرة اذلنوب.
َ َ ُ ُّ َ َ َ َ
َْ
ْ
َ
ري" ،وهذا من اعدته أنه إذا
 .10فضل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اتلعليم حيث يأيت بما لم يتحمله السؤال لقوهل" :أال أدلك ىلع أبو ِ
اب اخل ِ
دعت احلاجة إىل ذكر يشء يضاف إىل اجلواب أضافه.

 .11فضل اتلقرب بانلوافل بعد أداء الفرائض.
 .12فضل إيثار ما حيبه اهلل ىلع حظ انلفس.
َّ
 .13الصدقة تكفر بها السيئات.

 .14فضل الصالة يف جوف الليل.

 .15استدالل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالقرآن مع أن القرآن أنزل عليه ،لكن القرآن يستدل به ألن الكم اهلل -تعاىل -مقنع للك أحد ،وهلذا
ََ َ َ
اىف ُجنُ ُ
وب ُه ْم) (السجدة :اآلية.)16
تال هذه اآلية( :تتج
 .16الصالة من اإلسالم بمزنلة العمود اذلي تقوم عليه اخليمة ،يذهب اإلسالم بذهابها ،كما تسقط اخليمة بسقوط عمودها.
 .17فضل اجلهاد.

 .18كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل اخلري لكه.
ُ
 .19جواز ادلاعء اذلي ال تقصد حقيقته بل تلأكيد األمر أو اخلرب لقوهل( :ثكلتك أمك يا معاذ).
 .20تشبيهه املعقول باملحسوس يف قوهل( :والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء انلار).

املصادر واملراجع:

اتلحفة الربانية ،إلسماعيل األنصاري ،مكتبة اإلمام الشافيع -الطبعة األوىل1415 .ه1995 -م .اجلامع يف رشح األربعني انلووية  ،د .حممد يرسي  ،دار
اليرس  ،القاهرة  ،ط   1430 ، 3ـه .2009 -اتللخيص املعني ىلع رشح األربعني ،للشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني ،دار الرثيا .األحاديث األربعني
انلووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الرشح املوجز املفيد .املؤلف :عبد اهلل بن صالح املحسن ،انلارش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة -
الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن بن نارص الرباك  -دار اتلوحيد بالرياض .صحيح الرتغيب
والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف – الرياض .سنن ابن ماجه ،دار الفكر – بريوت .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلسالِم –
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اےرونقع! شاتد ئمھاریر تدیگدرار ہو ،لہٰدا ئم لوگون کو نیادنیا کہ جسآدمیئ
ان رنیدارھی می گڑہ لگائ تا تانت کااہر ئرہیا اورداال تا جانوریک بحاشت تا ہدیےس
اشتنحا کیا ،نو مچدم (ضیل اہللعلیہوشلم)اسےسپیہی۔

يا رويفع ،لعل احلياة ستطول بك فأخرب انلاس
أن من عقد حليته ،أو تقدل وترا ،أو استنىج
برجيع دابة أو عظم ،فإن حممدا بريء منه

 .351احلديث:

**

اے رونقع رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ مچھ ےس فماتا:
"اےرونقع! شاتدئمھاری ر تدیگ درار ہو،لہٰدا ئملوگون کونیادنیا کہجسآدمی ئان رنی
دارھی می گڑہ لگائ تا تان ت کا اہر ئرہیا اور داال تا جانور یک بحاشت تا ہدی ےس اشتنحا کیا نو
مچدم ( ضیل اہلل علیہ وشلم) اس ےس پیہی"۔

عن رويفع قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم" :-يا ُر َويْ ِف ُع ،لعل احلياة ستطول بك فأخرب
ْ َْ
َ َ َّ َ
ُ
ََ َ
انلاس أن من عقد ِحلْيَتَه ،أو تق َدل َوت ًرا ،أو استن َىج
َ ْ
ٌ
َ
بريء منه".
يع دابة أو عظ ٍم ،فإن حممدا
بر ِج ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -أن هذا الصحايب سيطول
خيرب -صىل
ً
َ َّ َّ ُ َ َْ
ُ
عمره حىت يدرك أناسا خيالفون هديه -صىل اَّلل علي ِه
َّ
ُ
ُ
وإكرامها إىل العبث
توفريها
َو َسل َم -يف اللىح اذلي هو
بها ىلع وج ٍه يتشبهون فيه باألاعجم أو بأهل الرتف
ُ ُّ
وامليوعة .أو خيلون بعقيدة اتلوحيد باستعمال
الوسائل الرشكية فيلبسون القالئد أو يُلبسونها
دوابَّهم يستدفعون بها املحذور .أو يرتكبون ما نىه

عنه نبيهم من االستجمار بروث ادلواب والعظام.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -صاحبه أن يبلغ
فأوىص انليب -صىل
ً
األمة أن نبيها يتربأ ممن يفعل شيئا من ذلك.

 .351جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ل
ننی ﷺ نیا رہ ہی کہ اس ضحائ یک عرم منی ہو یگ ،ئہان تک کہ وہ ا نش لوگون کو
آت ﷺ ےک رطر عمل ،نعنی ائھی
ترا تی ےگ ،جو دارھیون ےک معا مےل می ر
ع
پھائ اور ان ےک اجیام یک بحائ وہ چمی و عتس رپوردہ اور اجمق لوگون یک رطج
ان ےک شائھ مداق شوع کڑ دنں ےگ۔ تا ئررھ شکیہ درا نع ےک اشت عمال یک وج وہ
عقید ٔہ نوجید می جلل اتدار ہون ےگ ،تانں طور کہ کسی آق ت ےک دقعیہ ےک لی جود
تان ت ےک اہر ئرہیی ےگ تا ئررھ ا نی ج روترانون کو ن ئرہیا تی ےگ۔ تا ئررھ ا نش امور کا
ارن کات کڑنں ےگ ،جں ےس ننی ﷺ ئ میع فماتا۔ می ال ج روترانون ےک گوپ اور
ہدنون ےس اشتنحا کڑتا۔ ننی ﷺ ئ ا نی ضحائ کو وصیت فمائ کہ وہ امت تک ن
ش
تات ئرہنحرا دنں کہ ان ےک ننی ﷺ اس خص ےس پی ہی ،جو ن کام کڑ تاہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
اعه >> اتلمائم
اتلصنيف :عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :رويفع بن ثابت -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ُّ ً
َّ
ُّ
َّ
ويتجعد ىلع وجه اتلأنث واتلنعم،
تكربا ،وقيل :معناه معاجلة الشعر؛ يلتعقد
• عقد حليته  :قيل :معناه ما يفعلونه يف احلروب من فت ِلها وعقدها
وقيل :املراد ُ
عقدها يف الصالة أي كفها.
ً
• تقدل وترا  :جعله قالدة يف عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العني.
َ
انلجو -وهو العذرة -عن املخرج.
• استنىج  :أي أزال
ًَ
ً
ُ
ِّ
• برجيع دابة  :الرجيع :الروث ،سيم رجيعا ألنه رجع عن حاتله األوىل بعد أن اكن علفا.
ٌ
بريء منه  :هذا وعيد شديد يف حق من فعل ذلك.
•

فوائد احلديث:

َ
ً
رويفعا طالت حياته إىل سنة 56ه.
َ .1علم من أعالم انلبوة ،فإن
ُ
ُ
 .2وجوب إخبار انلاس بما أ ِمروا به ونهوا عنه مما َيب فعله أو تركه.
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 .3مرشوعية إكرام اللحية وإعفائها وحتريم العبث بها حبلق أو قص أو عقد أو جتعيد أو غري ذلك.

 .4حتريم اَّتاذ القالدة دلفع املحذور ،وأنه رشك.
 .5حتريم االستنجاء بالروث والعظم.

 .6أن هذه اجلرائم املذكورة من الكبائر.

 .7قبول خرب الواحد العدل.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه 200 -اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية 1406 ،ـه– 1986م .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .صحيح أيب داود  -األم،
لألبلاين ،نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)6764( :
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ظ
اوپ جڑام کڑ لیاہ اور اےسئمہارے
اےمیے نیدو! میئ لم کو ا نی ر
ئ
درمیان ھی جڑامفاردتاہ۔ لہٰدا ئم اتک دوشے رپ ظلمن کڑو۔ اے
میے نیدو! ئمشت گرماہ ہو سوائ اسےک جش می ہدانتےسنواردون،
نرس ئم مچھ ہیےس ہدانت مانگو می ئمہی ہدانتدون گا

ُ
َّ ُ
َ
الظلم ىلع نفيس وجعلته
حرمت
يا عبادي ،إين
ََ
َّ ً
حمرما فًل تظاملوا ،يا عبادي ،لككم
بينكم
ٌّ
ُ
ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم

 .352احلديث:

عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -فيما يرويه عن ربه« :يا عبادي ،إين
حر ُ
َ
الظلم ىلع نفيس وجعلتُه بينكم َّ
َّ
حمر ًما فال
مت
ٌّ
ََ
تظاملوا ،يا عبادي ،لككم ضال إال من هديتُه
َْ َ
كم ،يا عبادي ،لككم جائِ ٌع إال من
فاستهدوين أهد ِ

**

 .352جدنت:

نن
ض
عایل ےس
عایل عیہ ےس روان ت ہ کہ ی ﷺ اہللنیارک ون ٰ
انودر عفاری ر ی اہلل ن ٰ
روان ت کڑئ ہوئ نیان کڑئ ہی کہ اہلل ئ فماتا”:اے میے نیدو! می
ئ
ظ
اوپ جڑام کڑ لیا ہ اور اےسئمہارے درمیان ھی جڑام فار دتا
ئ لم کو ا نی ر
ہ۔ لہٰدا ئم اتک دوشے رپ ظلم ن کڑو۔ اے میے نیدو! ئم شت گرماہ ہو
سوائ اس ےک جش می ہدان ت ےس نوار دون ،نرس ئم مچھ ہی ےس ہدان ت مانگو می

أطعمته فاستطعموين أطعمكم ،يا عبادي ،لككم
ُ َْ ْ
ك ُسوين أَ ْك ُس ُ
كم ،يا عبادي،
اعر إال من كسوته فاست
ٍ
إنكم َُّتطئون بالليل وانلهار وأنا أغفر اذلنوبَ
ً
ْ
أغفر لكم ،ياعبادي ،إنكم لن
مجيعا فاستغفروين
َ ُ َْ
َْ
َ
َ ِّ َ ُ ُّ
وين ولن تبْلغوا نف ِيع فتَنف ُعوين ،يا
تبلغوا رضي فترض ِ
َّ
َ
عبادي ،لو أن أولَكم ِ َ
وجنكم
وآخركم وإنسكم ِ
َْ
رجل واحد منكم ما زاد ذلك
قلب
اكنوا ىلع أتىق ِ
ٍ
َّ َ
وآخ َركم
يف مليك شيئًا ،يا عبادي ،لو أن
أولكم ِ
وإنسكم وج َّنكم اكنوا ىلع أفْ َ
َ
ج ِر قلب رجل واحد
ِ
منكم ما نقص ذلك من مليك شيئًا ،يا عبادي ،لو

ئرہنحرا ٔو۔ اے میے نیدو! اگڑ ئمھارے ئہےل ےک لوگ اور ئمھارے آجڑ ےک لوگ اور
ش
ئمھارے انشان اور ئمھارے جیات ئم می شت ےس رتادہ میقی خص ےک دل جتش

ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه».

می کچرھ کمی ن کڑے گا۔ اے میے نیدو! اگڑ ئمھارے ئہےل ےک لوگ اور ئمھارے
آجڑ ےک لوگ ,اور ئمھارے انشان اور ئمھارے جیات,اتک کھےل میدان می کرھے

أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف
َّ
َ
َ
مسأتله ما
واحد
يد واحد فسألوين فأعطيت لك
ٍ
ص ِع ٍ
ْ
َُْ
نقص ذلك مما عندي إال كما ينق ُص ال ِمخ َي ُط إذا
ُ
ُ ْ
أدخل ابلحر ،يا عبادي ،إنما يه أعمالكم أح ِصيها
لكم ثم أُ َوفِّ ُ
يكم إياها فمن وجد ً
خريا فليحمد اهلل

ئمہی ہدان ت دون گا۔ اے میے نیدو! ئم شت ئھوےک ہو سوائ اس ےک جش
می کھ ال ٔون ،نرس ئم مچھ ہی ےس کھاتا مانگو می ئمہی کھاتا دون گا۔ اے میے نیدو!

ے اس ےک جش می لیاس ئرہیا ٔون نرس ئم مچھ ہی ےس لیاس مانگو
ئم شت نیےگ ہو سوا ٔ
می ئمہی لیاس دون گا۔ اے میے نیدو! ئم شت دن رات گیاہ کڑئ ہو اور می
ب
ب
ب
شارے گیاہون کو خس دنیا ہون نرس ئم مچھ ہی ےس خسس مانگو ،می ئمہی خس دون
م
گا۔ اے میے نیدو! ئم شت یک رشائ چےھ نقصان ئرہنحرائ تک ئہی ہو شکنی کہ ئم
م
م
م
چےھ نقصان ئرہنحرا ٔو اور ن ئمہاری رشائ چےھ نقع ئرہنحرائ تک ہو شکنی ہ کہ ئم چےھ نقع

ہوجا تی نو ن میی شلطیت می کچرھ اضاقہ ن کڑے گا۔ اے میے نیدو! اگڑ
ئمھارے ئہےلےک لوگاور ئمھارے آجڑےک لوگاورئمھارے انشان اورئمھارے
ش
جیات ,ئم می شت ےس رتادہ قاجڑ خص ےک دل جتش ہوجا تی نو ن میی شلطیت

ہو جا تی اور شت مچھ ےس سوال کڑنں اور می ہ انشان کو اس یک ظلت کڑدہ جری دے
دون نو اس ےس میے جڑانون می کوئ کمی ئہی ہویگ سوائ ا نش جتش اتک سوئ
شمیدر می دنوئ ےک ن عد (ترائ می) کمی کڑئ ہ۔ اے میے نیدو! ن ئمہارے
اعمال ہی کہ حہی می شمار کڑ راہ ہون ئررھ می ئمہی ان کا نرورا نرورا تدلہ دون گا نو جو
ش
خص ئھ الئ ترائ وہ اہلل کا شکڑ ادا کڑے اور جو اس ےک ع الوہ ترائ نو وہ ا نی ہی
نقس کو م المت کڑے۔”
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درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيدنا هذا احلديث القديس املشتمل ىلع فوائد
عظيمة يف أصول ادلين ،وفروعه ،وآدابه بأن اهلل
سبحانه حرم الظلم ىلع نفسه تفضال منه وإحسانا

إىل عباده ،وجعل الظلم حمرما بني خلقه فال يظلم

أحد أحدا ،وأن اخللق لكهم ضالون عن طريق احلق
إال بهداية اهلل وتوفيقه ،ومن سأل اهلل وفقه وهداه،

وأن اخللق فقراء إىل اهلل حمتاجون إيله ،ومن سأل اهلل
قىض حاجته وكفاه ،وأنهم يذنبون بالليل وانلهار

واهلل تعاىل يسرت ويتجاوز عند سؤال العبد املغفرة،

وأنهم ال يستطيعون مهما حاولوا بأقواهلم وأفعاهلم أن
يرضوا اهلل بِشء أو ينفعوه ،وأنهم لو اكنوا ىلع أتىق

قلب رجل واحد أو ىلع أفجر قلب رجل واحد ما

زادت تقواهم يف ملك اهلل ،وال نقص فجورهم من
ملكه شيئا؛ ألنهم ضعفاء فقراء إىل اهلل حمتاجون

إيله يف لك حال وزمان وماكن ،وأنهم لو قاموا يف مقام

واحد يسألون اهلل فأعطى لك واحد ما سأل ما نقص
ذلك مما عند اهلل شيئا؛ ألن خزائنه سبحانه مألى ال

تغيضها نفقة ،سحاء الليل وانلهار ،وأن اهلل حيفظ
مجيع أعمال العباد وحيصيها ما اكن هلم وما اكن

عليهم ،ثم يوفيهم إياها يوم القيامة فمن وجد جزاء

عمله خريا فليحمد اهلل ىلع توفيقه لطاعته ،ومن
وجد جزاء عمله شيئا غري ذلك فال يلومن إال نفسه

األمارة بالسوء اليت قادته إىل اخلرسان.

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ن جدن ت قدشی جو دنں ےک اصول و فوع اور اس ےک آدات ےک شلشےل می ئہت
ع
مسن
ےس طنم قواتد رپ مل ہ ،ہمی ن جی دننی ہ کہ اہلل ن عایل ئ ار راہِ قصل اور
م
آت رپظلمکوجڑام کڑدتاہ اور ان رنی حلوق
ا نی نیدون رپاجشان کڑئ ہوئ ا نی ر
ئ
م
ےک ماتی ھی ظلم کو جڑام ئھرہاتا ہ۔ ل ٰھدا کوئ کسی رپ ظلم ن کڑے اور ن کہ حلوق
شت یک شت گم گسیہ راہ جق ہ بجاس ےک کہ اہلل یک رطف ےس ہدان ت اور نوقیق مل
جائ۔ اور جو اہلل ےس مانگیا ہ اےس اہلل ن عایل ہدان ت اور نوقیق ےس نوار دنیا ہ۔
م
اور ن کہ ئمام حلوق اہلل ےک شا می ققی اور اس ےک مخیاج ہی۔ اور جو اہلل ےس مانگیا
ہ اہلل اس یک جاجت کو نرورا کڑ دنیا ہ اور اےس کاف ہو جا تا ہ۔ اور ن کہ انشان

شت و رور گیاہ کڑئ ہی اور اہلل ان یک سی نروشی کڑ تا ہ اور جت نیدہ معفت
ج ئ
ظلت کڑ تا ہ نو اہلل اس ےس درگڑر کڑدنیا ہ۔ وہ ا نی قول و ق عل ےس تنی ھی
کوش کڑ لی ،اہلل کو ن نو کچرھ نقصان دے شکی ہی اور ن کوئ نقع۔ اگڑ وہ شت کسی
ش
ش
انہائ میقی خص ےک دل یک مانید ہو جا تی تا کسی انہائ تدکار خص یک مانید ہوجا تی نو
ئ
انکانفوی اہلل یکتادشاہتمیکچرھ ھیاضاقہئہی کڑشکیااور نہی ان یکتدکاریاس
یک تادشاہی می کچرھ کمی کڑ شکنی ہ۔ کیو تکہ وہ کرمور ،اہلل ےک شا می ققی اور ہ جال،
ہوق تاور ہجگہاس ےکمخیاجہی۔اگڑوہشت کسیاتکجگہکرھے ہو کڑ اہلل ےس
ما تگی اور اہلل ان می ےس ہ اتک کواس یک رماد عظا کڑ دے نو اس ےس اہلل ےک تراس
موجود جڑانون می کچرھ کمی ئہی آئ یگ۔ کیو تکہ اہلل ےک جڑائ نو ئرھے ہوئ ہی
جں می ج ر
ڑج کڑئ ےس کمی وا قع ئہی ہوئ۔ وہ دن رات ائہی لیا تا ہ۔ اور ن کہ
اہلل ا نی نیدون ےک ئمام ا جےھ پے اعمال کو مخفوظ اور شمار کڑ تا جا تا ہ۔ ئررھ اہلل
عایلقیامتےک دن ائہی انکانرورا نروراتدلہ دےگا۔جوا نیعملکاتدلہاجرھاترائ
ن ٰ
وہ اہلل یک رطف ےس اس یک اظاعت یک نوقیق ملی رپ اس یک جدم نیان کڑے اور جش اس
ےک عمل رپ اس ےک ع الوہ کچرھ اور جڑا مےل نو وہ رصف ا نی نقس امارہ کو ہی م المت
کڑے جس ئ اےس گھائ می دال دتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• حرمت  :منعت.
• الظلم  :وضع الِشء يف غري موضعه.
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ً
• ىلع نفيس  :أي :فضال مين ،وجودا وإحسانا إىل عبادي.
• وجعلته بينكم حمرما  :حكمت بتحريمه عليكم.

• فال تظاملوا  :بتشديد الظاء وبتخفيفها أصله تتظاملوا ،ال يظلم بعضكم بعضا.
• لككم ضال  :عن احلق لو ترك دون هداية من اهلل.

• إال من هديته  :وفقته ال متثال األمر واحتناب انليه.

• فاستهدوين  :اطلبوا مين ادلاللة ىلع طريق احلق واإليصال إيلها.
• أهدكم  :أنصب لكم أدلة ذلك الواضحة ،وأوفقكم هلا.
• فاستطعموين  :اطلبوا مين الطعام.

• فاستكسوين  :اطلبوا مين الكسوة.

• وأنا أغفر اذلنوب مجيعا  :أي :أسرتها وأحموها ،غري الرشك وما ال يشاء مغفرته.
• فاستغفروين  :سلوين املغفرة ،ويه سرت اذلنب وحمو أثره ،وأمن اعقبته.
• صعيد واحد  :أرض واحدة ومقام واحد.
• املخيط  :اإلبرة.

• فمن وجد خريا  :ثوابا ونعيما بأن وفق ألسبابهما.أو حياة طيبة هنيئة.
• أوفيكم إياها  :أعطيكم جزاءها وافيا تاما.

• فال يلومن إال نفسه  :فإنها آثرت شهواتها ىلع رضا ربها ،واللوم :أن يشعر اإلنسان بقلبه بأن هذا فعل غري الئق وغري مناسب ،وربما ينطق
بذلك بلسانه.
• فليحمد اهلل  :ىلع توفيقه للطااعت اليت ترتب عليها ذلك اخلري واثلواب ،فضال منه ورمحة.
ً
• ومن وجد غري ذلك  :أي وجد رشا أو عقوبة.

فوائد احلديث:
 .1من السنة ما هو من الكم اهلل ،وهو ما يرويه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ربه ،ويسىم باحلديث القديس أو اإلليه.
 .2إثبات القول هلل ّ -
عز وجل -وهذا كثري يف القرآن الكريم ،وهو ديلل ىلع ما ذهب إيله أهل السنة من أن الكم اهلل يكون بصوت ،إذ ال يطلق
القول إال ىلع املسموع.

 .3اهلل تعاىل قادر ىلع الظلم لكنه ّ
حرمه ىلع نفسه لكمال عدهل.

 .4حتريم الظلم.

 .5رشائع اهلل مبنية ىلع العدل.
ّ
 .6من صفات اهلل ما هو منيف مثل الظلم ،ولكن اليوجد يف صفات اهلل -عز وجل -نيف إال ثلبوت ضده ،فنيف الظلم يعين ثبوت العدل الاكمل
اذلي النقص فيه.
 .7هلل ّ
عز وجل أن حيرم ىلع نفسه ما شاء ألن احلكم إيله ،كما أنه يوجب ىلع نفسه ما شاء.
ََ
يس" ،واملراد بنفسه ذاته ّ -
"ىلع َن ْف ِ ْ
عز وجل-.
 .8إطالق انلفس ىلع اذلات لقوهل:
 .9وجوب اإلقبال ىلع املوىل يف مجيع ما يزنل باإلنسان الفتقار سائر اخللق إيله.

 .10كمال عدل اهلل وملكه وغناه وإحسانه إىل عباده ،وىلع العباد أن يتوجهوا إىل اهلل يف قضاء حواجئهم.
َ
ُ
ُ
َ َ ُ
هدكم".
وين أ ِ
 .11ال تطلب اهلداية إال من اهلل لقوهل" :فاستهد ِ
 .12األصل يف امللكفني  :الضالل ،وهو اجلهل باحلق وترك العمل به.
 .13ما حيصل للعباد من علم أو اهتداء ،فبهداية اهلل وتعليمه.

 .14اخلري لكه من فضل اهلل تعاىل ىلع عباده من غري استحقاق ،والرش لكه من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه.

 .15أن العبد ال خيلق فعل نفسه بل هو وفعله خملوقان هلل تعاىل.
َ َْْ ُْ ْ َ ْ ْ َ ُ
ْ
 .16مهما كرثت اذلنوب واخلطايا فإن اهلل تعاىل يغفرها ،لكن حيتاج أن يستغفر اإلنسان ،وهلذا قال" :فاستغ ِفرو ِين أغ ِفر لكم".
 .17من أحسن فبتوفيق اهلل ،وجزاؤه فضل من اهلل فله احلمد.
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املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4810( :
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ئ
اے لڑےک! می مھی کچرھ تا تی شکھا تا ہون؛اہلل(ےک جفوق)یک جفاطت کڑو،
اہلل ئمھاری جفاطت کڑے گا۔ ئماہلل(ےک جفوق) کا جیالرکھو ،اہللکو ا نی

ْ َ
ُ
َ
يا غًلم ،إين أعلمك لكمات :احف يظ اهلل
ْ
َ
َ ْ
َتده َتَاهك ،إذا سألت
حيفظك ،احفظ اهلل ي
ْ ََْ َ ْ َ
فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاست يعن باهلل

 .353احلديث:

شا می ترا ٔوےگ اور جت مانگو ،نواہللہیےس مانگو اور جت مدد ظلت کڑو ،نو اہلل ہی
ےس مدد ظلت کڑو۔
**

عید اہلل نں عیاس رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ ،وہ کہی ہی :می اتک دن اہلل
رب
ض
شل
آت ئ فماتا:
ےک رسول یل اہلل علیہ و م ےک یچےھ سوار ئھا کہ اشی درمیان ر
ئ
"اے لڑےک! می مھی کچرھ تا تی شکھاتا رجاہیا ہون۔ اہلل (ےک جفوق) یک جفاطت
کڑو ،اہلل ئمھاری جفاطت کڑے گا۔ ئم اہلل (ےک جفوق) کا جیال رکھو  ،اہلل کو ا نی

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :كنت
ً
خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوما فقال يا
ْ
ْ
اح َفظ َ
اهلل حيفظك،
غالم ،إين أعلمك لكمات« :
ِ
َ ْ ُ َ
جتده جتَاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا
احفظ اهلل ِ
َ
ت ْ
ْ
َ
استَ َعنْ َ
ْ
فاست ِعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت
ىلع أن ينفعوك بِشء لم ينفعوك إال بِشء قد كتبه
اهلل لك ،وإن اجتمعوا ىلع أن يَ ُّ
رضوك بِشء لم

شا می ترا ٔو ےگ اور جت مانگو ،نواہلل ہی ےس مانگو اور جت مدد ظلت کڑو ،نو اہلل ہی ےس
م ئ ئ
مدد ظلت کڑو ،اور اس تات کو جان لوکہ اگڑ ئمام حلوق ھی مھی قاتدہ ئرہنحراتا رجاہ ،نو
ئ
مھی انیا ہی قاتدہ ئرہنحرا شکنی ہ ،جتیا اہلل ئ ئمھارے لی لکھ دتا ہ اور اگڑ شت
ئ
ئ ئ
مل کڑ ھی مھی نقصان ئرہنحراتا رجاہی ،نو مھی انیا ہی نقصان ئرہنحراشکی ہی ،جتیا اہلل
ض
ئ ئمھارے لی لکھ دتاہ۔ قلم ائھا لی گی اور خیف جشک ہو گی۔ اتک اور

يَ ُّ
رضوك إال بِشء قد كتبه اهلل عليك ،رفعت األقالم
َ ْ
جتده
وجفت الصحف» .ويف رواية« :احفظ اهلل ِ
َ َّ ْ
َّ َ َ ْ َ
ِّ
عرفك يف الشدة،
أمامك ،تعرف إىلَ اهلل يف الرخاء ي ِ
َ َ
َ
َّ
أن ما أخطأ َك لم يَ ُ
أصابَك
ك ْن يلُ ِصيبَك ،وما
واعلم
ْ
َ
ُ
َ
الصرب ،وأن
انلرص مع
لم يَك ْن ِيلُخ ِط َئك ،واعلم أن
ِ
َ
َ
الك ْرب ،وأن مع ُ
الع ْرس ي ُ ْ ً
رسا».
الفرج مع
ِ
ِ

روان ت می ہ" :اہلل (ےک جفوق) کا جیال رکھو ،ئم اےس ا نی شا می ترا ٔو ےگ۔
ش
ئ
ئم جوس جایل می اہلل کو تاد رکھو ،وہ خنی ےک وق ت مھی تاد ر کےھ گا۔ جان لو کہ جو جری
ئ
ئ
ئ
ئ
ئ
مھی ئہی میل ،وہ مھی ملی وایل ئہی ھی ،اور جو مھی مل گنی ،وہ مھی مےل نعی

ئ
ر ہی وایل ئہی ھی۔ جان لو کہ مدد صی ےک شائھ ہی آئ ہ اور کشادیگنییگ رپ ہی آئ
ہ اور ن کہ م ش کل ےک شائھ ہی آشائ ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث العظيم يتوجه انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -هلذا الغالم وهو ابن عباس -ريض اهلل

عنهما -بوصايا جليلة تتضمن أن حيفظ أوامر اهلل

تعاىل ونواهيه ىلع لك أحيانه ويف لك أوقاته ،ويصحح
هل انليب عقيدته يف الصغر فما من خالق إال اهلل ،وما
من قادر دون اهلل ،وما من مدبر لألمر مع اهلل ،وال

واسطة بني العبد وبني ربه ومواله ،فهو سبحانه

املأمول عند نزول املصاب ،وهو سبحانه املرجو عند

حلول العقاب ،وغرس انليب -عليه السالم -يف نفس

 .353جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ع
اس طنم جدن ت می ننی ﷺ اس لڑےک نعنی انں عیاس رضی اہلل عہما کو کچرھ ئہت
نصن
ہی اہم خیی فما رہ ہی ,جں می ن تلفی ہ کہ وہ ہ وق ت اور ہ گرھی اہلل
ےکاجکاماتونواہی یکتراسداری کڑنں۔ننیﷺ بح رریمیہی انکا عقیدہ درشت
فما رہ ہی۔ اہلل ےک سوا کوئ جالق ئہی ،اہلل ےک سوا کوئ قدرت واال ئہی۔ اہلل
ےک شائھ کوئ اور ئہی ،جو امور یک تدنی کڑ تا ہو۔ نیدے اور اس ےک رت اور موال
ئ
ےک ماتی کوئ ھی واشظہ ئہی۔ مصتیت آئ رپ اہلل ہی ےس امیدنں تاتدھنی
رجاہیی۔ جت کسی ن کلیف کا شامیا ہو ،نو اس می اہلل ہی ےس آس لگائ رجا ہی۔ ننی
ﷺ ئ انں عیاس رضی اہلل عہما ےک دہں می اہلل یک قصا و قدر رپ ائمان الئکو
ش
عایل یک قصا و قدر ہی ےس ہوئ ہ۔
را چ فماتا؛ کیو تکہ ہ جری اہلل سحانو ن ٰ
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ابن عباس -ريض اهلل عنهما -اإليمان بقدر اهلل
وقضائه فلك يشء بقدره -سبحانه -وقضائه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد بروايتيه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي ىلع دابته رديفا.
• غالم  :الصيب حني يفطم إىل تسع سنني ،وسن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -حينئذ اكنت حنو عرش سنني.
• لكمات  :مجل.

• احفظ اهلل  :بمالزمة تقواه ،واجتناب نواهيه ،فحفظ اهلل حبفظ أمره ونهيه واملحافظة ىلع ما سبق.
• حيفظك  :يف نفسك وأهلك ،ودنياك ودينك ،سيما عند املوت.
ُ
• جتاهك  :بضم اتلاء ،أمامك كما يف الرواية اثلانية.

• فاسأل اهلل  :أن يعطيك مطلوبك ،وال تسأل غريه ،فإنه ال يملك نلفسه نفعا وال رضا ،فضال عن غريه.
• استعنت  :طلبت اإلاعنة ىلع أمر من أمور ادلنيا واآلخرة.
• فاستعن باهلل  :ألنه القادر ىلع لك يشء ،وغريه اعجز.
• األمة  :املراد بها هنا سائر املخلوقات.

• رفعت األقالم وجفت الصحف  :كناية عن تقدم كتابة املقادير لكها ،والفراغ منها من أمد بعيد.
• تعرف إىل اهلل يف الرخاء  :بمالزمة طاعته ،واإلنفاق يف وجوه القرب.

• يعرفك يف الشدة  :بتفرَيها عنك ،وجعله لك من لك ضيق فرجا ،ومن لك هم خمرجا.
• واعلم أن ما أخطأك  :من املقادير فلم يصل إيلك.
• لم يكن يلصيبك  :ألنه مقدر ىلع غريك.
• لم يكن يلخطئك  :ألنه مقدر عليك.

• أن انلرص  :من اهلل للعبد ىلع مجيع أعداء دينه ودنياه أينما يوجد.
• مع الصرب  :ىلع طاعة اهلل ،وعن معصيته ،وعن املصائب.
• الفرج  :اخلروج من الغم.
ْ
• الكرب  :الغم اذلي يأخذ انلفس.

فوائد احلديث:
 .1جواز اإلرداف ىلع ادلابة إن أطاقته.
 .2ذكر املعلم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه قبل فعله ،ليشتد شوقه إىل ما يعلم وتقبل نفسه عليه.
َ ُ
ُ َ ُ َ َ
مات".
 .3مالطفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملن هو دونه حيث قال" :يا غالم إين أع ِلمك لكِ ٍ
ً
 .4فضل ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-حيث رآه انليب أهال هلذه الوصايا مع صغر سنه.
 .5اجلزاء قد يكون من جنس العمل.
 .6األمر باالعتماد ىلع اهلل ،واتلولك عليه دون غريه ،وهو نعم الوكيل.
 .7عجز اخلالئق لكهم ،وافتقارهم إىل اهلل -عز وجل-.
 .8اتلنبيه ىلع أن هذه ادلار عرضة للمصائب ،فينبيغ الصرب عليها.
 .9الرضا بالقضاء والقدر.
 .10من أضاع اهلل -أي أضاع دين اهلل -فإن اهلل يضيعه وال حيفظه.
 .11من حفظ اهلل ّ -
عز وجل -هداه ودهل ىلع ما فيه اخلري.
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 .12البشارة العظيمة أن اإلنسان إذا أصابه العرس فلينتظر اليرس.
َ َْ
َ
َ َ َْ َ ُ
َ َ َ َ َ َْ َ ُ
َ
َ
ُ
خطئك ،وما أخطأك لم يكن
 .13تسلية العبد عند حصول املصيبة ،وفوات املحبوب ىلع أحد املعنيني يف قوهل" :واعلم أن ما أصابك لم يكن ِيل ِ
ِيلصيبَك" فاجلملة األوىل تسلية يف حصول املكروه ،واثلانية تسلية يف فوات املحبوب.

املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه - .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن - .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس - .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،نرش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1416 ،ـه1995 -م - .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م - .مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين ،انلارش  :املكتب اإلسالِم ،بريوت ،الطبعة :
اثلاثلة 1405 -ه.

الرقم املوحد)4811( :
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يا معرش املهاجرين واألنصار ،إن من إخوانكم اے مہاجڑنں اور انصاریکجماعت! ئمہارے ئھانون میےس کچرھ لوگا نش ہی
َْ ُ
قوما ليس هلم مال ،وال عشرية ،فليض َّم
جںےک تراس مالہنکتیہ ،نوہ اتک ئم میےس ا نی شائھدو تا تیآدمیون
َّ ُ َ ْ
ني أو اثلًلثة
أحدكم إِله الرجل ي
کوشتک کڑےل۔

 .354احلديث:

**

جاپنںعیداہلل رضیاہلل عہما کہیہی کہرسولاہللﷺ ئجہاد کاارادہ کیانوفماتا:
”اے مہاجڑنں اور انصار یک جماعت! ئمہارے ئھانون می ےس کچرھ لوگ ا نش ہی
جں ےک تراس مال ہ ن کتیہ ،نو ہ اتک ئم می ےس ا نی شائھ دو تا تی آدمیون کو
شتک کڑ ےل ،نو ہم می ےس نعص ےک تراس سواری ئہی ہوئ سوائ اس ےک کہ
ئ
ہمتاریتاری سوار ہون“،نومی ئ ا نی شائھدوتا تیآدمیونکو ےللیا ،می ھی

عن جابر -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم :-أنه أراد أن يغزو ،فقال« :يا معرش

املهاجرين واألنصار ،إن من إخوانكم قوما ليس
َّ ُ َ ْ
ْ َ ُ َّ
ني
هلم مال ،وال عشرية ،فليضم أحدكم إيله الرجل ِ
َ ْ َْ ُ
ْ
أو اثلالثة ،فما ألحدنا ِمن ظهر حي ِمله إال ُعقبَة
كع ْقبَة» .يعين :أحدهم ،قالَ :
ُ
فض َم ْم ُ
ت َّ
إيل اثنني أو
كع ْقبَة أحدهم من َ َ
ثالثة ما يل إال ُع ْقبَة ُ
مجيل.

رصف تاری ےس ا نی اون ت رپ سوار ہو تا ئھا ،جتش وہ ہوئ ئےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املعىن :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر أصحابه
ريض اهلل عنهم أن يَتَنَ َ
اوب الرجالن واثلالثة ىلع
ابلعري الواحد حىت يكون انلاس لكهم سواء.

 .354جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

آت ﷺ ئ ضحان کڑام رضی اہلل عہم کو ن جکم دتا کہ دو تا تی
مظلت ن ہ کہ ر
لوگ اتک اون ت رپ تاری تاری سوار ہون ،تاکہ ئمام لوگون کو نکشان سواری کا مو قع
مےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـحبَّ ُة َّ
اتلصنيف :عقيدة >> فَضائ ُل َّ
الصحابَة >> َم َ
الصحابَ ِة
ِ
ِ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َْ
• يغزو  :ذهب إىل قتال العدو يف أرضه.
ُ
َ ُ
اونه.
• عشرية  :قبيلة تع ِ

• يا معرش  :املعرش :اجلماعة.
ْ
َّ ُ َ ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ُّ
ْ َ ُ َّ
واإلعسار.
• فليضم أحدكم إيله الرجل ِ
ني أو اثلالثة  :أي :أحدكم يضم االثنني ،وأحدكم يضم ثالثة ،ىلع حسب احلال من اليسار ِ
ُ َ
ُْ
• ظهر  :اإلبل اليت حي َمل عليها وت ْركب.
• ُع ْقبَة َّ :
اتلنَ ُ
اوب يف ركوب ابلعري واملِش.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع املساعدة يف فعل اخلري اكجلهاد وغريه.
 .2استجابة الصحابة ريض اهلل عنهم تلعليمات انليب صىل اهلل عليه وسلم.
 .3إاعنة الرفيق يف السفر.
املصادر واملراجع:

«سنن أيب داود» ،ت /حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة
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رشح رياض الصاحلني،
األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه«ديلل الفاحلني» ،ملحمد بن عالن الصدييق ،اجلمعية األزهرية« .معجم
اللغة العربية املعارصة» ألمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل ،اعلم الكتب.

الرقم املوحد)6005( :
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اےموش ٰی اگڑ شانونآشمان اورمیے عالوہ انےک شارے مکی اور شانون
ک
رمی اتک ترلڑے میر ھی جا تی اور ”ال الہ اال اہلل“دوشے ترلڑے میرکھا

يا موىس لو أن السموات السبع واعمرهن غريي
واألرضني السبع يف كفة ،وال هلإ إال اهلل يف

جائ نو نفتیاً انجریونےک ترلڑےےس”ال الہ االہلل“ کا ترلڑا جھک جائ۔

كفة ،مالت بهن ال هلإ إال اهلل

 .355احلديث:

**

 .355جدنت:

انوشعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا” :موش ٰی
م
(علیہ الش الم) ئ رعص کیا کہ رپوردگار! چےھ کوئ انسی جری شکھ ال دے جس ےک درن عہ
ب
می چےھ تاد کڑون اور بچھ ےس دعا مانگون ،اہلل ن عایل ئ فماتا موش ٰی ”ال الہ اال اہلل“ کہو

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :قال موىس :يا رب
علمين شيئا أذكرك وأدعوك به ،قال :قل يا موىس :ال

هلإ إال اهلل ،قال :يا رب لك عبادك يقولون هذا ،قال:
يا موىس لو أن السموات السبع َ
واع ِم َر ُه َّن غريي
َ
َّ
َّ
واأل َرض َ
ني السبع يف ِكف ٍة ،وال هلإ إال اهلل يف ِكف ٍة،
ِ
َمالَ ْ
ت بهن ال هلإ إال اهلل".

!موش ٰی (علیہ الش الم) ئ رعص کیا میے رپوردگار !نیے ئمام نیدے ن کلمہ کہی
عایل ئ فماتا موش ٰی اگڑ شانون آشمان اور میے ع الوہ ان ےک شارے
ہی ،اہلل ن ٰ
ک
مکی اور شانون رمی اتک ترلڑے می ر ھی جا تی اور ”ال الہ اال اہلل“ دوشے ترلڑے
می رکھا جائ نو نفتیاً ان جریون ےک ترلڑے ےس ”ال الہ اال ہلل“ کا ترلڑا جھک جائ‘‘۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

إن موىس -عليه الصالة والسالم -طلب من ربه -
عز وجل -أن يعلمه ِذ ً
كرا يثين عليه به ويتوسل إيله
به ،فأرشده اهلل -عز وجل -أن يقول :ال هلإ إال اهلل
ٌ
كثري ِذكرها ىلع ألسنة
فأدرك موىس أن هذه اللكمة
اخللق ،وهو إنما يريد أن خيصه بذكر يمتاز به عن

غريه ،فبني هل اهلل -عز وجلِ -عظم فضل هذا اذلكر

اذلي أرشده إيله ،وأنه ال يشء يعادهل يف الفضل،

أخربه الرب -عز وجل -أن هذه اجلملة من اذلكر لو

وضعت يف كفة مزيان ،والسماوات السبع واعمرهن

غري اهلل واألرضني السبع مع عظمهن يف كفة
لرجحت بهن ال هلإ إال اهلل؛ ألنها أصل لك دين
وأساس لك ملة .وهذا احلديث ضعيف لكن صح

كون الشهادة أفضل الالكم؛ روى ابلخاري تعليقا

قول انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-أفضل الالكم
أربع :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل واهلل

أكرب" ،وروى أمحد عن عمر قوهل :اللكمة اليت أراد بها

عمه :شهادة أن ال هلإ إال اهلل .قال طلحة :صدقت ،لو

علم لكمة يه أفضل منها ألمره بها.

**

اجمایل معنی:

موشیعلیہالش الم ئا نی رپوردگار ےس نمظالیہ کیا کہائہیکوئانشادکڑ شکھا تی کہ
جس ےک درن عہ وہ اس یک نیا نیان کڑ شکی اور اس ےک فن ت ہو شکی ،جریابحرہ اہلل

ن عایل ئ ائہی ”ال الہ اال اہلل“ کا ورد شکھاتا ،موشی علیہ الش الم ن جا نی ئےھ کہ ن کلمہ
م
م
اکی حلوق یک رتان رپ ہو تا ہ ،وہ نو ن رجاہ رہ ئےھ کہ ان ےک لی کوئ دکڑ خصوص
کیا جائ جس ےس وہ دوشون ےس ممیار رہی ،نو اہلل رعوجل ئ ائہی اس دکڑ یک
ع
طنم قصیلت یک رطف نشان دہی فمائ ن کہ کوئ سی اس یک قصیلت یک پاپی ئہی
کڑ شکنی اور ن نیاتا کہ ن دکڑ کا کلمہ اگڑ پارو ےک اتک رپےل می رکھ دتا جائ اور
دوشے رپےل می شانون آشمان اور اس ےک مکی سوائ اہلل ےک اور شانون
ع
ئ
رمی ان رنی طمیون ےک شائھ رکھ دئ جا تی نو ھی ”ال الہ اال اہلل“ کا رپال ورئ ہو جائ
گا ،اس لی کہ ن کلمہ ہ دنں وملت یک اشاس واضل ہ۔ ن جدن ت در اضل صعیف
ض
ہ لیک ”الالہ اال اہلل“کاشت ےس اقصلکلمہ ہوتا تان تو خنچہ ،امام بحاری ئ

ننیضیل اہللعلیہوشلم یک نجدن تن علی ًفانفل یکہ کہننیکڑئمضیل اہللعلیہ وشلمئ
فماتا” :اقصل ک الم رجار ہی ،سحان اہلل ،الچدم ہلل ،ال الہ اال اہلل ،اہلل اکی“۔ اور امام اجدم
ٰ
نف
ظ
ض
ض
ل
آت ر ی اہلل عیہ ئ ( حہ ر ی اہلل
ئ عرم رضی اہلل عیہ کا ن قول ل کیا ہ کہ ر
عیہ ےس) کہا” :وہی کلمہ جو ننی ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ا نی رجحرا ےک شا می تترس کیا ئھا
ن
آت ئ شرچ فماتا:
عنی کلمہ ”الالہ اال اہلل“ یک گواہی ،ظلحہ رضی اہلل عیہ فمائ لےگ کہ ر
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ئ
”اگڑ ننی ضیل اہلل علیہ وشلم اس ےس اقصل ھی کوئ کلمہ جا نی ہوئ نو ا نی رجحرا کو
اس کا جکم د نی“۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :سنن النسايئ الكربى.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• موىس  :هو موىس بن عمران رسول اهلل إىل بين إرسائيل ولكيم الرمحن.
• أذكرك  :أثين عليك وأمحدك به.
• وأدعوك به  :أتوسل به إيلك إذا دعوتك.
• يقولون هذا  :أي هذه اللكمة.

• واعمرهن غريي  :من فيهن من العمار غري اهلل -سبحانه وتعاىل-.
ّ
ُ
كفة األخرى.
• يف كفة  :أي لو ُوضعت هذه املخلوقات يف كفة من كفيت املزيان ووضعت هذه اللكمة يف ال ِ
• مالت بهن  :رجحت بهن.

فوائد احلديث:
 .1عظم فضل ال هلإ إال اهلل ،ملا تتضمنه من اتلوحيد واإلخالص.
ّ
اتلقرب إىل اهلل.
 .2فضل موىس عليه السالم وحرصه ىلع
 .3أن العبادة ال تكون إال بما رشعه اهلل وليس لإلنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه ،ألن موىس طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به.
َ
َّ
فإن ال هلإ إال اهلل َّ
لما اكن العالم مضطرا إيلها اكنت أكرث األذاكر وجودا وأيرسها حصوال.
 .4أن ما اشتدت احلاجة والرضورة إيله اكن أكرث وجودا،
 .5أن اهلل فوق السماوات لقوهل" :واعمرهن غريي".
ّ
 .6أنه ال بد يف اذلكر بهذه اللكمة من اتللفظ بها لكها ،وال يقترص ىلع لفظ اجلاللة (اهلل) كما يفعله بعض اجلهال.
 .7إثبات مزيان األعمال وأنه حق.
 .8أن األنبياء حيتاجون إىل اتلنبيه ىلع فضل ال هلإ إال اهلل.
َ .9يوز للشخص أن يسأل اهلل شيئا خيصه اهلل به.
 .10أن الرسل ال يعلمون إال ما علمهم اهلل به.
 .11إثبات صفة القول هلل سبحانه.
 .12إثبات أن السموات مسكونة.
 .13إثبات أن األرضني سبع اكلسماوات.
 .14إثبات املفاضلة بني األعمال.
املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .السنن الكربى ،للنسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،نرش :مؤسسة الرسالة  -بريوت،
َ ْ
َ
َ
رش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .ضعيف الرتغيب والرتهيب ،لألبلاين ،نرش :مكتبة المعارف لِلن ِ
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2000 -م.
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يُتكون املدينة ىلع خري ما اكنت ،ال يغشاها إال لوگ مد نی کو ئہےلےس ئہی جالت می رجھور جا تیےگ ،التیہوہا نش اجڑا ہوا ہوگا
العوايف
کہ واہنوجسی جانور( درتد اور رپ تد) ہی نشیےگ۔

 .356احلديث:

**

َ
ُ
سمعت رسول
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال:
ُ
هلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يقول( :يرتكون املدينة
ا ِ
َ
ْ
َ
َ
ىلع خري ما اكنت ،ال يغشاها إال َ
الع َو ِايف يريد -عوايف
ََ
ِّ
وآخر من ُحيْ َ ُ
رش راعيان من ُم َزيْنة،
السباع والطريِ ،-
َ َْ َ
ً
َ
ُ َ
ان بغنمهما ،فيَ ِجدانِها ُو ُحوشا،
ان املدينة ين ِعق ِ
ي ِريد ِ
َ َّ َ َ َ ِ َ
اع خ َّرا ىلع ُوجوههما).
حىت إذا بلغا ثنِية الود
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب الكريم -ضىل اهلل عليه وسلم -يف هذا
احلديث أن املدينة انلبوية زادها اهلل ترشيفا وتعظيما
خيرج عنها ساكنوها ،وال يبىق فيها إال السباع
والطيور ليس فيها أحد ،وأن هذا سيحصل يف آخر
الزمان ،وأنه سيأيت راعيا غنم من مزينة إىل املدينة

يصيحان بغنمهما ،فيجدانها ذات وحشة خلالئها،
وهما آخر من حيرش ،فإذا بلغا ثنية الوداع سقطا

ميتني.

**

 .356جدنت:

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا:
لوگ مد نی کو ئہےل ےس ئہی جال ت می رجھور جا تی ےگ ،التیہ وہ ا نش اجڑا ہوا ہوگا کہ
ج
واہن وجسی جانور( درتد اور رپ تد) ہی نشی ےگ اور شت ےس آجڑ می حھی مع کیا
جائ گا ،وہ قتیلہ رمنیہ ےک دو جرڑواہ ہون ےگ؛ وہ ان رنی نکڑنون کو اہ نکی ہوئ
ٔ
ج
ئ
ی
ت
س
ھ
ن
ن
مدنیہ آ تی ےگ ،ل ک واہن ا ی رصف و ی جا ور ظ آ ی ےگ ،ئہان تک کہ
ئہ
جت وہ تتیہ الوداع تک ر نح ری ےگ ،نو ا نی میہ ےک تل گڑ رپنں ےگ۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می ننی کڑئم ﷺ ئ نیاتا ہ کہ اتک وق ت انشا آئ گا کہ مدنیہ میورہ
عایل اس ےک رع و شف کو دو جرید کڑ دے -ےک تاسیدے اےس رجھور کڑ ن کل
اہلل ن ٰجا تی ےگ اور درتدون اور رپ تدون ےک سوا کوئ تاف ئہی رہ گا ،نی ن کہ ن آجڑی
رمائ می ہوگا۔ آجڑ می رمنیہ ےک دو جرڑواہ ان رنی نکڑنون کو اہ نکی ہوئ مدنیہ

آ تی ےگ ،لیک وہ اےس شتشان اور وج شت تاک ترا تی ےگ۔ وہ شت ےس آجڑ می
ئہ
جش کا شامیا کڑئ واےل ہون ےگ۔ جت وہ تتیہ الوداع تک ر نح ری ےگ ،نو میہ ےک
تل گڑ کڑ رم جا ت یتیےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ال يغشاها  :ال يقصدها ويسكنها.
• العوايف  :مجع اعفية ،ويه اليت تطلب القوت والرزق من ادلواب والطري.
• ينعقان  :يصيحان.

• ثنية الوداع  :الطريق يف اجلبل ،خيرج إيله املشيعون للمسافر يودعونه عنده ،وهو طريق يف املدينة انلبوية.
• وحوشا  :ذات وحوش؛ ذلهاب أهلها عنها.

فوائد احلديث:
 .1أن الرتك للمدينة سيكون يف آخر الزمان عند قيام الساعة ،ويوضحه قوهل (وآخر من حيرش).
 .2أن انلاس قرب قيام الساعة سوف يهجرون املدينة انلبوية ،ويهاجرون إىل غريها من ابلدلان؛ طلبا لشهواتهم ،ويه يومئذ خري ابلالد.
 .3اإلخبار عن أمر مستقبل وهو أمر غييب ،وهذا من أعالم انلبوة ودالئلها.
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 .4اإلخبار عن آخر انلاس موتا ،وهما راعيان من قبيلة مزينة ،ووصف دقيق حلاهلما.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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َُ ً
حيرش انلاس يوم القيامة -أو قال :العباد -عراة
ُ ً
غ ْرال بهما

 .357احلديث:

قیامتےکدنلوگ ،تافماتا نیدےپہیہ ،عی مخیون اور ئ ُ ْہماً(جایل اہئھ)
ائھائ جا تیےگ۔
**

 .357جدنت:

م
جاپ نں عید اہلل رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ وہ کہی ہی کہ چےھ اتک انسی جدن ت
ش
ئرہن
رچی جش اتک خص ئ رسول اہلل ﷺ ےس سیا ئھا ،نو می ئ اتک اون ت جڑتدا،
ئررھ می ئ اس رپ انریا رجت شف تاتدھا ،اور ان کا قصد کڑ ےک اتک مہتیہ جرلیا راہ ،ئہان
ئہ
تک کہمی شام ر نرچگیا،واہن مظلونضحائعیداہلل نں ا تتسےسم القات ہوئ می ئ
ج روکیدار ےس کہا ان ےس جا کڑ کہو دروارے رپ جاپ ہ ،ائہون ئ نروجرھا عید اہلل ےک
گ
م
لڑےک؟ می ئ کہا  :اہن  ،جریابحرہ وہ ا نی ک ریے کو ھس ییتی ہوئ ن کےل ،اور چےھ گےل
م
ئ
ےس لگالیا اور می ئ ھی ائہی گےل ےس لگا لیا ،می ئ کہا کہ چےھ قصاص ےک می علق
ئرہن
آت ئ اےس رسول اہلل ﷺ ےس سیا
اتک جدن ت ےک تارے می جی رچی ہ کہ ر
م
آت تا می رم ن جا ٔون ،ائہون
ہ نو چےھ جوف ہوا کہ اس جدن ت ےک شتی ےس ئہےل ر
ئ کہا:می ئ رسول اہلل ﷺ کو فمائ ہوئ سیا” :قیامت ےک دن لوگ ،تا
کہا نیدے پہیہ ،عیمخیون اور ئ ہم ائھائ جا تی ےگ“ ،کہی ہی  :ہم ئ نروجرھا ”
ئ ُ ْہ ًما“ کا کیا مظلت ہ؟ نو ائہون ئ نیاتا کہ جس ےک تراس کچرھ ن ہو۔ ئررھ ان کو انسی
آوار ےس ن رکار ے گا جش وہ دور ےس تالکل اشی رطج سیگا جتش اےس وہ فن ت ےس
ج
جہ
شتیا ہ کہ می ہی قیقی تادشاہ ہون می تدلہ لتی واال ہون کسی نمی ےک لی ن
ج
ج
میاشت ئہی ہ کہ وہ ہنم می جائ اور اس کا کسی تنی رپجق ہو ئہان تک کہ می
ج
اسےس اسکاتدلہدالدوناورکسی تنیےک لی نمیاشت ئہی ہ کہوہجیتمی
جہ
داجل ہو اور اس کا کسی نمی رپ جق ہو ئہان تک کہ می اس ےس اس کا تدلہ دالدون،
جنی کہ اتک ظما ب رےح کا تدلہ کیون ن ہو۔ ہم ئ نروجرھا کہ جت ہم اہلل ےک شا می پہیہ،

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما ،-قال :بلغين
ٌ
حديث عن رجل سمعه من رسول اهلل -صىل اهلل
ْ
َ َ ْ ُ
ُ
فاشرتيت ً
بعريا ،ثم شددت عليه َرحيل،
عليه وسلم-
َ
َّ
َ ْ ُ
حىت قد ُ
ت إيله شهراَ ،
مت عليه الشام فإذا عبد
ف ِرس
ِ
ُ
ُ
اهلل بن أنيس ،فقلت َّ
للبواب :قل هل :جابر ىلع ابلاب،
ََ ُ
فقال :ابن عبد اهلل؟ قلت :نعم ،فخرج يطأ ثوبه
ْ ْ
ً َ َ َ ْ َ َ َّ َ
َ ْ َ
فاعتَنَق ِينَ ،واعتَنَقتُ ُه ،فقلتَ :ح ِديثا بَلغ ِين عنك أنك
سمعتَه من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف
ْ
ُ
فخشيت أن تموت ،أو أموت قبل أن
ال ِق َصاص،
ْ
ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
أس َم َعه ،قال:
ُ
وسلم -يقولُ « :حيْ َ ُ
انلاس يوم القيامة  -أو قال:
رش
ْ
ً ُ ً ْ
العباد ُ -عراة غ ْرال ُبه ًما " قال :قلنا :وما ُبه ًما؟ قال" :
ليس معهم يشء ،ثم يناديهم بصوت ي َ ْس َم ُعه َمن َب ُع َد
كما يسمعه َمن قَ ُر َب :أنَا امللك ،أنا َ
ادليَّان ،وال ينبيغ
ْ
َ
انلار ،وهل ِعند أحد
ألحد من أهل انلار ،أن يدخل
َُ
من أهل اجلنة ٌّ
حق ،حىت أق َّصه منه ،وال ينبيغ ألحد
َّ َ َ
ْ
َّ َ ْ ُ
أهل َّ
انلار
ِم ْن أهل اجلنة أن يَدخل اجلنةِ ،وأل َحد ِمن
َّ َّ
حق ،حىت َّ
عنْ َده ٌّ
حىت الل ْط َمة " قال :قلنا:
أقصه منه،
ِ
َّ َّ َ ْ
َ َّ ّ َّ ُ ً ُ ْ ً ُ ْ
ً
وإنا ِإنما نأ ِيت اهلل عز وجل عراة غرال بهما؟
كيفِ ،
ِّ
َ
َ
قالِ « :باحل َ َسنات والسيئات».

عیمخیون اور جایل اہئھ جارص ہون ےگ نو ک تشا لےگ لگا؟ نو (ننی ﷺ ئ) جوات دتا کہ
نییک اور تدی ےک درن عہ۔

**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر بن عبد اهلل األنصاري أنه علم أن عبد
ُ
ً
اهلل بن أنيس سمع حديثا من رسول اهلل -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -لم يسمعه ،فاشرتى مجال ووضع عليه
َ
أمتعته ،ثم سافر شهرا ،حىت ق ِدم الشام فدخل ىلع
عبد اهلل بن أُنيس ،فقال َّ
للبواب :قل هل :جابر ىلع
ُ
ابلاب ،فقال عبد اهلل بن أنيس :ابن عبد اهلل؟ قال

**

اجمایل معنی:

جاپنںعید اہلل انصاری رضیاہلل عہما جیدے رہہی کہائہیاستات کاعلم ہوا
کہ عید اہلل نں ا تتس رضی اہلل عیہ ئ رسول ﷺ ےس اتک انسی جدن ت سنی ہ
جش ائہون ئ ئہی سنی ہ ،نو ائہون ئ اتک اون ت جڑتدا ،ئررھ اس رپ انریا رجت
شف تاتدھا اور اتک مہتیہ تک شف کڑئ رہ ئہان تک کہ شام ئہن رےح اور عیداہلل نں
ا تتس رضی اہلل عیہےکتراسجاکڑدرتا ن ےسکہا :کہہدوجاپدروارہ رپہی ،عید اہللنں
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ً
مرساع يدوس ىلع ثوبه من
جابر :نعم ،فخرج إيله

رسعته ،واعتنقا ،فقال هل جابر :إين علمت أنك
ً
َ
سمعت من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حديثا
َ
يف الق َصاص ،فخفت أن تموت ،أو أموت قبل أن
ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
أسمعه ،فقال:
ُ ً ًُْ
ُْ َ
ُ
ُ
وسلم -يقول« :حيرش انلاس يوم القيامة عراة غرال
ْ
ْ
ُبه ًما» قال :قلنا :وما ُبه ًما؟ قال« :ليس معهم يشء»
أيَ :يمع اهلل انلاس يوم القيامة يف ماكن واحد
يلحاسبهم ،وَيزيهم بعملهم ،ويكونون حينذاك

عراة وغري خمتونني ،كما ودلتهم أمهاتهم ،ليس معهم

يشء من ادلنيا .ثم قال« :ثم يناديهم بصوت» فانلداء
ال يكون إال بصوت ،وال يعرف انلاس نداء بدون

صوت ،فذكر الصوت هنا تلأكيد انلداء ،وهذا يف اغية
الرصاحة والوضوح يف أن اهلل يتلكم بكالم يُسمع
ً
منه تعاىل ،وأن هل صوتا ،ولكن صوته ال يشبه
أصوات خلقه ،وهلذا قال« :يسمعه من بعد كما

يسمعه من قرب» فهذه الصفة َّتتص بصوته تعاىل،
وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقط،

حسب قوة الصوت وضعفه ،وقد كرثت انلصوص
ََ
ََ َ
اد ُ
اه َما َر ُّب ُه َما أل ْم
املثبتة ذللك ،منها قوهل تعاىل {ِ :ون
ََْ ُ
َْ
ََ َ
اد ْي َن ُاه من َ
َ
كَ
ُّ
ور األيم ِن
الط
ب
ن
ا
ج
ن
{و
وقوهل:
ا}،
م
أنه
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َ ُ َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ ْ
ًّ
ت
جنيا} ،وقوهل{ :و ِإذ نادى ربك موىس أ ِن ائ ِ
وقربناه ِ
َْ
َّ
َ
الق ْو َم الظال ِ ِمني} .ثم قال« :أنا امللك أنا ادليان» يعين:
أن انلداء اذلي يسمعه أهل املوقف لكهم يسمعه من

بعد كما يسمعه من قرب ،هو بقوهل« :أنا امللك أنا

ادليان  ،»...فهو تعاىل امللك اذلي بيده ملك

السماوات واألرض ،ومن فيهن ،وهو ادليان اذلي
ً
َيازي عباده بعملهم ،من عمل خريا جازاه بأفضل مما
ً
عمل ،ومن عمل رشا جازاه بما يستحق .ثم يقول
تعاىل« :وال ينبيغ ألحد من أهل انلار ،أن يدخل َ
انلار،
حق ،حىت َّ
وهل عند أحد من أهل اجلنة ٌّ
أقصه منه ،وال
َ
ينبيغ ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة ،وألحد
حق ،حىت َّ
من أهل انلار عنده ٌّ
أقصه منه ،حىت
اللطمة» أي :أن اهلل عز وجل حيكم بني عباده
بالعدل ،فيأخذ من الظالم حق املظلوم ،فال يدخل

ا تتس رضی اہلل عیہ ئ نروجرھا عید اہلل ےک لڑےک؟جاپ رضی اہلل عیہ ئ کہا  :اہن ،
گ
نرس وہ نیی ےس ن کےل اور اشی نیی یک وج ےس ک ریے کو ھس ییتی ہوئ ن کےل،
م
اوردونون گےل مےل۔ جاپ رضی اہلل عیہ ئ ان ےس کہا کہ  :چےھ قصاص ےک می علق
ئرہن
آت ئ اےس رسول اہلل ﷺ ےس سیا
اتک جدن ت ےک تارے می جی رچی ہ کہ ر
م
آت تا می رم ن جا ٔون،
ہ ،نو چےھ جوف ہوا کہ کہی اس جدن ت ےک شتی ےس ئہےل ر
ائہون ئ کہا:می ئ رسول اہلل ﷺ کو فمائ ہوئ سیا” :قیامت ےک دن
لوگ ،تا فماتا :نیدے پہیہ ،عیمخیون اور ئہم ائھائ جا تی ےگ“ ،کہی ہی  :ہم
ئ نروجرھا ” ئ ُ ْہ ًما“ کا کیا مظلت ہ؟ نو ائہون ئ نیاتا کہ جس ےک تراس کچرھ ن ہو۔ نعنی
اہلل ن عایل قیامت ےک دن لوگون کو اتک جگہ اکھا کڑے گا تاکہ ان ےس جشات ےل اور
ائہی ان ےک عمل ےک اعتیا ےس تدلہ دے ،اس وق ت وہ شت نیےگ اور عی مخیون

ہون ےگ جتشا کہ ائہی ان یک ما ٔونئ جیا ئھا ،ان ےک تراس دنیا یک کوئ جری ئہی ہویگ
ئررھ فماتا” :ئررھ ان کو انسی آوار ےس ن رکار ے گا“ ن رکار نعی آوار ےک ئہی ترائ جائ اور

نعی آوار ےک ن رکار ےس لوگ آگاہ ئہی ہو شکی ،نو ئہان رپ آوار کا دکڑ تدا یک تاکید ےک
لی ہ اور ن تات تالکل رص بچ اور واضچ ہ کہ اہلل ن عایل انشا ک الم فما تا ہ جش
م
سیا جا تا ہ اور اس ک الم می آوار ہوئ ہ لیک اس یک آوار حلوق یک آوار ےک
مشانئہی ہاشی لی فماتا” :اےس وہتالکلاشیرطج سیگاجتش اےسوہ فن ت
م
ےس شتیا ہ“۔ ن صقت اہلل ن عایل یک آوار ےک شائھ جاص ہ اور حلوق یک آوار کو
آوار یک قوت و صعف ےک لحاظ ےسرصف فن ت ےس سیا جا شکیا ہ اور اس ےک

نوت می کیت ےس نصوص وارد ہی ،اس می ےس اتک اہلل ن عایل کا ن فمان:
” َو تَادَا ُہ َما َرئ ُ ُہ َما َأل َ ْم َأئْہَک َُما“ پجمہ:اورانےک رت ئان کون رکارا ،کیامیئم دونونکو
ِ
ت
اس درجت ےس میع ن کڑج رکا ئھا؟۔ اور اہلل ن عایل کا ن فمانَ ” :و تَادَنْی َ ُاہ مں جَانِ ِ
ل ُ ئم
فنْی َ ُاہ َبخِیًا“ پجمہ :ہم ئ اےس طور یک دا تی جان ت ےس تدا یک اور
ا طور ِ ْاال َٔ ْ َِں َو َ َ
ک
رارگوئ کڑئ ہوئ اےس فن ت کڑ لیا۔ نی اہلل ن عایل کا ن فمانَ ” :وا ِ ْد تَادَ ٰ
ی َرتُ َ
َ لِمِ
مُو َش ٰی َأ ِ ن ِ ل
ی“ پجمہ :اور جت ئمہارے رت ئ موشی کو آوار دی
ن ا ْت ا ْفَو ْ َم الظا َ
کہ نو ظالم قوم ےک ترا س جا۔ ئررھ فماتا” :می تادشاہ ہون می تدلہ د نی واال ہون“ نعنی
س
مخش می کرھے ہوئ ھی جس تدا کو سیی ےگ وہ ،اس تدا کو دور یک مشاق ت ےس
اشی رطج سیی ےگ جس رطج وہ فننی مشاق ت ےس شتی ہی۔ ”می تادشاہ ہون می
تدلہ د نی واال ہون“ نرس وہی تادشاہ ہ جس ےک اہئھ می آشمان و رمی اور جو کچرھ
اس می ہ اس یک تادشاہت ہ ،وہ الدتان ہ جو نیدون کو ان ےک عمل ےک
مظانق تدلہ دے گا ،نرس جس ئ جی ےک کام کی اےس اس ےک عمل ےس ئہی تدلہ
مس
دنگااورجس ئشےک کام کی اےساس ےک نخقتدلہ دےگا۔ئررھ فماتا” :کسی
جہ
ج
ج
نمی ےک لی ن میاشت ئہی ہ کہ وہ ہنم می جائ اور اس کا کسی تنی رپ جق ہو
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أحد من أهل انلار َ
انلار وهل عند أهل اجلنة حق ،حىت

يمكنه من أخذ حقه ،وهذا من تمام العدل فإن الاكفر
والظالم مع أنهما سيدخالن انلار إال أنهم لن يُظلموا،
فإذا اكن هلم حق عند أحد من أهل اجلنة أخذوه منه،
وكذلك احلال يف أهل اجلنة .فقال الصحابة للنيب -

صىل اهلل عليه وسلم :-قلنا :كيف سيويف انلاس
احلقوق وليس معهم يشء من ادلنيا؟ فقال انليب صىل

اهلل عليه وسلم« :باحلسنات والسيئات» أي :إنما

حيدث توفية احلقوق بأن يأخذ املظلوم من حسنات
ُ
الظالم ،فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات
املظلوم ُ
فوضعت ىلع سيئات الظالم ثم ُطرح يف انلار،

كما جاء يف احلديث.

ج
ئہان تک کہ می اس ےس اس کا تدلہ دالدون ،اور کسی تنی ےک لی ن میاشت ئہی
جہ
ہ کہ وہ جیت می داجل ہو اور اس کا کسی نمی رپ جق ہو ئہان تک کہ می اس ےس
ئ
اس کا تدلہ دالدون ،ئہان تک کہ ئھ ری کا تدلہ ھی۔ نعنی :اہلل ن عایل ا نی نیدون ےک
درمیان عدل ےک شائھ قیصلہ فمائ گا اور ظالم ےس مظلوم کا جق ےل گا ،جریابحرہ کوئ
جہ
ج
ج
نمی اس جال می ہنم می داجل ئہی ہو گا کہ اس کا کسی تنی رپجق ہو ،ئہان تک کہ
مک
اس کا جق اس ےس دالئ گا ،اور ئہی مل عدل کا نفاضا ہ کیو تکہ کاف اور ظالم
ج
تاوجود اس ےک کہ وہ ہنم می جا تی ےگ مگڑ ان رپ ظلم ئہی کیا جائ گا ،اگڑ جیت
والون می ےس کسی ےک تراس اس کا جق ہوگا نو ان ےس ےل کڑ اس کو دالتا جائ گا اور
تالکل اشی رطج اہل جیت ےک شائھ کیا جائ گا۔ ضحان کڑام رضی اہلل عہم ئ ننی
ﷺ ےس نروجرھا :لوگون کو کتش ان ےک جفوق دالئ جا تی ےگ جت کہ ان ےک
تراس دنیا یک کوئ جری ئہی ہویگ؟۔ نو ننی ﷺ ئ فماتا” :نییک اور تدی ےک درن عہ“
نعنی جفوق یک ادانییگ اس رطج ہویگ کہ مظلوم ظالم یک نکیان ےل ےل گا اور جت ظالم
یک نکیان حم ہوجا تی یگ نو مظلوم ےک گیاہون کو ےل کڑ ظالم ےک گیاہون رپ الد دتا
ج
جائ گا ئررھ اےس ہنم می دال دتا جائ گا جتشا کہ جدن ت می وارد ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
اعه >> االسماء والصفات
اتلصنيف :عقيدة >> اتلو ِحيد وأنو
ً
راوي احلديث :رواه أمحد تنبيه :روى ابلخاري تعليقا مجلة من هذا احلديث ،فقال( :ويذكر عن جابر ،عن عبد اهلل بن أنيس قال :سمعت انليب
صىل اهلل عليه وسلم يقول " :حيرش اهلل العباد ،فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب :أنا امللك ،أنا ادليان)
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• بعري  :اجلمل أو انلاقة.
• رحيل  :الرحل :رسج يوضع ىلع ظهر ادلواب للحمل أو الركوب.
• يطأ  :يدوس.

• اعتنق  :أدىن عنقه من عنقه وضمه إىل صدره حبا فيه
• خشيت  :اخلشية يه اخلوف املقرون بالعلم.
ُ
• حيرش  :احلرش :اإلخراج واجلمع.
ُ
• غرال  :غري خمتونني.
• بُ ً
هما  :ليس معهم يشء من أعراض ادلنيا.

• ادليَّان ِ :من دان انلاس :أي قهرهم ىلع الطاعة ،أو من ادلين :أي حاسبهم وجازاهم بالعدل.
ُ ِّ
• أقص  :أمكنه من أخذ حقه.
• اللطمة  :الرضب ىلع الوجه بباطن الكف.

فوائد احلديث:
 .1الرحلة يف طلب العلم وسماع احلديث.
 .2شدة حرص الصحابة ىلع سماع األحاديث.
 .3أن بعض أهل املوقف أقرب إىل اهلل -تعاىل -من بعض.
 .4إثبات انلداء والصوت هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
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 .5امللك وادليان من األسماء احلسىن.

 .6القصاص يوم القيامة يكون باحلسنات والسيئات.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م .صحيح ابلخاري،
حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار الصديق للنرش واتلوزيع ،الطبعة :الرابعة  1418 ،ـه 1997 -م .خمتار الصحاح ،لزين
ادلين أبو عبد اهلل حممد احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة،
 1420ـه1999 /م .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

الرقم املوحد)8319( :
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ک
نیک لوگ تےک ن عددنگڑ گڑر جا تیےگ اور ئررھ گھتیا جو تا گھتیا ھخوریکرطجےک کچرھ
ئ
لوگرہ جا تیےگ ،جںیکاہللن عایل کو کچرھ ھی رپوان ہویگ۔

يذهب الصاحلون األول فاألول ،ويبىق حثالة
ً
كحثالة الشعري أو اتلمر ال يباِلهم اهلل بالة

 .358احلديث:

**

عن مرداس األسليم -ريض اهلل عنه -قَ َال :قَ َال َّ
انل ُّ
يب
ِ
َّ
َّ
ُ َْ
اهلل َعلي ِه َو َسل َم« :-يذهب الصاحلون األول
 َصىلَُ ٌَ َ ُ َ َ
حثال ِة الشعري أو اتلمر ال
فاألول ،ويبىق حثالة ك
ًَ
ُ
يبَ ِايل ُهم اهلل بَالة».

ش
رمداس ا لمی رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا :نیک لوگ تےک
ک
ن عد دنگڑ گڑر جا تی ےگ اور ئررھ گھتیا جو تا گھتیا ھخور یک رطج ےک کچرھ لوگ رہ جا تی ےگ،
ئ
جں یک اہلل ن عایل کو کچرھ ھی رپوا ن ہو یگ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف

آخر الزمان يقبض اهلل أرواح الصاحلني ،ويبىق أناس
ً
ً
ليسوا اهال للعناية ،فال يرفع اهلل هلم قدرا وال يقيم
ً
هلم وزنا وال يرمحهم وال يزنل عليهم الرمحة وهم رشار

 .358جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

اےس امام بحاری ئ روان ت کیا ہ

اخللق عند اهلل وعليهم تقوم الساعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :مرداس األسليم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• حثالة  :باثلاء وبالفاء ،روايتان ،وهو الرديء واملراد هنا َسقط انلاس.
ً
• ال يبايلهم اهلل بالة  :ليس هلم قدر ،فال يعبأ اهلل بهم ،وال يقيم هلم وزنا.

فوائد احلديث:
 .1أن موت الصاحلني وأهل العلم والفضل من أرشاط الساعة.
 .2انلدب إىل االقتداء بأهل اخلري ،واتلحذير من خمالفتهم.
 .3ال يبىق يف آخر الزمان إال أهل اجلهل ممن ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش:
دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3121( :
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ُ
ُ
يضحك ُ
اهلل سبحانه وتعاىل إىل رجلني يقتل
َ
ُ
ُ
َ
يدخًلن اجلنة ،يقاتل هذا يف
اآلخر
أحدهما
ي
َُُْ
ُ
يتوب ُ
القاتل
اهلل ىلع
سبيل اهلل فيقتل ،ثم
ي
ُ ْ َُ ْ َ ْ َ ُ
فيسل ُيم فيستشهد

 .359احلديث:

اہلل سحانو ن عایل ا نشدوآدمیون کودنکھ کڑ مشکڑا تاہ جں میےس اتکئ
ئ
دوشے کو قیل کیا ہو گا (ئررھ ھی)وہدونون جیت میداجل ہونےگ۔اُن می
ب
ےس اتک نو اہللیکراہ می لڑکڑ شہید ہوا ئھا ئررھ اہللئ قا تل کو نونیک نوقیق خسی
اوروہ مشلمان ہوگیا اور شہید ہو گیا۔
**

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :اہلل سحان و
ن عایل ا نش دو آدمیون کو دنکھ کڑ م شکڑا تا ہ جں می ےس اتک ئ دوشے کو قیل
ئ
کیا ہو گا (ئررھ ھی) وہ دونون جیت می داجل ہون ےگ۔ اُن می ےس اتک نو اہلل یک راہ
ب
می لڑکڑ شہید ہوا ئھا ئررھ اہلل ئ قا تل کو نون یک نوقیق خسی اور وہ مشلمان ہوگیا اور ئررھ
شہید ہو گیا۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
ُ
يضحك ُ
اهلل سبحانه وتعاىل
اهلل عليه وسلم -قال« :
َ
ُ
ُ
يقتل ُ
َ
يدخالن اجلنة ،يقاتل
أحدهما اآلخر
إىل رجلني
ِ
َُُْ
ُ
ُ
القاتل
هذا يف سبيل اهلل فيقتل ،ثم يتوب اهلل ىلع
ِ
َ َ ْ
فيُ ْس ِل ُم فيُ ْستش َه ُد».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يضحك اهلل إىل رجلني يقتل أحدهما اآلخر يدخالن
اجلنة ،يقاتل املسلم يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل

فيقتله اكفر فيدخل اجلنة ،ثم يتوب اهلل ىلع القاتل
فيُسلم فيقاتل يف سبيل اهلل فيستشهد.

 .359جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اہلل ن عایل دو ا نش آدمیون کو دنکھ کڑ م شکڑا تا ہ جو دونون ہی جیت می جا تی ےگ۔
تانں طور کہ مشلمان اہلل ےک دنں یک شتلیدی می لڑ راہ ہو گا کہ اتک کاف اےس قیل کڑ
دے گا اور وہ جیت می جرال جائ گا۔ ئررھ اہلل قا تل کو نون یک نوقیق دے گا اور وہ
ئ
مشلمان ہو جائ گا اور ئررھ اہلل یک راہ می جہاد کڑ تا ہوا وہ ھی شہید ہوجائ گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يضحك اهلل  :الضحك معلوم ،وإثباته يكون ىلع ما يليق جبالهل سبحانه وتعاىل ،من غري تكييف وال تمثيل ،ومن غري تعطيل وال تشبيه.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الضحك هلل -تعاىل-.
 .2وجوب اتلوبة من اذلنب مهما كرب ،وعدم ايلأس من رمحة اهلل -تعاىل-.
 .3اإلسالم يمحو ما قبله من جريمة الكفر ،واتلوبة تمحو ما قبلها من اآلثام.
 .4االستشهاد يف سبيل اهلل من موجبات اجلنة.
 .5فيه ديلل ىلع أن األعمال باخلواتيم.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن،
نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري،
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نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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"رور قیامت اہللآشمانون کو لتریت کڑ ا نیدا تیاہئھ میےلےل گا اور ئررھ
فمائ گا :می ہون تادشاہ ،کہانہیوہ لوگ جوشکس نی ئررھئ ئےھ؟
کہان ہیوہ لوگ جو میکی نی ئررھئ ئےھ؟ ئررھ اہلل شانونرمتیون کو لتریت کڑ

يطوي اهلل السماوات يوم القيامة ،ثم يأخذهن

بيده اِلمىن ،ثم يقول :أنا امللك أين اجلبارون؟
أين املتكربون؟ ثم يطوي األرضني السبع ،ثم

ا نی تا تی اہئھ میےلےل گا اور کےہ گا :می ہون تادشاہ ،کہان ہی جوشکس
نی ئررھئ ئےھ؟ کہان ہی جومیکی نی ئررھئ ئےھ؟"۔

يأخذهن بشماهل ،ثم يقول :أنا امللك ،أين
اجلبارون؟ أين املتكربون

 .360احلديث:

**

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
َ
ْ ُ ُ ُ
"ي ْط ِوي اهلل السماوات يوم القيامة ،ثم يَأخذه َّن بيده
ايلمىن ،ثم يقول :أنا امللك أين اجلبارون؟ أين
َ
َ
األ َرض َ
ني السبع ،ثم يأخذهن
املتكربون؟ ثم ي ْط ِوي
ِ
بشماهل ،ثم يقول :أنا امللك ،أين اجلبارون؟ أين

عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :رور
قیامت اہلل آشمانون کو ل رتیت کڑ ا نی دا تی اہئھ می ےل ےل گا اور ئررھ فمائ گا:
می ہون تادشاہ ،کہان ہی وہ لوگ جو شکس نی ئررھئ ئےھ؟ کہان ہی وہ لوگ جو

میکی نی ئررھئ ئےھ؟ ئررھ اہلل شانون رمتیون کو ل رتیت کڑ ا نی تا تی اہئھ می ےل
ےل گا اور کےہ گا :می ہون تادشاہ ،کہان ہی جو شکس نی ئررھئ ئےھ؟ کہان ہی

املتكربون؟".

جو میکی نی ئررھئ ئےھ؟"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -أخربهم بأن اهلل -عز وجل -سوف
يطوي السموات السبع يوم القيامة ويأخذهن بيده
ايلمىن ،ويطوي األرضني السبع ويأخذهن بيده
الشمال ،وأنه لكما طوى واحدة منهن نادى أوئلك

اجلبارين واملتكربين مستصغرا شأنهم معلنا أنه هو

صاحب امللك احلقييق الاكمل اذلي ال يضعف وال

يزول ،وأن لك من سواه من ملك ومملوك واعدل وجائر

زائل وذيلل بني يديه عزوجل ،ال يسأل عما يفعل وهم

يسألون.

 .360جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

نن
ہ
عہ ہم
ن ع ض
ض
حان کڑام کو نیاتا کہ
ا ں رم ر ی اہلل ما ی نیا رہ ی کہ ی ﷺ ئ ٔ
قیامت ےک دن اہلل رع وجل شانون آشمانون کو ل رتیت کڑ ا نی دا تی اہئھ می ےل
ےل گا اور شانون رمتیون کو لتریت کڑ ا نی تا تی اہئھ می ےل ےل گا اور ن کہ وہ جت

ئ
ھی ان می ےس کسی کو لیتی گا نو ان شکسون اور میکیون کو بخقی آمی لہےح می ن رکار کڑ
ج
اع الن کڑے گا کہ وہی قیقی و کامل تادشاہت کا مالک ہ ،جس می ن کوئ کرموری
ک
آئ ہ اور ن ہی وہ ھی حم ہوئ ہ اور ن کہ اس ےک سوا ہ تادشاہ ،ع الم ،انصاف
رپور اور ظالم شت حم ہو جائ واےل اور اس ےک شا می ئ جیتیت ہی۔ اہلل
ا نی کامون ےک لی (کسی ےک آےگ) جوات دہ ئہی اور شت (اس ےک آےگ)
جوات دہ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• اجلبّارون  :مجع جبار ويوصف بهذا الوصف لك من كرث ظلمه وعدوانه.
• املتكربون  :املتكربون مجع متكرب ،وهو املتكرب ىلع احلق برده ،وىلع اخللق باحتقارهم.
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فوائد احلديث:
 .1إثبات أن هلل يدين حقيقتني يمني وشمال ،ومعىن حقيقيتني أي ال نؤوهلا بانلعمة أو القوة وحنو ذلك ،وال نقول أيضا إنها يد كيد املخلوقني،

تعاىل اهلل عن لك نقص علوا كبريا ،ولكنها يد من صفاتها القبض والبسط واألصابع والكتابة واخللق ،كما جاء القبض يف القرآن ويف هذا
احلديث ،قال تعاىل( :واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة) ،وقال تعاىل( :بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) وقال صىل اهلل عليه وسلم( :إن قلوب
بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن) وقال( :كتب اهلل اتلوراة بيده) واخللق يف قوهل تعاىل عن خلق آدم( :ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي).
 .2إثبات صفة القول هلل ىلع وجه يليق جبالهل.

 .3إثبات اسم امللك هلل متضمنا صفة امللك.

 .4إثبات أن األرضني سبع.
 .5حتريم اتلجرب واتلكرب.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ,الطبعة اخلامسة 1435 ,ه اجلديد يف رشح كتاب
اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد  ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه صحيح مسلم ,ترقيم حممد
فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.

الرقم املوحد)3387( :
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جت میا نیدہ کسیپائےک ارن کاتکا ارادہ کڑے نو اےساسوقت تکن
لکھو جت تک کہوہ اس کا ارن کاتن کڑےل۔ اگڑوہ اےس کڑےل نو اےس اتک ہی
پائ لکھو اور اگڑوہ اےس مییوجےس رجھوردے نو اےساسےک لی اتک

يقول اهلل :إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ،فًل
تكتبوها عليه حىت يعملها ،فإن عملها

فاكتبوها بمثلها ،وإن تركها من أجيل فاكتبوها

نییک لکھ دو

هل حسنة

 .361احلديث:

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :يقول ُ
اهلل:
ً
َ
ْ
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ،فال تكتبوها عليه
َ
ْ
ْ
حىت يعملها ،فإن َع ِملها فاكتبوها بمث ِلها ،وإن تركها
ً
َ
ْ
ِمن أجيل فاكتبوها هل حسنة ،وإذا أراد أن يعمل
ً
ً
ْ
حسنة فلم يعملها فاكتبوها هل حسنة ،فإن عملها
ْ
سبع مائة ِضع ٍف».
فاكتبوها هل بعرش أمثاهلا إىل ِ

 .361جدنت:

انو ہپہرضیاہللعیہ ےسرمقوعاًروان تہ’’ :اہللن عایل فما تاہ:جتمیا نیدہ
ل
کسی پائ ےک ارن کات کا ارادہ کڑے نو اےس اس وق ت تک ن کھو جت تک کہ وہ
ل
اس کا ارن کات ن کڑ ےل۔ اگڑ وہ اےس کڑ ےل نو اےس اتک ہی پائ کھو اور اگڑ وہ
اےس میی وج ےس رجھور دے نو اےس اس ےک لی اتک نییک لکھ دو۔ اور اگڑ وہ کوئ
نییک کڑئ کا ارادہ کڑے لیک اےس کڑ ن شےک نو اےس اس ےک لی اتک نییک لکھ دو۔
اگڑ وہ اےس کڑ ےل نو ئررھ اےس اس ےک لی دس ےس شات سو گیا تک نکیان لکھ
دو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
هذا اخلطاب من اهلل تعاىل للمالئكة املولكني حبفظ

عمل اإلنسان وكتابته ،وهو يدل ىلع فضل اهلل ىلع

اإلنسان ،وجتاوزه عنه .قوهل« :إذا أراد عبدي أن يعمل

سيئة ،فال تكتبوها عليه حىت يعلمها» والعمل قد
يراد به عمل القلب واجلوارح ،وهو الظاهر؛ ألنه قد

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اہلل ن عایل کا ن ارشاد ان فشتون ےس ہ جو انشان ےک اعمال کو مخفوظ کڑئ اور ان
ےک لکھی رپ می عی ہی۔ اس می انشان رپ اہلل ےک قصل اور اہلل یک رطف ےس اس

ےس درگڑر کڑئ یک دلیل ہ۔ اہلل ن عایل کا فمان” :جت میا نیدہ کوئ پائ کڑئ
کا ارادہ کڑے نو اےس اس وق ت تک ن لکھو جت تک کہ وہ اس کا ارن کات ن کڑ
ک
ےل۔“ عمل ےس ھی دل اور اعصاء کاعمل رماد ہو تا ہ اور ئہی معنی را جچ ہ۔

جاء ما يدل ىلع أن عمل القلب يؤاخذ به ،وَيزي
ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ کیو تکہ ا س تات یک دلیل موجود ہ کہ دل ےک عمل رپ مواجدہ ہو گا اور اس رپ انشان کو
ْ
عليه ،قال اهلل تعاىلَ :
{و َمن يُ ِرد ِفي ِه بِ ِإحلا ٍد بِظل ٍم ن ِذقه
ل ٍِّ
ِ
ِ
ن
ُ
ظ
َ
ل
ْ
َ
ات َأ م]
عایل کا فمان ہَ [ :ومَں ُپِدْ قِی ِہ تِاِ ْلحَاد ٍّ ٍّم تُدِق ْہ م ْں عَدَ ٍّ
اب أ ِيل ٍم} ،ويف احلديث الصحيح« :إذا اتلىق جڑا مےل یگ۔ اہلل ن ٰ
ِم ْن َعذ
ُ
ٍ
ل
ئ
املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف انلار»  ،قالوا( :ا چچ)25:۔ پجمہ’’ :جو ھی ظلم ےک شائھ واہن الحاد کا ارادہ کڑے ہم اےس درد
ض
ً
هذا القاتل ،فما بال املقتول؟ قال« :إنه اكن حريصا تاک عدات جرکھا تی ےگ۔‘‘ اور خنچ جدن ت می آتا ہ’’ :جت دو مشلمان ان رنی
ىلع قتل أخيه» ،فهذه انلصوص تصلح تلخصيص تلوارون ےک شائھ (لڑئ ےک لی) اتک دوشے ےک آ می شا می آ تی نو
ج
عموم قوهل« :إذا أراد أن يعمل سيئة فال تكتبوها قا تل و مقیول دونون ہنم می ہی۔‘‘ لوگون ئ ن درتاق ت کیا کہ ن نوقا تل
ش
ج
حىت يعملها» وهذا ال خيالف قوهل يف السيئة« :لم ہ(اس ےک ہنم می جائ یک وج نو مچھ می آئ ہ) ،لیک مقیول کا کیا قصور
ئ
تكتب عليه»؛ ألن عزم القلب وتصميمه عمل.
آت ﷺ ئ فماتا” :وہ ھی ا نی ئھائ کو قیل کڑتا رجاہیا ئھا۔“ ان نصوص
ہ؟ ر
ب
قوهل« :فإن علمها فاكتبوها بمثلها» ،يعين :سيئة
ےک درن عہ اہلل ن عایل ےک اس قول ےک عموم یک خصیص کڑتا درشت ہ” :جت وہ
ْ
واحدة ،قال اهلل تعاىلَ :
احل َ َسنَ ِة فَلَ ُه َع ْ ُ
رش
{من َجاء ب
ل
ِ
ک
ک
س
ن
ک
ق
ھ
ج
ی پائ کا ارادہ ڑے و اےس اس و ت تک ن و ت تک کہ وہ اس کا ارن کات
َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ
َّ ِّ َ َ َ
أَ ْمثَال َها َو َمن َ
ال َُيْ َ
ال
م
ه
و
ا
ه
ل
ث
م
ال
إ
ى
ز
ف
ة
ئ
ي
الس
ب
اء
ج
ِ
ِ
ِ
ب
ِ
ِ
َّ ن کڑ ےل۔“ ن خصیص پائ ےک تارے می اہلل ےک اس قول ےک محالف ئہی کہ
َ ْ َ َ َ ِّ َ ً َ ُ ْ
ُْ َُ َ
َ
يظلمون} ،وقال تعاىل{ :من ع ِمل سيئة فال َيزى ِإال
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ِّ َ َ َ ُ َ ُ ْ
ََْ َ ْ َ َ َ
احلًا من ذك ٍر أ ْو أنَث َوه َو ُمؤ ِم ٌن
ِمثلها َومن ع ِمل ص ِ
َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ
ون ف َ
يها ب َغ ْري ح َ
اب}.
س
فأو ِئلك يدخلون اجلنة يرزق
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
قوهل« :فإن تركها من أجيل فاكتبوها هل حسنة» قيدَّ
ً
ً
وحياء،
تركها بأنه من أجل اهلل تعاىل ،أي :خوفا منه،
ً
ً
أما إذا تركها اعجزا ،أو خوفا من اخللق ،أو لعارض
ُ
ُ
آخر ،فإنها ال تكتب هل حسنة ،بل ربما كتبت عليه

سيئة .قوهل« :وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها
ُّ
فاكتبوها هل حسنة» إىل آخره ،وهذا تفضل من اهلل
تعاىل الكريم املنان ىلع عباده ،فله احلمد واملنة ،فأي

كرم أعظم من هذا ،اهلم باحلسنة يكتب اهلل به

حسنة اكملة ،وعمل احلسنة يكتب به عرش
حسنات إىل سبعمائة حسنة .ويف هذا احلديث أسند

انليب صىل اهلل عليه وسلم هذا القول إىل اهلل تعاىل
ً
بقوهل« :يقول اهلل :إذا أراد عبدي» واصفا هل بذلك،
وهذا القول من رشعه اذلي فيه وعده لعباده،
ً
ُّ
وتفضله عليهم ،وهو غري القرآن ،وليس خملوقا،
فقوهل تعاىل غري خلقه.

مض
ع
ل
”اےس اس ےک کھائ می ن کھو۔“ کیو تکہ دل کا ن رکا اور مم ارادہ کڑ لتیا اتک مل
ل
ہ۔ اہلل ن عایل ئ فماتا” :اگڑ وہ اےس کڑ ےل نو اےس اشی ےک میل کھو“۔ نعنی
لک
ْل
م
ع ْ
ش َأمْیَالِہَا وَمَں جَاء
اتک پائ ( ھو)۔ اہلل ن عایل کا فمان ہَ [ :ں جَاء تِا خ َ َسی َ ِہ قَلَہ ُ َ ُ
ش
لش ِ ب ِ ِ ہ ن ُ ْظ َلم
ون] (االٔن عام)160:۔ پجمہ’’ :جو خص نیک
تِا َ تی َ ِہ ق َالَ ُْجَی اال َ میْلَہَا َو ُْم ال َ ُ َ
ش
کام کڑے گا اس کو اس ےک دس گیا ملی ےگ اور جو خص پا کام کڑے گا اس کو اس
عِ
ےک پاپ ہی شا مےل یگ اور ان لوگون رپ ظلم ن ہوگا۔‘‘ اور فماتا[ :مَ ْں َم َل َشتِی َ ًہ ق َال
ب ُْجی اِال َ ِمیْلَہا َومَں عَمِ َل لِ ِم کَ ٍّ نن َ ہ م ِم
ک تد ُجلُ ل ق ُ
ِ
ون
َ
َ
ون ا ْ خَی ََہ ُپْ َر َ
ضا حًا ں َد ڑ َأ ْو ُأ ی َو ُو َ ُو ْٔ ٌں ق َ ُأ ْولَی َ َ ْ َ
َ ْ
ِ
ات] (عاف)٤0 :۔پجمہ’’ :جس ئ گیاہ کیا ہ اےس نو پاپ پاپ کا تدلہ
ِقہَا نِع َ ْی ِج َش ٍّ
دتا جائ گا اور جس ئ نییک یک ہ جواہ وہ رمد ہو تا عورت اور وہ ائمان واال ہو نو ن

لوگ جیت می جا تی ےگ اور واہن ئشمار روری ترا تی ےگ۔‘‘ اہلل ن عایل کا قول:
”اگڑ وہ میے لی اس پائ کو رجھور دے نو اس ےک لی اتک نییک لکھ دو“۔ اس
ےک رجھورئ کو اہلل یک جارط رجھورئ ےس مشوظ کیا گیا ہ ،نعنی اگڑ وہ اہلل ےک
جوف ےس اور اس ےس جیا یک وج ےس رجھور دے۔ تاہم اگڑ وہ اس ےس عاجڑ آئ یک
م
وج ےس رجھور ے تا ئررھ حلوق ےک جوف ےک وج ےس تا کسی اور عارص یک وج ےس
لک
پک کڑے نو اس صورت می اس ےک لی نییک ئہی ھی جائ تلکہ نشا اوقات پائ
لک
ھی جائ ہ۔ اہلل ن عایل کا ن قول“ :اور اگڑ وہ کسی نییک کا ارادہ کڑے لیک اےس کڑ ن

شےک نو اس ےک لی اتک نییک لکھ دو اگڑ وہ اےس کڑ ےل نو ئررھ اس ےک لی دس ےس
شات سو گیا تک نکیان لکھ دو۔” ن اہلل یک کڑئم دات کا ا نی نیدون رپ قصل ہ جو
ئہت رتادہ اجشان کڑئ واال ہ۔ ئمام نرعنفی اور ئمام اجشاتات اہلل ہی ےک لی

ہی۔ اس ےس پی کڑم نواری اور کیا ہو شکنی ہ کہ نییک ےک ارادے کو نروری نییک
لکھ دتا جائ اور نییک کڑئ کو دس ےس شات سو گیا تک پھا کڑ لکھا جائ۔ اس
جدن ت می ننی کڑئم ﷺ ئ اس تات کو اہلل یک رطف متسوت کڑئ ہوئ فماتا:

آت ﷺ ئ ن نیان کیا ہ
عایل فما تا ہ :جت میا نیدہ ارادہ کڑے۔” ر
“اہلل ن ٰ
کہ ن اہلل کا فمان ہ۔ اہلل کا ن قول اس یک شنعت ہی کا جصہ ہ جس می اس یک
رطف ےس ا نی نیدون ےک لی وعدہ اور ان رپ اس ےک قصل و کڑم کا نیان ہ۔
م
م
اور ن فآن ےک ع الوہ ہ اور ن حلوق ئھی ہ۔ نرس اہلل ن عایل کا قول اس یک حلوق
م
ےک ع الوہ ہ۔ (نعنی اہلل کا ک الم حلوق ئہی ہ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّ َ ُ َ ُ
الصفات ِاإلل ِهيَّة >> صفة الالكم
اتلصنيف :عقيدة >>
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري
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فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع إثبات الكم اهلل تعاىل وخماطبته للمالئكة
 .2هذا احلديث يدل ىلع فضل اهلل ىلع اإلنسان ،وجتاوزه عنه.
َّ
 .3اإليمان باملالئكة املولكني حبفظ عمل اإلنسان وكتابته
ً
ً
ً
ً
وحياء ،فإنها تكتب هل حسنة ،أما إذا تركها اعجزا ،أو خوفا من اخللق ،أو لعارض آخر ،فإنها
 .4من ترك سيئة من أجل اهلل تعاىل أي :خوفا منه،
ال تكتب هل حسنة ،بل ربما كتبت عليه سيئة

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة
ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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ن کہیا مکڑوہہ کہ":می اہلل اورنیی نریاہ میآ تا ہون"۔ اسیکبحائ
اسےک لین کہیا جاپہ کہ":می اہللیک اوراسےکن عد ئررھنیینریاہ می

يكره أن يقول :أعوذ باهلل وبك ،وجيوز أن
يقول :باهلل ثم بك

 .362احلديث:

آ تا ہون"۔

**

 .362جدنت:

ب
ش
اپاہم خ عی رجمہ اہلل ےس روان ت ہ کہ کسی خص کا ن کہیا کہ" :می اہلل اور نیی
نریاہ می آ تا ہون" مکڑوہ ہ۔ اس یک بحائ اس ےک لی ن کہیا جاپ ہ کہ" :می
ب
اہلل یک اور اس ےک ن عد ئررھنیی نریاہ می آ تا ہون"۔ اپاہم خ عی فمائ ئےھ کہ نون

وجاء عن إبراهيم انلخيع" :أنه يكره أن يقول :أعوذ

باهلل وبك ،وَيوز أن يقول :باهلل ثم بك ،قال :ويقول:

لوال اهلل ثم فالن ،وال تقولوا ولوال اهلل وفالن".

کہو" :اگڑ اہلل ن ہو تا اور ئررھ ق الن ن ہو تا نو" اور نون ن کہو کہ" :اگڑاہلل اور ق الن ن ہو تا
نو"۔

**

درجة احلديث :لم أجد حكما للشيخ األبلاين

جدنت کا درج:

املعىن اإلمجايل:

إبراهيم انلخيع -رمحه اهلل -من اتلابعني ،واكن يرى
حتريم عطف االستعاذة باملخلوق ىلع االستعاذة باهلل

بالواو؛ ألن (الواو) تقتيض الترشيك بني املتعاطفني،
وذلك يؤدي إىل الرشك باهلل ،وهو حممول ىلع الرشك
األصغر ،وكذا تعلق منفعة ىلع فعل اهلل ومعه غريه،

كقولك :لوال اهلل وفالن ملا شفيت ،ومع ضعف
ً
قياسا ىلع حديث
احلديث إال أن انليه صحيح؛

حذيفة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -قال" :ال تقولوا :ما شاء اهلل وشاء فالن،
ولكن قولوا :ما شاء اهلل ثم شاء فالن".

**

م
چےھ (اس ےک تارے می) سچ الیائ رجمہ اہلل کا کوئ جکم ئہی
م ال۔

اجمایل معنی:

ب
م
اپاہم خ عی رجمہ اہلل تان عی می ےس ہی اور ان ےک پدتک حلوق ےس نریاہ ظلت
کڑئ کا اہلل ےس نریاہ ظلت کڑئ رپ" واو "ےک شائھ عطف کڑتا جڑام ہ؛ کیوتکہ

"واو" معطوف اور معطوف علیہ ےک ق عل می اسیاک کا نفاضا کڑ تا ہ اور ن تات
م
ت
اہلل ےک شائھ شک کا شتت تنی ہ۔ تاہم اےسشک اصرع رپ چمول کیا جائ گا۔
ئ
اشی رطج کسی میقعت کو اہلل ےک ق عل ےک شائھ معلق کڑتا ھی جڑام ہ تانں طور کہ
ش
ئ
ج
آت ن کہی کہ ":اگڑ اہلل اور ق الن خص ن ہو تا نو
اہلل ےک شائھ کوئ اور ھی ہو ،تش ر
ڑج ن جدن ت صعیف ہ ،تاہم جدنفہ رضی اہلل عیہ ےس
می ضخت تات ن ہو تا"۔ اگ ر
رموی جدن ت رپ قیاس کڑئ ہوئ ممانعت درشت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا:
"نون ن کہو کہ جو اہلل رجاہ اور جو ق الن رجاہ ،تلکہ نون کہو کہ :جو اہلل رجاہ اور ئررھ

اس ےک ن عد جو ق الن رجاہ"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم > الرشك
راوي احلديث :مصنف عبد الرزاق.

اتلخريج :إبراهيم بن يزيد انلخيع الكويف -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• يكره  :الكراهة يف ُعرف السلف يُراد بها اتلحريم.
• أعوذ  :العوذ :االتلجاء إىل الغري واتلعلق به.

• لوال  :حرف امتناع لوجود ،أي :امتناع يشء لوجود غريه.
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فوائد احلديث:
 .1حتريم قول :ماشاء اهلل وفالن ،وجواز قول :ما شاء اهلل ثم شاء فالن.
 .2حتريم قول :أعوذ باهلل وبك ،وجواز قول :أعوذ باهلل ثم بك ،فيما يقدر عليه املخلوق.
 .3حتريم قول :لوال اهلل وفالن ،وجواز قول :لوال اهلل ثم فالن.
املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة :اخلامسة1435 ،ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن
عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مصنف عبد الرزاق الصنعاين ،عبد الرزاق بن همام ايلماين الصنعاين ،حتقيق:
حبيب الرمحن األعظيم ،املكتب اإلسالِم ،الطبعة :اثلانية1403 ،ه.

الرقم املوحد)3343( :

258

ہمارارتقیامتےکدن ان رنی نریدیل کھوےل گا اسوقتہمومںرمد اورہ
مومیہ عورتاسےک لی شحدہ می گڑ رپنںےگ۔رصفوہ تافرہ جا تیےگ

يكشف ربنا عن ساقه ،فيسجد هل لك مؤمن

ومؤمنة ،فيبىق لك من اكن يسجد يف اَلنيا رياء

جو دنیا میدکھاوے اور تاموریےک لی شحدہ کڑئ ئےھ۔ جتوہ شحدہ کڑتا
رجاہیےگ نو انیک تترنھ بخیہ ہو جائیگ اوروہ شحدےےک لینرم شےکیگ۔

وسمعة ،فيذهب ليسجد ،فيعود ظهره طبقا
واحدا

 .363احلديث:

**

ً
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ُّ
ُ
«يكشف ُّ
مؤمن
فيسجد هل لك
ربنا عن ساقِه،
ِ
ٍ
ُّ
ُ
َ
يسجد يف ادلنيا رياءً
ومؤمن ٍة ،فيبىق لك من اكن
ُ ً
ً
َ
ً
َ
ُ
ُ
ليسجد ،فيعود ظهره طبقا واحدا».
فيذهب
وس ْمعة،

 .363جدنت:

انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا” :ہمارا
رتقیامت ےک دنان رنینریدیلکھوےلگااسوق ت ہ مومںرمد اور ہمومیہعورت
اسےک لی شحدہمیگڑ رپنںےگ۔رصفوہتافرہجا تیےگجودنیامیدکھاوے
اور تاموری ےک لی شحدہ کڑئ ئےھ۔ جت وہ شحدہ کڑتا رجاہی ےگ نو ان یک تترنھ بخیہ
ہو جائ یگ اور وہ شحدے ےک لی ن رم شےک یگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يكشف الرب -سبحانه وتعاىل -عن ساقه الكريمة،
فيسجد هل لك مؤمن ومؤمنة ،وأما املنافقون اذلين
اكنوا يسجدون يف ادلنيا لرياهم انلاسُ ،
فمنعوا من
ً
ُ
ً
واحدا ،ال
فقارا
وجعلت ظهورهم
السجود،
يستطيعون االحنناء وال السجود؛ ألنهم ما اكنوا يف

احلقيقة يسجدون هلل يف ادلنيا ،وإنما اكنوا يسجدون

ألغراضهم ادلنيوية ،وال َيوز تأويل الساق بالشدة أو
الكرب أو غريها ،بل َيب إثباتها صفة هلل -تعاىل-

من غري تكييف وال تمثيل ،ومن غري حتريف وال

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عایل ان رنی نریدیل میارک کھوےل گا ،نو ہ مومں رمد و عورت شحدے می گڑ جا تی
اہلل ن ٰ
ےگ۔ تاہم میاقفی جو دنیا می رتاکاری ےک لی شحدہ کڑئ ئےھ ،شحدہ کڑئ ےس
روک دئ جا تی ےگ اور ان یک کرمنں اتک بخی یک رطج ہو جا تی یگ اور وہ جھک ن
ش
ش
عایلکو شحدہئہی
کیےگاور ن شحدہ کڑ کیےگ۔ اس لی کہوہدنیامیجقیقیاًاہللن ٰ

کڑئ ئےھ تلکہ وہ ان رنی دنوی مفاضد ےک لی شحدہ کڑئ ئےھ۔ جدن ت می وارد
ش
نریدیل (شاق) یک تاوتل خنی ،کڑت وعیہ ےس کڑتا جاپ ئہی تلکہ اس کو نعی تکتیف و
نعطی
ئمتی
ب
عایل ےک لی تان ت کڑتا رصوری ہ۔
ل اور نعی جنف و ل ےک اہلل ن ٰ

تعطيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
العقيدة > األسماء واألحاكم > انلفاق
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• رياء  :أي :لرياه انلاس.
• ُس ْمعة  :أي :ليسمعه انلاس.
ً
الس ُ
طبقا  :الطبق فقار الظهر واملعىن صار فقاره َواح ًدا اكلصحيفة فَ َال يقدر ىلع ُّ
جود.
•
ِ
• يعود  :يصري.
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فوائد احلديث:
 .1الساق صفة هلل -تعاىل -حيث عرفه املؤمنون بذلك فسجدوا هل.
 .2اتلحذير من الرياء.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح
صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري،
لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.

الرقم املوحد)8291( :
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آجڑیرمائ می ئمہارے جلفاءمیےس اتک انشا جلیفہ ہو گا جو نعی شمار کی
رجُلو ئرھ ئرھ کڑ مالدے گا۔

يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان
حيثو املال وال يعده

 .364احلديث:

**

ً
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ُ
«يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان حيثو
َ
َ ُّ
املال وال ي ُعد ُه».

انوشعیدجدری رضیاہلل عیہےسروان تہ کہرسولاہللﷺ ئفماتاکہ ’’آجڑی
رمائ می ئمہارے جلفاء می ےس اتک انشا جلیفہ ہو گا جو نعی شمار کی رجُلو ئرھ ئرھ کڑ
مال دے گا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا الرسول الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف
آخر الزمان يقوم خليفة املسلمني بإنفاق املال بال

عدد وال حساب لكرثة األموال والغنائم مع سخاء

نفسه.

 .364جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

رسولکڑئمﷺہمیجی دے رہ ہی کہآجڑیرمائمی مشلمانونکااتکانشا
جلیفہ ہو گا جو نیا شمار کی اور نعی جشات و کیات ےک مال ج ر
ڑج کڑے گا کیو تکہ اس یک
ئ
طی عی شحاوت ےک شائھ شائھ اموال وعیائم یک ھی کیت ہو یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حيثو املال  :حيفن بيديه.
• وال يعده  :ال حيصيه وال حيسبه لكرثته.

فوائد احلديث:
 .1تبشري املسلمني بكرثة املال والغنائم يف آخر الزمان.
 .2جواز إطالق لفظ اخلليفة ىلع من حيكم املسلمني ،ولو لم يكن من اخللفاء الراشدين.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3117( :
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آدمی سوئ گا اور امانت اسےکدلےسقیص کڑیل(ائھایل) جائیگ ،جریابحرہ
اسکا اپ اتک م عمویل نشانیکرطجتافرہ جائ گا۔ ئررھوہ سوئ گا اورامانت
اسےکدلےس ن کالیل جائیگ ،نو اسکا نشانآ تےلیک مانید تاف رہجائ

ينام الرجل انلومة فتقبض األمانة من قلبه،

فيظل أثرها مثل الوكت ،ثم ينام انلومة فتقبض
األمانة من قلبه ،فيظل أثرها مثل أثر املجل

 .365احلديث:

گا۔

**

ََ
عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه -قالَ :حدثنا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حديثَني َقد َرأَ ُ
يت
ِ
َّ َ َ َ َ
َ َ ُ
أ َحدهما وأنا أنتظر اآلخر :حدثنا أن األمانة نزلت يف
َ
الرجالَّ ،
َجذر قُلُوب ِّ
ثم نزل القرآن ف َع ِلموا ِمن
ُ َّ َّ َّ
القرآنَ ،
ثم حدثنا عن رفع األمانة،
وع ِل ُموا ِمن السنة،
َْ
َ َُ
َ َ ُ َّ ُ ُ َّ َ َ ْ
ومة فتُق َب ُض األ َمانة ِم ْن قل ِب ِه،
فقال« :ينام الرجل انل
َ َْ
ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ َ َ ُّ َ َ َ
ُ
َ
ت ،ثم ينام انلومة فتقبض
فيظل أث ُرها ِمثل الوك ِ
َ
ََ َ
ََ َ ْ
جلَ ،ك َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ُ
ج ْم ٍر
األمانة ِمن قل ِبه ،فيظل أثرها ِمثل أثر الم ً َِ
ْ َ ََ َ َََ ْ
َ ْ ْ
رت ُاه ُمنتَ ِربا َوليس ِفيه
دح َرجتَ ُه َىلع ِرج ِلك فن ِفط ،ف
َ
َيشء» ،ثم أ َخذ َح َص ًاة فَ َد ْح َر َجه ىلع رجله « َفيَ َ
صبح
َ ََ
َ َ
َ َ َ َ ٌ ِّ
َّ
انلاس يَتبَاي ُعون ،فال يَكاد أ َحد يُ َؤدي األ َمانة َح َّىت
َ
َّ َ ُ َ َ ُ ً
َُ
ال أ ِميناًَ ،ح َّىت ُي َقال َّ
للر ُجل:
يقالِ :إن ِيف ب ِين فالن رج
َْ ُ
َ
َ َ ْ
ج َ َدل ُه! َما أَ ْظ َرفَه! َما أَ ْع َقلَه! َو َ
لبه ِمثقال َح َّبة
ق
يف
ا
م
ما أ
ِ ِ
ُ
َ ََّ
ََ
َ َْ
َ
َ
َ
ْ
ِمن خردل ِمن إيمان» ،ولقد أىت يلع زمان وما أبايل
أَيُّ ُ
كم بَايعت :لنئ اكن ُمسل ًما ل َ َ ُ
ري َدنَّه َ َ َّ
يلع ِدينهَ ،و ِإن
ِ
ِ
َ َّ
اكن نرصانيا أو يهوديا َ ُ
لريدنَّه َ َ َّ
يلع َسا ِعيه ،وأما ايلوم
َّ ُ َ ُ َ ً
َف َما ُكنت أَبَاي ُع م ُ
نكم ِإال فالنا وفالنا».
ِ ِ

ض
عایل عیہ نیان کڑئ ہی کہ ہم ےس رسول اہلل ضیل اہلل علیہ
جدنفہ نں ئمان ر ی اہلل ن ٰ
وشلم ئ دو تا تی نیان فما تی :ان می ےس اتک کو می ئ دنکھ لیا ہ اور

آت ﷺ ئ ہم ےس نیان کیا کہ :امانت لوگون
دوشی کا می انظار کڑ راہ ہون۔ ر
ےک دلون یک جڑ (گرہائ) می اپی (نعنی اےس قظت کا جصہ نیاتا) ئررھ فآن کا پول
ن
آت ﷺ
ہوا اور ائہون ئ اےس ( عنی امان ت کو) فآن اور شتت ےس جاتا۔ ئررھ ر
ہ
آت ﷺ ئ فماتا(’’ :اس
ئ م ےس امان ت ےک ائھ جائ کا جال نیان کیا۔ ر
رطج کہ) آدمی سوئ گا اور امان ت اس ےک دل ےس قیص کڑ یل (ائھایل) جائ یگ،
جریابحرہ اس کا اپ اتک م عمویل نشان یک رطج تاف رہ جائ گا۔ ئررھ وہ سوئ گا اور امانت
اس ےک دل ےس ن کال یل جائ یگ ،نو اس کا نشان آ تےل یک مانید تاف رہ جائ گا۔
جتش اتک انگارہ ہو ،جش نو ا نی ن ری رپ لڑھکائ نو اس ےس جرھالہ ئمودار ہو جائ،
رھآت
جریابحرہ نو اےس ائرھا ہوا نو دنکھیا ہ لیک اس می کوئ جری تاف ئہی ہوئ’’۔ ئ ر ر
ش
ﷺ ئ اتک کیکڑی کو لیا اور (میال مچھائ ےک لی) اےس ترا ٔون رپ لڑھکاتا۔
‘‘نرس لوگ صچ ےک وق ت آنرس می جڑتد وفوجت کڑئ ہون ےگ لیک کوئ امان ت

ش
ئ
ادا کڑئ ےک فن ت ھی ن ئرھیکیا ہوگا ئہان تک کہ کہا جائ گا کہ ق الن خص یک اوالد
می اتک امان ت دار آدمی ئھا ،جنی کہ آدمی ےک می علق کہا جائ گا کہ :وہ کس قدر

مصیوظ ،کس قدر ہسیار اور کس قدر عفل مید ہ! جاال تکہ اس ےک دل می اتک رائ
ئ
ےک پاپ ھی ائمان ئہی ہو گا’’۔ (راوی جدن ت جدنفہ رضی اہلل عیہ ئ فماتا‘‘ ):ت ال
م
ئ
سیہ مچھ رپ اتک وق ت انشا گڑرج رکا ہ کہ چےھ ن رپواہ ن ہوئ ھی کہ می کس ےس جڑتد و
م
فوجت کڑون ،اس لی کہ ( چےھ نفی ہو تا ئھا کہ) اگڑ مشلمان ہ نو اس کو اس کا
دنں مچھ رپ میی جری لوتا دے گا اور اگڑ ع تشائ تا ئہودی ہ نو اس کا دےم دار
م
(نگڑان) چےھ میی جری وانرس کڑ دے گا ،لیک آج می ئم می ےس رصف ق الن ق الن
آدمی (نعنی جاص لوگون) ےس جڑتد وفوجت کڑ تا ہون۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

 .365جدنت:

ض
جدن ت کا درج :خنچ
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املعىن اإلمجايل:

َّ
يوضح احلديث أن األمانة تزول عن القلوب شيئا

فشيئا ،فإذا زال أول جزء منها زال نوره وخلفه ظلمة
َْ
اكلوكت وهو أعراض لون خمالف اللون اذلي قبله،
فإذا زال يشء آخر صار اكملجل وهو أثر حمكم ال

يكاد يزول إال بعد مدة ،وهذه الظلمة فوق اليت
قبلها ثم َّ
شبه زوال ذلك انلور بعد وقوعه يف القلب
وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إيَّاه

جبمر يدحرجه ىلع رجله حىت يؤثر فيها ثم يزول

اجلمر ويبىق انلفط وأخذه احلصاة ودحرجته إياها
أراد به زيادة ابليان واإليضاح( .فيصبح انلاس) بعد
تلك انلومة اليت رفع فيها األمانة (يتبايعون فال

يكاد) أي :يقارب (أحد) منهم (يؤدي األمانة)
ً
فضال عن أدائها بالفعل( .حىت يقال) لعزة هذا
ً
الوصف وشهرة ما يتصف به( .إن يف بين فالن رجال
ً
أمينا) ذا أمانة( .حىت يقال للرجل ما أجدله) ىلع
العمل (ما أظرفه) من الظرف (ما أعقله) أي :ما

أشد يقظته وفطانته (وما يف قلبه مثقال حبة من
ً
خردل من إيمان) فضال عن األمانة اليت يه من
شعبه( .ولقد أىت ّ
يلع زمان وما أبايل أيكم بايعت)
أي :ال أبايل باذلي بايعته لعليم بأن األمانة لم ترتفع
وأن يف انلاس وفاء بالعهد ،فكنت أقدم ىلع مبايعة
ً
من لقيت غري باحث عن حاهل وثوقا بانلاس

وأمانتهم( .وأما ايلوم) فقد ذهبت األمانة إال القليل
ً
ً
فذلا قال( :فما كنت أبايع منكم إال فالنا وفالنا)
ً
يعين أفرادا أعرفهم وأثق بهم.

ً

**

اجمایل معنی:

ن جدن ت وضاجت کڑئ ہ کہ امان ت لوگون ےک دلون ےس دھیے دھیے حم
ہو جائ یگ۔ جت ئرہیل تار امان ت کا کچرھ جصہ حم ہوگا نو اس کا نور حم ہوجاے گا اور
اس یک جگہ داع یک رطج اتک دھیدال شا نشان رہ جائ گا نعنی ئہےل رتگ ےک پج الف
دوشا رتگ جرڑھ جائ گا۔ اور جت امان ت کا کچرھ اور جصہ حم ہوگا نو اس کا نشان آتلہ
مسن
یک رطج تاف رہ گا ،اورن انشا خکم نشان ہ جو کچرھ مدت ےک ن عد ہی حم ہو گا ،اور

ت
ت
اوپ ہویگ ،ئررھ اس نور ےک دل می نریدا ہوئ ےک ن عد
ن تار یک ئہےل وایل تار یک ےک ر
را تل ہوئکو،اوراس ےک دلمیجگہنیائےک ن عداس ےس ن کلجائ اوراس
یک جگہ تارتیک ےک ےل لتی کو ،اس انگارہ ےس نشتیہ دی گنی ہ جس کو آدمی ا نی ن ری
رپ لڑھکائ ئہان تک کہ اس ےک ن ری می اپ اتدار ہوئ ےک ن عد وہ جریگاری ٗحم ہو

آت ﷺ کا کیکڑی ےل کڑ اےس لڑھکائ
جائ اوررصف داع تاف رہ جائ ،اور ر
ق
ی
ص
کا مقصد ن ئھا کہ لوگون ےک لی ن تات جوت واضچ ہو جائ۔ ( نچ الیاس) اس تتید

ےک ن عد جس می امان ت ائھا یل جاے یگ (لوگ آنرس می جڑتد وفوجت کڑنں ےگ) نو
ئ ش
ئ
کوئ ھی خص امان ت ےک فن ت ھی ن ئھیےک گا ،رج جائ کہ وہ عم الً امان ت یک ادانییگ
کڑے۔ (ئہان تک کہ کہا جائ گا) امان ت یک پپی اور جو اس وصف ےس میصف
ش
ہوگا اس یک شرہت ےک لی۔ (ئ شک ق الن خص یک اوالد می ےس اتک آدمی امی
ئھا) نعنی امانت دار ئھا۔ (ئہان تک کہ آدمی ےک می علق کہا جائ گا کہ :وہ کس قدر
ئ
مصیوظ ہ) عمل می( ،کس قدر ہسیار ہ) معنی مہارت و ہوسیاری اور (کس قدر
ش
عفل مید ہ) نعنی وہ انہائ دہی و قظی خص ہ۔ (جت کہ اس ےک دل می

ئ
اتک رائ ےک پاپ ھی ائمان ئہی ہوگا) رج جائ کہ اس ےک اتدر مانت ترائجائ جو
م
کہ ائمان یک شاجون می ےس ہ۔ (ت ال سیہ مچھ رپ اتک وق ت انشا گڑر ج رکا ہ کہ چےھ ن
م
ئ
رپواہ ن ہوئ ھی کہ می کس ےس جڑتد وفوجت کڑون) نعنی چےھ اس تات یک رپواہ ئہی
م
ئ
ئ
ہوئ ھی کہ می کس ےس جڑتد و فوجت کڑ راہ ہون کیون کہ چےھ معلوم ئھا کہ امان ت ا ھی
ئ
حم ئہی ہوئ ہ اور ن کہ لوگ وقادار ہی ،نو جس ےس ھی م القات ہوئ اس ےک

جاالت یک جرھان تی کی نعی اس ےس جڑتد و فوجت کڑ لتیا ئھا اس لی کہ لوگون ےک
ب
ئ
اتدر امان ت و دتان ت عام ھی۔ (اور راہ آج کا وق ت) نو امان ت داری ئہت کم تاف رچی
آت ئ کہا( :می ئم می ےس رصف ق الن ق الن آدمی ےس جڑتد
ہ اشی لی ر
وفوجت کڑ تا ہون) نعنی جرید افاد ےس جڑتد و فوجت کڑ تا ہون حہی می ئرہحرانیا ہون
م
اور جں رپ چےھ ئرھوشہ ہ۔ ع الہم کڑمائ رجمہ اہلل کہی ہی :امان ت ےک قفدان کا ظہور
رسول اہلل ضیل اہلل علیہ و شلم ےک رمائ ہی ےس ہو ج رکا ئھا۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
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الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أمراض القلوب
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• َ
األمانة  :قيل :إنها اتلاكيلف اليت لكف اهلل بها عباده ،وقيل :يه اإليمان ،فإذا استمسك من قلب العبد قام حينئذ بأداء اتلاكيلف.
ُ
• نَ َزلَت يف َجذر قُلوب ِّ
الرجال  :أي إن األمانة اكنت يف قلوبهم حبسب الفطرة ثم حصلت هلم بطريق الكسب من الكتاب والسنة.
َْ ُ
• ِمثقال َح َّبة  :أي مقدار يشء قليل.
َ
• ف َع ِلموا ِمن القرآن  :أي ع ِلموا األمانة منه.
َ َ
• ِمن خ ْردل  :حبة اخلردل سدس حبة الشعري ،واملراد :ليس يف قلبه يشء من اإليمان.
َ
ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
َّ
املشبه بالوكت.
ومة فتُقبَض األ َمانة  :أي :أثرها اتلام
• ثم ينام انل
َ ْ ُ
• فتُقبَض  :تزنع منه لسوء فعل منه تسبب عنه ذلك.
َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ
ت  :هو األثر اليسري ،وهو يف لون السواد.
• فيظل أث ُرها ِمثل الوك ِ
ُ
َ
َ ْ
المجل  :وهو تنَقط يف ايلد وحنوها من أثر عمل وغريه ،وقيل :هو أثر حمكم ال يكاد يزول إال بعد مدة.
•
َ
َ
َ
قرحت.
• فن ِفط ً  :أي ِ
ْ
• ُمنتَ ِربا  :مرتفعا.
• َسا ِعيه  :الوايل عليه.

فوائد احلديث:

ُّ
ُ
ُ
 .1عمق اتلصور اإلسالِم لإلصالح اخلُليق ،حيث جتاوز الطرح اإلسالِم لإلصالح اخلُليق املرئيات إىل اللباب ورسائر انلفوس.
َ ِّ
عدي منَافع َ
اتل َم ُّسك باألخالق اإلسالمية ادلارين= ادلنيا واآلخرة.
 .2ت
َّ
 .3أن األمانة ويه املحافظة ىلع اتلاكيلف الرشعية ،والصدق يف املعاملة ،وأداء احلقوق ألصحابها ،سرتتفع من بني انلاس شيئا فشيئا لسوء
أفعاهلم.
َّ
 .4أنه لكما زال يشء من األمانة زال مع ذلك نوره وخلفه ظلمة ،حىت ال يكاد يبىق من يتعامل باألمانة.
 .5احلديث من أعالم َّ
نبوته -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد زالت األمانة إال ما قل منها من الصدور ،وارتفعت من اتلعامل إال يف القليل من

انلاس.

 .6أن هذا احلديث أصل يف بيان فقه األخالق اإلسالمية.

 .7شمويلة األخالق يف اإلسالم ،حيث شملت احليوان وانلبات.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع
الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  ،14اعم  .1987 - 1407ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري
الصدييق ،عناية :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،ط1425 ،4.ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع،
دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه
2009م.

الرقم املوحد)3016( :
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عایلہراتجت کہراتکاآجڑی اتک ئہائ جصہ تافرہ جا تا
يزنل ربنا تبارك وتعاىل لك ِللة إىل السماء اَلنيا ہمارارتنیارکون ٰ
حني يبىق ثلث الليل اآلخر يقول :من يدعوين ،ہ،آش ِ
ماندنیا رپپولفما تاہ اور اعالن کڑ تاہ :کوئ مچھےسدعا کڑئ
فأستجيب هل من يسألين فأعطيه ،من يستغفرين واالہکہ می اسیکدعا قیول کڑون؟ کوئ مچھےس ما نگیواالہ کہ می اےس
ب
ب
فأغفر هل
دون؟ کوئ مچھےس خسس ظلت کڑئواالہکہ می اس کو خسدون؟

 .366احلديث:

**

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ و شلم ئ فماتا:
عایل ہ رات جت کہ رات کا آجڑی اتک ئہائ جصہ تاف رہ جا تا
‘‘ہمارا رتنیارک ون ٰ
ہ ،آ ش ِ
مان دنیا رپ پول فما تا ہ اور اع الن کڑ تا ہ‘‘ :کوئ مچھ ےس دعا کڑئ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل
َّ
ُ
يزنل ُّ
ربنا تبارك وتعاىل لك
اهلل عليه وسلم -قال« :
ُ
ُ
ُ
ُ
اآلخر
يلل ٍة إىل السماء ادلنيا ،حني يبىق ثلث الليل
ْ
َ
فأستجيب هل؟ َمن يسألين
يقولَ « :من يَد ُعوين،

واال ہ کہ می اس یک دعا قیول کڑون؟ کوئ مچھ ےس ما نگی واال ہ کہ می اےس دون؟
ب
ب
کوئ مچھ ےس خسس ظلت کڑئ واال ہ کہ می اس کو خس دون؟’’

َ
فأغفر هل؟».
فأعطيَه؟ َمن يستغفرين

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يزنل اهلل تبارك وتعاىل ،يف لك يللة ،يف اثللث األخري
ْ
من الليل إىل السماء ادلنيا ،ثم يقولَ « :من يَد ُعوين،
َ
فأستجيب هل؟ َمن يسألين فأعطيَه؟ َمن يستغفرين

َ
فأغفر هل؟» أي :أنه سبحانه –يف هذا الوقت من
ِّ
الليل -يطلب من عباده أن يدعوه ،ويرغبهم يف ذلك،
فهو يستجيب ملن داعه ،ويطلب منهم أن يسألوه ما

يريدون ،فهو يعطي من سأهل ،ويطلب منهم أن
يستغفروه من ذنوبهم فهو يغفر لعباده املؤمنني،
ٌ
واملراد بالطلب احلث وانلدب .وهذا الزنول نزول
حقييق ،يليق جبالهل وكماهل ،ال يشبه نزول املخلوقني،
وال يصح تأويل الزنول إىل نزول الرمحة أو املالئكة

أو غري ذلك ،بل َيب اإليمان بأن اهلل يزنل إىل
ً
السماء ادلنيا نزوال يليق جبالهل ،من غري حتريف وال
تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل ،كما هو

مذهب أهل السنة واجلماعة.

 .366جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

بر
ہ رات چھےل ئررہ اہلل نیارک ون عایل آش ِ
مان دنیا رپ پول فما تا ہ اور اع الن کڑ تا
ہ‘‘ :کوئ مچھ ےس دعا کڑئ واال ہ کہ می اس یک دعا قیول کڑون؟ کوئ مچھ ےس
ب
ما نگی واال ہ کہ می اےس دون؟ کوئ مچھ ےس خسس ظلت کڑئ واال ہ کہ می اس
ب
کو خس دون؟’’۔ نعنی اہلل سحان ون عایل ن ن رسید کڑ تا ہ کہ رات ےک اس جصہ می اس
ئ
ےک نیدے اےس ن رکارنں اور وہ نیدون کو اس تات رپ ائھار تا ھی ہ ،جریابحرہ وہ
فتادی یک ن رکار کو قیول کڑ تا ہ ،اور وہ ن رسید کڑ تا ہ کہ لوگ اس ےس جو رجاہی ما تگی
اور وہ ائہی نوارے  ،اور وہ ن رسید کڑ تا ہ کہ لوگ اس ےسا نی گیاہون یک معفت
رجاہی نرس وہ ا نی مومں نیدون کو بخسیا ہ ،اور ظلت ےس رماد سوق اور رعیت
دالتا ہ۔اورئہان رپ پول ےس اہللکا پولِ جقیقیرماد ہجواہللجلج اللہ یک ج الل ِ
ت
م
شان اور کمال ےک النق ہ ،حلوق ےک پول یک رطج ئہی۔ پول یک تاوتل رجمت

ےک پول تا فشتون ےک پول تا اس ےک ع الوہ ےس کڑتا درشت ئہی ہ تلکہ اس
مان دنیا رپ ان رنی ج الل ِ
تات رپ ائمان التا رصوری ہ کہ اہلل آش ِ
ت شان ےک مظانق
ئم
نع
تارل ہو تا ہ نعی کسی بجنف ،طیل ،تکتیف اور تیل ےک ،جتشا کہ اہل شتت و
جماعت کا عقیدہ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّ َ ُ َ ُ
الصفات ِاإلل ِهيَّة >> الزنول
اتلصنيف :عقيدة >>
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
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فوائد احلديث:

ً
 .1اإليمان بأن اهلل يزنل إىل السماء ادلنيا يف اثللث األخري من الليل نزوال يليق جبالهل ،من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال
تمثيل.
 .2اثللث األخري من الليل من أوقات إجابة ادلاعء.
 .3ينبيغ لإلنسان عند سماع هذا احلديث أن يكون شديد احلرص ىلع اغتنام أوقات اإلجابة لدلاعء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد
املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.
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أحاديث الفقه وأصوهل

ُ ْ
َ
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ
ََ ْ َ َ
«م ين اقتطع حق ام ير ٍئ مسل ٍيم بيي يميني يه ،فقد أ ْوج َب
ُ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
اجلنة
اهلل هل انلار ،وحرم علي يه

 .367احلديث:

ج
ق
جسئجھوئ سم کھا کڑ کسی مشلمان کا جق مارا،اسےک لی اہللئ ہنم کو
واجت اور جیت کو جڑام کڑدتا۔
**

انو اماہم اتاس نں ن علیہ جارئ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ
ج
ق
فماتا" :جس ئ جھوئ سم کھا کڑ کسی مشلمان کا جق مارا ،اس ےک لی اہلل ئ ہنم
ش
کو واجت اور جیت کو جڑام کڑدتا"۔ اتک خص ئ سوال کیا  :اے اہلل ےک رسول!
ئ
آت ﷺ ئ فماتا" :اگڑ رج ن ریلو ےک
رجاہ وہ جری ھوری شی ہی کیون ن ہو؟ ر
درجت یک اتک رجھوئ شی ئہنی ہی ہو"۔

عن أيب أمامة إياس بن ثعلبة احلاريث -ريض اهلل
ً
ْ
امرئ مسلم بيمينه،
عنه -مرفواع« :من اقتَ َط َع َح َّق
ٍ
َ
انلارَ ،
فقد أَ ْو َج َ
َ
ب ُ
وح َّر َم عليه اجلنة» فقال
اهلل هل
ْ
رجل :وإن اكن شيئا يسريا يا رسول اهلل؟ فقال« :وإن
َ ً
ََ
اك».
ق ِضيبا من أر ٍ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه من أخذ حق
مسلم حبلف ىلع وجه الكذب بغري حق؛ فقد أوجب

اهلل هل انلار ،وحرم عليه اجلنة ،فقال رجل :وإن اكن
ً
يسريا يا رسول اهلل ،فقال انليب صىل اهلل
هذا الِشء
عليه وسلم :وإن اكن هذا الِش عودا من سواك.

 .367جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ نیان فما رہ ہی کہجس ئ جھوئ قسم ائھا کڑ کسی مشلمان کا جقمار
ج
لیا ،اس ےک لی اہلل ن عایل ئ ہنم واجت کڑ دی اور جیت جڑام کڑ دی۔ اس رپ اتک
ش
ڑج ن جری ئہت ئھوری ہی کیون ن ہو؟ اس رپ ننی
خص ئ نروجرھا :تا رسول اہلل! اگ ر
ڑج ن جری ن ریلو یک اتک ئہنی ہی کیون ن ہو۔
ﷺ ئ فماتا :اگ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الغصب
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اقتطع  :أخذه ظلما وبغري حق.
• بيمينه  :حبلف منه.
• قضيبا ُ :عودا.

• أراك  :نوع من الشجر تستعمل أعواده آلة لالستياك ،ويه أفضل ما يستاك به ،وذلا أصبحت يه املشهورة بالسواك.

فوائد احلديث:

 .1احلذر من اغتصاب حقوق اآلخرين ،واحلرص ىلع أدائها ألصحابها مهما قَلَّ ْ
ت.

 .2حقوق العباد مانعة مغتصبيها من دخول اجلنة حىت يؤدوا ما عليهم أو تؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومني ،أو تؤخذ من سيئات املظلومني
وتطرح ىلع الظاملني.
 .3ايلمني الفاجرة من املوبقات.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ ْ
َ َ
ُ َ
اغ ُزوا يف سبيل اهلل ،من قاتل يف سبيل اهلل ف َواق
َ َ ََ
ناق ٍة وجبت هل اجلنة

 .368احلديث:

ئ
اہللیکراہ می جہاد کڑو۔ جو لمحہ ئرھ ھی اہللیکراہ می جہاد کیااسےک لی جیت
واجت ہو گنی
**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قالَ :م َّر ُ
رجل من

 .368جدنت:

انو رھپہ رضی اہلل عیہ روان ت کڑئ ہوئ نیان کڑئ ہی کہ :رسول اہلل ﷺ
ش
م
ےک ضحان می ےس اتک خص کا اتک گھائ رپ ےس گڑر ہوا جس می تنےھ ترائ کا رجھوتا شا

عب
أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ب ِ ِش ٍ
ُ ٌَْ
ْ
َْ
ْ َ ْ
جبته ،فقال :لو اعزتلت
فيه عيَينة من ماء َعذبَة ،فأع
ِّ ْ
ْ
َ َ ْ ُ
ولن أفعل حىت
ب،
انلاس فأقمت يف هذا الشع ِ
َ
ْ
أستأ ِذن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فذكر ذلك
َْ
لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :ال تف َعل؛
ُ
أحدكم يف َس ِبيل اهلل أفضل من صالته يف
فإن مقام ِ
َْ
ُ َ
َ ْ
حت ُّبون أن يغ ِفر اهلل لكم،
بيته سب ِعني اعما ،أال ِ
ُ ْ
َ َ
ويدخلكم اجلنة؟ اغ ُزوا يف سبيل اهلل ،من قاتل يف
َُ َ
اق نَاقَة َ
وجبَت هل اجلنة».
سبيل اهلل فو
ٍ

جرسمہ ئھا۔ اےس ن ئہت ن رسید آتا اور اس ئ سو رجا کہ کتیا ہی اجرھا ہو اگڑ می لوگون ےس
الگ ہو کڑ اس گھائ می نسیا کڑ لون تاہم انشا مین ت تک ئہی کڑون گاجت تک کہ

رسول اہلل ﷺ ےس اجارت ن ےل لون۔ جریابحرہ اس ئ رسول اہلل ﷺ ےس اس
ش
آت ﷺ ئ فماتا :انشا ن کڑو۔ ئم می ےس کسی خص کا اہلل یک راہ می
کا دکڑ کیا نو ر

جہاد ےک لی کرھا ہوتا اس کا ا نی گرھ می سی شال تک ئمار رپ ھی ےس اقصل ہ۔
کیا ئم ن ئہی رجا ہی کہ اہلل ئمہاری معفت کڑ ےک ئمہی جیت می داجل کڑ دے؟
اہلل یک راہ می جہاد کڑو۔ جو دو رمنیہ دودھ دو ہی ےک درمیان ےک وقفہ ےک پاپ (لخظہ
ئ
ئرھ) ھی اہلل یک راہ می جہاد کڑے اس ےک لی جیت واجت ہو گنی۔

**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن رجال من أصحاب انليب -صىل اهلل
ِّ
الش ْعب َع ْ ٌ
عليه وسلمَّ -
ني
مر بشعب يف َجبل ،ويف
ْ
فيها ماء َعذ ٌب ،فأعجبته تلك العني وأحب أن يعزتل
َ
انلاس ويقيم يف ذلك املاكن ي َت َعبد اهلل ويرشب من
تلك العني ،إال أنه -ريض اهلل عنه -قال ْ
لن أفعل حىت

**

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم :ننی ﷺےک ضحان می ےس اتک ضحائ کا ئرہار می وا قع اتک گھائ
م
رپ ےس گڑر ہوا۔ اس گھائ می تنےھ ترائ کا اتک جرسمہ ئھا۔ ائہی ن جرسمہ ئہت ن رسید آتا اور

ائہون ئ رجااہ کہ لوگون ےس الگ ئھلک ہو کڑ وہ اس جگہ رپ نسیا کڑ ےل  ،اہلل یک
عیادت می مرصوف رہ اور اس جسےم کا ترائ ت رتیا رہ ۔ تاہم ائہون ئ کہا کہ می

ن ت تک انشا ئہی کڑون گا جت تک کہ رسول اہلل ﷺ ےس اجارت ن ےل لون۔
أستأذن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فذكر ذلك
آت
لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال" :ال تفعل" جریابحرہ ائہون ئ رسول اہلل ﷺ ےس جت ا نی اس ارادے کا تدکڑہ کیانو ر
نهاه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك؛ ألن ﷺ ئ فماتا" :انشا ن کڑو"۔ ننی ﷺ ئ ائہی انشا کڑئ ےس میع فما دتا
الغزو قد َ
وج َ
ب عليه ،فاكن اعزتاهل للتطوع معصية کیو تکہ ان رپ جہاد کڑتا واجت ہو ج رکا ئھا اور نفیل عیادت ےک لی ان کا گوشہ نشی ہو جاتا
آت ﷺ ئ ان ےس فماتا" :ئم می ےس کسی
الستلزامه ترك الواجب .ثم قال هل" :فإن ُمقام پک واجت کو الرم آ تا ئھا۔ ئررھ ر
ش
أحدكم يف َس ِبيل اهلل أفضل من صالته يف بيته خص کا اہلل یک راہ می جہاد ےک لی کرھا ہوتا اس کا ا نی گرھ می سی شال تک ئمار
ِ
َ ْ
ن
ق
ص
سب ِعني اعما" واملعىن :أن اجلهاد يف سبيل اهلل أفضل رپ ھی ےس ا ل ہ"۔ عنی اہلل یک راہ می جہاد کڑتا الگ ئھلگ ہو کڑ سی شال تک
من اتلفرغ للصالة سبعني اعما؛ وذلك ألن اجلهاد ئمار رپ ھی ر ہی ےس ئہی ہ۔ کیو تکہ جہاد کا نقع می عدی ہ بح الف ئمار ےک کہ اس کا
متعد خبالف
نفعه
ٍ
الصالة ،فنفعها قارص ىلع صاحب نقع رصف عیادت کڑئ واےل کو ہو تا ہ۔ "کیا ئم ن ئہی رجا ہی کہ اہلل ئمہاری
َْ
ُ ُّ َ
حتبون أن يغ ِفر اهلل لكم ،ويدخلكم
العبادة" .أال ِ
معفت کڑ ےک ئمہی جیت می داجل کڑ دے؟"۔ نعنی اگڑ ئم ن رجا ہی ہو کہ اہلل
َْ
اجلنة؟" أي :إذا كنتم حتبون أن يغ ِفر اهلل لكم
ب
ئمہارے گیاہون کو خس کڑ ئمہی جیت می داجل کڑ دے نو اہلل یک راہ می جہاد می
ذنوبكم ويدخلكم اجلنة ،فعليكم بالغزو يف
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سبيل اهلل -تعاىل ،-صابرين حمتسبني .ثم بني فضله،
َ
َُ َ
اق نَاقَة َ
وجبَت هل
بقوهل" :من قاتل يف سبيل اهلل فو
ٍ
اجلنة" أي :من قاتل يف سبيل اهلل -تعاىل -إلعالء
لكمته وجبت هل اجلنة ولو اكنت مشاركته يف القتال

مدة يسرية.

لگ جاو اور اس شلشےل می صی کا دامں ئھاےم رکھو اور اس ےس اجڑ یک امید رکھو۔ ئررھ
ئ
آت ﷺ ئ ن فمائ ہوئ اس یک قصیلت نیان یک کہ" :جس ئ اتک لمحہ ھی
ر
ن
ع
گ
اہلل یک راہ می جہاد کیا اس ےک لی جیت واجت ہو نی"۔ نی جس ئ اہلل یک راہ می

اس ےک دنں یک ش تلیدی ےک لی قیال کیا اس ےک لی جیت واجت ہو جائ ہ
ڑج اس یک جہاد می ن شک ت ئہت ئھوری مدت ےک لی ہی کیون ن ہو۔
اگ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

• بشعب  :الشعب  :الطريق يف اجلبل.
• عيينة  :عني صغرية.
ْ
• َعذبة  :طيبة.

• اعزتلت انلاس  :تركت االختالط بهم.
• مقام  :قيام.
َََْْ
ني.
• الفواق  :ما بني احللبت ِ

فوائد احلديث:

ْ
 .1ما اكن عليه الصحابة من األدب مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإن أحدهم اكن ال يَب ُّ
ت يف أمر ،حىت يَعرضه ىلع انليب -صىل اهلل عليه
ِ
وسلم-.
 .2زيادة الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.

 .3العلم قبل العمل؛ وذللك سأل الصحايب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم _ عن مسأتله قبل عملها.
 .4املؤمن هواه ٌ
تبع للرشع.
ُ
َّ
َ .5ض ِم َن اهلل تعاىل اجلنة ملن قتل يف سبيله ،ال يريد إال وجهه ،وال يقاتل إال تلكون لكمة اهلل يه العليا.
َ
 .6دل احلديث بمفهومه أن من قاتل لعصبية أو محية ،لم جتب هل اجلنة.
 .7حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أن حتوز أمته اخلري ،وتنال ادلرجات العليا يف اجلنة.
 .8فيه أن صالة اتلطوع تكون يف ابليت.

 .9حرص الشيطان ىلع إغواء بين آدم؛ فإنه أراد أن يثين هذا الصحايب عما هو أعظم هل يف األجر واثلواب.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد
عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة
املصابيح ،ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِم – بريوت  -الطبعة اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)3723( :
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دو جرینں جو لعیت کا شتت تتنی ہی انےسبخرو۔ ضحانئدرتاقت کیا کہ تا رسول
ت
آتﷺئفماتا :
اہلل!وہدوجرینں کونشی ہی جو لعیت کا شتت تنی ہی؟ ر

اتقوا اللعانني قالوا :وما اللعانان يا رسول اهلل؟
قال :اذلي يتخىل يف طريق انلاس ،أو يف ظلهم

 .369احلديث:

جو لوگونےکراشتون تا انیکشاندار جگہون رپقصائ جاجت کڑے۔

**

ً
مرفواع« :اتقوا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َّ َّ َ
َّ َّ َ ْ
ان يا رسول اهلل؟ قال« :اذلي
اللعانني» قالوا :وما اللعان ِ
ِّ
َ َ َّ
يتَخىل يف طريق انلاس ،أو يف ِظلهم».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ابلني للَّ ْعن من انلاسَّ ،
ادلاعيني
اجتنبوا األمرين اجل َ ِ َ ِ
ِ
ُ
ُ
إيله؛ وذلك أن من فعلهما شتم ول ِعن يف العادة؛ يعين
َْ
َّ
أن اعدة انلاس أن تل َعنه ،فهو َسبب يف اللعن ،فلما
ُ
َّ
َّ
اكن كذلك أضيف اللعن إيلهما ،وهما اتلخيل يف
انلاس أو ِظلِّهم ،وهذا مثل قوهل -تعاىلَ :-
طريق َّ
(وال
َّ َ َ ُ ُّ َّ َ ْ
ت َ ُس ُّبوا َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اَّلل َعد ًوا
اَّلل فيسبوا
ِ
ون ِ
اذلين يدعون ِمن د ِ
َْ ْ
ري ِعل ٍم)[ .األنعام ]108:أي :أنتم تتسببون يف أنهم
بِغ ِ
ي َ ُس ُّبون اهلل؛ ألنكم سببتم آهلتهم ،وأيضا :نهيه -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم -عن َس ِّ
ب َّ
الرجل أبَاه وأ َّمه :قالوا:
َ ُ ُّ َّ ُ
الر ُجل َ
وهل ي َ ُسب َّ
الر ُجل أبَا
وادليه؟ قال :نعم ،يسب
ِ
َ َ ُ ُّ َ ُ َ ُ ُّ َ
َّ
ب أ َّم ُه) فيكون كأنه هو
الر ُجل ،فيسب أباه ،ويس
اذلي َس َّ
ب أبَاه؛ ألنه تسبب يف ذلك .وقوهل" :اذلي
َّ
يتخىل يف طريق َّ
انلاس" ،أي :يقيض حاجته ببول أو
اغئط يف األماكن اليت يَسلكها انلاس ويطرقونها،
وال شك يف ُحرمته ،سواء اكن ذلك يف َح َرض أو َسفر؛
َ َّ
اذل َ
ين
ألن يف ذلك أذية هلم ،وقد قال -تعاىل:-
(و ِ
َْ َ َْ َ ُ ََ
ُُْ َ ُْ ْ َ ُْ ْ َ
ري ما اكتسبوا فق ِد
يؤذون المؤ ِم ِنني َوالمؤ ِمن ِ
ات بِغ ِ
ْ ُ ْ ً ْ
احتَ َملوا ُبهتَانا َو ِإث ًما ُم ِبينًا) [األحزاب  ]58 :أما إذا
اكنت الطريق غري مسلوكة ،فال حرج يف قضاء
ِّ
َ
حاجته فيها؛ النتفاء العلة .وقوهل" :أو يف ِظلهم" أي:
ً
ِّ
يقيض حاجته يف الظل اذلي يتخذه انلاس مقيال
ً
الظل يف األماكن
ومناخا يزنلونه ويقعدون فيه ،أما ِ

**

 .369جدنت:

انوہپہ  -رضی اہلل عیہ -ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :دو جرینں
ت
جو لعیت کا شتت تنی ہی ان ےس بخرو۔ ضحان ئ درتاق ت کیا کہ تا رسول اہلل! وہ دو
ت
آت ﷺ ئ فماتا  :جو لوگون ےک
جرینں کون شی ہی جو لعیت کا شتت تنی ہی؟ ر
راشتون تا ان یک شان دار جگہون رپ قصائ جاجت کڑے۔"

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

دو انسی تانون ےس رپہی کڑو جں یک وج ےس لوگ لعیت کڑئ ہی تانں طور کہ جو ان کو
کڑ تا ہ اےس عموماً ُپا ئھ ال کہا جا تا ہ اور اس رپ لعیت یک جائ ہ نعنی عموماً لوگ
ائھی کڑئ واےل کو لعیت م المت کڑئ ہی۔ جریابحرہ اس وج ےس لعیت کو ان دو
تانون یک رطف متسوت کیا گیا۔ ان ےس رماد لوگون یک گڑر گاہون اور ان یک شان دار
جگہون می قصائ جاجت کڑتا ہ۔ ن انشا ہی جتشا کہ اہلل ن عایل کا ن فمان ہ کہ:
ِ
نَشت ُ ِن ع ِ
ِ قَ
ون ال َل ِہ ت َ ُشتُوا ال َلہ عَ ْد ًوا نِع َ ْی ِع ْل ٍّم)[ .االٔن عام]108:۔
ون م ْں د
ُ
( َوال ُ وا َالد َں تَ ْد ُ َ
َ
عایل کو رجھور کڑعیادت کڑئ ہیکیون
پجمہ:اورگایلمت دو انکو جں یک نلوگاہلل ن ٰ
جہ
عایل یک شان می گسیاجی کڑنں ےگ۔ نعنی ئم اس
کہ ئررھ وہ پاہِ ل جد ےس گڑر کڑ اہلل ن ٰ

تات کا شتت نو ےگ کہ وہ اہلل کو پا ئھ ال کہی کیون کہ ئم ئ ان ےک معیودون کو پا
م
ات تا مان کو گایل دے۔
آت ﷺ ئ یع فماتا کہ کوئ ا نی ت ر
ئھ ال کہا۔ اشی رطج ر
ئ
آت ﷺ
ات کو ھی گایل دنیا ہ!؟۔ ر
ضحان کڑام ئ نروجرھا کہ :کیا کوئ ا نی مان ت ر
ش
ئ
ک
ات کو گایل دنیا ہ۔ جواتاً وہ ھی اس
ئ فماتا ":اہن۔آدمی سی اور خص ےک ت ر
ات
اتکوگایل دنیاہ۔"جریابحرہ نا نش ہی ہوگیا کہگوتااسئا نی ہی ت ر
ےکمانت ر
ب
آت ﷺ ئ فماتا" :الدی ح َیل ف
کو گایل دی کیون کہ وہی اس کا شتت نیا ہ۔ ر
رطنق الیَاس"۔ نعنی انسیجگہون رپتترشات تراجانکڑ تاہجہانلوگونکاگڑر ہو تاہ
اور جہان ان کا آتا جاتا رہیا ہ۔ اس عمل ےک جڑام ہوئ می کوئ شک ئہی،

ِ
دوران شف ،کیون کہ انشا کڑئ ےس لوگون کو
رجاہ انشا جال ت اقامت می ہو تا
ئ
ن کلیف رہنخ رنی ہ۔ اہلل ن عایل کا فمان ہَ (:و َالدِنں ن ُو ْٔدُون الْمُو ْٔ ِمیِی َوالْمُو ْٔ ِمی َ ِ
ات نِع َ ْی ِ
َ
َ
َ
ْک
مَا ا ت َ َشت ُوا ق َ َفد ِ ا ْح ََملُوا ئُہْ َیاتًا َواِئ ْ ًما مُیِتیًا) [االٔجڑات ]58 :۔ پجمہ :اور جو لوگ مومں
رمدون اور مومں عورنون کو اتدا دنں نعی کسی جڑم ےک جو ان ےس شرد ہوا ہو ،وہ
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اخلايلة اليت ال يأتيها انلاس وال يقصدونها ،فال حرج

من قضاء احلاجة حتته؛ النتفاء العلة؛ وألن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قَعد حتت حائش َّ
انلخل

حلاجته وهل ِظل.

(پے ہی) ئہیان اور رص بچ گیاہ کا نوجھ ائھائ ہی۔ تاہم اگڑ راسیہ عی آتاد ہو نو
اس رپ قصائ جاجت می کوئ جڑج ئہی کیون کہ ات جڑمت یک علت تاف ئہی رہی۔
ظِ ِ
آت ﷺ ئ فماتا" :أو ف لہم" نعنی کسی انسی شان دار جگہ رپ قصائ جاجت
ر
کڑے جہان لوگ دوئررہ کو قیام کڑئ ہون اور رپا ٔو دا لی ہون۔ تاہم وپان ع القون
می موجود جگہی جہان لوگون کا آتا جاتا ئہی ہو تا ،ان می قصائ جاجت کڑئ می
ئ
آت ﷺ
کوئ مصانفہ ئہی ہ کیون کہ ئہان ھی علت ئہی ترائ جائ اس لی کہ ر
ک
ت
جود ھخورون ےک جھید می قصائ جاجت ےک لی تنےھ جو شان دار ئھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ ُ
• اتقوا  :احذروا.
َّ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
• اللَّعانني  :اللعانان :هما األمران اجلَابلان للعن انلَّاس.واللعن :هو َّ
الطرد واإلبعاد عن اخلري ،وعن رمحة اهلل -تعاىل-.
ِ ِ
َ َ َّ
َّ َّ
ُ
َ
• يتَخىل  :اتلخيل اذلهاب إىل اخلَالء ،واملراد به هنا :قضاء احلاجة.

فوائد احلديث:

 .1جواز إطالق اللَّعنة ىلع من َف َع َل ما فيه أذيَّ ُة املسلمني ،لكن األوىل أن ال يلعنه بعينه ،بل يقوهل ":امهلل العن من فعل كذا"؛ ألن لَ ْعن ُ
الم َع َّني
حرام ولو اكن اكفرا.
َّ
َّ
ِّ َ ْ
ِّ
َّ
َّ
َ
َّ
اتلغوط أو ابلول يف طريق انلاس وظلهم وغريهما مما حيتاجه انلاس يسبب لعن انلاس لفاعلها ،وربما حلقته لعنتهم؛ ألنه هو املتسبب يف
 .2أن
َّ
َْ
َ
ْ
َ
ذلك؛ ملا روى الطرباين يف الكبري بإسنا ٍد حسن؛ أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من آذى املسلمني يف ُطرقهم ،وجبت عليه لعنتهم".
ُّ
ُّ
ُ
اتلغوط يف طرق َّ
انلاس اليت يعربون منها ،أو ظلهم اذلي َيلسون ويستظلون فيه ،ويقاس عليهما لك ما حيتاج إيله انلَّاس من
حتريم ابلول أو
.3
ْ
ََْ ُ
َّ
َّ
َ
َّ
يادين العامة ،وغري ذلك ،مما يرتاده انلاس ،وَيتمعون فيه ،ويرت ِفقون به.
انلوادي واألف ِني ِة،
ِ
واحلدائق والم ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ ً ْ
ََ ْ
َ
َْ
(و َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ري َما اكت َسبُوا فق ِد احتَ َملوا ُبهتَانا َو ِإث ًما ُم ِبينًا)
 .4فيه أن لك ما يؤذي املسلمني فهو حرام؛ قال -تعاىلِ َ :-
اذلين يؤذون المؤ ِم ِنني والمؤ ِمن ِ
ات بِغ ِ
[األحزاب.]58 :
َّ
ُ ْ َْ
ُ
َ
ُّ
ُ .5
ابلعد عن األلفاظ المستقبحة؛ حيث عدل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باتلعبري بـ "يتخىل" عن اتلغوط وما شابهه مما يستقبح.
ُ
َ
َّ
ُْ َ
وحتذيرها َّ
اإلسالمية ُّ
َّ
َ
عما يَ ُ ُّ
رض َّ
ُ
انلاس يف أب ْ َدانِهم وأديانهم
والوساخة،
وبع ُدها عن القذارة
وسموها ،من حيث انلظافة والزناهة،
 .6كمال الرشيعة
وأخالقهم.
ُ
ِّ
ًّ َّ َّ َ ْ
َّ
ْ
ً َّ َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
كنة اليت َيب بعدهم عنها.
 .7شمول الرشيعة؛ فإنها لم ترتك خريا إال دعت إيله ،وال رشا إال حذرت منه ،حىت يف أمور اتلخيل فقد بينت هلم األم ِ
ِّ
 .8راعية الرشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخيل فيما هلم فيه َحق.
ًّ
ِّ
ْ
َّ
َّ
اجتم َع متسبِّ ٌ
َ
واحد منهما ُمستقال عن اآلخر ،فالضمان واإلثم ىلع
ب ومبارش:فإن اكن عمل لك
احلديث يشري إىل قاعد ٍة رشعية ،يه أنه إذا
.9
ٍ
َ َّ َ
ُ َّ ً
ِّ
ِّ
ُ
املبارش .وأما إذا اكنت المبارشة مبنيه ىلع السبب ،صار املتسبب هو املتحمل؛ كهذا املثال يف احلديث؛ فادلاعء فيه إثم ،واذلي قام به من لعن
ً
ِّ
ِّ
َُ
ً
ادلايع ،واذلي َّ
مباحا يف ِّ
حق املبارش ،وهو َّ
إثمه
حتمل
املتخيل عن الطريق مثال ،ولكن املتسبِّب يف هذا ادلاعء هو املتخيل ،فهنا يكون ادلاعء
ِّ
املتسبِّ ُ
ب منه ،وهذا املتخيل يف الطريق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .معالم السنن
(رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل 1356ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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میینجمیصہ ( رجادر) انوج ہمےک تراسےلجا ٔو اور انیکا بحانیہ(شادی رجادر)
ئ
ےلآ ٔو ،کیو تکہ اس رجادرئ ا ھی ئمارےس مچھ کو عاقل کڑدتا۔

اذهبوا خبميصِت هذه إىل أيب جهم ،وأتوين

بأنبجانية أيب جهم؛ فإنها أهلتين آنفا عن صًليت

 .370احلديث:

**

ام المؤمیی عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ ننی کڑئم ﷺ ئ اتک رجادر می
ن
آت ﷺ ئ ائہی اتک رمنیہ دنکھا۔ ئررھ
ئمار رپھی۔ جس می قس و نگار ئےھ۔ ر

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه
َْ
َ ْ َ
َّ
َََ
صىل يف َمخ َ
يص ٍة هلا أعالم ،فنظر إىل أعال ِم َها
وسلم-
ِ
ْ
َ
فلما ان َرصف قال« :اذهبوا خبم َ
َن ْظ َر ًةَّ ،
يص ِيت هذه إىل
ِ ِ
ً
َْ
َْ ْ
ْ
َ ْ َُْ
وين بِأن ِب َجا ِن َّي ِة أيب َجهم؛ فإنها أل َهت ِين آنِفا
أيب جهم وأت ِ
ََ
عن َصاليت» ويف رواية« :كنت أنظر إىل عل ِمها ،وأنا
َْ
يف الصالة؛ فأخاف أن تف ِتنَ ِين».

جت ئمار ےس قارع ہوئ نو فماتا کہ میی ن رجادر انوجہم (عارم نں جدنفہ) ےک تراس
ئ
ےلجا ٔواور ان یک شادی رجادر ےلآ ٔو ،کیو تکہاس رجادر ئ ا ھی ئمارےسمچھ کوعاقل کڑ
دتا۔ اور اتک روان ت می ہ کہ ننی کڑئم ﷺ ئ فماتا می ئمار می اس ےک نقس
م
و نگار کو دنکھ راہ ئھا ،نرس می درا کہ کہی ن چےھ عاقل ن کڑ دے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أهدى أبو جهم إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

مخيصة فيها ألون وزخارف ،واكن من ماكرم أخالقه
ً
صىل اهلل عليه وسلم -أنه يقبل اهلدية؛ جربا خلاطراملهدي ،فقبلها -صىل اهلل عليه وسلم -منه ،وصىل

بها ،ولكونها ذات ألون وزخارف يتعلق بها انلظر؛
ْ َْ
ـهته -صىل اهلل عليه وسلم -عن اكمل احلضور يف
أل
صالته ،فأمرهم أن يعيدوا هذه اخلميصة املعلمة إىل
املهدي وهو أبو جهم .وحىت ال يكون يف قلب أيب
جهم يشء من رد اهلدية؛ ويلطمنئ قلبه ،أمرهم أن

يأتوه بكساء أيب جهم ،اذلي لم َيعل فيه ألون

وزخارف.

 .370جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ئ
جہ
آت ﷺ کواتک رجادر ہدن یک ھی،اسمی مخیلف رتگاورنفوس ئےھ،
انو م ئ ر
آت ہدن د نی واےل یک جوشی ےک جارط ہدن
آت ےک ا جےھ اج الق می ےس ن ہ کہ ر
ر
آت ﷺ ئ اےس قیول کڑےک اس می ئمار رپھی ،لیک
قیول کیا کڑئ ئےھ۔ ر
ئ
ن
آت ﷺ یک نظ رپئ ھی
ر تگدار اور قس و نگار وایل ہوئ یک وج ےس ئمار می اُس رپ ر
م
آت ﷺ کو ئمار یک رطف کامل نوج ( کمل ائہماک) ےس عاقل کڑدتا۔اشی
جس ئ ر
آت ﷺ ئ جکم دتا کہ اس نقس ونگار وایل رجادر کو ہدن کڑئ واےل نعنی انو
لی ر
جہم کو وانرس لوتا دتا جائ۔ ہدن وانرس کڑئ یک وج ےس انوجہم ےک دل می کچرھ ن
آئ اور ان ےک اظمتی ِ
ان قلت یک جارط ن جکم دتا کہ انوجہم یک دوشی رجادر ےل آ ٔو
جس می مخیلف رتگ اور نقس و نگار ن ہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ
• َمخ َ
يصة هلا أعالم ِ :ك َساء ُمربع خمطط بألوان خمتلفة.
ِ
• انرصف  :أكمل الصالة ،أو انرصف إىل بيته.

• أيب جهم  :هو الصحايب اعمر بن حذيفة القريش العدوي -ريض اهلل عنه-.
َ
• أَنْب َ
جا ِن َّية ِ :ك َساء غليظ ،ليس هل أعالم.
ِ
ْ َ
ََْ ْ
• ألهت ِين  :أشغلتين.
ً
• آنِفا  :يعىن :اآلن.
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• عن صاليت  :عن كمال احلضور ،وتدبر أراكنها وأذاكرها.

فوائد احلديث:

َ
 .1صحة الصالة يف ثوب أو ىلع بِساط ُمزخرف بنقوش مجيلة مع الكراهية؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -أتم صالته يف اخل َ ِميصة ،ولم يقطعها.
ُ َّ
ُْ
الم َعلمة للرجال.
 .2فيه جواز لبس املالبِس
ُْ
ْ
ْ َ
َ
 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يَلبس من أحسن اللباس إذا تيرس هل ذلك ،ولوال أن األن ِبجانية أشغلته أو خِش أن تش ِغله عن صالته ما
َّ
ردها أليب َجهم -ريض اهلل عنه-.
ُّ ً
ً َ
 .4فيه استحباب قبول َ
لقلب َ
المهدي ،وتوددا إيله.
الهدية؛ جربا
َْ
َّ
ْ
ُ
رد عليه ال َ
ك َساء اذلي ليس فيه أعالم؛ يلُعلمه أنه غري ُمرتفع
 .5فيه ُحسن أخالق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث
كساء المعلم ،وطلب ال ِ
ِ
َ
عن هديته.
َّ َّ
َّ
َْ
َْ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعرض هل ما يعرض لغريه من البَرش من اخلَواطر ،إال أنها ال تتمكن منه ،فيه خطرات بَسيطة ثم يعود إىل
.6
ِّ
ُمنَاجاة اهلل -تعاىل ،-واالتصال بِربه.
ُ ِّ
َ َ
 .7استحباب َ
وزخارف ،وصيانة الصالة عن لك ما يليه املصيل ،وهو إمجاع.
المصيل ،من ألوان
إزالة لك ما يُشغل
َ ْ
وانلقوش فيها ،مما يلُيه ُ
المصلِّني ،ويشغلهم عن تَ َدبُّر صالتهم ،بتتبع هذه ُّ
خ َرفة املساجد وتَزويقها ،وجعل الكتابات ُّ
انلقوش
 .8كراهة ز
ِ
المنْ ُقوشة ُ
والز َخارف ،وكذلك الصالة ىلع املفارش َ
َ
الم َزخرفة.
ُ ِّ
للمصيل أن يقصد األماكن اليت ال يكون بها ما يُلهيه ،أو يُشغله عن صالته ،وحضور قلبه فيها.
 .9األفضل
 .10مرشوعية اخلُشوع يف الصالة ،وفعل األسباب اجل َ ِابلَة هل ،واالبتعاد عن لك ما يُشغل يف الصالة.
ُ َ َّ
ِّ
َّ
َْ
للمصيل يف صالته ال تبطل صالته ،والريب أن َ
أن اخلواطر َ
الوساوس لكما قلت يف الصالة اكن أكمل
والو َساوس وانشغال القلب اليت تع ِرض
.11
َ
وأقرب إىل القبُول.
ُ
الزكية ،فضال َّ
وانلفوس ِّ
 .12أن للصور واألشياء الظاهرة ً
القلوب ُّ
عما دونها.
تأثريا يف
ْ
َّ
 .13فيه أن جمرد االشتغال عن صالته بِنَظر إىل يشء أو فِكر فيه ،إذا لم يوجب هل ذلك الشك يف عدد الركعات ،ال يسجد هل للسهو.
َ
ِّ
 .14فيه أنه ال بأس من رد اهلدية لسبب ،ولكن مع بيان السبب لصاحبها؛ حىت ال يَقع يف قلبه يشء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،زين ادلين عبد الرمحن بن رجب ابلغدادي ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود
وجمدي بن عبد اخلالق الشافيع وغريهم ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة انلبوية ،احلقوق :مكتب حتقيق دار احلرمني ،القاهرة الطبعة :األوىل
1417ه1996 ،م .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة،
بريوت ،الطبعة1379 :ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين
بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة
األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه
وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة
قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
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ً
ْ ُ َ
َ ُ
ارموا ب يين إسماعيل ،فإن أباكم اكن َرامييا

 .371احلديث:

عی ئ
اتنی اتدار ئےھ۔
اے اوالد اشما ل! منی اتداریکڑو ،کیو تکہ ئمہارے ت ر

**

ْ
َ
عن َسل َمة بن األك َوع -ريض اهلل عنه -قالَ :م َّر انليب
ََ ْ ُ
صىل اهلل عليه وسلم -ىلع نف ٍر يَنتَ ِضلون ،فقال:ُ
« ْ
ار ُموا بَ ِين إسماعيل ،فإن أبَاكم اكن َرا ِميا».

شلمہ نں اکوع رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ضیل اہلل علیہ و شلم کا انسی جماعت
ئ
آت ﷺ ئ (ائہی دنکھ کڑ)
رپےس گڑر ہواجو نطور مفاتلہنیاتداری کڑرہی ھی،نو ر
عی ئ
ات (اشماعیل
فماتا’’ :اے اوالد ِ اشما ل! م نی اتداری کڑو ،کیون کہ ئمہارے ت ر
ئ
علیہ الش الم) ھینی اتدار ئےھ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
َ
خيرب َسل َمة بن األك َوع -ريض اهلل عنه -أن انليب -
صىل اهلل عليه وسلمَّ -
مر ىلع بعض أصحابه وهم

يرتامون بالسهام ،أيهم يفوز ىلع صاحبه ،فأقرهم ىلع
ما هم عليه ،بل َ
وح َّثهم بقوهلْ " :
ار ُموا بَ ِين إسماعيل"
أي داوموا ىلع الرِم وحافظوا عليه ،فإنه من نِ َعم اهلل
تعاىل عليكم يا بين إسماعيل -ويقصد :العرب-

ألن أباكم إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السالم-
ُ
َييد الرِم وحيسنه.
اكن ممن ِ

 .371جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

شلمہ نں اکوع رضی اہلل عیہ نیا رہ ہی کہ ننی ضیل اہلل علیہ و شلم کا گڑر ا نی جرید
ئ
شائھیون رپ ہوا جونیاتداری کا مفاتلہ کڑ رہ ئےھ کہ کون ا نی شا ھی رپ شتقت ےل
آت ضیل اہلل علیہ و شلم ئ ان یک تانید یک اور ن کہہ کڑ ان کا جوضلہ پھاتا
ج ا ت ا ہ ،ن و ر
کہ’’ :اے اوالد ِاشماعیلنی اتداری کڑو‘‘ نعنی اس کو الرم ن رکڑو اور اس رپ قائم رہو
ن
اوپ اہلل یک عمیون می ےس اتک ن عمت
کیون کہ اے اوالد اشماعیل! ن ئمہارے ر
ات
آت اس ےس رعنون کو رماد ےل رہ ئےھ ،کیون کہ ئمہارے ت ر
ہ۔ اور ر
اشماعیل نں اپاہم علنہما الش الم اتک ا جےھ اور ئہینںنی اتدار ئےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َ ْ
َ َ
اتلخريجَ :سل َمة ب ْ ِن األك َو ِع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نفر  :مجاعة من الرجال ما بني اثلالثة إىل العرشة.
• ينتضلون  :يرتامون بالسهام للسبق.
• بنو إسماعيل  :يقصد بهم العرب.

فوائد احلديث:

بالرِم ألجل َّ
 .1الرتغيب َّ
اتلمرن عليه.
 .2اجلد األىلع يُسىم أبا.

 .3حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعرفته بأمور احلرب.

 .4استحباب العمل خبصال اآلباء املحمودة.

 .5اإلمام العادل يرَع أمته ،وحيضها ىلع تعلم ما ينفعها ،ويشجعها ىلع تعلم فنون احلرب لدلفاع عن دينها.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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ئم ا نی گرھوالونےک تراس لوتجا ٔو ،ان میرہو اور ائہی (دنں) شکھا ٔو اور
(نییک کا) جکمدو۔دنکھون ئمار قالنوقت اورن ئمار قالنوقت رپھیا۔جت ئمار
ش
کاوقت ہو جائ نو اتک خص ئم میےس اداندےاور جو ئم میےسپا ہووہ

ارجعوا إىل أهليكم ،فأقيموا فيهم ،وعلموهم

ومروهم ،وصلوا صًلة كذا يف حني كذا ،وصلوا
كذا يف حني كذا ،فإذا حرضت الصًلة فليؤذن
لكم أحدكم وِلؤمكم أكربكم

 .372احلديث:

**

انو شلنمان مالک نں الخوپت رضی اہلل عیہ روان ت کڑئ ہی کہ ہم رسول اہلل ﷺ
ہ
ہ
ہ
آت ﷺ ےک
یک جدمت می جارص ہوئ اور م شت نوجوان اور م عرم ئےھ۔ م ر
ت
ج
آت ﷺ کو
آت ﷺ ئہت ر م دل اور پم جو ئےھ۔ ر
شائھ تس را تی رہ۔ ر
ہ
آت ﷺ ئ ہم ےس
جیال ہوا کہ می ا نی گرھ ےک لوگ تاد آ رہ ہی۔ جریابحرہ ر
رب
ہمارے ان اہل جان ےک تارے می نروجرھا حہی ہم یچےھ رجھور آئ ئےھ۔ ہم ئ

عن أيب سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
َ
َّ
َّ
قال :أَتَينَا ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحن ُن
َُ ْ َ َ ًَ َ
َشبَبَ ٌة ُمتَ َقار ُبون ،فَأَ َق ْمنَ
ين يللةَ ،واكن
رش
ع
ه
ند
ع
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َّ َ ً َ ً
يقاَ ،ف َظنَّ
َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ر ِحيما ر ِف
َ
َّ َ ْ
َ َّ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ
عم ْن ت َركنا ِم ْن أه ِلنا،
أنا قد اشتَق َنا أهلنَا ،ف َسأنلا
َ َ َ
ارج ُعوا إىل أَ ْهل ُ
ْ
يكم ،فَأَق ُ
يموا فيهم،
ِ
ِ
فأخربناه ،فقالِ « :
َ
َ َ ِّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ُّ َ َ َ َ َ
ني كذا،
وعلموهم ومروهم ،وصلوا صالة كذا يف ِح ِ
ُ َ ْ ِّ
َ
وصلُّوا َك َذا يف ِحني َك َذا ،فَإذا َح َ َ
الصالة فليُؤذن
رض ِت
ِ
ِ
َ
كم َو ْيلَ ُؤ َّم ُ
لكم أ َح ُد ُ
كم أكربكم» .زاد ابلخاري يف
َ
ُ
ِّ
َ ُّ َ َ َ ُ ُ
وين أ َصيل».
رواية هل« :وصلوا كما رأيتم ِ

آت ﷺ ئ فماتا کہ ئم ا نی گرھ والون
آت ﷺ کو اس ےک تارے می نیاتا۔ ر
ر
ےک تراس لوت جا ٔو ،ان می رہو اور ائہی (دنں) شکھا ٔو اور (نییک کا) جکم دو۔دنکھو ن
ش
ئمار ق الن وق ت اور ن ئمار ق الن وق ت رپھیا۔ جت ئمار کا وق ت ہو جائ نو اتک خص
ئم می ےس ادان دے اورجو ئم می ےس پا ہو وہ ئمار رپھائ۔ امام بحاری یک
م
روان ت می ن الفاظ رتادہ ہی کہ اسرطج ئمار رپھو جتش ئم ئ چےھ ئمار رپ ھی ہوئ
دنکھا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال مالك -ريض اهلل عنه" :-أتينا رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -وحنن شببة متقاربون" ،وهذا يف اعم
الوفود يف السنة اتلاسعة من اهلجرة ،واكنوا شبابا

فأقاموا عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عرشين
يللة .جاءوا من أجل أن يتفقهوا يف دين اهلل ،قال

مالك" :واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رحيما
رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا" يعين اشتقنا إيلهم،

"فسأنلا عمن تركنا من أهلنا فأخربناه فقال :ارجعوا

إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا

صالة كذا يف حني كذا ،فإذا حرضت الصالة فليؤذن
لكم أحدكم ويلؤمكم أكربكم" زاد ابلخاري

"وصلوا كما رأيتموين أصيل" .فدل هذا أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -اكن مشهورا بالرمحة والرفق ،فاكن

 .372جدنت:

ئمار رپھائ۔

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

مالک رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ "ہم رسول اہلل ﷺ یک جدمت می جارص ہوئ۔ ہم
شت نوجوان اور ہم عرم ئےھ"۔ ن عام الوقود نعنی ہجت ےک نونں شال کا واق عہ
ہ۔ ن شت لوگ نوجوان ئےھ اور ننی ﷺ ےک تراس ائہون ئ تتس رانون تک
شم
قیام کیا۔ ن لوگ اہلل ےک دنں کو چھی ےک لی آئ ئےھ۔ مالک رضی اہلل عیہ کہی
ج
آت ﷺ کو جیال ہوا کہ ہمی
آت ﷺ ئہت ر م دل اور پم جو ئےھ۔ ر
ہی کہ " ر
ا نیگرھ ےکلوگتاد آ رہہی"۔نعنیہمارا ان ےسملیکودل رجاہ راہ ہ۔ "جریابحرہ
رب
آت ﷺ ئ ہم ےس ہمارے ان اہل جان ےک تارے می نروجرھا حہی ہم یچےھ
ر
ج
ہ
آت ﷺ ئ
آت ﷺ کو اس ےک تارے می نیاتا۔ ر
ر ھور آئ ئےھ۔ م ئ ر
فماتا کہئما نیگرھوالون ےکتراسلوتجا ٔو،انمیرہواورائہی(دنں) شکھا ٔواور
(نییک کا) جکم دو اور ق الن ئمار کو اس وق ت رپھو اور ق الن ئمار کو اس وق ت رپھو۔
ش
اورجت ئمار کا وق ت ہو جائ نو ئم می ےس اتک خص ادان دے اور ئم می ےس جو
پا ہو وہ امامت کڑائ"۔ امام بحاری یک روان ت می ن الفاظ رتادہ ہی کہ ئم اشی
279

أرحم انلاس بانلاس ،واكن أرفق انلاس بانلاس -عليه

الصالة والسالم -رحيما رفيقا ،فلما رأى أنهم
َّ
اشتاقوا إىل أهلهم وسأهلم من خلفوا وراءهم وأخربوه،
أمرهم أن يرجعوا إىل أهليهم" .ويلؤمكم أكربكم"
ديلل ىلع تقديم الكبري يف اإلمامة ،وهذا ال ينايف قوهل

عليه الصالة والسالم" :-يؤم القوم أقرؤهم لكتاباهلل"؛ ألن هؤالء الشباب لكهم وفدوا يف وقت واحد،
ِّ
والظاهر أنه ليس بينهم فرق بني يف قراءة القرآن،
وأنهم متقاربون ليس بعضهم أقرأ من بعض؛ وهلذا

قال" :ويلؤمكم أكربكم" ألنهم متساوون يف القراءة
أو متقاربون ،فإذا تساووا يف القراءة والسنة واهلجرة،
فإنه يرجع إىل األكرب سنا ويقدمونه .ويف قوهل -صىل

اهلل عليه وسلم" :-صلوا كما رأيتموين أصيل" وهذا

مؤكد ملا اكن عليه اهلدي انلبوي من تعليم انلاس
َّ
َّ
بالقول وبالفعل .فعلم اذلي صىل بغري طمأنينة

بالقول قال" :إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ،ثم
استقبل القبلة ،فكرب ،ثم اقرأ ما تيرس معك من

القرآن ،ثم اركع" إىل آخره .أما هؤالء الشباب فعلمهم

بالفعل.

م
رطج ئمار رپھو جتش ئم ئ چےھ ئمار رپ ھی ہوئ دنکھا ہ‘‘۔ ن اس تات یک دلیل
ج
م
آت ﷺ لوگون ےک شائھ شت
آت ﷺ ر م دیل و پمی می سہور ئےھ۔ ر
ہ کہ ر
لوگون ےس پھ کڑ رجم دل ئےھ اور شت ےس رتادہ پم جوئ ےس ت رتس آئ ئےھ۔
ش ئ
ح ئ
آت ﷺ ئ جت ن دنکھا کہ ان لوگون کو
آت ﷺ ر م ھی ئےھ اور قیق ھی۔ ر
ر
ر
ب
چ
آت ﷺ ئ ان ےس نروجرھا کہ وہ ا نی ی ےھ کں
ا نی گرھ واےل تاد آ رہ ہی نو ر
ج
آت ﷺ کو اس ےک تارے می نیاتا۔
لوگون کو ر ھور کڑ آئ ہی؟ ائہون ئ ر
آت ﷺ ئ ائہی جکم دتا کہ وہ ا نی گرھ والون ےک تراس لوت جا تی۔ "اور ئم
ر
می ےس جو پا ہو وہ امامت کڑائ"۔ ن امامت ےک لی پے کو مفدم کڑئ یک
لی
آت
د ل ہ۔ ن تات ننی ﷺ ےک اس فمان ےک میاف ئہی ہ جس می ر
ش
ﷺ ئ فماتا کہ" :لوگون کو وہ خص امامت کڑائ جو شت ےس رتادہ فآن کا
قاری ہو۔" کیو تکہ ن شت نوجوان اتک ہی وق ت می آئ ئےھ اور ظاہ ہ کہ
فا ِ
ٔت فآن ےک لحاظ ےس ان ےک ماتی کوئ واضچ فق ئہی ئھا اور اس معا مےل می

ئ
وہ اتک دوشے ےک فن ت فن ت ہی ئےھ۔ ان می ےس کوئ ھی دوشے ےس
آت ﷺ ئ فماتا" :ئم می ےس جو عرم
رتادہ فآن کا قاری ئہی ئھا۔ اس لی ر

می پا ہو وہ امامت کڑائ"۔ کیو تکہ فأت ےک معا مےل می وہ شت پاپ تا فن ت
فن ت ئےھ۔ جت ن لوگ فأت ،شتت اور ہجت ےک معا مےل می پاپ ہو گی نو

آت ﷺ ئ
ئررھ امامت کا جق پے کا ہو گا اور وہ اےس ہی مفدم کڑنں ےگ۔ ر
م
فماتا" :و نش ئمار رپھو جتش ئم می ئ چےھ ئمار رپ ھی ہوئ دنکھا ہ"۔ ن اس
نع
آت ﷺ قول و ق عل دونون ےک در نےع لنم دتا
نوی رطنفہ ٔ کار یک تاکید ہ کہ ر
ش
آتﷺ ئ نفما
کڑئ ئےھ۔ جس خصئ شکون ےک شائھئمار ن رپھی اےس ر
نع
ج
کڑ لنم دی کہ "جت ئمار ےک لی ئمہارا کرھا ہوئ کا ارادہ ہو نو ا ر ھی رطج وصو کڑو،
ئ
ئررھ قیلہ رج ہوجا ٔو اور ئررھ فآن کا جو ھی جصہ رجاہو اےس رپھو اور ئررھ رکوع
ل
آت ﷺ ئ ق عل (عمل) ےک در نےع
کڑو۔۔۔ا چ"۔ جت کہ ان نوجوانون کو ر
نع
ل ن م دی ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ٌََ ُ ََ
ار ُبون  :مجع شاب ،ومعناه :متقاربون يف السن.
• شبب ًة متق ِ
• َر ِفيقا  :رقيق القلب.
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ْ ْ
• اشتَقنَا  :نزعت أنفسنا ومالت ،والشوق :نزوع انلفس إىل الِشء.
َّ
َّ
َّ َ ُ َّ ُ
اعءَّ ،
ُّ
الة يف اللُّغةُّ :
اتلعب ُد ََّّلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتَحة َّ
ادل ُ
باتلكبري ،خمتتَمة بالتسليم.
أما يف الرشع :فيه
• الصالة  :الص
ِ
• لكم َ
أح ُدكم  :أي الواحد منكم.
ْ
ً
أك ُ
ربكم  :أي أكربكم سنا.
•

فوائد احلديث:
 .1بيان شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه.
 .2وجوب الرحلة يف طلب العلم ،إن لم َّ
يتهيأ لإلنسان يف بدله.
 .3من أراد العلم فعليه بابلحث عنه ،والصرب ىلع حتصيله ،ومفارقة األهل واألحبة من أجل الوصول إيله.
 .4الشباب أقوى ىلع محل العلم والرحلة إيله.
 .5وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
 .6وجوب تعليم العالم انلاس اذلين ال يعلمون وتفقيههم يف ادلين.
 .7إذا اعد املتعلم إىل قوم هم أقل منه علما وجب عليه تعليمهم.
 .8للصلوات املفروضة أوقات ال حيصل معرفتها إال باتلعليم.
 .9تقديم األكرب سنا يف اإلمامة إذا استوى مع غريه يف العلم أو اكن أعلم منهم.
 .10القوم يؤمهم أعلمهم بكتاب اهلل وسنة رسوهل ،ولكنهم ملا اكنوا قد تعلموا معا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويف وقت واحد واكنوا
مجيعا حيرصون ىلع جملسه لم يبق يف اإلمامة إال السن.

 .11مرشوعية األذان للصلوات.
َ ِّ
َّ
َّ
َّ
 .12أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعلم انلاس بالقول وبالفعل.
 .13استحباب سؤال ويل األمر أفراد رعيته عن حاهلم.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت  -بدون تاريخ .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض
الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل 1430ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3059( :
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ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ
َ ْ ْ ُ َّ
استأذن العباس بن عب يد المطليب رسول اهلل -

عیاس نں عیدالمظلترضی اہللعیہئرسول اہللﷺےس(جحاج کو) ترائ
ت
ِ
آتﷺئ
ترالئےک لی اتام من ٰی می ،مکہمی ئھرہئیکاجارت ما یگ نو ر
ائھی اجارتدےدی۔

صىل اهلل عليه وسلم :-أن يبيت بمكة ِلايل
َ َ
ميىن ،من أجل يسقايتيه فأذن هل

 .373احلديث:

**

ْ َْ َ
ُ
عن عبد اهلل بن ع َمر -ريض اهلل عنه -قال« :استَأذن
َْ ْ
الْ َع َّب ُ
اس بن عب ِد ال ُم َّط ِلب رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
وسلم :-أن يبيت بمكة يلايل ِمىن ،من أجل ِسقايَ ِته

عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما روان ت کڑئ ہی کہ عیاس نں عیدالمظلت رضی اہلل
عیہ ئ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ےس (جحاج کو) تائ ت الئ ےک لی ات ِ
ام من ٰی
ر ر
ت
آت ﷺ ئ ائھی اجارت دے دی۔
می ،مکہ می ئھرہئ یک اجارت ما یگ نو ر

فأذن هل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املبيت ب ِمىن يلايل الترشيق أحد واجبات احلج اليت

فعلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإن اإلقامة
بـ"مىن" تلك الليايل واأليام من الطاعة هلل -تعاىل-
ُ
ومن شعائر احلج .وملا اكنت ِسقاية احلجيج من الق َر ِب
املفضلة ،ألنها خدمة حلجاج بيته وأضيافه ،رخص -

صىل اهلل عليه وسلم -لعمه العباس يف ترك املبيت
ً
ْ
بـ ِمىن؛ لكونه قائما ىلع السقاية ،فيقوم ب ِ َسيق
َّ
احلجاج ،ويه مصلحة اعمة ،مما دل ىلع أن غريه ،ممن
ال يعمل مثل عمله وليس هل عذر ليس هل هذه

الرخصة.

 .373جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ات ِ
ام نشنق ےک دوران من ٰی می رات گڑارتا جچ ےک واجیات می ےس اتک واجت
ہ ،حھی ننی ﷺ ئ شابحام دتا۔ ان رانون اور اتام می مف ِ
ام من ٰی می قیام
کڑتا اہلل یک اظاعت اور ش عاپ ِ جچ می ےس ہ۔ ج رون کہ جاجیون کو ترائ ت رالتا ئہت ہی
گڑان تران نکیون می ےس ہ اس لی کہ ن اہلل ےک گرھ ےک راپنں اور اس ےک
تﷺ ئ ا نی رجحرا عیاس رضی اہلل عیہ کو من ٰی
مہمانون یک جدمت ہ اشی لی آ ر
ئ
می رات ن گڑارئ یک رجصت دے دی کیو تکہ ان رپ شفان یک دہم داری ھی اور
ئ
م
ائھی جاجیون کو ترائ ت رالتا ئھا۔ ن اتک عمومی صلخت ھی جس ےس معلوم ہوا کہ ان ےک
ش
ع الوہ کوئ اور خص جس کو کوئ انشا کام ن کڑتا ہو اور ن ہی اےس کوئ عدر الجق ہو اس
ےک لی ن رجصت ئہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• ِسقايَ ِته  :املراد بها سقاية احلجيج ،فخدمة احلجاج وابليت مقسمة بني قريش.
ً
• يبيت  :ينام أو يمكث يلال.

• يلايل ِمىن  :الليايل اليت يبيت فيها احلجاج ب ِمىن ويه احلادية عرشة واثلانية عرشة واثلاثلة عرشة من ذي احلجة.
َّ
• فأذن هل  :رخص هل يف املبيت بمكة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب املبيت بـ"مىن" يلايل أيام الترشيق.
 .2املراد باملبيت ،اإلقامة بـ"مىن" أكرث الليل.
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ُّ .3
الرخصة يف ترك املبيت لسقاة احلاج ،وأحلقوا بهم الراعة وأصحاب احلاجات الرضورية ،كمن هل مال خياف ضياعه ،أو مريض ليس عنده من
يمرضه ،ومن هل حاجة تتعلق بمصلحة احلج أو احلجاج اكلعاملني يف املستشفيات وأصحاب احلافالت اذلين لو توقفوا ألرض ذلك بمصلحة
احلجاج واحلج وما إىل ذلك من هذه األمور.

 .4ما اكن عليه أهل مكة يف جاهليتهم من إكرام احلجاج والقيام خبدمتهم وتسهيل أمورهم ،ويعتربون هذا من املفاخر اجلليلة فجاء اإلسالم
فزاد من إكرامهم.
ْ َْ ْ
 .5فضيلة َ
ُ
َّ
الع َّباس بن عب ِد المط ِلب -ريض اهلل عنه-.
 .6فضل ال ِعناية بمصالح املسلمني.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة ،العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3108( :
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ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ َُ ََ َ ُ َ
َ َ َ
ش عد نں عیادہرضی اہلل عیہئرسول اہللﷺےساتک تدرےک تارے می
ذر اكن
ن
يف
اهلل
ول
استفىت سعد بن عبادة رس
ي
ٍُ
َ َ ُ ُ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
ُ
َ
ئ
ىلع أم يه ،توفيت قبل أن تق يضيه ،قال رسول اهلل -نروجرھا جو انیکوالدہئ مائ ھی اور اسےکنرورا کڑئےس ئہےل ہیوہوقات ترا
َ ْ
َْ
ئ
ئ
گ
ھ
ن
ها
ن
ع
ه
ض
اق
صىل اهلل عليه وسلم :-ف
ک
ن
ي
ي
آتﷺئفماتا کہ م انیکرطفےس اےس رورا ڑو۔
ی ی۔ ر

 .374احلديث:

**

َُْ
ْ َ َّ
اس -ريض اهلل عنه -قال:
عن عبد اهلل ب ُن عب ٍ
َْ
ْ
ُ ََ
«استَف َىت سعد بن عبَادة رسول اهلل يف نذ ٍر اكن ىلع
َْ
ُ
ِّ ُ ِّ ْ
أمه ،ت ُوفيَت قبل أن تقضيَه ،قال رسول اهلل-صىل اهلل
ْ
عليه وسلم :-فاق ِض ِه عنها».

عید اہلل نں عیاس رضی اہلل عہما نیان کڑئ ہی کہ شعد نں عیادہ رضی اہلل عیہ ئ
ئ
رسول اہلل ﷺ ےس اتک تدر ےک تارے می نروجرھا جو ان یک والدہ ئ مائ ھی اور
ئ
آت ﷺ ئ فماتا کہ ئم
اس ےک نرورا کڑئ ےس ئہےل ہی وہ وقات ترا گنی ھی۔ ر
ان یک رطف ےس اےس نرورا کڑو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
َْ ً َ
ْ َ َْ
ُ
تو ِفيَت أ ُّم َسع ٍد ول ْم تق ِض نذرا َعليْ َها ،فسأل ْابنُها
َْ
َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
سعد بن عبادة ِ
َْ
َْ
يق ِضيَ ُه عن َها ،فأجاز هل ذلك ،وقال( :اقضه عنها).

 .374جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

شعد رضی اہلل عیہ یک مان وقات ترا گیی اور ا نی دہم واجت اتک تدر کو نرورا ن کڑ
شکی۔ ان ےک تتی شعد نں عیادہ رضی اہلل عیہ ئ ننی ﷺ ےس ان رنی والدہ یک
آت ﷺ ئ
رطف ےس اس تدر کو نروری کڑئ ےک تارے می سوال کیا ،نو ر
ائہی اس یک اجارت د نی ہوئ فماتا کہ :ان رنی والدہ یک رطف ےس اےس نروری کڑو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• نذر  :انلذر اصطالحا :إلزام ملكف خمتار نفسه هلل -تعاىل -بالقول شيئًا غري الزم عليه بأصل الرشع.
• يقضيه  :يفعله.

فوائد احلديث:

َ َّ َّ ْ َ َ َ ٌ َ
ْ َ
ََ َُ
َيب ال َوفاء بِهاَ ،وأداؤها.
 .1أن انلذر ِعبادةِ ،
َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
ارثه.
 .2أن من مات وعلي ِه نذر ،قضاه عنه و ِ
َْ
َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ْ ُ ُ
َ َ َ َ
َ
ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ْ َ ُّ
اجبات ،سواء اكنت هلل تعاىل أو لآلدميني.
 .3بِر الو ِادلي ِن بعد وفاتِ ِهما وأعظم بِرهما وفاء ما علي ِهما ِمن ادلي ِ
ون أو احلقوق والو ِ
ْ َْ ُ ََْْ
ُُ
ِّ
ين.
 .4اس ِتفتاء األعلم ِيف أم ِ
ور ادل ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار
الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة
وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه
وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
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عورنونےکشائھ جسں شلوک کڑئیکمییوصیت قیول کڑو ،کیون کہ عورت
استوصوا بالنساء خريا؛ فإن املرأة خلقت من
ن رش
ن رش
اوپ
کو یلےس ن ریدا کیا گیاہ اور یل میشتےسرتادہ نیھا نرں اسےک ر
ضلع ،وإن أعوج ما يف الضلع أعًله ،فإن ذهبت
واےل جےص می ہو تاہ۔ اگڑ ئم اےس سیدھا کڑئ لگ جا ٔوےگ ،نواےس نور
تقيمه كرسته ،وإن تركته ،لم يزل أعوج،
ت
ت
ج
ن
ہ
ھ
ہ
ر
ل
ن
ن
ک
گ
ن
ھ
ھ
وےگ اور ا ڑ اس و ون ی وردوےگ ،ووہ ی ی یرہیگ۔اس ی
فاستوصوا بالنساء
عورنونےکشائھ جسں شلوکیکوصیت قیول کڑو۔

 .375احلديث:

**

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان تہ کہ رسول اہللﷺئ فماتا":عورنون ےک
شائھ جسں شلوک کڑئ یک میی وصیت قیول کڑو ،کیون کہ عورت کو ن رشیل ےس
ن رش
اوپواےل جےص می
ن ریداکیاگیاہ اور یل می شت ےس رتادہ نیھانرں اس ےک ر
ت
ہو تاہ۔اگڑئم اےس سیدھاکڑئ لگ جا ٔوےگ،نواےس نور تنھو ےگ اور اگڑاس
کونون ہی رجھوردوےگ،نو وہ نیھی ہی رہ یگ۔ اس لی عورنون ےک شائھ جسں
شلوک یک وصیت قیول کڑو"۔ اتک اور روان ت می ہ":عورت ن رشیل یک مانید

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ ْ ً َ َّ
ِّ
ْ
ريا؛ فإِن
صىل اهلل عليه وسلم« :-استَ ْو ُصوا بالنسا ِء خ
ِّ َ ْ
َّ ْ
ُ َ ْ
أع ُ
اله،
لعَ ،وإن أع َو َج َما يف الضل ِع
املرأة خ ِلقت ِمن ِض ٍ
َ ْ َ َ َ ُ ُُ َ َ َْ
رست ُه ،وإن تركته ،لم يزل أعوج،
فإن ذهبت تقيمه ك
َ
ْ
ِّ
فاستوصوا بالنساء» .ويف رواية« :املرأة اكلضل ِع إن
َ
رس َت َهاَ ،وإن ْ
استَمتَ ْع َ
أق ْمتَ َها َك َ ْ
ت بها ،استمتعت وفيها
َ َ
َّ َ َ ُ َ
َ
المرأة خ ِلقت ِم ْن ِضلع ،ل ْن
عو ٌج» .ويف رواية« :إن
َْ َ َ َ َ َ
يم لك َىلع َطريقة ،فإن استمتعت بها استمتعت
تست ِق
ْ َ َْ َ ُ َُ َ َ َْ ََ ْ ُ َ
بها وفيها عوج ،وإن ذهبت ت ِقيمها كرستها ،وكرسها
َُ
َطالق َها».

ت
ہ۔اگڑ ئم اےس سیدھاکڑئ لگ جا ٔو ےگ،نواےس نور تنھوےگ۔اگڑئم اس ےس
قاتدہ ائھائ کاارادہ ر کھی ہو،نو نیےھ نرں ہی یک جال ت می قاتدہ ائھاشکی ہو"۔
اتک دوشی روان ت می ہ":عورت کون رشیل ےس ن ریداکیاگیا ہ۔وہ کسی رط نف
ئ
ےس ھی ئمھارے لی سیدھی ئہی ہوشکنی۔اگڑئم اس ےس قاتدہ ائھائ کاارادہ
ر کھی ہو،نونیےھ نرں ہی یک جال ت می قاتدہ ائھاشکی ہواوراگڑئم اےس سیدھاکڑئ
ت
می لگ گی،نواےس نور تنھوےگ۔اس ےک نورئ ےس رماداےس ظ الق دنیاہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يف معارشة النساء
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :اقبلوا هذه
الوصية اليت أوصيكم بها ،وذلك أن تفعلوا ً
خريا مع
النساء؛ ألن النساء قارصات يف العقول ،وقارصات يف
ادلين ،وقارصات يف اتلفكري ،وقارصات يف مجيع

شؤونهن ،فإنهن خلقن من ضلع .وذلك أن آدم -عليه

الصالة والسالم -خلقه اهلل من غري أب وال أم ،بل

خلقه من تراب ،ثم قال هل كن فيكون ،وملا أراد اهلل

-تعاىل -أن يبث منه هذه اخلليقة ،خلق منه زوجه،

فخلقها من ضلعه األعوج ،فخلقت من الضلع
األعوج ،والضلع األعوج إن استمتعت به استمتعت

 .375جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انوہپہ رضی اہلل عیہ عورنون ےک شائھ معاشت ےک تارے نیا رہ ہی کہ
ئ
ننیﷺئ فماتا:می مھی جو وصیت کڑئ جا راہ ہون ،اےس تےل ےس تاتدھ
لو۔وصیت ن ہ کہ ئم عورنون ےک شائھ اجرھا شلوک کڑتا۔ کیوتکہ عور تی عفیل ،دننی
اور عور وقکڑ یک ض الجیت ےک اعتیار ےس کم پ ہوئ ہں۔تلکہ جقیقت ن ہ کہ وہ ا نی
ئمام امور می تا بر خیہ ہوئ ہی۔ کیوتکہ ائھی ن رشیل ےس ن ریدا کیا گیا ہ۔ وہ اس رطج کہ
ات اور مان ےک ن ریدا فماتا؛تلکہ ائھی منی ےس
آدم علیہ الش الم کو اہلل ن عایل ئ نعی ت ر
ن ریدا فماتااورئررھفماتا کہ"ہوجا"نووہعالموجودمیآ گی۔جت اہلل ن عایل ئ ان ےس
ان یک نشل ئرھی الئ کا ارادہ فماتا ،نو ائہی ےس ان یک روج کو ن ریدا کیا۔اہلل ن عایل ئ
آدم علیہ الش الم یک روج کو ان یک نیھی ن رشیل ےس ن ریدا فماتا۔جریابحرہ معلوم ہواکہ
ن رش
آت نیھی ن رشیل ےس قاتدہ ائھاتا
عورت یک ن ریدانس نیھی یل ےس ہوئ ہ۔ اگڑ ر
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به وفيه العوج ،وإن ذهبت تقيمه انكرس .فهذه املرأة
أيضا إن استمتع بها اإلنسان استمتع بها ىلع عوج،

فريىض بما تيرس ،وإن أراد أن تستقيم فإنها لن
تستقيم ،ولن يتمكن من ذلك ،فيه وإن استقامت

يف دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها ،وال

تكون لزوجها ىلع ما يريد يف لك يشء ،بل البد من

خمالفة ،والبد من تقصري ،مع القصور اذلي فيها ،فإن
ذهبت تقيمها كرستها وكرسها طالقها ،ومعناه أنك
إن حاولت أن تستقيم لك ىلع ما تريد فال يمكن

ذلك ،وحينئذ تسأم منها وتطلقها.

رجا ہی ہی ،نو اس ےک نیےھ نرں ےک شائھ ہی قاتدہ ائھا شکی ہی۔اگڑ اےس سیدھا
ئ
کڑئ لگ جا تی ےگ،نو وہ نوت جائ یگ۔ئہی جال عورت کا ھی ہ۔اگڑ انشان
ک
اس ےس قاتدہ ائھاتا رجاہیا ہ،نو اسمی موجود چی ےک شائھ ہی قاتدہ ائھاتا ہوگا۔جتیا
قاتدہ جاضل ہو جائ ،اشی رپ راضی ہوتا ہوگا۔اگڑ وہ اےس سیدھا کڑئ یک کوش

کڑے گا،نو وہ سیدھی ئہی ہویگ۔انشان ان رنی کوش می تاکام رہ گا۔دنں ےک
ک
ئ
ے،نو طی عی می التات ےک معا مےل می چی تاف رہ
معا مےل می درشت ہو ھی جا ٔ
یگ۔ ہ تات می سوہیک رجاہت رپنرورائہی اپشکنی؛تلکہ محالقت اورکو تاہی
ک
آت اےس سیدھاکڑئ جا تی
تاگڑپہ۔ جو چی ہ،وہ رہنی ہی ہ۔اگڑ ر
ت
ےگ،نواےس نور تنھی ےگ۔ئہان نورئ ےس رماداےس ظ الق دنیاہ۔مظلت ن

آت جو رجاہی،وہ اس ےک مواقق
ڑآت ن کوش کڑنں ےگ کہ ر
ہ کہ اگ ر
م
ن
آت اس ےس اکیاکڑاےس ظ الق
ہوجائ،نوانشا مک ئہی ہ۔ا سی صورت می ر
ت
دے تنھی ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها الرواية اثلانية :متفق عليها الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ْ
استَ ْو ُصوا بالنِّسا ِء َخ ْ ً
ريا  :اقبلوا وصييت بالنساء واعملوا بها.
َ ْ
ُ
ُ َ ْ ْ
لع  :أي :خ ِلقن خلقا فيه اعوجاج َّتالف به الرجل.
• خ ِلقت ِمن ِض ٍ
ِّ َ ْ
َّ ْ
أع ُ
اله  :مبالغة يف إثبات االعوجاج.
• َوإن أع َو َج َما يف الضل ِع
• الضلع  :االعوجاج.

فوائد احلديث:
 .1توجيه ملعاملة النساء بالتسامح والصرب.
 .2راعية اإلسالم باملرأة ،ويف راعيتها حمافظة ىلع سالمة املجتمع.
 .3اإلشارة إىل أن حواء خلقت من ضلع آدم -عليهما السالم-.
 .4توجيه الرجال بتحمل ما قد يظهر من النساء من ترصفات؛ ألنهم أقدر ىلع االحتمال والصرب منهن.
 .5أهمية معرفة املريب لطبيعة من أراد تقويمه وتهذيبه ،وهذه املعرفة من املعينات ىلع أداء املهام الرتبوية وادلعوية.
 .6تكرار الوصية بالنساء توكيد ىلع رضورتها؛ وذلك لضعفهن واحتياجهن إىل من يقوم بأمرهن.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رشح رياض
الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص،
دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
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ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري،
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م.
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ش
اتک خصئ کسیےسرمی جڑتدی اوررمی جڑتدئواےل کو اسمی اتک
گرھا مال ،جس می سوتا ئھا

اشُتى رجل من رجل عقارا ،فوجد اذلي اشُتى
العقار يف عقاره جرة فيها ذهب

 .376احلديث:

**

ش
انوہپہ رضی اہلل عیہ ئ نیان کیا کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا " :اتک خص ئ
کسی ےس رمی جڑتدی۔ انفاقا جڑتدئ واےل کو اس می اتک گرھا م ال ،جس می سوتا

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال :اشرتى رجل من رجل َع َق ً
ارا ،فوجد
ََ
ً
ََ َ
اره َج َّرة فيها ذهب ،فقال
اذلي اشرتى العقار يف عق ِ
هل اذلي اشرتى العقار :خذ ذهبك ،إنما اشرتيت منك
َْ َ
رت اذلهب ،وقال اذلي هل األرض :إنما
األرض ولم أش ِ
ْ َ
بِعتُك األرض وما فيها ،فتحاكما إىل رجل ،فقال اذلي
ََ ُ
حتاكما إيله :ألك َما ودل؟ قال أحدهما :يل غالم ،وقال

ئھا۔ اس ئ یبخی واےل ےس کہا :انریا سوتا ےل جا ٔو۔ کیون کہ می ئ ئم ےس رمی
جڑتدی ہ ،سوتا ئہی۔ لیک ئہےل مالک ئ کہا :می ئ ئم ےس رمی ،اس می
ش
موجود ئمام اسیا شمیت برچ دی ہ۔ جریابحرہ دونون کسی تتشے خص ےک تراس انریا
مفدہم ےل گی۔ قیصلہ کڑئ واےل ئ ان ےس نروجرھا :کیا ئمھاری کوئ اوالد ہ؟
اس رپ اتک ئ کہا کہ میا اتک لڑکا ہ اور دوشے ئ کہا کہ میی اتک لڑیک

اآلخر :يل جارية قال :أنكحا الغالم اجلارية ،وأنفقا
َ َّ َ
ىلع أنفسهما منه وت َصدقا.

ہ۔ قیصلہ کڑئ واےل ئ ان ےس کہا کہ دونون کا ن کاج کڑ دو اور سوتا ان رپ ج ر
ڑج
ئ
ئ
ھی کڑو اور ضدقہ ھی کڑو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن رجال اشرتى
من رجل أرضا فوجد املشرتي بها ذهبا ولشدة ورعه

رد هذا اذلهب إىل ابلائع؛ ألنه اشرتى األرض ولم

يشرت اذلهب اذلي أودع فيه ،فأىب ابلائع أيضا أن
يأخذه؛ لشدة حتريه وورعه ,وألنه باع األرض بما
فيها ،فاختصما وقاال للقايض :ابعث من يقبضه
وتضعه حيث رأيت ،فامتنع ,فسأهلما هل عندهما

أوالد؟ فأخرب أحدهما أن عنده غالم ،وأخرب اآلخر

أن عنده جارية ،فاقرتح عليهما أن يزوج الشاب
ابلنت وينفق عليهما من هذا اذلهب وأن يتصدقا

منه.

 .376جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ ئ نیاتا کہ اتک آدمی ئ کسی ےس رمی جڑتدی نو جڑتدار کو اس می اتک
ی یک وجےس اس ئ ن سوتا یبخی واےل کو لوتادتا؛ کیون کہ
سوئ کا گرھا م ال۔ ا نی نفو ٰ
ئ
ئ
اس ئ رمی جڑتدی ھی ،اس می موجود سوتا ئہی۔ لیک یبخی واےل ئ ھی ا نی
ئ ئ
اجتیاظ کامل اور رپہی گاری یک نیا رپ لتیےس ان کار کڑدتا۔ ان کار یک اتک وج ن ھی ھی کہ
ب ئ
اس ئ رمی اس می موجود ئمام جریون شمیت رچی ھی۔ دونون کا اجی الف ہوا نو
ئ
آت کسی آدمی کو ھنخی جو اس رپ قیصہ کڑےل۔ اس ےک ن عد
دونون ئ قاضی ےس کہا :ر
جش رجاہی دے دنں۔ لیک ائھون ئ انشا کڑئ ےس ان کار کڑ دتااور نروجرھا :کیا
ئمھاری کوئ اوالد ہ؟ اس رپ اتک ئ کہا کہ میا اتک لڑکا ہ اور دوشے ئ
کہا کہ میی اتک لڑیک ہ۔ اس ئ ائھی ن مسورہ دتا کہ دونون کا ن کاج کڑ دو اور سوتا
ئ
ج رئ
ڑج ھی کڑو اور اس می ےس جیات ھی کڑو۔
ان رپ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• العقار  :اكألرايض واملنازل و العمائر.
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فوائد احلديث:
 .1فيه تورع ابلائع واملشرتي ،وإنصاف احلاكم بينهما ،وعدم طمعه.
 .2وجوب رد احلقوق إىل أهلها إذا عرف أصحابها.
 .3استحباب نكاح أبناء الرجال الصاحلني بعضهم بلعض.
 .4فضل الورع وترك ما فيه شبهة من املال.
 .5فضل اتلصدق واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل
احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3119( :
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َْ ُ
َْ
َْ ُ ْ
اعتديلوا يف السجود ،وال يبسط أحدكم ذ َيراعي يه
ْ َ َ
انبيساط اللكب

 .377احلديث:

ئ ش
م
شحدے می اعیدال کو لخوظ رکھو اورئم میےس کوئ ھی خص ا نی تارو ٔون کو
کییکرطجنبرچھائ۔

**

َ
عن أنَس بن مالك -ريض اهلل عنهَ -ع ْن َّ
انل ِّ
يب -صىل
ِ
َ َ
ْ ُ
اهلل عليه وسلم -قال« :اعتَ ِدلوا يف السجود ،وال
َ َ
َْ ُ ْ
اعيْه انْب َس َ
اط اللكب».
يبسط أحدكم ِذر ِ ِ

انس نں مالک رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
ئ ش
م
"شحدے می اعیدال کو لخوظ رکھو اور ئم می ےس کوئ ھی خص ا نی تارو ٔون کو کی
یک رطج ن برچھائ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باالعتدال يف
السجود ،وذلك بأن يكون املصيل ىلع هيئة حسنة يف

السجود ،حيث َيعل كفيه ىلع األرض ،ويرفع
ْ
ذراعيه ويبعدهما عن َجنبيه ،ألن هذه احلال عنوان
النشاط والرغبة املطلوبني يف الصالة ،وألن هذه
ُ ِّ
اهليئة احلسنة تمكن أعضاء السجود لكها من األخذ
حبظها من العبادة .ونُ ِ َ
يه عن بسط اذلراعني يف
السجود؛ ألنه ديلل الكسل وامللل ،وفيه تشبه

 .377جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

م
ننی ﷺ ئ شحدے می اعیدال کو لخوظ ر کھی کا جکم دتا۔ اس یک صورت ن ہ کہ
ہ
ج
ئماری شحدے می ا ر ھی ہتیت اجتیار کڑے تانں طور کہ ان رنی ھیلیون کو رمی رپ ن کا
اوپ ائھا ےل اور ائھی ئرہلو ٔون ےس دور ر کےھ۔ کیون کہ ن
ےل ،ا نی تارو ٔون کو ر
ل
ج
جال ت ئمار می جرسنی اور د خ رس رنی یک عماری کڑئ ہ اور ا س ا ر ھی ہتیت می ئمام اعصاء
اس قاتل ہو جائ ہی کہ ا نی ا نی جےص یک عیادت ش ابحام دے شکی۔ شحدے
می تارو ٔون کو برچھائ ےس میع کیا گیا کیون کہ ن سسنی اور اکیاہت یک دلیل ہ اور
اس می کی یک مشائہت ہوئ ہ جو کہ اتک عی میاشت مشائہت ہ۔

باللكب ،وهو تشبه بما ال يليق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اعتدلوا يف السجود  :كونوا فيه ىلع العدل واالستقامة بني االفرتاش والقبض.
• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
َ
• يبسط أحدكم ِذ َراعيْ ِه  :يمدها ىلع األرض.
• انْب َس َ
اط اللكب  :أي اكنبساطه ،وأضيف لللكب للتنفري منه.
ِ

فوائد احلديث:
 .1وجوب االعتدال يف السجود ،ىلع اهليئة املرشوعة.
 .2حتريم بسط اذلراعني يف السجود ،ألنه ديلل الكسل ،وفيه تشبه جبلوس اللكب.
ً
 .3اتلحذير من مشابهة احليوانات ،خصوصا يف حال أداء العبادة.
 .4يف هذه اهليئة ويه بسط اذلراعني قلة االعتناء بالصالة  ،واتلهاون بها.
 .5االعتدال يف السجود أبلغ يف تمكني اجلبهة من األرض.
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املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه - .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم -حممد بن صالح
العثيمني -رمحه اهلل -مكتبة الصحابة -الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل1426 ،ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -عبد اهلل
البسام -حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)3111( :
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ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ
ْ ُ َْ َ َ ْ ْ َ َُ
ان مين هذي ٍل ،ف َرمت إحداهما
اقتتل ُت امرأت ي
َ
َ
َ
ْ
ْ
َْ َ
َ
َ
َ
َ
األخ َرى يِبَج ٍر ،فقتلتها َوما ييف بطنيها

 .378احلديث:

**

ََْ َ ْ ْ َََ
َُْ
ان
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :اقتتلت امرأت ِ
ََ َْ
م ْن ُه َذيْلَ ،
فرمت إحداهما األخرى حبجر ،فقتَلت َها
ِ
ٍ
َ
َ
ْ
َو َما يف َب ْط ِن َها فاختَ َص ُموا إىل َّ
انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه
ِ
ِ
َ َّ َ َ َ َ ُ َّ ٌ َ ْ ٌ
ََ َ
وسلم -فقىض رسول اهلل :أن ِدية ج ِني ِنها غرة -عبد،
َ
َ
َ
ٌَ َ َ
أ ْو َو ِيلدةَ -وقىض ِب ِديَ ِة املرأة ىلع َاعقِل ِت َهاَ ،و َو َّرث َها
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ
الهذ ِ ُّيل ،فقال:
ودلها ومن معهم ،فقام محل بن انلابِغ ِة
َ
َ
َ
َ
رش َب َوال أكلَ ،وال
يا رسول اهلل ،كيف أغرم من ال ِ
َ َ َ َ ْ َّ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ
استَ َهل ،ف ِمثل ذلِك ي َطل؟ فقال َرسول اهلل -
نطق وال
ُ
َّ
صىل اهلل عليه وسلم« :-إنما هذا من إخوان الكهان»
ْ َ ْ
جعه َّاذلي َس َ
ج َع.
من أجل س ِ ِ ِ

دن ت کا وارت اس عورت یک اوالد اور ان ور تاء کو نیاتا جو ان ےک شائھ ئےھ۔ جمل
نں تان عہ ہدیل رضی اہلل عیہ کرھے ہوئ اور رعص کیا :اے اہلل ےک رسول! اس
ئ
ب رےح یک دن ت کتش دی جائ جس ئ ا ھی ن نریا ن کھاتا ن نوال اور ن ہی رححا ،اس جتش
کو نو رانگان کیا جاتا رجا ہی؟ نو رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا‘‘ :ن نو کاہیون
مس
ےک ئھانون می ےس ہ۔‘‘ کیون کہ اس ئ ان جتشا خع ک الم کیا ہ۔

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
سواء
اهلل عليه وسلم -أن دية اجلنني ،عبدا أو أمة،
ُ
اجلنني ذكرا أم أنَث ،وتكون ديته ىلع القاتلة.
أكان

وقىض للمرأة املقتولة بادلية ،لكون قتلها شبه عمد،
ُ
اتلنارص
وتكون ىلع اعقلة املرأة ،ألن مبناها ىلع
واتلعادل ،ولكون القتل غري عمد .وبما أن ادلية

مرياث بعد املقتولة فقد أخذها ودلها ومن معهم من
الورثة ،وليس للعاقلة منه يشء .فقال َ َ
مح ُل ُ
بن انلابغة
ُ
نغرم َمن
وهو وادل القاتلة :-يا رسول اهلل ،كيفَ
سقط ميتا ،فلم يأكل ،ولم يرشب ،ولم ينطق ،حىت
ُ َ
بأسلوب خطايب
تع َرف بذلك حياته؟ يقول ذلك
ٍ
َ
ُ
فكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مقاتله،
مسجوعِ .
ِّ
ملا فيها من رد األحاكم الرشعية بهذه األسجاع

املتلكفة املشابهة ألسجاع الكهان اذلين يأكلون بها

أموال انلاس بابلاطل.

 .378جدنت:

انو ہپہ رضی اہلل عیہ کہی ہی’’:قتیلہ ہدتل یک دو عور تی لڑ رپنں ،ان می ےس اتک
ئ دوشی کو ربرھ ئرھتیک کڑ مارا نو وہ اور جو اس ےک رنت می (بحرہ) ئھا ہ الک
ض
ئہ
شل
آت ضیل اہلل علیہ
ہو گی۔ لوگ مفدہم ےل کڑ ننی یل اہلل علیہ و م ےک تراس ن رےح نو ر
شل
آت ئ قیصلہ
و م ئ قیصلہ فماتا کہ :جیی یک دن ت اتک ع الم تا لوتدی ہ ،اور ر
کیا کہ عورت یک دن ت اس (قا تلہ) ےک عاقلہ (نعنی اقارت) ےک دےم ہ ،اور

**

َ
َ
اختصمت امرأتان رضتان من قبيلة ُهذيْل ،فرمت
َّ
حبجر صغري ،ال يَقتل اغبلا ،ولكنه
إحداهما األخرى
ٍ
قتلها وقتل جنينَها اذلي يف بطنها .فقىض انليب -صىل

قتیلہ ہدتلیکدو عورنون می جھگڑا ہوا ،ان میےس اتکئدوشی کوبر رھ
ئرھتیک کڑ مارا نووہ اور جو اسےک رنت می بحرہ ئھا ہالک ہو گی

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

قتیلہ ہدتل یک دو عورنون می جو کہ آنرس می سوکں ئھی جھگڑا ہوا ،ان می ےس اتک
ئدوشی کواتک رجھوتا ربرھئرھتیک کڑماراجس ےسعام طور رپ آدمیرم تائہی،لیک
ئ
اس ئ اےس اس ےک درن عہ قیل کڑ داال اور اس ےک رنت می جو بحرہ ئھا اےس ھی مار
داال .نو ننی ضیل اہلل علیہ وشلم ئ قیصلہ کیا :جیی یک دن ت اتک ع الم تا لوتدی ہ قطع
نظاسےک کہ رنتمی جو بحرہہوہلڑکاہتالڑیک اوراس یکدن ت قیلکڑئوایل
عورت رپ ہویگ۔ اور ماری گنی عورت یک دن ت کا قیصلہ (اور ن قیصلہ اس لی دتا کیون
کہ اس قیل کا ن علق جان نوجھ کڑ قیل کڑئ ےک مشان ئھا) دتا کہ ن اس ےک عصیہ و
جاتدان (اقارت) رپ ہویگ کیون کہ اس یک تتیاد آن رسی ن عاون اور انصاف رپ ئھا اور ج رو تکہ ن
قیل جان نوجھ کڑ ئہی ہوا ئھا۔ اور ج رو تکہ مقیولہ ےک ن عد دن ت اس مقیولہ یک میات مائ
جائ یگ اس لی اس کا وارت مقیولہ یک اوالد ہویگ اور اس ےک شائھ ےکجو ور تاء
ئ
ہو تےگ وہ لی ےگ اور اس می ےس کچرھ ھی عصیہ کو ئہی مےل گا۔ جمل نں تان عہ ہدیل
ئ کہا- :جو کہ قا تلہ ےک والد ئےھ -اے ہلل ےک رسول! می انسی جان یک دن ت کیون

ادا کڑون جو رمدہ ن ریدا ہوا اس ئ ن کھاتا ن نریا اور ن ہی نوال کہ اس کا ر تدہ ہوتا معلوم ہو
مس
شےک؟اس کو ائہون ئجظتیان اشلوت می خع اتدار ےس کہا۔ رسول اہلل ضیل اہلل
علیہ وشلم کو ان کا اشلوت تاگوار لگا کیون کہ ائہون ئ شنعت ےک اجکام کو رپ ن کلف
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مس
اور خع ن ریان می رد کیا جو کہ لوگون کا مال تاظل رطنفہ ےس کھائ واےل کاہیون ےک
اتدار ےک مشان ئھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ ْ
َُ ُ
َُ ُ
ُ
القاتل.س ُّموا (اعقلة) ألنهم يمنعون عن القاتل ،فالعقل :املنع.
قريبهم
• اعقِل ِتها  :العاقِلة هم
األقارب اذلين يقومون بِدفع دي َ ِة اخلطأ عن ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
الصوت ُ
استَ َه َّل ْ :
• وال ْ
االست ْهالل :رفع َّ
يريد :أنه لم تعلم حياته بصوت نط ٍق أو بكاء.
ِ
ِ
• يُطل  :يُهدر ُ
ويلىغ.
َ
ُ
ُ
واملذموم ما جاء متلكفا ،أو قصد به نرص ابلاطل ،وإمخاد احلق ،وإال
بفواصل ،كقوايف الشعر،
قرات الالكم ،منتهية
ِ
• سجع  :السجع هو اإلتيان بف ِ
فقد ورد يف الالكم انلبوي.

فوائد احلديث:

ً
َ
ٌ
َ
قصد اجلاين اجلناية بما ال يقتل اغبلا ،اكلقتل باحلجر الصغري ،أو
 .1هذا احلديث أصل يف انلوع اثلالث من القتل ،وهو ِ
[شبه العمد] ،وهو أن ي ِ
ُ َ َّ َ ِّ ُ
ادليَة ىلع القاتل وال يقتل.
العصا الصغرية فحكم هذا انلوع من القتل ،أن تغلظ
َّ
َ
َ
َ
 .2أن دية ِشبه العمد ومثله اخلطأ تكون ىلع اعقِلة القاتل ،وهم اذلكور من عصب ِته القريبون وابلعيدون ،ولو لم يكونوا وارثني.
َّ
َّ
اجلنني اذلي سقط ميتا بسبب اجلناية غرة عبد أو أمة ،قدر الفقهاء قيمة هذه الغرة خبمس من اإلبل.
 .3أن ِدية
ِ
 .4أن ادلية تكون مرياثا بعد املقتول ،لورثة اجلنني؛ ألنها بدل نفسه ،وليس للعاقلة فيها يشء.
 .5رفع اجلناية للحاكم.

 .6ذم التشبه بالكفار يف ألفاظهم.

 .7ذم السجع املتلكف يف معرض مدافعة احلق ،وأما ما يقع منه عفوا فال يشمله املنع.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1423 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط،10
مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2940( :
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َْ ُ َ ْ َ ٌ
احل ْرب خدعة

 .379احلديث:

**

َّ
َّ َ ّ ُ َ ْ
اهلل َعلي ِه
عن جابر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل
ْ
َ َّ
َ
َ ْ ٌ
وسلم -قال« :احلَ ْر ُب خد َعة».

جاپ رضی اہلل عیہ ےس ن رمقوع جدن ت رموی ہ کہ جیگ رجال کا تام ہ ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث جواز استخدام احليل يف حرب
الكفار؛ ألنه حيقق مصالح نافعة لإلسالم وأهله.

 .379جدنت:

جیگ رجال کا تامہ۔

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می کفار ےک شائھ جیگ می رجالون کو اشت عمال کڑئ ےک جوار کا نیان
ب
ہ۔ کیون کہ اس ےس اش الم اورمشل مانون کو نقع خس مصا لچ جاضل ہوئ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ ٌ
• خد َعة  :احتيال ىلع العدو.

فوائد احلديث:
 .1األمر باستعمال احليلة يف هزيمة العدو مهما أمكن.
 .2اتلحريض ىلع أخذ احلذر يف احلرب.
 .3جواز استخدام الرأي واملشورة يف احلرب ،بل هو آكد من الشجاعة.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عرشة1407 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن
الصدييق ,دار الكتاب العريب .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك ,حتقيق عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل،
1423ه .كنوز رياض الصاحلني ،اتلحقيق برئاسة محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)4956( :
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مسحد می ئھوکیا گیاہہ اوراسکا کفارہ اےسمنی میدتادنیاہ

الزباق يف املسجد خطيئة وكفارتها دفنها

 .380احلديث:

**

انس رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ وہ کہی ہی کہ  :رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
’’مسحد می ئھوکیا گیاہ ہ اور اس کا کفارہ اےس منی می دتا دنیا ہ۔‘‘

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َ
اهلل عليه وسلمَ ُ « :-
الزباق يف املسجد خطيئة،
َ َ َّ َ ُ َ ْ
ارت َها دفنُها».
وكف
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الزباق -ويف روايةُ :
(ابلصاق) -ىلع أرضية املسجد أو
َ َْ
جدرانه ذنب وإثم ،يستحق فاعله عقوبة اهلل -تعاىل-

 ،فال َيوز للمسلم حبال من األحوال أن يَبصق يف

املسجد؛ ألن فيه إهانة بليوت اهلل وتلويثها
َْ
وتق ِذيرها ،بل الواجب َص ْونها من لك ما يُنجسها
ُ َ ِّ
ويقذرها؛ ألن ذلك من تعظيم شعائر اهلل -تعاىل،-
َّ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ُ ْ
قال تعاىلَ ُ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ :
هل ِعن َد
اَّلل فهو خري
(ومن يعظم ح ُرم ِ
ات ِ
َر ِّب ِه) [احلج ،]30 :أما إذا بَصق يف ثوبه أو شماغه أو
منديله فال يشء عليه؛ النتفاء العلةُ .
وابلصاق إذا
ً
وقع خطأ من غري إرادة فهو خطيئة معفو عن إثمها،
وليس املعىن أن يتعمد ابلصق يف املسجد ثم يقوم
بدفنها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل جمرد
ابلصاق يف املسجد خطيئة ،ويؤيد هذا اتلقييد :ما
َّ
جاء يف ابلخاري ( ،)414ومسلم (" :)548من أنه -

صىل اهلل عليه وسلم -رأى خنامة يف جدار املسجد،
َ
َ
فش َّق عليه ،فقام فحكه بيده" .ومن بَصق يف املسجد
َ
من غري قصد منه ،وأراد أن يعفو اهلل عنه ويمحو
عنه سيئته هذه؛ فليبادر إىل إزاتلها من املسجد،
بِدفنها إن اكن املسجد من َحصباء ،أما إذا اكن
املسجد مفروشا؛ فإن كفارتها فركها حىت تزول ،أما
إذا بقيت فإنها خطيئة يأثم بها ما بقيت ،وقد ورد عن

أيب ذر -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه
يلع أعمال َّ
وسلم -أنه قالُ :
(عرضت َّ
أميت َح َسنُ َها
ََْ
ََ
َ َ ِّ ُ َ َ ْ
فو َجدت يف حماسن أعماهلا األذى يُماط عن
وسيئها،
َ
َ
ُّ
اوي أعماهلا انلخاعة تكون
الطريق ،ووجدت يف مس ِ
ُ
يف املسجد ال تدفن) رواه مسلم.

 .380جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

"الیاق"  -اور اتک روان ت می"الیصاق" کا لقط ہ  -مسحد ےک فس تا اس یک
مس
دنوارون رپ ئھوکیا گیاہ ہ اور انشا کڑئ واال اہلل ن عایل یک شا کا نخق ہو تا ہ۔ ل ٰھدا
ئ
مشلمان ےک لی کسی ھی جال می مسحد می ئھوکیا جاپ ئہی ہ کیو تکہ اس ےس اہلل

ےک گرھون یک نوہی ہوئ ہ اور ن ائھی آلودہ اور گیدا کڑتا ہ۔ تلکہ ائہی ہ اس
جری ےس بحراتا واجت ہ جو ائہی تاتراک اور گیدا کڑئ ہ؛ کیو تکہ انشا کڑتا اہلل ن عایل ےک
نع ِ
نعطن
عایل کا فمان ہَ ( :ومَ ْں ُ َط ْم
ش عاپ یک م ےک ررمے می آ تا ہ۔ اہلل ن ٰ
ل
ج ُ ُڑم ِ
ات ال َل ِہ قَہو جَ
ی لَہ ِعیْ َد َر ِنِ)۔ [ا چچ ]30 :پجمہ’’ :اور جو کوئ اہلل یک قائم کڑدہ
َ
َُ ٌْ ُ
ش
م
ئ
ل
ج
ن
ی
ک
ہ
ج
جڑ ون کاا یام ڑے و ناسےک رتےک پدتک ودا یےک ی یہ۔‘‘
تاہم اگڑ وہ ا نی ک ریے تا شماع تا رومال می ئھوکیا ہ نو اس صورت می اس رپ
ع
کوئ گیاہ ئہی کیو تکہ علت تاف ئہی رہی۔ اگڑ ت ال ارادہ لطی ےس ئھوکا جائ نو ن اتک
ع
لطی ہ جس کا گیاہ معاف ہ۔ لیک اس کا ن مظلت ئہی کہ آدمی جان نوجھ کڑ
م
مسحد می ئھوےک اور ئررھ اےس دقں کڑ دے۔ کیو تکہ ننی ﷺ ئ مسحد می خص ئھوک
ض
یک موجودیگ کو گیاہ فار دتا ہ۔ اس یک تانید اس جدن ت ےس ہوئ ہ جو خنچ بحاری
ت
ضخن مشل
آت ﷺ کو مسحد یک دنوار رپ ل عم
( )٤1٤اور چ م ( )5٤8می آئ ہ کہ ’’ :ر
آت ﷺ ئ ائھ کڑ
آت ﷺ رپ ئہت گڑان گڑری۔ ر
لگا ہوا نظ آتا جس یک موجودیگ ر
ش
ت
اےس ا نی اہئھ ےسک ر
رھجدتا۔‘‘ جو خصت الارادہ مسحدمی ئھوک تنےھاورئررھ وہ رجاہ

کہ اہلل اےس معاف کڑ دے اور اس ےک اس گیاہ کو میا دے نو اےس رجا ہی کہ وہ قوراً
اےس مسحد ےس را تل کڑدے ،تانں طور کہ اگڑ مسحد کیکڑنون وایل ہو نو اےس دقں کڑ
دے اور اگڑ مسحد فس وایل ہو نو ئررھ اس کا کفارہ ن ہ کہ اےس ک ر
رھج داےل ئہان
ت
ات ہ اورجت تکتاف رہ
تک کہوہرا ل ہوجائ۔ اگڑ نتافرہ گیانو ناتکت ر ر
ش
گا وہ خص گیاہ گار ہو تا رہ گا۔ انو در رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ

ئ فماتا’’ :میے شا می میی امت ےک ا جےھ اور پے اعمال تترس کی
ئ
گی۔میئ ان رنی امتےک ا جےھ اعمالمیرا سیےس ن کلیفدہ ےسکو ہیاتا ھی

295

ت ئ
دنکھا اور اس ےک پے اعمال می مسحد می رپا وہ ل عم ھی تراتا جش دقں ن کیا گیا ہو۔‘‘
م
( ش لم )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َُ
َ
• َُ
خنامة أو غري ُخنامة ،وأما ِّ
الزباق  :إخراج ِّ
الريق اخلفيف اذلي ال يؤثر فهذا ال يُسىم بُزاقا.
الريق الغليظ من الفم ،سواء اكن

فوائد احلديث:

َ َ
َ
 .1أن ُ
ابلصاق يف املسجد خطيئة ولو أراد دفنها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصفها بأنها خطيئة ،ثم ذكر كفارتها ،ومن املعلوم أنه ال َيوز
َ
ُ
ّ
َّ
للمسلم أن يفعل املعصية ثم يكفرها ،لكن الكفارة تكون إذا وقعت اخلطيئة دون قصد ،أما إذا فعلت اخلطيئة بنية اتلكفري فهذا ال َيوز،
ْ
وإن اكن الواجب عليه دفنُها.
َّ ُ
 .2أن املعصية ولو اكنت صغرية تُسىم خطيئة؛ ألن اخلطأ :ما جانب َّ
الصواب ،ومعلوم أن املعصية وإن قلت جتانب الصواب.
 .3وجوب ال ِعنَاية باملساجد وتنظيفها واحرتامها ،وحتريم االستهانة بها.
ْ
ابلصاق أو ُ
 .4أن ُ
الزباق طاهر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بدفنها ولم يأمر بغسلها ،كما قال يف بول األعرايب( :أريقوا ىلع بوهل َسجال

من ماء).
َ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
 .5أن مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن مفروشا باحلصباء ،ويؤيده قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-من مس احلصا فقد لغا).

املصادر واملراجع:

صحيح ابل خاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
 2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين
بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم،
أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10896( :
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ِ
دوران ئمار جمائآتا شتظانیکرطفےس ہو تاہ۔ جریابحرہ جت ئم میےسکسی
کو جمائ آئ نووہ اےس جہان تکہو شےک روےک۔

اتلثاؤب يف الصًلة من الشيطان ،فإذا تثاءب
أحدكم فليكظم ما استطاع

 .381احلديث:

**

َّ َ ُ
ً
اتلثاؤ ُب يف
مرفواع« :
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ َ ْ
َّ
الشيطان؛ فإذا َت َث َ
اء َب أحدكم فليك ِظم
الصالة من
ْ
ما استَطاع».

ِ
دوران ئمارجمائ
انوہپہ-رضی اہللعیہ-ےس روان ت ہ کہننیﷺئفماتا":
آتا شتظان یک رطف ےس ہو تا ہ۔ جریابحرہ جت ئم می ےس کسی کو جمائ آئ نو وہ
جہان تک ہو شےک اےس روےک۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ َ ُ
اتلثاؤ ُب يف الصالة من الشيطان؛ ألنه يكون مع ثِقل
َ
ابلدن واسرتخائه وامتالئهَ ،
َ
وميله إىل الك َسل وانلوم،
َّ ْ
َ
فالشيطان هو َّ
انلفس شهواتها،
ادلايع إىل إعطاء
َ
َ
والمشارب ،فإذا رشع املصيل
وتوسعها يف املآلك
َ
باتلثاؤب أو أراد أن يتثاءب؛ فإنه يدفعه وحيبسه ما
َ
ْ
استطاع ،وذلك بأن يَك ِظمه بإطباق أسنانه وشفتيه
َّ
ما استطاع؛ ئلال يَبلغ الشيطان مراده من تشويه
َ
صورته ،ودخوهل فمه وضحكه منه ،فإلم يستطع فإنه

يضع يده.

 .381جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ئمار می جمائ آتا شتظان یک رطف ےس ہو تا ہ کیون کہ ن جسم ےک نوجھل اور دھیےل
نرں اور اس یک فئہی و سسنی اور تتید آئ یک وج ےس آئ ہ۔ ن شتظان ہی نو
ہو تا ہ جو اس تات یک پعیت دنیا ہ کہ نقس کو اس یک شہوات دی جا تی اور

جوت کھاتا نریا جائ۔ جریابحرہ ئماری کو جت جمائ آئ لےگ تا ئررھ وہ جمائ لتیا رجاہ نو
اےس رجا ہی کہ جہان تک ہو شےک اےس ہیائ اور روےک تانں طور کہ دانون اور
ئھ
ہونون کو تنرچ کڑ اےس روےک تاکہ شتظان یک رجاہت نروری ن ہو شےک نعنی وہ اس یک
صورت کو نگار کڑ اور اس ےک میہ می داجل ہو کڑ اس رپ ہتس ن شےک۔ اگڑ انشا ئہی کڑ

شکیا نو اےس رجا ہی کہ وہ ا نی میہ رپ اہئھ رکھ ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
َّ َ ُ
اؤ ُب َ :
حركة للفم ليست إرادية ،تكون هذه احلَركة من كسل أو نوم.
• اتلث
َْ ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
• فليك ِظم  :الكظم سد الفم بإطباق الشفتني.

فوائد احلديث:

َ
َ َ
 .1أنه ينبيغ ُ
وضم شفتيه.
للمتثائب أن يرد تثاؤبه ما استطاع؛ وذلك بإطباق ف ِمه
َّ
 .2أنه ال يُرشع عند اتلثاؤب االستعاذة من الشيطان؛ ألنها لو اكنت مرشوعة ألرشد إيلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َ
الكسل يف َّ
الطاعة.
 .3أن َعداوة الشيطان تكون يف األمر باملعصية ،ويف إَياد
ُ
َ
 .4إثبات القدرة ونفيها ىلع اإلنسان؛ لقوهل( :ما استطاع).

 .5أن اهلل يريد من املسلم القوة والنشاط يف العبادة ،فاملؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف؛ وهذا حىت يتباعد املؤمن عن صفات املنافقني،
حيث إن الفتور والكسل من أهم سماتهم.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلسالِم ،بريوت ،الطبعة:
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اثلاثلة 1985م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة
ّ
املكرمة،
السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن
عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق:
صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان،
دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10884( :
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نش
رمدونےک لی تنچ (سحان اہلل کہہ کڑ امام کو ئمار می میتیہ کڑتا) اور عورنون
ےک لی تایل بحاتاہ۔

التسبيح للرجال ،واتلصفيق للنساء

 .382احلديث:

**

ً
مرفواع« :التَّ ْسب ُ
يح
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ
َّ ْ
واتلص ِفيق للنساء».
للرجال،

 .382جدنت:

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :رمدون ےک
نش ت
لی نچ (سحان اہلل کہہ کڑ امام کو ئمار می میتیہ کڑتا) اور عورنون ےک لی تایل بحاتا

ہ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ ْ
معىن احلديث" :التَّ ْسب ُ
واتلص ِفيق للنساء"،
يح للرجال،
ِ
َ َ
ويف رواية ملسلم( :يف الصالة) ،واملعىن :أن من نابه

َ
إعالم غريه بِشءِ ،من تنبيه
يشء يف الصالة ،يقتيض
إمامه ىلع َخلَل يف َّ
الصالة ،أو رؤية أعىم يقع يف برئ،
ٍ
ِّ
َ
أو استئذان داخل ،أو كون املصيل يريد إعالم غريه
َّ
بأمر -فإن ُه يف هذه األحوال وأمثاهلا يُسبِّح ،فيقول:
َ
"سبحان اهلل"؛ إلفهام ما يُريد اتلنبيه عليه ،وهذا يف
َ
حق َّ
الرجل ،أما املرأة إذا نابها يشء يف صالتها ،فإنها
ُ ِّ
َ
ت َصفق ،وكيفيته :أن ترضب إحدى يديها باألخرى
بأي طريقة ،ولك هذا إبعاد َّ
للصالة َّ
عما ليس منها
َّ
موضع ُمنَ َ
ُ
اجاة مع اهلل -سبحانه
ِم َن األقوال؛ ألن َها
ُ
ُ َ
َّ َ
رشع ما هو
وتعاىل ،-فلما دعت احلاجة إىل الالكمِ ،
ْ
َّ
ِمن ِجن ِس أقوال الصالة ،وهو التسبيح.

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم" :رمدون ےک لی سحان اہلل کہیا اور عورنون ےک لی تایل بحاتا
م
ہ۔" شلم شنف یک اتک روان ت می "ف الصلوہ" (ئمار می) ےک لقط کا اضاقہ
ہ۔ اس جدن ت کا مظلت ن ہ کہ جش ئمار ےک اتدر کوئ انسی جری ت رتس آ جائ
جس کا نفاضا ہو کہ دوشے کو اس یک جی دی جائ جتش ئمار می کسی جلل ےک وا قع
ہوئ رپ امام کو میتیہ کڑتا تا کسی اتدےھ کو دنکھیا جو کیونں می گڑئ واال ہو تا کسی تاہ
ےس آئ واےل کا اتدر داجل ہوئ یک اجارت رجاہیا تا ئررھ ئماری کسی اور کوکسی تات
یک جی دنیا رجاہیا ہ نو ان صورنون می وہ سحان اہلل کےہ گا تاکہ جس تات رپ وہنیتنہہ
ش
کڑتا رجاہیا ہ ،اےس وہ مچھا شےک۔ ن رطنفہ رمدون ےک لی ہ۔ رہی تات
عورت یک نو اگڑ اےس ان رنی ئمار می کوئ انسی صورت ت رتس آ جائ نو وہ تایل بحائ
ئ
یگ۔ تایل بحائ یک کیقیت ن ہ کہ وہ ا نی اتک اہئھ کو دوشے اہئھ رپ کسی ھی

رط نف ےس مارے یگ۔ انشا اس لی ہ تاکہ ئمار کو ان ئمام تانون ےس دور رکھا
جائ جو جتسِ ئمار می ےس ئہی ہی۔ کیو تکہ ئمار اہلل سحان و ن عایل ےس میاجات کا
مفام ہ۔ لہٰدا ک الم کڑئ یک رصورت ت رتس آئ ےک صورت می وہی کہیا مشوع
کیا گیاہ جو ئمار ےک اقوال یک جتس ےس ہ اور وہ سحان اہلل کہیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ِّ
َّ
• التَّ ْسبيح ُ :
المراد بالتسبيح هنا :قول املصيلُ :سبحان اهلل.
ِ
ْ
ُ
َّ ْ
املرأة إحدى يديها باألخرى؛ للتنبيه ىلع يشء نابها يف َّ
الصالة.
اتلص ِفيق  :معناه :أن ترضب
•

فوائد احلديث:

َ
ُ
استحباب التَّسبيح يف ِّ
ٌ
حق ِّ
يشء يف صالتهم ،وذلك بقول :سبحان اهلل.
الرجال ،إذا نابهم
.1
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ِّ
ُ
هلنَّ ،
السي َما َّ
يشء يف صالتهن؛ وذلك أسرت َّ
َّ
ٌ
وهن يف عبادة.
نابهن
استحباب اتلصفيق للنساء ،إذا
.2
َّ
َّ
 .3األصل تساوي األحاكم بني الرجل واملرأة يف الصالة ،إال ما استثين ،كما يف هذا احلديث ادلال ىلع اتلفريق بني الرجل واملرأة يف اتلنبيه يف
ُ
فرشع هل التَّسبيح ولم يُرشع هلا ،بل َّ
اتلصفيق.
الصالة،
َ
َّ
ُ
ُ
َّ
 .4فيه بيان أن صوت املرأة فتنة وهلذا رشع هلا اتلصفيق ولم يرشع هلا التسبيح.
َ
َّ
ُ
َّ
 .5فيه ديلل ىلع عدم جواز َّ
اتلص ِفيق للرجال؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرشد إيله النساء ولم يرشد إيله الرجال ،فدل ىلع أنه من
َُّ
َ
َّ َ
ِّ
صهن وال َيوز للرجل التشبه بالنساء ،وفيه تشبه بالكفار يف عبادتهم ،قال -تعاىل( : -وما اكن صالتهم عند ابليت إال ماكء وتصدية)
خصائِ ِ
ُ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ِّ
َّ ْ
َّ ْ
َّ
[األنفال.]35 :الماكء :الصفري.واتلص ِدية :اتلص ِفيق.ففيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار؛ ذللك ال يصلح اتلص ِفيق للرجال يف أي حال من األحوال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
 2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
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ب
مم میدو دق عہ (اہئھون کو جاک رپ) مارا جا تاہ؛ اتکدق عہ جررہے رپ ئرھیئ
ےک لی اوردوشیدق عہدونوناہئھون رپ کہتیون تک ئرھیئےک لی۔

اتليمم رضبتان :رضبة للوجه ،ورضبة لليدين
إىل املرفقني

 .383احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهما -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُّ « :-
رضبتان:
اتليم ُم
ِ
ٌ
ٌ
رضبة للوجه ،ورضبة لليدين إىل املرفقني».
**

درجة احلديث :ضعيف

رضبتني؛ األوىل يمسح بها الوجه ،واثلانية يمسح بها
ايلدين إىل املرفقني .وهذا احلديث ضعيف،
والصحيح أنه تكيف رضبة واحدة للوجه والكفني؛

حلديث عمار بن يارس -ريض اهلل عنه( :-إنما اكن
يكفيك أن تقول بيديك هكذا) .متفق عليه.

ب
عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ’’:مم
میدودق عہ(اہئھون کوجاک رپ) ماراجا تاہ؛اتک دق عہجررہے رپئرھیئ ےک لیاور
دوشی دق عہ دونون اہئھون رپ کہتیون تک ئرھیئ ےک لی‘‘۔

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف صفة اتليمم ،وأنه عبارة عن

 .383جدنت:

**

اجمایل معنی:

ب
ب
جدن ت شنف می مم کڑئ ےک رط نف کا نیان ہ کہ مم دو دق عہ رمی رپ اہئھ
مارئ کا تام ہ؛ ئرہیل دق عہ مار کڑ اےس جررہے رپ ئرھیا جائ گا اور دوشی دق عہ مار کڑ
ض
اےس دونون اہئھون رپ کہتیون تک ئرھیا جائ گا۔ ن جدن ت صعیف ہ۔ خنچ ن
ہ
ب
ہ کہ مم ےک لی اتک ہی دق عہ مارتا ،جررہے اور ھیلیون دونون ےک لی کاف
ہ؛ کیوتکہعمارنںتاش رضی اہللعیہ یک جدن تمی ہ کہنیے لی ن کافئھا کہنو
ا نی اہئھون ےس اس رطج کڑ تا (نعنی اتک دق عہ رمی رپ اہئھ مار لتیا)۔ میفق علیہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :رواه ابليهيق والطرباين وادلارقطين.

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

معاين املفردات:

• اتليمم  :اتليمم يف اللغة :هو القصد إىل الِشء ،تقول :تيمم كذا ،إذا قصده ،وتيمم ابليت ،يعين قصده.ويف الرشع :قصد صعيد طاهر مباح،
واستعماهل بصفة خمصوصة؛ الستباحة الصالة وحنوها ،وامتثال األمر.

فوائد احلديث:
 .1يدل احلديث ىلع أن اتليمم يكون برضبتني ،ال رضبة واحدة ،وسبق بيان الصواب.
 .2تكون أوىل الرضبتني ملسح الوجه ،والرضبة اثلانية تكون ملسح ايلدين.
 .3احلديث ديلل ىلع أن اتليمم يف ايلدين يمتد إىل املرفقني ،ولكن ُعلم أنه ضعيف.
ً
 .4الصواب أن اتليمم يكون يف الكفني فقط ،تيسريا من اهلل -تعاىل ،-وأما حديث ابلاب فهو ضعيف ،وال حجة فيه.
املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م .السنن الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلاثلة،
1424ه2003 ،م .املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد السليف ،دار النرش :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
الطبعة :اثلانية .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية
ّ
املكرمة ،الطبعة:
السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،ه1992 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام
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بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1427ه2006 ،م.
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َ ُ َ ْ َ
احل ْرب خدعة

 .384احلديث:

**

عن أيب هريرة وجابر -ريض اهلل عنهما :-أن انليب -
َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :احلَ ْر ُب خد َعة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احل َ ْر ُب َخ ْد َعة أي أن خداع الكفار َ
والمكر بهم يف

احلرب جائز ،ألجل إصابتهم وإحلاق الرضر بهم ،مع
ُ ُّ
انعدام اخلسائر بني املسلمني ،وال ي َعد هذا مذموما
يف الرشع ،بل هو من األمور املطلوبة .قال ابن ّ
املنري

رمحه اهلل" :-احلرب اجليدة لصاحبها الاكملة يفمقصودها إنما يه املخادعة ال املواجهة ،وذلك خل َ ِطر
َ َ
املواجهة وحصول الظفر مع املخادعة بغري خطر" .وال

يدخل يف اخلدعة الغدر ،وهو خمالفة العهد واالتفاق

بني املسلمني وأعدائهم ،قال -تعاىل( :-فإما َّتافن
من قوم خيانة فانبذ إيلهم ىلع سواء إن اهلل ال حيب

اخلائنني) أي إن اكن بينكم وبني قوم عهد فأعلمهم
بإلغائه قبل حماربتهم ،تلكونوا وإياهم ىلع حد سواء.

**

 .384جدنت:

جیگ اتک رجال ہوئہ۔

انو ہپہ اور جاپ رضی اہلل عھما ےس روان ت ہ کہ ننی ضیل اہلل علیہ و شلم ئفماتا:
’’جیگ اتک رجال ہوئ ہ۔‘‘

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ل
ت َج ْدعَہ" کا مظلت ن ہ کہ جیگ می کفار کو ن کلیف ئرہنحرائ اور مشلمانون
"ا َج ْ ُ
ےک نقصان کو دور کڑئ ےک لی ائہی دھوکہ دنیا اور ان ےک لی تدنی کڑتا جاپ
ہ۔ ن شنعت می ممیوع ئہی ،تلکہ ن شنعت ےک مظلون امور می ےس ہ۔
ج
انں المتی رجمہ اہلل ئ فماتا ":اتک ا ر ھی اور کام تات جیگ وہ ہوئ ہ ،جو آ می
مس
ے رجالون رپ نمل ہو ،کیون کہ آ می شا می یک لڑائ می جظہ
شا می یک لڑائ یک بحا ٔ
ہو تا ہ اور رجال اور دھوےک می نعی جظے ےک کامیائ جاضل ہوجائ ہ۔
"الحدعہ" می عدر شامل ئہی۔ عدر ےس رماد اہلِ اش الم اور ان ےک دشمیون ےک
عایل کا فمان ہ (قاما
درمیان ہوئ واےل انفاق اور وعدے یک محالقت ہ۔ اہلل ن ٰ
ب
بحاقں مں قوم جیان قانید الہم عیل سواء ان اہلل ال بخت الحانیی) پجمہ” :اور اگڑ چےھ
کسی قوم یک جیان ت کا در ہو نو پاپی یک جال ت می ان کا عہدتاہم نور دے“۔ نعنی اگڑ

ئمہارے اور دشمیون ےک درمیان کوئ عہد ہو نو جیگ ےس ئہےل ان کو معاہدہ حم
ہوئ ےک تارے می نیا دو ،تاکہ ئم اور وہ دونون پاپ ہو جا ٔو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خدعة  :احتيال ىلع العدو.

فوائد احلديث:
 .1جواز استعمال احلِيل عند قتال العدو.
 .2اتلحريض ىلع أخذ احلَذر يف احلرب.
املصادر واملراجع:

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

املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع
الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل 1417 ،ـه -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري-
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أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف
ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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ُ
احل َّّم من فيح جهنم فأبردوها باملاء

 .385احلديث:

جہن
ھاتےس ہو تاہ اس کو ترائےس ئھیدا کڑو۔
بحار میک ئ ر

**

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه
َْ
وسلم -قال« :احلُ َّىم من في ِح جهنم فأبردوها باملاء».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن احلىم من شدة
حرارة جهنم ،فما َيده املريض من ذلك فهو منها،

واحلث ىلع إزالة تلك احلرارة باملاء.

**

 .385جدنت:

اُم المومیی عانش  -رضی اہلل عہا  -ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
جہن
ھات ےس ہو تا ہ جریابحرہ اس کو ترائ ےس ئھیدا کڑو۔"
"بحار م یک ئ ر

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ج
ننی ﷺ ئ جی دی کہ بحار ہنم یک گڑمی یک شدت ےس ہ۔ جریابحرہ رمنص کو جو گڑمی
مخسوس ہوئ ہ وہ اشی یکوج ےس ہوئ ہ اور ن گڑمی ترائ ےس را تل ہوجائ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الطب انلبوي
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فيح جهنم  :شدة حرها وفورانها.
• احلىم  :املرض اذلي يصيب اإلنسان باحلرارة يف جسمه.
• فأبردوها  :أسكنوا حرارتها.

فوائد احلديث:

ً
 .1استحباب وضع املاء ىلع وجه املحموم وأطرافه تطببا ،وهذا الطب أكدته علوم الطب العرصي.
ً
 .2بيان أن احلىم من شدة حر جهنم ،وذللك إذا أصابت مؤمنا فيه حظه منها.
 .3هذا احلديث ديلل ألهل السنة أن جهنم خملوقة اآلن موجودة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة:
 1426ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة
الرسالة ،ط:الرابعة عرش 1407كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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َْ َ ُ ٌ ََ َ َْ
اصيها اخلري إىل يوم ال يقيامة
اخليل معقود يف نو ي

 .386احلديث:

قیامت تکےک لی گھورےیک تترشائ رپ جیوپکت لکھدیگنیہ۔

**

ض
نف
شل
آت
انں عرم رضی اہلل عہما رسول اہلل یل اہلل علیہ و م ےس ل کڑئ ہی کہ ر
ﷺ ئ فماتا ”قیامت تک ےک لی گھورے یک ت رتشائ ےک شائھ جی و پک ت
نف
آت
آت ﷺ ےس ل کڑئ ہی کہ ر
نیدھی رہ یگ“۔ رعوہ تارف رضی اہلل عیہ ر
ﷺ ئ فماتا ”گھورون یک ت رتشانون ےس قیامت تک جی و پک ت نیدھی ہوئ ہ
ع
نعنی اجڑ ونوات اور مال تنمت ۔“

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل
َْ َ ُ ٌ
ْ
ود يف نَ َواص َ
يها اخلَري
اهلل عليه وسلم -قال« :اخليل معق
ِ
إىل يوم ال ِقيامة» .وعن عروة ابلاريق -ريض اهلل عنه-
ُ ٌ
 :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اخليل َمعقود
ََْ
ْ
يف نَ َواص َ
والمغنم».
يها اخلَري إىل يوم القيامة :األجر،
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اخليل مالزم هلا اخلري إىل يوم القيامة ،اثلواب املرتتب

 .386جدنت:

**

ىلع ربطها وهو خري آجل ،واملغنم اذلي يكتسبه

املجاهد من مال األعداء وهو خري اعجل.

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

گھورے ےک شائھ جی قیامت تک ےک تاف رہ یگ۔ اس ےک ترا لی رپ ملی واال
ع
نوات ،آجڑت می ملی واال جی ہ۔ دوشی جری مالِ تنمت جو محاہد دشمں ےک مال

ےس جاضل کڑ تا ہ ن (دنیا می) جلد ملی واال جی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه عن ابن عمر .متفق عليه عن عروة بن اجلعد ابلاريق.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عروة ابلاريق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• معقود  :مربوط.
• نواصيها  :املراد بانلاصية هنا :الشعر املسرتسل ىلع اجلبهة.
• األجر  :اثلواب املرتتب ىلع ربطها ،وهو من اخلري اآلجل.

• املغنم  :هو املال املكتسب من مال الكفرة ،وهو من اخلري العاجل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اقتناء اخليل وإعدادها.
 .2اجلهاد ماض إىل يوم القيامة ؛ ألنه ذكر -صىل اهلل عليه وسلم -بقاء اخلري يف نوايص اخليل إىل يوم القيامة.
 .3فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .4تفضيل اخليل عن غريها من احليوانات.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل 1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة
َ
َ ُ ُ ْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،لعياض بن
األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،هِ - .إكمال

306

ْ
موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حي َىي إِ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م  -رشح
صحيح ابلخارى البن بطال  -حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م.
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ب
مشلمان امانتدار جڑا رچی جش کسی جریےکد نی کا جکمدتا جائ اوروہاسیک
نع
میل کڑئ ہوئ اےس نروریرطج نیا کسی کمیےک جوسدیلےک شائھ اس
ش
خص کودے جش د نی کا اےس جکمدتا گیا ہو نو اس کاشمار ضدقہ کڑئوالون

اخلازن املسلم األمني اذلي ينفذ ما أمر به

فيعطيه اكمًل موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إىل
اذلي أمر هل به ،أحد املتصدقني

 .387احلديث:

میےس ہو تاہ۔

**

 .387جدنت:

انو موشی اشرعی رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا کہ مشلمان
نع
ب
امان ت دار جڑا رچی جش کسی جری ےک د نی کا جکم دتا جائ اور وہ اس یک میل کڑئ
ش
ہوئ اےس نروری رطج نیا کسی کمی ےک جوس دیل ےک شائھ اس خص کو دے جش

ِّ
انليب -
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن
َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ َ َّ ُ َ َ
ُ
وسلم -أنه قال« :اخلَاِزن املسلم األمني
صىل اهلل علي ِه
ُ
َّ
َ ً ُ َ َّ ً َ ِّ َ ً
ُْ ُ
َُْ
َ
اذلي ين ِفذ ما أ ِمر بِ ِه فيع ِطي ِه اك ِمال موفرا طيبة بِ ِه
ِ
َّ ُ َ
َ َ ُ ُ ِّ
نَ ُ ُ َ َ ْ َ ُ
المتَ َصدقِني».
اذلي أ ِم َر ُهل ِب ِه ،أحد
فسه فيدفعه إىل ِ
ُ
ُ
عطي َما أ ِم َر به».
ويف رواية« :اذلي ي ِ

د نی کا اےس جکم دتا گیا ہو نو اس کا شمار ضدقہ کڑئ والون می ےس ہو تا ہ۔ اور
ش
اتک روان ت می ہ ’’ جو خص وہ جرینں دنیا ہ جش د نی کا اُےس جکم دتا گیا
ہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اخلازن مبتدأ ،وأحد املتصدقني خرب ،يعين أن اخلازن
اذلي مجع هذه األوصاف األربعة :اإلسالم ،واألمانة،
ُ
وإنفاذ ما أ ِمر بإعطائه ،وأن يكون زمن ابلذل
والعطاء منرشح الصدر ظاهر البشاشة والرسور.

فهو مسلم احرتازا من الاكفر ،فاخلازن إذا اكن اكفرا

وإن اكن أمينا وينفذ ما أمر به ليس هل أجر؛ ألن
الكفار ال أجر هلم يف اآلخرة فيما عملوا من اخلري،

قال اهلل تعاىل( :وقدمنا إىل ما عملوا من عمل

فجعلناه هباء منثورا) (الفرقان ، )23 :وقال تعاىل:
(ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو اكفر

فأوئلك حبطت أعماهلم يف ادلنيا واآلخرة وأوئلك

أصحاب انلار هم فيها خادلون) (ابلقرة ،)217 :أما
إذا عمل خريا ثم أسلم فإنه يسلم ىلع ما أسلف من

خري ويعطى أجره .الوصف اثلاين :األمني يعين اذلي

أدى ما ائتمن عليه ،فح ِفظ املال ،ولم يفسده ،ولم

يفرط فيه ،ولم يعتد فيه .الوصف اثلالث :اذلي ينفذ
ما أمر به يعين يفعله؛ ألن من انلاس من يكون
أمينا لكنه متاكسل ،فهذا أمني ومنفذ يفعل ما أمر

به ،فيجمع بني القوة واألمانة .الوصف الرابع :أن

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ب
"الحارن'' متیدا ہ اور ''أجد المیصدقی''جی ہ۔ نعنی وہ جڑا رچی جس می ن رجار
اوضاف موجود ہون نعنی اش الم ،امان ت ،جس جری یک ادانییگ کا اُےس جکم دتا جائ وہ

اس یک نقید کڑے ،اور ن کہ جس وق ت وہ ج ر
ڑج کڑے اور دے نو انشاج قلت،
جررہے یک نشاشت اور جوشی ےس دے۔ مشلمان ہوئ یک قید می کاف ےس اجیار
ب
ڑج وہ امان ت دار ہی کیون ن ہو اور
ہ۔ اگڑ جڑا رچی کاف ہو نو اےس کوئ اجڑ ئہی ملیا اگ ر
جس تات کا اےس جکم دتا جائ اےس نرورا ہی کیون ن کڑ تا ہو۔ کیو تکہ کفار جو ا جےھ
عایل فما تا ہ( :وقدمیا
اعمال کڑئ ہی ان کو آجڑت می کوئ اجڑ ئہی ملیا۔اہلل ن ٰ
ئ
ایل ما عملوا مں عمل فخ علیاہ ہیاء متیورا) (الفقان )23 :پجمہ’’:اور جو کچرھ ھی ان کا کیا
ہ
عایل ئ
درھا ہ اُےس ےل کڑ م عیار یک رطج ارا دنں ےگ‘‘۔ اشی رطج اہلل ن ٰ
م
فماتا( :ومں پ تدد یکم عں دنیہ قمت وہو کاف قأولیک جیطت أعمالہم ف الدنیا
واالآجڑہ وأولیک أضحات الیار ہم قہا جالدون)۔ (الیفہ )217:پجمہ’’:ئممی ےس
جو کوئ اس دنں ےس ئررھے گا اور کف یک جال ت می جان دے گا ،اس ےک اعمال
جہ
ج
دنیا اور آجڑت دونون می ضا نع ہو جا تی ےگ ا نش لوگ نمی ہی اور ہمتش ہنم ہی

میرہیےگ‘‘۔ تاہمنیک اعمالکڑئےک ن عداگڑوہاش الم ےل آئنو اس ئ
جو ئہےل نکیان یک ہوئ ہی ان ےک شائھ وہ اش الم ال تا ہ اور ان رپ اےس اجڑ دتا جا تا
ئ
نعن
مان کف یک نکیون کا ھی اعتیار کیا جا تا ہ)۔ دوشی صقت:
ہ ( ی اُس یک ر ٔ
امان ت دار۔ نعنی جس ےس یک اےس امان ت سون رنی گنی ہو اےس وہ نرورا کڑے۔ مال یک
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تكون طيبة به نفسه ،إذا نفذ وأعطى ما أمر به
أعطاه وهو طيبة به نفسه ،يعين ال يمن ىلع َ
املعطى،
أو يظهر أن هل فضال عليه بل يعطيه طيبة به نفسه،

فهذا يكون أحد املتصدقني مع أنه لم يدفع من ماهل
فلسا واحدا .مثال ذلك :رجل عنده مال ،واكن  -أمني

صندوق للمال -مسلما أمينا ،ينفذ ما أمره به،
ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه ،فإذا قال هل صاحب

الصندوق :يا فالن أعط هذا الفقري عرشة آالف

ريال ،فأعطاه ىلع الوصف اذلي قال انليب صيل اهلل

عليه وسلم فإنه يكون اكذلي تصدق بعرشة آالف
ريال من غري أن ينقص من أجر املتصدق شيئا،

ولكنه فضل من اهلل عز وجل.

جفاطت کڑے ،اےس جڑات ن کڑے ،اس می افاظ ن پئ اور ن ہی اسمی کوئ
ئ جا نرصف کڑے۔ تتشی صقت :جس تات کا اےس جکم دتا جائ اےس وہ بحا
ش
الئ نعنی اےس ابحام دے۔ کیو تکہ نعص اوقات کوئ خص امی نو ہو تا ہ لیک
ش
ئ
سست ہو تا ہ۔ اس ےک مفا تےل می ن خص امی ھی ہ اور جس کام کا اےس
ئ
جکم دتا جا تا ہ اےس نرورا کڑئ واال ھی ہ۔ جریابحرہ اس می قوت اور امان ت
ئ
دونون صفات موجود ہی۔ ج رو ھی صقت :جس تات کا اس کو جکم دتا جائ اس یک

ابحام دہی ےک وق ت اور جس ےس کو د نی کا اےس کہا گیا ہو اےس د نی وق ت وہ جوس
دل ہو نعنی جش دے اس رپ اجشان نجی الئ اور ن ہی اس رپ ن ظاہ کڑے کہ وہ اس
ش
رپ قصیلت رکھیا ہ تلکہ جوشدیل ےک شائھ اےس دے۔ ن خص ضدقہ کڑئ والون
ئ
می ےس گڑداتا جائ گا جاال تکہ اس ئ ا نی مال می ےس اتک تترش ھی ئہی دتا۔
ب
میال :اتک انشا آدمی ہو جس ےک تراس مال ہو اور اس مال کا جڑا رچی مشلمان اور
امان ت دار ہو اور جو اےس جکم دتا جائ اےس وہ نرورا کڑے۔ جوشدیل ےک شائھ مال کو

اس ےک جق دار کو دے۔ جت مال کا مالک اےس کےہ کہ اے ق الن! اس ققی کو دس
ہار رتال دے دو اور وہ اس اتدار می اےس ن دے جتشا کہ ننی ﷺ ئ نیان کیا
ہ نو وہ ا نش ہو گا جتش اس ئ دس ہار رتال ضدقہ کی ہون نعی اس ےک کہ

ضدقہ کڑئ واےل ےک اجڑ می اس ےس کوئ کمی وا قع ہو تلکہ ن اہلل رع و جل ےک قصل
ےس ہو تا ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها ،واللفظ للبخاري .الرواية اثلانية :رواها ابلخاري.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ ً
• ُم َوفرا  :أي اكمال تاما من غري نقصان.
َُْ
ُ
ويؤت َمن عليه.
• اخلَاِزن  :هو اذلي حيفظ مال غريه بإذنه
ْ
ُ َّ
َ ِّ َ ً َ ُ ُ
المتَصدق عليه وال يُؤ ِذيه بفعل أو قول.
فسه  :ال حيسد
• طيبة بِ ِه ن
• املسلم األمني  :أمني يف ذلك املال اذلي أمر بإعطائه.
ُ
• أ ِم َر بِ ِه  :بإعطائه.
َ َ ُ ُ ِّ
المتَ َصدقِني  :فيكتب هل بتلك الرشوط األربعة ثواب الصدقة ،لكنه يقل ويكرث حبسب تعبه وبشاشته ورفقه يف اإلعطاء.
• أحد

فوائد احلديث:

َّ
ِّ
ِّ
 .1أن من ُولك يف حتقيق عمل من أعمال اخلري فقام بما ُولك به ىلع خري وجه عن رغبة فيه ورىض عنه؛ اكن هل مثل أجر الفاعل احلقييق اذلي َولكه
به ،وكذلك لك من شارك أو ساهم يف حتصيل نفع ودفع رض ولو لم ينفق شيئا من املال يف سبيله.
 .2جواز اَّتاذ خازن ،وأن ذلك ليس خميلة وال تبذيرا.

 .3كرثة املال احلالل ليس إثما.

 .4حض ألرباب األموال ىلع الصدقة.
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 .5فضل األمانة ،وىلع فضل اتلنفيذ فيما ولك فيه وعدم اتلفريط فيه ،وديلل ىلع أن اتلعاون ىلع الرب واتلقوى يكتب ملن أاعن مثل ما يكتب ملن
فعل ،وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز
رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني،
دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3125( :
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سوتا سوئےک تدلہ می اگڑ نفدن ہو نو سود ہوجا تاہ۔ رجاتدی رجاتدیےک تدےل
اذلهب باذلهب ربا ،إال هاء وهاء ،والفضة
بالفضة ربا ،إال هاء وهاء ،والرب بالرب ربا ،إال هاء اگڑ نفدن ہو نو سود ہو جائہ۔ گہون گہونےک تدےل می اگڑ نفدن ہو نو سود
وهاء .والشعري بالشعري ربا ،إال هاء وهاء
ہوجا تاہ۔ جَو جَوےک تدلہ می اگڑ نفدن ہو نو سود ہوجا تاہ۔

 .388احلديث:

**

ً
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواع:
اء َو َه َ
«اذلهب باذلهب رباً ،إال َه َ
اء ،والفضة بالفضة
ِ
َ َ َ
ُ
ُ
ِّ
ُّ
َ
اء وهاء ،والرب بالرب ربا ،إال هاء وهاء.
ربا ،إال ه

عرم انں جظات  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :سوتا
سوئ ےک تدلہ می اگڑ نفد ن ہو نو سود ہوجا تا ہ۔ رجاتدی رجاتدی ےک تدےل اگڑ نفد ن

ہو نو سود ہوجائ ہ۔ گہون گہون ےک تدےل می اگڑ نفد ن ہو نو سود ہوجا تاہ۔ ج َو ج َو
ےک تدلہ می اگڑ نفد ن ہو نو سود ہوجا تاہ۔

والشعري بالشعري ربا ،إال هاء وهاء».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث،
كيفية ابليع الصحيح بني هذه األنواع ،اليت َيرى
ً
ربويا جبنسه ،اكذلهب
فيها الربا ،فمن باع شيئًا
باذلهب أو الرب بالرب ،فيجب أن يكونا متساويني
وبال تأجيل ،ولو اكنا خمتلفني يف اجلودة أو انلوع،
ومن باع ذهبًا بفض ٍة فال بد من احللول واتلقابض يف
جملس العقد ،وبدونه ال يصح العقد ،ألن هذه
مصارفة يشرتط لصحتها اتلقابض ،وال يشرتط

التساوي الختالف اجلنس .كما أن من باع برا

بشعري فالبد من اتلقابض بينهما يف جملس العقد
التفاق ابلدلني يف علة الربا .اخلالصة :إذا اتفق

اجلنس فال بد من اتلقابض واملساواة اكذلهب

باذلهب ،ولو اختلفت اجلودة .وإذا اختلف اجلنس
واتفقت العلة فال بد من اتلقابض وال تشرتط

املساواة اكذلهب بالعمالت انلقدية .وإذا اختلفت

العلة أو لم يكن املال ربويا فال يشرتط يشء ،وَيوز
اتلأجيل واملفاضلة.

 .388جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ اس جدن ت می جڑتد و فوجت یک ان انواع می ےس جں می سود کاعیرص ہو تا
ض
ہ ،اُن می جڑتد و فوجت یک خنچ صورت یک وضاجت فما رہ ہی اور وہ ن ہ کہ
ش
جو خص رجاتدی ےک تدےل می سوئ کو بخریا ہ تا سوئ ےک تدےل می رجاتدی بخریا
م
ہ نو اس ےک لی رصوری ہ کہ حلس عفد ہی می ان کا نفد لی دنں ہو جائ
ورن عفد درشت ئہی ہو گا۔ کیون کہ نع یک ن صورت ’نع رصف‘ کہ الئ ہ جس
ض
ےک خنچ ہوئ ےک لی دونون ارطاف ےس قیصہ کڑتا رصوری نی جتس ےک مخیلف
ش
ہوئ یک وج ےس ان می پاپی یک شظ ئہی لگائ جائ یگ۔جتش کوئ خص گہون
م
کو ج َو ےک تدےل می جڑتد تا ہ تا اس کا پعکس کڑ تا ہ نو اس صورت می حلس عفد
ہی می دونون ارطاف ےس قیصہ کڑتا رصوری ہ کیون کہ ان اسیاء می علت رتا ترائ
جائ ہ جس ےس عفد قاشد ہو جا تا ہ جت کہ قیصہ کڑئ ےس ئہےل ہی فنفی عفد
اتک دوشے ےس الگ ہو جا تی۔جت جتس اتک ہو نو اس صورت می تاہمی طور رپ
ئ
ئ
قیصہ کڑتا ھی رصوری ہ اور ان می پاپی ھی رصوری ہ۔ جتشا کہ سوئ یک
ڑج عدمیگ ےک لحاظ ےس ان می فق ہی کیون ن
سوئ ےک تدےل یک بحارت می ،اگ ر
تراتا جائ۔ اگڑ ج تس مخیلف ہو لیک علت اتک ہو نو اس صورت می رصف تاہمی طور

رپ قیصہ کڑتا رصوری ہ۔ اس می دونون ارطاف ےک شامان بحارت کا پاپ ہوتا
رصوریئہی ہ۔جتش سوئ یک کڑنسینونون ےکتدےلمیجڑتد وفوجت۔جت
علت مخیلف ہو تا ئررھ مال بحارت رنوی ن ہو نو اس صورت می کوئ شظ ئہی ہوئ۔
جریابحرہ اس می ادھار کڑتا اور تاہم دگڑ اضاقہ کڑ ےک بخریا جاپ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الربا
راوي احلديث :متفق عليه.
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بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اذلهب  :بيع اذلهب فحذف املضاف للعلم به ،أو املعىن :اذلهب يباع ،ويشمل اسم اذلهب مجيع أنواعه السبائك واحليل وادلنانري وغريها.
• بالورق  :بفتح الواو وكرس الراء وَيوز إساكنها :الفضة جبميع أنواعها أيضا.
• إال هاء وهاء  :بمعىن :خذ وهات واملراد اتلقابض وعدم تأجيل أحد ابلدلني.
• الرب  :بيع الرب ،والرب-بضم املوحدة -من أسماء احلنطة

فوائد احلديث:
 .1حتريم بيع اذلهب بالفضة أو العكس ،وفساده إذا لم يتقابض املتبايعان قبل اتلفرق من جملس العقد ،وهذه يه املصارفة.
 .2حتريم بيع الرب بالرب ،أو الشعري بالشعري ،وفساده ،إذا لم يتقابض املتبايعان قبل اتلفرق من جملس العقد ولم يتساويا.
 .3صحة العقد إذا حصل القبض يف املصارفة .أو بيع الرب بالرب ،أو الشعري بالشعري ،يف جملس العقد.
ً
ُ
َ
 .4يراد بمجلس العقد ماكن اتلبايع ،سواء أكانا جالسني ،أم ماضيني ،أم راكبني ،ويراد باتلفرق ما يعد تفرقا عرفا بني انلاس.
 .5أن اشرتاط اتلقابض ال خيتص باحتاد اجلنس ،فإن اذلهب بالورق جنسان منع فيهما اتلأجيل كما منع يف الرب بالرب والشعري بالشعري وهما جنس
واحد.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه

الرقم املوحد)5889( :
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ئ
رضاعتےس ھیوہ ئمامر سی جڑام ہو جائ ہی ،جو نشتیکوجےس جڑام
ہوئ ہی۔

َّ
الرضاعة َترم ما َترم الوالدة

 .389احلديث:

**

ئ
عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا” :رضاعت ےس ھی وہ
ئمام ر سی جڑام ہو جائ ہی ،جو ن شت یک وج ےس جڑام ہوئ ہی“۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قالَّ « :
الرضاعة حترم ما حترم الوالدة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املحرمات من النساء بسبب النسب اكألم واألخت
حيرم مثلهن بسبب الرضاعة اكألم املرضعة واألخت

 .389جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

میفق علیہ

من الرضاعة؛ ذلا جاء يف حديث آخر( :حيرم من
الرضاع ما حيرم من النسب) ،سواء من قبل الزوجة

أو من قبل الزوج ،فلك ما حيرم ىلع اإلنسان من

قراباته من النسب بأن يزتوجها كأخته وخاتله
وعمته ،فحرام عليه أن يزتوج بهؤالء إذا اكنت

قرابتهن بالرضاع ،وكذلك الزوجة حيرم عليها أن

تزتوج بودلها وأخيها وعمها وخاهلا ،فكذلك حرام
عليها أن تزتوج بهؤالء إذا اكنوا من الرضاع .ونوع
اتلحريم هو حتريم انلاكح وانتشار احلرمة بني

الرضيع واألوالد املرضعة ،وتزنيلهم مزنلة األقارب يف
حل نظر وخلوة وسفر ،ال يف بايق األحاكم ،كتوارث
ووجوب اإلنفاق وحنو ذلك ،ثم اتلحريم املذكور

بانلظر إىل املرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما

أقارب الرضيع ما عدا أوالده فال عالقة بينهم وبني

املرضع ،فال يثبت هلم يشء من األحاكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :تتمة األربعني انلووية البن رجب.

معاين املفردات:

• الرضاعة  :بفتح الراء ،اإلرضاع.
• ما حترم الوالدة  :مثل ما حترمه.

فوائد احلديث:
 .1الرضاع اكلنسب يف اتلحريم ،وهو باإلمجاع فيما يتعلق بتحريم اتلناكح وتوابعه ،كما يف املعىن اإلمجايل.
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ً
ً
 .2إثبات حكم اتلحريم بالرضاع حتريما مؤبدا.

4- .3األصل يف سبب اتلحريم الوالدة.
ََ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ
ك ْم ِمنَ
كحوا ما نكح آباؤ
7- .4إمجال املحرمات يف انلاكح من النسب والرضاع ،وتفصيل املحرمات يف آييت النساء ،قال -تعاىل :-وال تن ِ
ً
ِّ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
ُ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ
اح َش ًة َو َم ْقتًا َو َس َ
كم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات
اء ََس ِبيال ( )22حرمت علي
النسا ِء إِال ما قد سل
ف إِنه اكن ف ِ
ُ
َ
ُ ُ َّ
َّ
َّ
ُ
ُ ْ َََ ُ ُ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ
ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ
ك ُم الاليت يف ُح ُ
ات ن َ
ُ
ورك ْم ِم ْن ن ِ َسائِكم الال ِيت
ج
ب
ئ
ا
ب
ر
و
م
ك
ئ
ا
س
ه
م
أ
و
ة
اع
ض
الر
ن
م
م
ك
ات
و
خ
أ
و
م
ك
ن
ع
ض
ر
أ
يت
الال
م
ك
ات
ه
م
أ
و
ت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
األ ِخ وبنات األخ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ َ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ
ني ِإال ما قد سلف ِإن
دخلتم بِ ِهن ف ِإن لم تكونوا دخلتم بِ ِهن فال جناح عليكم وحالئِل أبنائِكم ِ
اذلين ِمن أصالبِكم وأن جتمعوا بني األخت ِ
ورا َرح ً
َّ َ
اَّلل َاك َن َغ ُف ً
يما(23).
ِ
8- .5دلت األحاديث األخرى أن اتلحريم يثبت خبمس رضعات مشبعات معلومات

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه .الفوائد املستنبطة من األربعني
انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.
األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة اثلاثلة 1404 ،ـه-
1984م.

الرقم املوحد)4311( :
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ِّ
َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ ْ َ ٌ َّ ِّ
يلرب
السواك مطهرة للفم مرضاة ل

 .390احلديث:

مسواکمیہیک تراکییگ اوررتیکرضا کا موجتہ۔

**

ا ُُم المؤمیی عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا" :مسواک
میہ یک تراکییگ اور رت یک رضا کا موجتہ"۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن انليب -صىل اهلل
ٌ َْ
َ ٌ
عليه وسلم -قالِّ « :
السواك َم ْط َه َرة للفم َم ْرضاة
َّ ِّ
لرب».
لِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
ِّ
الس َواك ي َط ِّهر الفم من األوساخ والروائح الكريهة
اتل َغ ُّ َ
وغري ذلك مما يَ ُرض ،وبأي يشء استاك مما يزيل َّ
ري
حصلت سنة َّ
الس َواك ،كما لو نظف أسنانه بالفرشاة

واملعجون وغريه من املزيالت لألوساخ ،وهو مرضاة
للرب أي أن االستياك من أسباب َر َضا اهلل -تعاىل-
عن َ
العبْد .وقد ذكروا للسواك فوائد أخرى ،منها:
َ
َ
ُ
ُ ُّ
وَيْلُو َ
ابل َرص ،ويذهب
ي َطيِّب الفم ،ويَشد اللثة،
بابللْ َغم ،ويوافق السنةُ ،
َ
ويفرح املالئكة ،ويزيد يف
احلسنات ،ويصحح املعدة.

 .390جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ئ
مسواک میہ کو گیدیگ ،تدنو اور ہ نقصان دہ ےس ےس تراک کڑئ ہ۔کسی ھی انسی ےس
ےس دان ت ضاف کڑئ ےس مسواک یک شتت نروری ہوجائ ہ جو (میہ می ن ریدا

ہوئواےل) نعیکو را تل کڑدے۔ می الًاگڑ کسیئا نیدانون کو پساورت رت شت
ج
ئ
وعیہ تسی کسی ھی ےس ےس ضاف کڑلیا جس می گیدیگ دور کڑئ یک ض الجیت ہو نو
اس ےس شتت نروری ہو جائ ہ۔ مسواک کڑتا اہلل یک رضا کا موجت ہ نعنی مسواک
کڑتا اہلل ےک نیدے ےس راضی ہوئ ےک اسیات می ےس اتک شتت ہ۔ علماء

ئ مسواک ےک ئہت ےس قواتد دکڑ کی ہی جں می ےس کچرھ ن ہی :ن میہ کو تراکییگ
ت
دننی ہ ،مسورھون کو مصیوظ کڑئ ہ ،نظ نی کڑئ ہ ،ل عم حم کڑئ ہ ،اس
می شتت یک مواققت ہوئ ہ ،مسواک کڑتا فشتون کو جوس اور رت کو راضی کڑ تا
ہ ،اس ےس نکیون می اضاقہ ہو تا اور معدہ درشت رہیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :رواه النسايئ وأمحد وادلارِم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مطهرة  :سبب طهارة الفم.
• مرضاة للرب  :سبب رضا اهلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:

َ
 .1أن السواك وسيلة تلطهري الفم.

 .2اهلل -تعاىل -حيب انلظافة وحيب املتطهرين ،وذللك رشع هلم ما يعينهم ىلع ابتغاء مرضاته.

 .3فضيلة السواك.
َّ
 .4ترغيب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته لإلكثار من االستياك.

 .5مرشوعية السواك للصائم سواء اكن أول انلهار أو آخره؛ إلطالق احلديث.
ْ .6
االستيَاك من أسباب ر َضا اهلل -تعاىل -عن َ
العبْد.
ِ
ِ
 .7إثبات صفة ِّ
الر َضا هلل -عز وجل-.
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املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .مسند ادلارِم املعروف بـ (سنن ادلارِم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد
ادلارِم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.

الرقم املوحد)3588( :
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َ
ُ
اَليار من املؤمنني
السًلم عليكم أهل
ي
شاء ُ
واملسلمني ،وإنا إن َ
اهلل بكم لًلحقون،
ُ َ
أسأل اهلل نلا ولكم العافية

 .391احلديث:

ئ
اسدتارےکمومیو اور مشلمانو! ئم رپ شالم ہو۔ ہم ھی انشاء اہللعیفنت ئم
ےسآ ملیواےل ہی۔ می ا نی اور ئمھارے لی عاقیت ظلت کڑ تا ہو۔
**

ُ
َ
هلل -
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :اكن رسول ا ِ
َّ
َ
هلل
صىل اهلل عليه وسلم -لكما اكن يللتُها من
رسول ا ِ
ِ
صىل اهلل عليه وسلمُ ُ -الليل إىل
آخ ِر
خيرج من ِ
ِ
ُ
ُ
"السالم عليكم َ
َ
دار قومٍ مؤمنني،
يع ،فيقول:
ابل ِق ِ
ً ُ َّ ُ
َّ
وأتَ ُ
اكم ما تُ ُ
إن شا َء ُ
اهلل
ؤجلون ،وإنا
وعدون ،غدا م
ّ
ْ
َ َ
ُ
ُ
َ
اغف ْ
يع الغ ْرق ِد" وعن
ر
هم
الحقون ،الل
بِكم ِ
ِ
ألهل ب ِق ِ
ِ
ُّ
انليب -صىل اهلل
بريدة -ريض اهلل عنه -قال :اكن
ّ
َ
َ
املقابر أن يقول
عليه وسلم -يُعل ُمهم إذا خ َر ُجوا إىل
ِ
ُ
َ
ُ
ادليار من املؤمنني
"السالم عليكم أهل
قائلهم:
ِ
ُ
شاء ُ
واملسلمني ،وإنا إن َ
اهلل بكم لالحقون ،أسأل
َ
َ
اهلل نلا ولكم العافية" .وعن ابن عباس -ريض اهلل
ُ
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
عنهما ،-قال :م َّر رسول ا ِ
َ
ُ
"السالم
بوجه ِه ،فقال:
بقبور باملدين ِة فأقبل عليهم
ِ
ٍ
َ
ُ
ُ
القبور ،يغفر اهلل نلا ولكم ،أنتم
عليكم يا أهل
ِ
ُ
باألثر".
سلفنا وحنن
ِ

حديث اعئشة وبريدة

عانش رضی اہلل عہا نیان کڑئ ہی کہ جس رات ان یک تاری ہوئ ،رسول اہلل ﷺ
ن
الم
رات ےک آجڑی ئررہ می قیع ےک قیسیان یک رطف جائ اور فمائ" :الش ُ
ِ ِ
علیکم دار ق ٍّ
وم مومیی ،وأ َتاکُم ما ن ُ
وعدون ،عداً مُؤجَلُ
اہلل نکُم الجفُون،
ء
َ
ا
ش
ن
ا
ا
ت
وا
،
ون
َ
ُ
ٔ
َ
ُ
ِ
ن
ن
لل ہ عْ ِ
ف الٔہلِ َقی ِع ال َرعْ َقد ِ"۔ پجمہ:اس دتار ( عنی قیسیان) ےک مؤمیو اور مشلمانو!
ا ما ْ
ئ
ئم رپ ش الم ہو۔ جس (موت) کا ئم ےس وعدہ کیا گیا ئھا ،وہ نرورا ہوج رکا۔ مھی ئمھارے
ئ
اعمال یک جڑا کل ملی وایل ہ اور اہلل ئ رجااہ نو ہم ھی عیفن ت ئم ےس آملی واےل
ہی۔ تا اہلل! اہل نقیع رعقد یک معفت فما۔ پتدہ رضی اہلل عیہ روان ت ہ کہ ننی

**

درجة احلديث :صحيحان ،وحديث ابن عباس
ضعيف

ىلع أهلها وادلاعء هلم والرتحم عليهم ،فينبيغ أن نزور
القبور ،ولكن نزورها نلفعها أو لالنتفاع بها؟،

األول :نزورها نلفعها نلدعو لألموات ال نلدعوهم،

ولرقة القلوب ،ولكما غفل قلبك واندجمت نفسك يف
احلياة ادلنيا فاخرج إىل القبور ،وتفكر يف هؤالء القوم

اذلين اكنوا باألمس مثلك ىلع األرض يأكلون
ويرشبون ويتمتعون واآلن أين ذهبوا؟ ،صاروا

ﷺ ائھی شکھائ کہ جت ان می ےس کوئ قیسیان جائ ،نو نون کےہ:
"الش الم علیکم أہل الدتار ِمں المومیی والمشلمی ،وا تا ان شاءَ ن
ٔل
ُ
اہلل کم ل الجفون ،أشا ُ
َ
ٔ
ُ
ئ
اہلل لیا ولکم العاقی َہ" پجمہ:اس دتار ےک مومیو اور مشلمانو! ئم رپ ش الم ہو۔ ہم ھی ان
َ
ئ
شاء اہلل عیفن ت م ےس آ ملی واےل ہی۔ می ا نی اور ئمھارے لی عاقیت ظلت
کڑ تا ہون۔انں عیاسرضیاہلل عہما روان ت کڑئ ہوئنیان کڑئہی کہرسول
ک
آت ﷺ ئ ان یک
اہلل ﷺکامد نیمی موجود چرھقیون ےکتراسےس گڑر ہوا۔ ر
رطف انریا جررہ ٔہ میارک کڑ ےک فماتا" :الش ُ علیک ہ لقی ِ نع
اہلل لیا ولکم ،أبم
ف ُ
الم م تا أ َل ا ورُ ،
ب
شلق ُیا و خں تاالٔپ ِ"۔ پجمہ :اے قیون والو! اہلل ن عایل ہماری اور ئمھاری معفت
ے۔ ئم ہم ےس ئہےل جا جےک اور ہم ئمھارے ن عد آئ واےل ہی۔
فما ٔ

جدنت کا درج:

املعىن اإلمجايل:

يف األحاديث ديلل الستحباب زيارة القبور ،والسالم

 .391جدنت:

**

اجمایل معنی:

ان ئمام اجادن ت می قیون یک رتارت کڑئ ،قی والون کو ش الم کڑئ ،ان ےک
لی دعا کڑئ اور ان ےک لی رجم دالن جدتات ےک اظہار ےک مسنخت ہوئ یک
دلیل ہ۔ جریابحرہ ہمی قیون یک رتارت کڑئ رجا ہی ،تاہم سوال ن ہ کہ ہم قی
والون ےک قاتدہ ےک لی قیون رپ جا تی ےگ تا ئررھ جود قاتدہ ائھائ ےک لی؟۔
اوال :ہم قیون یک رتارت اہل قیور ےک قاتدے ےک لی کڑنں؛ تانں طورکہ رمدون

ےک لی دعا کڑنں ،ن کہ ان ےس دعاما تگی اور اس لی قیسیان جا تی تاکہ دلون می
ئ
ک
آت کا دل دنیا یک
آت ےک دل رپ چرھ عفلت کا رپنو آئ اور ر
رق ت ن ریدا ہو۔ جت ھی ر
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مرتهنني بأعماهلم لم ينفعهم إال ما قدموا ،ففكر يف

هؤالء القوم ثم سلم عليهم :السالم عليكم دار قوم

مؤمنني والظاهر -واهلل أعلم -أنهم يردون السالم
ألنه يسلم عليهم بصيغة اخلطاب السالم عليكم،
وحيتمل أن يراد بذلك السالم جمرد ادلاعء فقط ،سواء

سمعوا أم لم يسمعوا أجابوا أم لم َييبوا؟.

آت قیسیان کا رج کڑنں اور ان لوگون
آت کو رجا ہی کہ ر
ر تدیگ ےس مکدر ہو جائ ،نو ر
ک
آت ہی یک رطج رمی رپ جلی ئررھئ ئےھ ،کھا رئ
ےک تارے سوجری ،جو ل تک ر

رہ ئےھ اور دنیا ےس لطف اتدور ہو رہ ئےھ۔ ات وہ شت کہان گی؟ وہ ا نی
ئ
گیاہون ےک تدےل می گڑوی ر کےھ ہوئ ہی؛ ائھی رصف ا نی آےگ ھنےح گی
اعمال ہی قاتدہ دنں ےگ۔ ان لوگون ےک تارے می سوجری اور ائھی ش الم کڑنں:
عل
الش الم یکم دار قوم مومیی۔ ظاہی معنی ئہی ہ ،واہلل اعلم کہ وہ ش الم کا جوات
آت ﷺ ان رپ جظات ےک صیےع ےس ش الم کڑئ ئےھ۔ نعنی
د نی ہی؛ کیوتکہ ر
عل
ئ
الش الم یکم کہی ئےھ۔ ن ھی احمال ہ کہ اس ےس مجد دعا رماد ہو؛ رجاہ وہ شتی
ہون تا ن شتی ہون ،جوات د نی ہونتا جوات ن د نی ہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور
راوي احلديث :حديث اعئشة رواه مسلم .حديث بريدة رواه مسلم .حديث ابن عباس رواه الرتمذي.

بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :اعئشة
َْ َ
ّ
بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األسل ِيم -ريض اهلل عنه -
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يللتها من رسول اهلل  :معىن نصيبها ،أي :اليت َّتصها منه.
• ابلقيع  :املاكن املتسع ،واملراد به مقربة أهل املدينة.
ُ
ً
• أتاكم ما توعدون غدا  :جاءكم ما كنتم َّتربون بوقوعه يف الغد.
• مؤجلون  :املراد باألجل هنا مدة ما بني املوت والنشور.

ً

• الغرقد  :نوع من شجر الشوك ،وسميت مقربة املدينة بذلك؛ ألن هذا انلوع من الشجر اكن موجودا فيها.
• العافية  :حمو األسقام ،واملراد هنا حمو اذلنوب واألمن من املكروه.
• سلفنا  :من مات قبل اإلنسان ممن يعز عليه.
• وحنن باألثر  :تابعون لكم عن قرب.

فوائد احلديث:
 .1استحباب زيارة القبور.
 .2استحباب االستغفار للمؤمنني ،وأن ذلك ينفعهم.
 .3جواز زيارة املقابر يف الليل.
 .4حرص انليب –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته ما ينفعهم.
املصادر واملراجع:

1-بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل

محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد
عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-4 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-
بريوت-5 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-6 .
سبل السالم رشح بلوغ املرام؛ لإلمام حممد بن إسماعيل األمري الصنعاين ،توزيع الرئاسة العامة لإلفتاء-الرياض-7 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه-8 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة
األوىل1407 ،ه-9 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-10 .
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-11 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن
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عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-12 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف
د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6826( :
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’شفق‘شجروسنی کو کہی ہی اور جت شفقرعوت ہو جائ ،نو ئمارواجت ہو

الشفق احلمرة ،فإذا اغب الشفق وجبت الصًلة

 .392احلديث:

جائہ۔

**

 .392جدنت:

انں عرم رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ئ
فماتا’:شفق‘ شج روسنی کو کہی ہیاور جت شفق رعوت ہو جائ نو ئمار واجت ہو

عن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
َّ َ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-الشفق احلُم َرة ،فإذا اغب
َّ
الش َفق؛ َ
وجبَت الصالة».

جائ ہ۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

وقت املغرب يستمر إىل أن يغيب الشفق ،فإذا اغب
َّ
الشفق انتىه وقت املغرب ،ودخل وقت العشاء .إذا
ُ
َّ
تقرر ذلك :فما هو الشفق اذلي به حيدد وقت خروج

**

اجمایل معنی:

مرعت یک ئمار کا وق ت شفق عانت ہوئ تک رہیا ہ۔ جت شفق عان ت ہو جا تا
ہ ،نو مرعت کا وق ت حم ہوجا تا ہاور عشا کاوق ت شوع ہو جا تا ہ۔ جت انیا

معلوم ہوگیا،نو سوالن ریدا ہو تاہ کہ شفقےس کیارمادہ،جس ےس مرعت کاوق ت
املغرب ،ودخول وقت صالة العشاء؟ قال ابن عمر -
ن کل جا تا ہ اور عشا کا وق ت داجل ہو جا تا ہ؟ عیداہلل نں عرم رضی اہلل عیہ ننی
ريض اهلل عنهما -يرفعه إىل انليب -صىل اهلل عليه
ل
کڑئم ﷺ ےس نیان کڑئ ہی" :ال ش َفَق ا چ ُ ْ َرمہ" (شفق شجی ہ) جریابحرہ اہل
َّ َ
َّ
َ َ
وسلم" :-الشفق احل ُ ْم َرة" ،فالشفق :احلُمرة اليت تبْىق يف
لعت ےک مظانق ’شفق‘وہ شجی ہ ،جو رعوت آقیات ےک ن عد آشمان رپ تاف رہ
َّ ُ
َّ
بقية شعاعها ،وهذا
السماء بعد َم ِغيب الشمس ،وهو
ک
ب ھ
ُ
َّ
ُ
الشفق يف األفق خرج جائ ہ ،جو درجقیقت سورج یک رچی رچی ش عا تی ہوئ ہی۔ جمہور علما ےک پدتک
أهل اللغة ،فإذا اغبت محرة
قول ِ
وقت املغرب ،ودخل وقت صالة العشاء ،وهذا قول جت شفق یک شجی آشمان ےس حم ہو جائ ،نو مرعت کا وق ت ن کل جا تا ہ اور
مجهور العلماء -رمحهم اهلل ،-هذا احلديث يفرس قوهل عشا کا وق ت شوع ہو جا تا ہ۔ ن جدن ت رسول اہللﷺ ےک اس قول یک نقسی کڑ
لس
صىل اهلل عليه وسلم( :-ووقت املغرب إذا غربت رہی ہ( :ووق ت المرعت ادا رعن ت ا مس ما لم نعت ال شفق) (مرعت کا وق تالشمس ما لم يغب الشفق) .أما تقدير الوقت بني سورج رعوت ہوئ ےس ےل کڑ شفق عان ت ہوئ تک رہیا ہ۔) مرعت اور
املغرب والعشاء بادلقائق ،فيختلف باختالف عشا ےک درمیائ و قف کا اتدارہ متیون می لگاتا رجاہی ،نو الگ الگ موشمون می ن
ک
ک
ک
الفصول ،فيف بعضها :يكون بني غروب الشمسً الگ الگ ہوگا۔ جریابحرہ ھی ن وقفہ سوا گھتی کا ہوگا ،نو ھی اتک گھتیہ تتس میت ،ھی
بر
ودخول وقت العشاء ساعة وربع ساعة ،وأحيانا
ک
اتک گھتیہ ح رتس میت اور ھی اتک گھتیہ تتس میت کا۔ الرعص شارے موشمون کو
ً
ً
وعرشين
ومخسا
ساعة
ساعة وثلث الساعة ،وأحيانا
م
ش
صیط کڑتا مک ئہی ہ۔ اس ےک لی ضجا می فق ےک تارتک مشاہدے یک
ً
أن
يمكن
ال
دقيقة،
وثالثني
ساعة
دقيقة ،وأحيانا
م
ش
ش
رصورت ہ۔ شفق ےک لشل مشاہدے ےک ن عد متیون می اس یک بحدتد یکجا کنی
يُضبط يف مجيع الفصول .وهذا حيتاج إىل العناية
ش
م
ک
م
ش
م
ن
م
ش
َّ
َّ
الشفق وينظره ہ۔ التیہ آج ل لکت عودن ی طور اجتیاظ رعوت س ےس رعوت فق
بالشفق يف الصحراء ،اذلي يَرقب
يستطيع أن ُحيدد بادلقائق ،لكن املعتمد اآلن يف تکدپدگھتیکاوقفہمی عی ہ۔ نجدن ترمقوعاصعیف ہ؛لیکاس کامعنیدرج
ض
اململكة ىلع سبيل االحتياط ساعة ونصف ،من دتل وجواہت یک نیا رپ خنچ ہ:1:ن انں عرم ،انو ہپہ ،شداد نں اوس اور عیادہ نں
َّ
َّ
الشفق .واحلديث ضعيف ضامت رضی اہلل ع ہم جتش ضحان کا قول ہ۔  :2اہل لعت ےک مظانق ئ ہی رتادہ
غروب الشمس إىل غروب
ض
مرفواع ،ولكن معناه صحيح؛ ألمور -1 :أنه قول
خنچ ہ۔  :3ن عمان نں نسی رضی اہلل عیہ ئ فماتا( :أتا أعلم الیاس نوق ت ہدہ
الصحابة :اكبن عمر وأيب هريرة وشداد بن أوس الص الہ-ض الہ العشاء االآجڑہ،-کان رسول اہلل -ضیل اہلل علیہ وشلم -نُصلنہا ل شُفوظ القرم
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وعبادة بن الصامت -ريض اهلل عنهم -2 .-أنه األصح
عند أهل اللغة -3 .ما رواه ُّ
انلعمان بن بشري -ريض

اهلل عنهما -قال( :أنا أعلم انلاس بوقت هذه الصالة

صالة العشاء اآلخرة ،-اكن رسول اهلل -صىل اهللعليه وسلم -يُصليها ُ
لسقوط القمر ثلاثلة) رواه
الرتمذي وغريه ،وهذا يبني أنه -صىل اهلل عليه

وسلم -اكن يصيل العشاء اآلخرة قبل مغيب ابلياض؛

ألن القمر يف الليلة اثلاثلة يغيب أو يسقط إىل
َّ
الغروب قبل مغيب ابلياض ،فدل ذلك ىلع أن الشفق
احلُمرة ،وليس ابلياض.

لیالیہ) (می اس ئمار -عشا یک ئمار -ےک وق ت ےس لوگون می شت ےس رتادہ واقف
ہون۔ رسو ل اہللﷺ ن ئمار تتشے دن ےک رجاتد ےک رعوت ےک وق ت ادا
کڑئ ئےھ۔) رواہ الیمدی وعیہ۔ ن جدن ت اس تات رپ دالل ت کڑئ ہ کہ ننی
کڑئم ﷺ ئمار عشا شقیدی ےک عان ت ہوئ ےس ئہےل رپ ھی ئےھ؛ کیون کہ
تتشے دن کا رجاتد شقیدی ےک عان ت ہوئ ےس ئہےل رعوت ہوجا تا ہ تا
رعوت یک رطف ما تل ہوجا تا ہ۔ ن اس تات یک دلیل ہ کہ شفق ےس رماد شجی

ہ ،شقیدی ئہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.

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

معاين املفردات:

َّ َ
َّ ُ
َ َ
بقية شعاعها.
• الشفق  :احلُمرة :اليت تبْىق يف السماء بعد َم ِغيب الشمس ،وهو

فوائد احلديث:

َّ
الشفق احلمرة ال َ
ابلياض.
 .1بيان أن

َ
َّ
َّ
 .2أن وقت صالة العشاء يدخل بِغياب الشفق األمحر من غري فصل بينهما ،فإذا اغب الشفق دخل وقت العشاء.
َّ
َّ َ
َّ
 .3أن وقت صالة املغرب يَمتد إىل َم ِغيب الشفق األمحر ،فمن صالها قبل َمغيب الشفق فقد صالها يف وقتها.
ُ
 .4أوقات الصالة حتدد بالعالمات الكونية ،وال مانع من اعتماد اتلقاويم احلادثة ما لم يظهر فيها خالف العالمات الكونية ىلع وجه ال َريب فيه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالِم .توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،
حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث،
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .فتاوى نور ىلع ادلرب ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مجعها :حممد بن سعد الشويعر ،قدم هلا :عبد العزيز بن
عبد اهلل بن حممد آل الشيخ .جلسات رمضانية ،حممد بن صالح العثيمني ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.

الرقم املوحد)10608( :
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’’شہید ترا برچ ہی :ظاعونیک بماریےسرمئواال ،رنتیک بماریےسرمئ
واال،دوت کڑرمئواال،دت کڑرمئواال اوراہللیکراہ می شہید ہوئ

الشهداء مخسة :املطعون واملبطون ،والغريق،
وصاحب اهلدم ،والشهيد يف سبيل اهلل

 .393احلديث:

واال۔‘‘

**

َ َ
ُ َّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال َر ُسول اَّلل
ُ َ َ ْ َ َّ
ّ
وسلم« :-الشهداء مخسة :املطعون
 َصىل اهلل علي ِهَ ْ
الهدمِ  ،والشهيد يف
واملبطون ،والغريق ،وصاحب
َ ُ ُّ َ
سبيل اهلل» .ويف رواية «ما تعدون الشهداء فيكم؟»

 .393جدنت:

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ اہلل ےک رسول ضیل اہلل علیہ وشلم ئ
فماتا’’ :شہید ترا برچ ہی :ظاعون یک بماری ےس رمئ واال ،رنت یک بماری ےس
رمئ واال ،دوت کڑ رمئ واال ،دت کڑ رمئ واال اور اہلل یک راہ می شہید ہوئ
واال۔‘‘ اتک اور روان ت می ہ کہ (رسول اہلل ﷺ ئ ضحان ےس فماتا)’’ :ئُم

قالوا :يا رسول اهلل ،من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد.

ن
ہ ض
ک لگ کش ش ک
حان کڑام رضی اہلل عہم ئ رعص
ا ی اتدر ں و ون و ہید مار ڑئ و؟‘‘ ٔ
کیا :اے اہلل ےک رسول ضیل اہلل علیہ وشلم! جو اہلل یک راہ می قیل کڑدتا جائ وہ شہید
آت ضیل اہلل علیہ وعیل آلہ وشلم ئ فماتا" :ن ت نو میی اُمت می شہداء کم
ہ۔ ر
ج
ض
ہ
حان کڑام رضی اہلل ع ہم ا معی ئ رعص ک ِیا :اے اہلل ےک رسول!
ون ےگ۔" ٔ
آت ﷺ ئ اِرشاد فماتا" :جو اہلل یک راہ می قیل کڑدتا جائ
نو ئررھ کون شہید ہی؟ ر
وہ شہیدہ،جو اہللےک را سیمی (طی عی)موترمجائوہ شہیدہ،جوظاعون یک
بماری می قوت ہوجائ وہ شہید ہ ،جو رنت یک بماری ےس قوت ہوجائ وہ

قال« :إن شهداء أميت إذا لقليل» قالوا :فمن هم يا
رسول اهلل؟ قال« :من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد،
ومن مات يف سبيل اهلل فهو شهيد ،ومن مات يف

الطاعون فهو شهيد ،ومن مات يف ابلطن فهو شهيد،

والغريق شهيد».

شہید ہ اورجو دوت کڑ رمجائ وہ شہید ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الشهداء يف اجلملة مخسة ،اذلي رضبه الطاعون
ومات به وهو وباء فتاك ،واذلي يموت بمرض ابلطن،
واذلي يموت من الغرق وقد ركب ابلحر ركوبا غري

حمرم ،أو يف السيول واملسابح وحنوها ،واذلي يموت
حتت اهلدم كأن سقط عليه جدار ،واملقتول يف سبيل

اهلل -تعاىل ،-وهو أىلع األنواع ،وكذلك من مات يف
سبيل اهلل بسبب غري القتال ،والشهداء األربعة

األول شهداء يف أحاكم اآلخرة ال ادلنيا فيغسلون

ويصىل عليهم ،والعدد يف احلديث ليس للحرص.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

م
ش
چموعی طور رپ شہداء ےک ترا برچ اصیافہی :وہ خصجو ظاعون میمتی ال ہوا اور اشی ےس
رمگیا ،ن اتک مہلک وتا ہ۔ اور جو رنت یک بماری ےس رمجائ۔ اورجو دوت کڑ
رمجائ نشطیکہ اس کا ن شمیدری شف جڑام ن ہو۔ اورجو ملی تےل دت کڑ رمجائ

جتش کہ اس رپ کوئ دنوار گڑجائ۔ اور جو اہلل یک راہ می قیل کڑدتا جائ۔ اور ن شت
ش
ےس اع ٰیل قسم ہ۔ اشی رطج وہ خص جو اہلل یک راہ می لڑائ ےک ع الوہ کسی اور وج
ےس رم جائ۔ ئہےل رجارقسم ےک شہداء اجڑوی اجکام ےک اعتیار ےس شہید ہی،
دنوی اعتیار ےس ئہی۔ جریان رج ائہی عشل دتا جائ گا اور ان یک ئمار جیارہ رپھی
جائ یگ۔ اس جدن ت می (شہداء یک) جو ن عداد نیان یک گنی ہ ،وہ جرص ےک لی
ئہی ہ۔۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الشهداء  :مجع شهيد  :وهم أصحاب درجة اعيلة يف اجلنة ،واألصل عند اإلطالق أن يراد به املقتول يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل.
• مخسة  :أي مخسة أصناف.
• املطعون  :هو اذلي مات بالطاعون.
• املبطون  :اذلي يموت بمرض بطنه.
• الغريق  :أي من مات بالغرق.

• صاحب اهلدم  :اذلي مات حتت اهلدم.

• ومن مات يف سبيل اهلل  :أي يف اجلهاد بسبب غري القتل كأن سقط من فرسه أو مات حتف أنفه.
• يف ابلطن  :أي بسبب دا ٍء يف ابلطن.

فوائد احلديث:
 .1فضل اهلل ورمحته بعباده املؤمنني.
 .2الشهداء قسمان  :شهيد ادلنيا ،وشهيد اآلخرة.
 .3تصحيح املفاهيم اخلاطئة املستقرة يف أذهان املدعوين.
 .4العدد يف احلديث ليس للحرص.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى _ مرص ،الطبعة
األوىل 1356 ،ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز
رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.
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جک
ڑجدسپس
تراک منی مشلمانےک لیوصو (ےک ترائےک م می)ہ ،اگ ر
تک ترائن ترائ۔ جت ئم ترائ ترا جا ٔو ،نو اس کو ا نی تدن رپ ئہا لو؛ اس لی کہن

الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عرش

سنني ،فإذا وجدت املاء فأمسه جدلك فإن ذلك
خري

 .394احلديث:

ئہیہ“

**

عن أيب ذر جندب بن جنادة -ريض اهلل عنه -قال:

اجتمعت غنيمة عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ
َّ َ
َ ُ
الربذة
وسلم -فقال« :يا أبا ذر ابْ ُد فيها» فبَد ْوت إىل
ُ
ْ
والس َّ
ِّ
ت،
فاكنت تصيبين اجلنابة فأمكث اخلَم َس
ُ
فأتيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :أبو ذر»
ِّ َ َ ُ
َ َْ َ
َ َ َ ُّ
الويْل»
كلتك أمك أبا ذر ألمك
فسكت فقال« :ث ِ
َ ْ
فداع يل جبارية سوداء فجاءت بِ ُع ٍّس فيه ماء فسرتت ِين
َ َ
رت ُ
بثَوب واستَ َ ْ
لقيْ ُ
ُ
ت َّ
ت
واغتسلت فكأين أ
بالراحلة،
ً
ُ
ِّ
الطي ُ
ب ُو ُض ُ
وء املسلم ولو
الصعيد
عين َجبَال فقال «
َ
َ
إىل عرش سنني ،فإذا وجدت املاء فأ ِم َّس ُه ِج َدل َك فإن
ذلك َخ ٌ
ري».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني هذا احلديث معلما من معالم يرس هذه الرشيعة،
وهو اإلرشاد إىل طهارة اتليمم عند فقد املاء.

**

 .394جدنت:

انو در جیدت نں جیادہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہکہ رسول اہلل ﷺ ےک تراس کچرھ
ج
ع
آت ﷺ ئ فماتا" :اے انو در! ائھی ےل کڑ دئہات یک
مال تنمت مع ہو گیا۔ ر
م
رطف جےل جا ٔو"۔ جریابحرہ می مفام رتدہ یک رطف آ گیا۔ واہن چےھ جیان ت الجق ہوئ اور
می ترا برچ جےھ دن و نش ہی رہ جاتا کڑ تا ئھا۔ ئررھ می ننی ﷺ یک جدمت می آتا ،نو
آت ﷺ ئ فماتا:
رت راہ۔ اس رپ ر
ر
آت ﷺ ئ فماتا" :انو در ہو؟" می ج ر
ب
گ
آت ﷺ ئ
"نیی مان چےھ م کڑے ،نیی مان ےک لی جڑائ ہ"۔ ئررھ ر
میے لی اتک سیاہ قام تاتدی کو ت التا ،جو اتک پے پنں می ترائ ےل آئ۔ ئررھ
اتک ک ریے ےک در نےع میے لی رپدہ کیا۔ می ئ سواری یک اوت یل اور عشل
م
م
آت ﷺ ئ فماتا” :تراک
کیا۔ چےھ انشا خسوس ہو راہ ئھا می ئ کوئ ئرہار ا تار دتا۔ ر
جک
ڑج دس پس تک ترائ ن
منی مشلمان ےک لی وصو (ےک ترائ ےک م می) ہ ،اگ ر
ترائ۔ ئررھ جت ئم ترائ ترا جا ٔو ،نو اس کوا نی تدن رپ ئہا لو۔ اس لی کہ ن ئہیہ۔“

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اےس امام انوداود ،امام پمدی ،امام نشائ ،اور امام اجدم ئ روان ت کیا ہ۔

(الصعيد الطيب) :أي تراب األرض الطهور وحنوه مما

عال فوق األرض من جنسها ،سيم به ألن اآلدميني
يصعدونها ويمشون عليهاَ .
(وضوء املسلم) ويف هذا
الالكم تشبيه الصعيد الطيب باملاء يف الطهارة،

فأطلق الشارع ىلع اتليمم أنه وضوء لكونه قام مقامه.
وهذا اتلخفيف بابلديلة مستمر ما وجد العذر؛
وذللك قال عليه الصالة والسالم( :وإن لم َيد املاء

عرش سنني) أو عرشين أو ثالثني أو أكرث فاملراد
بالعرش اتلكثري ال اتلحديد ،وكذا إن وجده وهناك

مانع حيس أو رشيع .فهذا يفيد أن اتليمم يقوم مقام
الوضوء ولو اكنت الطهارة به ضعيفة لكنها طهارة
رضورة ألداء الصالة قبل خروج الوقت .ومع ذلك

فالرتخص باتليمم منقطع حلظة وجود املاء والقدرة
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ىلع استعماهل؛ وذللك أرشد انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أبا ذر برضورة الرجوع إىل األصل يف الطهارة

-وهو استعمال املاء -فقال عليه -الصالة والسالم:-

(فإذا وجدت املاء فأصبه برشتك) أي أوصله إيلها
ْ
وأسله ُعليها يف الطهارة من وضوء أو غسل ،ويف
ِ
رواية الرتمذي" :فإذا وجد املاء فليمسه برشته فإن
ذلك خري" فأفاد أن اتليمم ينقضه رؤية املاء إذا قدر

ىلع استعماهل؛ ألن القدرة يه املرادة بالوجود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً

• الصعيد  :وجه األرض ابلارز ،ترابا اكن أو غريه.
• عرش سنني  :املقصود منه :املبالغة دون حتديد.

• فليمسه برشته  :فليجعل املاء يصيب بدنه باتلطهر به ،ملا يأيت من العبادات.
• البرشة  :ظاهر اجلدل.

• عس  :العس :القدح الكبري.
• ُ
ابد فيها  :أي اخرج إىل ابلادية.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتليمم عند فقد املاء ،وعدم حصوهل.
 .2أن اتليمم طهور ،واكف عن املاء يف رفع األحداث ،مهما طالت املدة عند املاء.
 .3جواز اتليمم ىلع مجيع ما تصاعد ىلع وجه األرض ،من أي نوع من أنواع الرتبة ،وىلع لك ما ىلع األرض من طاهر ،من فرش وبلد وحيطان
وصخور وغريها.

 .4إذا وجد املاء ،بطل اتليمم ،فيجب ىلع املسلم العدول عن اتليمم إىل استعمال املاء ،ملا يستقبل من العبادات اليت من رشطها الطهارة ،وذلك أن
وجود املاء يرفع استصحاب الطهارة اليت اكنت بالرتاب ،كما هو املفهوم من احلديث.
ً
 .5قوهل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-عرش سنني ،ليس توقيتا نلهاية مدة اتليمم ،وإنما مثال لطول املدة.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط،1
1427ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت .السنن الصغرى للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط ،2مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب1406 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري
للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .مشاكة املصابيح للتربيزي ، ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلسالِم،
بريوت1985 ،ه .انلهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،ط 1399ه ،املكتبة العلمية ،بريوت.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته -حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو
عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق ،العظيم آبادي  -دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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ترابخرون ئمارنں ،اتک جم عہدوشےجم عہ تک اور اتکرمصاندوشے
رمصان تک ا نی ماتیشرد ہوئواےلگیاہون کا کفارہ نں جائ ہی،

الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورمضان
ُ َ
ُ َ ِّ ٌ
َّ
بينهن إذا اجتنبت
إىل رمضان مكفرات ملا

نشےط کہ کتیہ گیاہونےس اجتیات کیا جائ۔

الكبائر

 .395احلديث:

**

انو رھہہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :ترابخرون
ئمارنں ،اتک جمعہ دوشے جمعہ تک اور اتک رمصان دوشے رمصان تک

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -قال« :الصلوات اخلمس ،واجلمعة
َ ِّ ٌ
َّ
بينهن
إىل اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان ُمكفرات ملا
إذا اجتُنبَت الكبائر».

ا نی ماتی شرد ہوئ واےل گیاہون کا کفارہ نں جائ ہی ،نشےط کہ کتیہ
گیاہون ےس اجتیات کیا جائ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الصلوات اخلمس تكفر ما بينها من اذلنوب -ويه

الصغائر -إال الكبائر فال تكفرها إال اتلوبة ،وكذلك
صالة اجلمعة إىل اليت تليها ،وكذلك صوم رمضان إىل

رمضان اذلي بعده.

 .395جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ترا برچ ئمارنں ا نی ماتی موجود و قف می شرد ہو جائ واےل گیاہون کا کفارہ نں
جائ ہی ،ماسوا کتیہ گیاہون ےک ،جں کا ن کفارہ ئہی تتیی۔ اشی رطج ئمار جمعہ ا نی

ن عد آئ وایل ئمار جمعہ تک اور رمصان کا مہتیہ اس ےک ن عد آئ واےل رمصان
تک ےک لی کفارہ ہوئ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• الصلوات اخلمس  :املفروضة يف ايلوم والليلة.
• اجلمعة  :صالة اجلمعة.
• رمضان  :صوم رمضان.
• مكفرات  :ماحيات.

• الكبائر  :اذلنوب اليت ورد الوعيد بالعقاب الشديد ىلع فعلها؛ اكلزىن ورشب اخلمر.

فوائد احلديث:
 .1أن القيام بهذه الواجبات ىلع خري وجه يكون سببا ألن يغفر اهلل عز وجل بفضله ورمحته ما وقع بينها من اذلنوب الصغرية.
 .2انقسام اذلنوب إىل صغائر وكبائر.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-
ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل
مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل
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دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)3591( :

327

جانور کا رجمی کڑدنیارانگانہ ،کیونں می گڑ جاتارانگانہ ،کانمیدت
َْ ُ َُ
َ
ُ
اء ُج َب ٌ
الع ْج َم ُ
ار ،وابلرئ جبارَ ،والمعدين جبار ،ويف
ہ ج م مج
جاتا رانگانہ اوررکار (رمان جاہلیتےکدتائ وئ ڑان) ی س
ِّ َ ْ ُ ْ ُ
الراك يز اخلمس
ہ۔

 .396احلديث:

**

ً
َ ْ
ج َم ُ
اء
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :الع
ِّ َ
بارَ ،و َ
الم ْعد ُن ُج ٌ
ار ،وابلرئ ُج ٌ
ُجبَ ٌ
الراك ِز
بار ،ويف
ِ
ْ ْ
اخلُم ُس».

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’جانور کا
رجمی کڑ دنیا رانگان ہ ،کیونں می گڑ جاتا رانگان ہ ،کان می دت جاتا رانگان
ج
ہ اور رکار (رمان جاہلیت ےک دتائ ہوئ جڑان) می مس ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن حكم ضمان اتللف أو انلقص
احلاصل بفعل ابلهيمة أو بزنول ابلرئ أو املعدن ،حيث

بني -عليه الصالة والسالم -أن ما حصل من تلف
أو نقص بفعل ابلهيمة فال ضمان فيه ىلع أحد،

وكذلك ما حصل من تلف أو نقص بابلرئ يزنل فيه
َْ ُ
المع ِدن يزنل فيه فيهلك؛ ألن
الرجل فيهلك ،أو
ابلهيمة وابلرئ واملعدن ال يمكن إحالة الضمان

عليها ،وال ىلع مالكها إذا لم حيصل منه اعتداء أو
ً
قليال أو ً
تفريط ،ثم ذكر أن من وجد ً
كثريا فعليه
كزنا
َُْ
إخراج مخسه؛ ألنه حصله بال لكف ٍة وال تعب ،وابلايق
هل.

 .396جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انو ہپہرضی اہلل عیہننیﷺ ےس میفولجانورےک ق عل،تاکیونںتاکان میاپئ
ت
جک
آت
یک وج ےس رتس آئ واےل تلف تا نقصان یک ضمان کا م نیا رہ ہی کہ ر
ﷺ ئ وضاجت فمائ کہ جانور ےک کسی عمل یک وج ےس جو تلف تا نقصان ہو
جائ اس می کسی رپ کوئ ضمان ئہی آئ۔ اشی رطج کسی کیونں یک وج ےس تلف تا
ش
ئ
نقصان ہوئ یک وج ےس ھی کوئ ضمان ئہی آئ می ال کوئ خص کیونں تا کان می

اپے اور ہ الک ہو جائ (نو اس می کسی رپ کوئ ضمان ئہی آئ یگ۔) کیو تکہ جانور،
کیونں اور کان رپ ضمان ئہی دایل جا شکنی اور ن ہی ان ےک مالک رپ ضمان دایل جا شکنی
آت
ہجت تک کہاس یکرطف ےس اسمیکوئرتادئتا ر
الپواہی ن ہوئ ہو۔ئررھ ر
ش
ﷺ ئ نیان فماتا کہ جس خص کو کوئ جڑان مےل رجاہ وہ کم ہو تا رتادہ اس رپ
واجتہ کہوہاسمی ےسترابخروان جصہ(نطور ضدقہ) ن کاےل کیو تکہ اےس نمالنعی
ج
کسیم شقتون کان ےسجاضل ہوا ہ۔ مسن کا لی ےک ن عدتافماتدہاس یک ملکیت
ہو گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة اخلارج من األرض
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ
العجماء  :ابلهيمة ،سميت عجماء ألنها ال تتلكم.
•
ُ
ٌ
ٌ
• جبار  :هدر ،واملعىن :جناية ابلهيمة هدر غري مضمون.
َ ْ ُ
المع ِدن  :منبت اجلواهر من ذهب وحنوه.
•
ِّ َ
• الراك ِز  :املركوز (املغروز) يف األرض وهو دفن اجلاهلية.
• اخل ُ ْم ُس  :أي فيه اخلُمس ،جزء من مخسة أجزاء يرصف مصارف اليفء وابلايق لواجده.
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فوائد احلديث:

َ
 .1جناية ابلهيمة ه َد ٌر ؛ ألنها ليست أهال للتضمني ،إال أن يكون حصل من مالكها اعتداء أو تفريط.
ٍّ
َْ
المع ِدن فيما تلف فيه ،إال إذا حصل منه تعد كأن حيفرها يف الطريق أو تفريط.
 .2ال ضمان ىلع صاحب ابلرئ أو
ً
 .3أنه َيب إخراج اخل ُ ْمس مما وجد من الكنوز ،قليال اكن املوجود ،أو كثريا.
ِّ َ
الراك ِز ملك لواجده وال يلزمه تعريفه.
 .4أن
 .5وجوب إخراج مخس الراكز ً
فورا.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل
األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.
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ئ
اوپا ھی) ہوئ
فجدورطجیک ہوئہ:اتکوہ جو ئھیئیکدمیکرطج( ر
ہ۔ اسمی ئمار (فج) رپھیا جاپ ئہی اور کھاتا (شجی) کھاتا جڑام ئہی۔
ئ
دوشیوہ فجہجو اُققےک شائھ شائھ رھییل ہوئہ۔اس می ئمار (فج)
رپھیا جاپہ اور کھاتا (شجی) کھاتا جڑامہ۔

الفجر فجران :فأما الفجر اذلي يكون كذنب

الرسحان فًل َتل الصًلة فيه وال حيرم الطعام،
وأما اذلي يذهب مستطيًل يف األفق فإنه حيل
الصًلة ،وحيرم الطعام.

 .397احلديث:

**

جاپ نں عید اہلل رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ’’ فج
ئ
اوپ ا ھی) ہوئ ہ۔ اس
دو رطج یک ہوئ ہ :اتک وہ جو ئھیئ یک دُم یک رطج ( ر

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :قال
َ ْ َ
ان:
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-الفجر فجر ِ
َ ُّ
َ ََ
َ ْ
ِّ ْ َ
حتل
ان فال ِ
ب الرسح ِ
فأما الفجر اذلي يكون كذن ِ
ٌْ
الصالة فيه وال حي ِّرم الطعام ،وأما اذلي يذهب
ُ ْ َ ً
ُ ُّ
ُُ
ُْ
حيل الصالة ،وحي ِّرم الطعام.
مست ِطيال ِيف األفق فإنه ِ

می ئمار (فج) رپھیا جاپ ئہی اور کھاتا(شجی) کھاتا جڑام ئہی۔ دوشی وہ فج ہ جو
ئ
اُقق ےک شائھ شائھ رھییل ہوئ ہ۔ اس می ئمار(فج) رپھیا جاپ ہ اور کھاتا
(شجی) کھاتا جڑام ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قسم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الفجر من حيث
احلكم إىل قسمني :الفجر األول :ويقال هل الفجر

الاكذب ،يرتفع يف السماء اكلعمود ،فهو كذنب
َ
ََ
الرسحان؛ ألن ذنبه يمتد مرتفعا ،فهو يشبه ذنب

اذلئب يف امتداده إىل أىلع األفق ،ثم إنه يذهب
َ
وتعقبه ُظلمة ،فهذا الفجر ال حتل فيه الصالة ،أي
َ
صالة الفجر وحيل فيه األكل والرشب للصائم ،أي
ملن َب َّيت نية الصوم؛ ألنه ليس الفجر احلقييق اذلي
َ
حتل به صالة الفجر ويمتنع فيه الصائم من األكل
والرشب .والفجر اثلاين :ويقال هل الفجر الصادق ،هو

اذلي يكون مستطيال ،أي :ممتدا يف األفق من
ُ
الشمال إىل اجلنوب ،وال ُظلمة بعده ،بل يَزداد نوره
ُ
َ
شيئا فشيئا ،حىت ينترش يف األفق ،فهذا اذلي حتل فيه
صالة الفجر وحيرم فيه األكل والرشب ىلع الصائم.
والفرق بني الفجرين من حيث َّ
الزمن يتفاوت ،يطول
أحيانا ،ويقرص أحيانا ،وال يظهر الاكذب أحيانا.
وخالصة الفروق بني الفجرين :أن الفجر الصادق

يمتد من الشمال إىل اجلنوب ،والاكذب بالعكس.
اثلاين :الفجر َّ
الصادق ال ُظلمة بعده ،والاكذب تتبعه
ُ
ُ
ُظلمة .اثلالثَّ :
الصادق نوره متصل باألفق ،وهذا

 .397جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

نق
ق
جکم ےک اعتیار ےس ننی ﷺ ئ فج کو دو سمون می سنم کیا :ئرہیل فج :اےس فج
ئ
کادت ھی کہا جا تا ہ۔ ن آشمان می شتون یک رطج تلید ہوئ ہ اور ا نش لگیا ہ
اوپ یک رطف ائھی ہوئ ہ۔ جریابحرہ صچِ
جتش ئھیئ یک دُم ہو کیو تکہ ئھیئ یک دُم ر
ج
اوپی جان ت لمیائ ےک ُرج ئھیےل ہوئ می ئھیئ یک دُم تسی
کادت ُاقق ےک ر
ہوئ ہ۔ ئررھ ن عان ت ہوجائ ہ اور اس ےک ن عد تارتیک جرھا جائ ہ۔ اس فج می
ئمارجاپئہیہنعنیئمار ِفج رپھیادرشتئہیہ تاہم اسمیرورہ دار ےک لی
ش
کھاتا ت رتیا جاپ ہ۔ نعنی جو خص رات ےس ہی رورے یک نت کڑے۔ کیو تکہ ن وہ
ج
قیقی فج ئہی ہوئ جس ےک ظلوع ہوئ رپ ئمار فج رپھیا جاپ ہو جا تا ہ اور رورے
ئ
دار ےک لی کھاتا ت رتیا ممیوع ہوجا تا ہ۔ دوشی فج :اےس فج ِضادق ھی کہا جا تا
ئ
ئ
ہ۔ نوہ ہوئہجولمیائمی رھییل ہوئہنعنیاُقق رپ شمالجیوتمی رھییل ہوئ
ہ اور اس ےک ن عد تارتیک ئہی آئ تلکہ روسنی می درج تدرج اضاقہ ہی ہو تا جا تا ہ
ئ
ئہان تک کہ اقق رپ نروری رطج رھیل جائ ہ۔ ن وہ فج ہ جس ےک ظلوع ہوئ
ےک شائھ ئمار فج رپھیا جاپ ہو جا تا ہ اور اس ےک ن عد رورہ دار ےک لی کھاتا ت رتیا
ممیوع ہو تا ہ۔ دونون اقشام یک فج ےک ماتی وق ت ےک اعتیار ےس جو فق ہو تاہ
ک
ک
ک
وہ مخیلف ہو تا ہ۔ ھی نو ن لمیا ہو تا ہ اور ھی مخیرص اور ھی فج کادت کا ظہور ہی
ئہی ہو تا۔ دونون اقشام یک فج ےک ماتی جو فق ترائ جائ ہی ان کا ج الضہ ن ہ
ئ
کہ :اول :فج ِضادق شمال ےس جیوت یک رطف رھییل ہوئ ہ جت کہ فج کادت اس
ےک پعکس ہوئ ہ۔ دوم :فج ِضادق ےک ن عد تارتیک ئہی آئ جت کہ فج کادت
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ُمنفصل .وهذه الفروق اثلالثة من انلاحية الكونية
َ
القدرية ،أما من انلاحية الرشعية العملية ،فإن
َ
الفجر الاكذب ال حتل فيه الصالة ،أي :صالة الفجر
َ
ُّ
وحيل فيه األكل والرشب ملن َعزم ىلع الصوم ،أما
الفجر الصادق بالعكس ،فتَحل فيه الصالة أي:
صالة الفجر وحيرم األكل والرشب ىلع الصائم.

ےک ن عد تارتیک آئ ہ۔ سوم :فج ِضادق یک روسنی اقق ےک شائھ میل ہوئ ہ جت کہ
فج ِکادت یک روسنی اس ےس الگ ہوئ ہ۔ ن تی فق نو وہ ہی جو کانیائ اور
نفدپی اعتیار ےس ہی۔ شعی اور ع میل اعتیار ےس ان دونون می فق ن ہ کہ فج ِ
کادت می ئمار نعنی ئمار فج جاپ ئہی ہوئ اور اس می اس رورہ دار ےک لی کھاتا ت رتیا
ک
جاپ ہو تا ہ جس ئ رورہ یک نت کڑر ھی ہو۔ جت کہ فج ِضادق ےک ظلوع ہوئ رپ
معاملہ پعکس ہو تا ہ نعنی اس می ئمار نعنی ئمار فج رپھیا جاپ ہو جا تا ہ جت کہ
رورہ دار ےک لی کھاتا ت رتیا جڑام ہوجا تاہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه احلاكم.

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

معاين املفردات:

ِّ
• ِّ ْ
الرس َحان  :هو :اذلئب.
ُ ْ َ ً
َّ
• مست ِطيال  :طال وامتد وارتفع.
ُ
َ
األفُق َّ :
انلاحية ِم َن األرض و ِمن السماء ،أو خط اتلقاء السماء واألرض.
•

فوائد احلديث:

ُّ
 .1أن الفجر الصادق يرتتب عليه من انلاحية الرشعية ،شيئانِ :حل الصالة ،أي :صالة الفجر ،وحرمة األكل والرشب ىلع الصائم ،والفجر
َ
َ
الاكذب حيل فيه األكل والرشب ملن عزم ىلع الصوم ،وال حتل صالة الفجر لعدم دخول وقتها.
 .2أن الصائم يُمنع من األكل والرشب بعد طلوع الفجر ،وهذا فيه َّ
الرد ىلع ما ذهب إيله بعض السلف من أن اإلنسان يأكل ويرشب إىل أن
ُ
ُ
ُّ
يَنترش الضوء يف األفق ،يعين إىل قرب طلوع الشمس.
ُ
 .3حكمة اهلل -تعاىل -يف ظهور الفجر اذلي ن َس ِّميه الفجر الاكذب؛ وذلك من أجل أن يستعد اإلنسان للصيام والصالة ،أي صالة الفجر ،ويعرف
َ
أنه قد قرب طلوع الفجر حىت خيتم صالة الليل بالوتر.

املصادر واملراجع:

املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق مصطىف عبد القادر عطا ،انلارش :دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل .1990 -1411 ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِم ،بريوت ،اتليسري برشح اجلامع
الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة1408 ،ه1988 ،م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة:
األوىل 1428ه1432 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10609( :
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ب
ترا برچ جرینں قظتمیےس ہی؛ جتیہ کڑتا،رپ تاف تال موتد تا ،مو رچھی رجھوئ
کڑتا ،تاجں پاسیا اور نعلےک تال اکھی تا۔

الفطرة مخس :اخلتان ،واالستحداد ،وقص
الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط

 .398احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال ِفطرة
َ
َّ
ْ َ
َْ
الشارب ,وتَقل ُ
يم
خلتَان ,واالس ِتحداد ,وق ُّص
مخ ٌس :ا ِ
ِ
ِ
َ َ
َُْ
اإلبِط».
ف
ت
ون
,
ار
ظف
ِ
األ ِ

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا”:ترا برچ جرینں
ب
قظت می ےس ہی :ج تیہ کڑتا ،رپ تاف تال موتد تا ،مو رچھی رجھوئ کڑتا ،تاجں پاسیا
اور ن عل ےک تال اکھی تا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يقول :مخس خصال من دين

 .398جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

میفق علیہ

اإلسالم ،اذلي فطر اهلل انلاس عليه ،فمن أىت بها،
فقد قام خبصال عظام من ادلين احلنيف .وهذه

اخلمس املذكورة يف هذا احلديث ،من مجلة انلظافة،
ُْ
اليت أىت بها اإلسالم .أوهلا :قطع قلفة اذلكر ،اليت
يسبب بقاؤها تراكم انلجاسات واألوساخ فتحدث

األمراض واجلروح .وثانيها :حلق الشعور اليت حول
الفرج ،سواء أكان قبال أم دبرا ،ألن بقاءها يف ماكنها
َيعلها معرضة للتلوث بانلجاسات ،وربما أخلت

بالطهارة الرشعية .وثاثلها :قص الشارب ،اذلي بقاؤه،
يسبب تشويه اخللقة ،ويكره الرشاب بعد صاحبه،
وهو من التشبه باملجوس .ورابعها:تقليم األظافر،

اليت يسبب بقاؤها جتمع األوساخ فيها ،فتخالط
الطعام ،فيحدث املرض .وأيضا ربما منعت كمال

الطهارة لسرتها بعض الفرض .وخامسها :نتف

اإلبط ،اذلي َيلب بقاؤه الراحئة الكريهة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الفطرة  :ما فطر انلاس ىلع حسنه ،أي ما جبلوا ىلع حسنه ،وتأيت الفطرة بمعىن السنة.
• اخلتان  :قطع جزء خمصوص من ماكن خمصوص يف اذلكر واألنَث ،وصورته :قطع جدلة اذلكر اليت فوق احلشفة حىت تربز ،وقطع رأس جدلة يف
فرج األنَث فوق حمل اإليالج.
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• االستحداد  :إزالة شعر العانة باملوىس ،وهو الشعر اخلشن اذلي ينبت حول القبل.
• الشارب  :هو ما ينبت ىلع الشفة العليا ،وقصه حبيث تظهر الشفة.
• تقليم األظافر  :قطع أطرافها اخلارجية عن منابتها يف اللحم.

• نتف اإلبط  :قطع شعره من أصله .واإلبط بكرس اهلمزة وسكون ابلاء باطن املنكب.

فوائد احلديث:
 .1فطرة اهلل -تعاىل -تدعو إىل لك خري ،وتبعد عن لك رش.
ً
حرصا ،فإن مفهوم العدد ليس حبجة ،وقد جاء يف صحيح مسلم :عرش من الفطرة.
 .2الفطرة مخس ،هذا العدد ليس
 .3مرشوعية تعاهد هذه األشياء ،وعدم الغفلة عنها.
َ
 .4هذه اخلصال اخلمس الكريمة ،من فطرة اهلل ،اليت حيبها ويأمر بها.وجبل أصحاب األذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها.
 .5ادلين اإلسالِم جاء بانلظافة واجلمال والكمال.
 .6هلذه اخلصال فوائد دينية ودنيوية منها :حسني اهليئة وتنظيف ابلدن واالحتياط للطهارة ،وخمالفة شعار الكفار ،وامتثال أمر الشارع.
 .7ما يفعله اآلن بعض الشبان والشابات من تطويل األظافر ،وما يفعله بعض اذلكور من إعفاء الشوارب ،من األمور املمنوعة رشاع ،املستقبحة
َّ
عقال وذوقا ،واإلسالم ال يأمر إال بكل مجيل وال ينىه إال عن لك قبيح ،غري أن اتلقليد األعىم للفرجنة قد قلب احلقائق وحسن القبيح ،ونفر
من احلسن ذوقا وعقال ورشاع.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3144( :
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ع ج
اےاہلل!ش میدوائوالون رپرجمفما۔ ضحان کڑامرصوان اہلل لنہم ا م عی
ني ،قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
اللَّ ُه َّم ارحم ال ْ ُم َحلِّق َ
آتﷺئ
ئرعص کیا :اےاہللےکرسول! اور تال کیوائوالون رپ؟ ر
ين يا
ي
ي
ْ
ِّ
َ
ُ
ع
َ
ہ
ج
رسول اهلل؟ قال :امهلل ارحم المحل يقني ،قالوا :فماتا :اےاہلل!شمیدوائوالون رپر مفما۔ ضحان کڑامرضی اہلل مئ
وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين يا رسول اهلل؟ قال :امهلل ارحم
آتﷺئفماتا :اے
رعصکیا :تارسول اہلل! اور تال کیوائوالون رپ؟ ر
ي
ْ
َ
ُ
ِّ
َ
ال ْ ُم َحلِّق َ
ق
م
وال
قالوا:
،
ني
ي
رصين يا رسول اهلل؟ قال :اہلل!ش میدوائوالون رپرجمفما۔ضحان کڑامرضی اہللع ہمئرعص کیا :تا
ي
و ال ْ ُم َق ِّرصينَ
ي
آتﷺئفماتا اور تال کیوائ
رسول اہلل !اور تال کیوائوالون رپ؟ ر
والون رپ۔

 .399احلديث:

**

عن عبد اهلل بن ُعمر -ريض اهلل عنهما -عن رسول
َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :الل ُه َّم ارحم
ُْ َ
حلِّق َ
ني .قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين يا رسول اهلل؟ قال :امهلل
الم ِ
ِ
ُْ َ
حلِّق َ
ني .قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين يا رسول اهلل؟ قال:
ارحم الم ِ
ِ
ُْ َ
حلِّق َ
ني .قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين يا رسول
امهلل ارحم الم ِ
ِ
اهلل؟ قال :وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين».
ِ

عید اہلل نں عرم  -رضی اہلل عہما  -ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
ع ج
اے اہلل! ش میدوائ والون رپ رجم فما۔ ضحان کڑام رصوان اہلل لن ہم ا معی ئ

آت ﷺ ئ فماتا:
رعص کیا:اے اہلل ےک رسول! اور تال کیوائ والون رپ؟ ر
اے اہلل! ش میدوائ والون رپ رجم فما۔ضحان کڑام رضی اہلل عہم ئ رعص

آت ﷺ ئ فماتا :اے
کیا:اے اہلل ےک رسول! اور تال کیوائ والون رپ؟ ر
اہلل! ش میدوائ والون رپ رجم فما۔ ضحان کڑام رضی اہلل عہم ئ رعص کیا :اے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احللق واتلقصري من مناسك احلج والعمرة ،واحللق
أفضل من اتلقصري؛ ألنه أبلغ يف اتلعبد ،واتلذلل هلل

-تعاىل ،-باستئصال شعر الرأس يف طاعة اهلل -تعاىل-

؛ وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -داع
ً
ّ
ْ ُ َ ِّ
حل ِقني بالرمحة ثالثا ،واحلارضون يذكرونه
للم
َ
ِّ
ُ
بالْمقرص َ
ين فيعرض عنهم ،ويف اثلاثلة أو الرابعة
ِ
ُْ َ
ِّ
َ
رصين معهم يف ادلاعء ،مما يدل ىلع أن
أدخل المق ِ
احللق يف حق الرجال هو األفضل .هذا ما لم يكن يف
عمرة اتلمتع ،ويضيق الوقت حبيث ال ينبت الشعر

حللق احلج ،فاتلقصري يف حقه أفضل؛ ألنه سيحلق

بعد ذلك.

 .399جدنت:

**

آت ﷺ ئ فماتا اور تال کیوائ
اہلل ےک رسول! اور تال کیوائ والون رپ؟ ر
والون رپ۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

تال موتد تا اور ائہی رجھوتا کڑتا جچ اور عرمہ ےک میاشک می ےس ہ۔ تال رجھوئ
کڑئ یک تتشتت موتد تا رتادہ اقصل ہ کیون کہ اس می اہلل ےک شا می نیدیگ اور
فوننی کا رتادہ اظہار ہو تا ہ کہ نیدہ اہلل یک اظاعت می ش ےک تالون کو جڑ ہی ےس
کات دنیا ہ۔ اشی لی ننی ﷺ ئ تال موتدئ والون ےک لی تی دق عہ

آت ﷺ کو تالون کو رجھوتا کڑئ والون یک
دعائ رجمت یک جاال تکہ واہن موجود لوگ ر
ئ
آت ﷺ ان یک تات سنی ان سنی کڑ د نی۔ تتشی
ھی تاد داہئ کڑا رہ ئےھ لیک ر
ئ
آت ﷺ ئ ان ےک شائھ شائھ تالون کو رجھوتا کڑائ والون کو شامل
تا ج رو ھی دق عہ ر
فماتا جس ےس معلوم ہو تا ہ رمدون ےک جق می تال موتد تا رتادہ اقصل ہ۔ ن
ئ
اس وق ت ہ جت وہ نیدہ عرمہ میع ن کڑ راہ ہو اور وق ت انیا کم ہو کہ تال دوتارہ جچ یک
میاشتت ےس موتدئ ےک لی ن اگی ،اس صورت جال می اس ےک لی تالون
کو کیوا کڑ رجھوتا کڑاتا رتادہ ئہی ہ کیون کہ وہ اس ےک ن عد ( جچ می) تالون کو میدا شےک
گا۔
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > واجبات احلج
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• امهلل  :يا اهلل.
ْ ُ َ ِّ
حل ِقني  :احلالقني رؤوسهم يف احلج أو العمرة تعبد هلل تعاىل ،واحللق إزالة شعر الرأس لكه باملوىس وحنوه.
• الم

• قالوا  :أي :الصحابة.
• وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين  :أي :أنهم يطلبون منه أن يضيف املقرصين ويلحقهم باملحلقني ،واتلقصري :قص أطراف شعر الرأس من مجيع نواحيه.
ِ

فوائد احلديث:

ً
تشجيعا هل.
 .1كمال نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته بأمته ،حيث داع ملن قام بالعبادة
 .2مرشوعية ادلاعء ملن قام بالعبادة.

ً

 .3فضل احللق ىلع اتلقصري يف حق الرجال ،وهو جممع عليه ،وهذا ما لم يكن يف عمر ٍة متمتعا بها إىل احلج ،ويضيق الوقت ،حبيث ال ينبت قبل
حلق احلج ،فحينئذ يكون اتلقصري أوىل.

 .4اذلي يفهم من احللق يف هذا احلديث ،هو أخذ مجيع شعر الرأس ،وهو الصحيح اذلي يدل عليه الكتاب والسنة من قول انليب صىل اهلل عليه
وسلم وفعله.

 .5استدل بتفضيل احللق ىلع اتلقصري ،بأنهما نساكن من مناسك احلج ،وليسا الستباحة املحظور فقط وإال ملا فضل أحدهما ىلع اآلخر.
َْ
 .6بانلظر للمراد باحللق وأنه استئصال شعر الرأس بأي يشء ،واتلقصري وأنه األخذ من أطرافه بقدر أن ُملة؛ فاحللق باملكينة يعد تقصريا ولو اكن
ىلع الصفر.
ً

 .7حرص الصحابة ىلع شمول الرمحة لألمة.

 .8جواز مراجعة الكبري والعالم بما فيه اخلري.
ُ
ُ .9حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .10مرشوعية احللق أو اتلقصري ،وهو واجب للحج والعمرة.
ً
 .11املرشوع هو االكتفاء باحللق أو اتلقصري ،ال اإلتيان بهما مجيعا.

ً
ً
 .12ظهر يف هذا الزمن أناس يأيت أحدهم بعمرة من اتلنعيم وحيلق شيئا من رأسه ،ثم يأيت بعمرة أخرى وحيلق شيئا من رأسه وهكذا ،قد يكون
ً
أنه حيلق الرأس يف أربع عمر ،وهذا جهل وخمالفة للرشع لم يعهد أن أحدا من املسلمني السابقني صنعه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم،
أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)7185( :
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اےاہلل! می نریاہ مانگیا ہوننییرضاےکدر نےعےسنیی تاراضیےس اور
نیی عاقیتےکدر نےعےسنییشاےس،اور مینیی نریاہ مانگیا ہون

َ َ
َ
َ ُ
َّ ُ
ُ َ َ َ
الله َّم إين أعوذ ب ي يرضاك من سخ يطك ،وبيمعافات يك
ُ
ُ
ُ ُ َ َ
وأعوذ بك م ْينك ،ال أ ْح يِص ث َ ً
ناء
من عقوبتيك،
َي
َْْ َ
عليك أنت كما أثنيت ىلع نفسك

 .400احلديث:

نییداتےکدر نےعےسنیے قرہو عصتےس ،مینیی نرعنف کا شمار
ئہی کڑ شکیا ،نوونشا ہیہ جتش نوئ جود ان رنی نرعنف نیانیکہ
**

ْ َ ْ ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :اف َتقدت انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللةَ ،فتَ َ
ح َّس ْس ُ
ت ،فإذا هو
ُ ْ َ َ
ْ
وحبَم ِد َك ،ال هلإ
راكع -أو ساجد -يقول« :سبحانك ِ
إال أنت» ويف رواية :فَ َو َق َع ْ
ت يَ ِدي ىلع بَطن قدميه،
َّ
َْ ُ ََ
ان ،وهو يقول« :الل ُه َّم
وهو َيف املسجد وهما منصوبت ِ
َ َ
َ َ
َ
ُ
وب ُم َعافاتِك من
إين أعوذ بِ ِرضاك من سخ ُ ِطكِ ،
ُُ َ َ
كُ ،
وأعوذ بك ِمنْك ،ال أ ْح ِِص ثَ ً
ناء عليك أنت
عقوب ِت
ِ
كما أَثْنَيْ َ
ت ىلع نفسك».

 .400جدنت:

عانش رضی اہلل عہا کہنی ہی کہ :اتک رات می ئ ننی ضیل اہلل علیہ و شلم کو (نسی
گ
آت رکوع تا شحدے یک جال ت مین
ےس) م تراتا ،نرس می ئ ت الس کیا نو (دنکھا) کہ ر
فما رہ ہیُ « :سْحات ِب
ِ ِ
ْت»( ،اے اہلل! نو تراک ہ ان رنی جونون
ک َو چ َ ْدم ِ َک الَ الَہ َا َال أَن َ
َ َ َ
ےک شائھ ،نیے سوا کوئ معیود ِ پجق ئہی) اتک دوشی روان ت می ہ:
آت
آت ےک ن ریون ےک تلو ٔون می جالگا ،جت کہ ر
( ت الس کڑئ ہوئ) میا اہئھ ر
مسحد ےک اتدر (جال ِ
آت
آت ےک دونون ن ری کرھے ئےھ اور ر
ت شحدہ می) ئےھ اور ر
لَ
اک ِمں َشخ َ ِظکَ ،وئِم عاق َا ت ِ ِم
ک،
ندعا رپھرہ ئےھ« :ا ل ہ َُم ا ِ ِئ َأعُ ُ
ود ِپ ِ َ
ک ْںعُفُونَی ِ َ
َ
َ َُ
ض َ ْ
ود ت ِک ِمیک  ،الَ ُأج ْ ِضی ن َیاءً علَیک  ،أَن ْت ک َما َأ تْتَی ع
ک» ’’اے اہلل! می
َ َ ْ َ
ت َ َیل نَق ْ ِش َ
َ َْ َ
َو َأعُ ُ َ ْ َ
نریاہ مانگیا ہوننیی رضا ےک در نےع ےسنیی تاراضی ےس اورنیی عاقیت ےک
در نےع ےس نیی شا ےس ،اور می نیی نریاہ مانگیا ہون نیی دات ےک در نےع

ےسنیے قرہ و عصت ےس ،مینیی نرعنف کا شمار ئہی کڑ شکیا ،نو ونشا ہی ہ
جتش نو ئ جود ان رنی نرعنف نیان یک ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث َّترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها
افتقدت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة ،فلم
جتده ىلع فراشه؛ فذهبت تبحث عنه واكنت تظن -

ريض اهلل عنها -أنه قد ذهب إىل بعض نسائه ،ثم

وجدته -صىل اهلل عليه وسلم -وهو راكع أو ساجد،
يقولُ :سبْ َحانَك َ
وحب ْم ِد َك ،ال هلإ إال أنت .أي :أنزهك
ِ
عن لك ما ال يليق بك ،وأمحدك ىلع مجيع أفعالك،
فأنت أهل اثلناء واحلمد املطلق ،ال هلإ إال أنت .ويف
رواية :أنها عندما اكنت تبحث عنه وقعت يَدها ىلع

بَطن قدميه؛ ألنه ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه
َ
صىل اهلل عليه وسلم ، -وإنما اكنت تتَلمس بيدهاحىت وقعت يدها عليه ،وهو ساجد ،فلما وجدته -

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می عانش رضی اہلل عہا جی دے رہی ہی کہ اتک رات ائہون ئ رسول
شل گ ن
ض
آت ضیل
آت کو نسی رپموجود ئہی تراتا ،جریابحرہ وہ ر
اہلل یل اہلل علیہ و م کو کو م تراتا عنی ر
ل
شل
آت ان رنی کسی دوشی نوی ےک
اہلل علیہ و م کو دہوتدئ گی ،ان کا جیال ئھا کہ ر
آت ضیل اہلل علیہ و شلم کو رکوع تا شحدہ یک جالت
تراس جےل گی ہی ،ئررہ ائہون ئ ر
می ن دعا کڑ ئ ہوئ تراتاُ :سْحَاتَک و ِبچ َ ْدم ِ َک ،ال الہ اال أن ت ’’اے اہلل! نو تراک ہ،
نش
می نیی نرعنف ےک شائھ نیی تنچ نیان کڑ تا ہون ،نیے سوا کوئ معیود پجق
ب
ئہی۔‘‘ نعنی می چےھ تراک مانیا ہون ان ئمام جریون ےس جونیے شاتان شان ئہی
اور مینیی نرعنف نیان کڑ تا ہوننیے ئمام اق عال رپ نرس نو ہ رطج یک جدم ونیا کا
شاوار ہ ،نیے سوا کوئ معیود پجق ئہی۔ اور اتک روان ت می ہکہ :جس

ل
دوران وہ ض
ئ
شل
آت ےک
آت یل اہلل علیہ و م کو دہوتدئ می یگ ہوئ ھی ان کا اہئھ ر
ر
ئ
آت ضیل اہلل
ت را ٔون ےک تلو ٔون رپ جا رپا ،کیون کہ واہن رپ روسنی ئہی ھی جس می وہ ر
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َ
َّ
َ
ريض اهلل عنها -سمعته يقول" :الل ُه َّم إين أ ُعوذ بِ ِرضاك
َ
من َسخ ِطك" أي :أتلجئ إىل هذه من هذه ،والِشء
َ َ
فالسخط ضده الرضا ،فيستعيذ
إنما يُداوى بضده،
َ َ
َ
برضا اهلل -تعاىل -من َسخطه" .وبِ ُم َعافاتِك من
ُُ َ َ
ك" وأستعيذ بعفوك ،من ُع ُقوبتكُ .
"وأعوذ ِبك
عقوب ِت
ْ
ِمنك" أي استعيذ باهلل ِمن اهلل -عز وجل -وذلك؛
ألنه ال َمنْ َىج وال َملْ َ
جأ من اهلل إال إيله ،ال أحد
ُ ْ
ينجيك من عذاب اهلل إال اهلل -عز وجل" .-ال أح ِِص
ثَ ً
ناء عليك" أي ال أستطيع أن أثين عليك بما
تستحقه مهما بَالَغت يف اثلناء عليك ،بل أنا قَ ٌ
ارص
عن أن يبلغ ثنايئ قَ ْدر استحقاقك" .أنت كما أَثْنَيْ َ
ت
ىلع نفسك" يعين أثين عليك ثناء كما أثنيت ىلع
نفسك ال يمكن ألحد أن حيِص ثناء ىلع اهلل كما

أثىن اهلل ىلع نفسه.

علیہ و شلم کو دنکھ شکیی ،وہ رصف اہئھ ےس نول رہی ئھی ئہان تک کہ ان کا اہئھ
آت ضیل اہلل علیہ و شلم شحدے می ئےہ۔ جت عانش رضی
آت رپ رپا اور اس وق ت ر
ر
َ
ل
ل
ہ
ضاک
آت کو ن دعا کڑئ ہوئ سیا :ا َُم ائ َأعُود ِپ ِ َ
آت کو دہوتد لیا نو ر
اہلل عہا ئ ر
مں َشخ َ ِظک ’’اے اہلل! می نریاہ مانگیا ہوننیی رضا ےک در نےع ےسنیی تاراضی
ئ
ےس’’ نعنی اس (رضا) یک رطف اس ( تاراضی) ےس نریاہ می آ تا ہون ،کسی ھی جری کا
آت
ع الج اس یک ضد ےس کیا جا تا ہ ،نرس تاراضی یک ضد رضامیدی ہ ،اس لی ر
ن
ض
ک مں
اہلل ن ٰ
عایل یک رضا ےک درن عہ اس یک تارا ی ےس نریاہ ما گی۔ ’’وئِم ُعَاق َا ت ِ َ
ک‘‘ (اور نیی عاقیت ےک در نےع ےس نیی شا ےس) اور می نریاہ مانگیا
عُفُونَی ِ َ
ہوننیی عاقیت ےک درن عہنییشا ےس۔ "وأعُود ت ِک ِمیْک" (اور مینیی نریاہ
مانگیا ہوننیی دات ےک در نےع ےس) نعنی می اہلل ےس اہلل رع و جل یک نریاہ می آ تا
ی ہ ،اہلل ےک عدات ےس اہلل
ہون ،اس لی کہ رصف اور رصف اہلل ہی ملحا و ماو ٰ
ِ
رع و جل ےک سوا کوئ ئہی بحرا شکیا۔ "ال ُأجْضین َیاءً علیک" (مینیی نرعنف کا شمار
م
ئ
ئہی کڑ شکیا) نعنی مینیینیا نیان کڑئ می جتیا ھی میالعہ کڑ لون مگڑ کما جفہ کمل
نیینیا نیان کڑئ یک ظاق ت ئہی رکھیا اور شرچ نو ن ہ کہ می قارص ہون کہمیینیا
نیے شات ِ
ت عیل نقشک" (نو ونشا ہی ہ جتش نو
ان شان ہو شےک۔ "أن ت کما َأ ْتتَی ْ َ
ئ جود ان رنی نرعنف نیان یک ہ) نعنی مینیی وہینیا نیان کڑ تا ہون جو نو ئ جود
ان رنینیا نیان یک ہ ،کیون کہ کسی فد نش ےک لی ممک ہی ئہی کہ وہ اہلل یک اس ےس
ئہینیا نیان کڑ شےک جو اس ئ جود ان رنینیا نیان یک ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• افتقدت انليب  :لم أجده.
• حتسست  :طلبته وحبثت عنه.
• سخطك  :غضبك وانتقامك.
• بمعافاتك  :عفوك.

• أعوذ بك منك  :اتلجئ برمحتك من عذابك ،فال َيري من عذابك إال أنت ،إذ ال يملك أحد معك شيئا.
• ال أحِص  :ال أطيق أن أحرص أو أعد أوصافك احلسنة اجلميلة ،وأفضالك الكثرية.
ً
• ثناء عليك ً :
ذكرا مجيال.
• يف املسجد  :أي :يف السجود.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ذكر اهلل -تعاىل -يف السجود بهذه األذاكر؛ اليت مجعت بني صفة اتلزنيه ،واتلقديس هلل تعاىل ما هو أهل هل.
ُْ
 .2مهما بالغ اإلنسان يف تقديس اهلل تعاىل واثلناء عليه  ،فإنه ال يبلغ مدى عظمة اهلل تعاىل ،وما أث ِىن به هو ىلع نفسه سبحانه وتعاىل يف كثري من
آيات كتابه العزيز.
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 .3جواز قيام الليل دون إيقاظ األهل ،سواء اكن لعذر أو لغريه ،وإن اكن األكمل حثهم ىلع ذلك.

 .4أن مس املرأة للرجل والعكس ال ينقض الوضوء.
 .5استحباب نصب القدمني حال السجود.

 .6ضم القدمني عند السجود؛ لقوهلا " :فوقعت يَ ِدي ىلع بطن قدميه" وال يمكن أن تقع يدها ىلع بطن قدميه مع تباعدهما.

 .7جواز صالة اتلطوع يف املسجد يف بعض األحيان.

 .8استحباب اثلناء ىلع اهلل بصفاته وداعئه بأسمائه اثلابتة يف الكتاب والسنة.

 .9فيه تعظيم اخلالق يف الركوع والسجود.
َ
َ
 .10غ ْرية اعئشة -ريض اهلل عنها-؛ ألنها ملا افتقدت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الفراش ،خشيت أن يكون عند بعض زوجاته فقامت
تبحث عنه.
َ
َ
َ
 .11جواز الصالة يف الظلمة؛ لقوهلا" :فتح َّس ْس ُ
ت".
 .12إثبات صفة الرضا والسخط هلل تعاىل.

 .13جواز االستعاذة بصفات اهلل ،كما َيوز االستعاذة بذاته سبحانه وتعاىل.

 .14فيه االعرتاف باتلقصري يف حقوق اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط،1
حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ه .طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن قيم اجلوزية ،ط ،2دار السلفية ،القاهرة ،مرص1394 ،ه.

الرقم املوحد)3566( :
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امهلل اجعل يف قليب نورا ،ويف برصي نورا ،ويف اےاہلل!میےدل می نور ن ریدافما ،میی نظ می نور ن ریدافما ،میے کان
سميع نورا ،وعن يميين نورا ،وعن يساري نورا ،می نور ن ریدافما ،مییدا تیرطفنور ن ریدا کڑ ،میی تا تیرطف نور ن ریدا کڑ،
وفويق نورا ،وَتِت نورا ،وأماِم نورا ،وخليف نورا،
اوپنور ن ریدا کڑ،میے ب رےح نور ن ریدا کڑ،میےآےگ نور ن ریدا کڑ،
میے ر
م
رب
واجعل يل نورا.
میے یچےھ نور ن ریدا کڑ اور چےھ نور عظافما۔

 .401احلديث:

**

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :ب ُّ
ت عند
ِ
ميمونة ،فقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأىت
َ
َ
حاجتَه ،فغسل وجهه ويديه ،ثم نام ،ثم قام ،فأىت
َ
ال ِق ْر َبة فأطلق ِشنَاق َها ،ثم توضأ وضوءا بني وضوءين
ُ ْ
رث وقد أبلغ ،فصىل ،فقمت َفتَ َم َّطيْ ُ
ك ْ
ت؛ كراهية
لم ي ِ
َ َّ
أن يرى أين كنت أت ِقي ِه ،فتوضأت ،فقام يصيل ،فقمت
ارين عن يمينهَ ،فتَتَ َّ
ُُ َََ َ
امت
عن يساره ،فأخذ بِأذ ِين فأد ِ
صالته ثالث عرشة ركعة ،ثم اضطجع فنام حىت
َّ
ََ
ََ َ ََ
نفخ ،واكن إذا نام نفخ ،فآذن ُه بالل بالصالة ،فصىل

 .401جدنت:

انں عیاس رضی اہلل عہما نیان کڑئ ہی( :اتک رمنیہ) می ئ ممون رضی اہلل
عہا ےک اہن رات گڑاری ،نو ننی ﷺ ا ئےھ اور قصائ جاجت ےس قارع ہوکڑ انریا
جررہہ اور دونون اہئھ دھوئ ،ئررھ سو گی۔ ئررھ تتید ےس نیدار ہوئ ،م شکیے ےک
ئ
تراس آئ ،اس کا میہ نید کھوال ،درمیان وصو کیا ،نعنی رتادہترائ ھی ئہی ئہاتااور اےس
ہ
ئ
(ئمام اعصا تک) ئرہنحرا ھی دتا۔ ئررھ ئمار رپ ھی لےگ۔ می آ سییگ ےک شائھ ائھا ،کیون
م
شمچ
آت رپﷺ نظنں لگائ تتنھا ئھا۔
آت ﷺ ن ھی کہ می ر
کہ چےھ ن تان رسید ئھا کہ ر
آت ﷺ یک تا تی
آت ﷺ کرھے ئمار رپھ رہ ئےھ۔ می ر
می ئ وصو کیا۔ ر
م
آت ﷺ ئ میے کان ےس چےھ ن رکڑا اور گھما کڑ ان رنی دا تی
جان ت کرھا ہو گیا۔ ر
مکم
آت ﷺ لیت کڑ
آت ﷺ یک ئمارنیہ رکعت می ل ہوئ۔ ئررھ ر
جان ت کڑ دتا۔ ر
ل
آت ﷺ جت
آت ﷺ ےک شانسون یک آوار آئ یگ۔ ر
سو گی ،ئہان تک کہ ر
ئ
آت ﷺ ےک شانس یک آوار آتا کڑئ ھی۔ ئررھ ت الل رضی اہلل عیہ ئ
سوئ ئےھ نو ر
آت ﷺ ئ ئمار رپھی اور (اس
آت ﷺ کو ئمار کا وق ت ہوئ یک اظ الع دی۔ ر
ر
ل
ل
ہ
ن
ئ
آت ﷺ ا رنی دعا می ن کلمات کہہ رہ ےھ« :ا م
ےک لی نیا) وصو ئہی کیا۔ ر
ش
ئم
اج عل ف قلنی نورا ،وف ن َرصی نورا ،وف م عی نورا ،وعں تنی نورا ،وعں نشاری نورا،
ب
ج
وقَو ْ ِف نورا ،و خنی نورا ،وأمامی نورا ،و لقی نورا ،واج عل یل نورا» .پجمہ :اے اہلل!
میے دل می نور ن ریدا فما ،میی نظ می نور ن ریدا فما ،میے کان می نور ن ریدا فما،
اوپ نور ن ریدا کڑ ،
میی دا تی رطف نور ن ریدا کڑ  ،میی تا تی رطف نور ن ریدا کڑ  ،میے ر
م
رب
میے ب رےح نور ن ریدا کڑ ،میے آےگ نور ن ریدا کڑ  ،میے یچےھ نور ن ریدا کڑ اور چےھ نور

ولم يتوضأ ،واكن يقول يف داعئه« :امهلل اجعل يف قليب
نورا ،ويف بَرصي نورا ،ويف سميع نورا ،وعن يميين
َ
نورا ،وعن يساري نورا ،وف ْو ِيق نورا ،وحتيت نورا،
وأماِم نورا ،وخليف نورا ،واجعل يل نورا».

عظا فما۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث
أنه نام عند خاتله ميمونة زوج انليب -صىل اهلل عليه
َ
حاجتَه" أي :قىض رسول
وسلم -و-ريض عنها" -فأىت

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

میفق علیہ

اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -ما حيتاج إيله من ابلول

والغائط" ،فغسل وجهه ويديه ،ثم نام" بعد أن قىض
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حاجته -صىل اهلل عليه وسلم -غسل وجهه
للتنشيط ،ويديه للتنظيف" ،ثم قام ،فأىت ال ِق ْر َبة
ْ َ َ َ
فأطلق ِشناق َها" يعين :بعد أن استيقظ انليب -صىل اهلل
َ َّ
فحل اخليط اذلي
عليه وسلم -من نومه قصد ال ِق ْر َبة،
َ
َُ
ََْ
السقا؛ حلفظ ما بداخله من ماء وحنوه،
يشد به فوهة ِ
وءا بَ ْني ُ
"ثم توضأ" وضوئه للصالة ُ
وض َ
"وض ً
وءيْ ِن" توضأ
من غري إخالل وال ُمبَالغة ،فاكن بني األمرين ،وهلذا
ُ ْ
ك ْ
رث" أي :اكتىف بأقل من ثالث مرات،
قال" :لم ي ِ
َ ََ
ُّ
والسنة ثالث مرات" ،وقد أبْلغ" يعين:
وهذا جائز
أسبع الوضوء بأن أوصله إىل ما َيب إيصاهل إيله،
َّ
َ
"ف ُق ْم ُ
ت
وهذا القدر الواجب" ،فصىل" صالة الليل،
َفتَ َم َّطيْ ُ
ت" ،يقول ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه
اكن يرقب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أفعاهل ،ثم

إنه تمدد وأظهر خالف ما هو عليه ،حىت ال يشعر

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأنه اكن يرقبه؛ وهلذا
َ َّ
قال" :كراهية أن يرى أين كنت أت ِقي ِه" ،يعين :أرصده
وأرقب أفعاهل .فهذا سبب تمدد ابن عباس -ريض اهلل

عنهما -وتصنعه باتلمدد؛ وإنما فعل ذلك؛ ألن
َ
الغالب أن اإلنسان إذا خال يف بيته قد يأيت بأفعال ال
حيب أن يَطلع عليها أحد ،أو ألنه خِش أن يرتك
بعض عمله -صىل اهلل عليه وسلم -بسبب مراقبته؛
ملا َجرى من اعدته -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن
يرتك بعض العمل؛ َخشية أن يفرض ىلع َّ
أمته .فأراد
أن يتخىف بفعله ذلك؛ ألجل أن يأخذ من انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -لك دقائق أموره من حني أن
يستيقظ إىل أن يأتيه َّ
ادلايع لصالة الفجر ،وهذا من

حرصه -ريض اهلل عنهما -ىلع حتصيل العلم من
َّ
"فتوضأت" ،ويف رواية" :فتوضأت ً
حنوا مما
أصله .قال:
توضأ" ويف رواية يف ابلخاري ":فقمت فصنعت مثل ما
صنع"" ،فقام يصيل َف ُق ْم ُ
ت عن يساره" يعين :أن ابن
عباس ملا رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل يف

صالته توضأ وحلق بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال

أنه قام عن يسار انليب -صىل اهلل عليه وسلم" ،-فأخذ
ُُ
بِأذ ِين" يعين :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخذ
بأذنه ثم أداره من جهة اليسار إىل ايلمني ،ويف رواية:
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"فوضع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ايلُمىن
َْ ُ
ىلع رأيس ،وأخذ بأذين ايلُمىن يف ِتلها بيده "ووضع يده

أوال؛ يلتمكن من مسك األذن ،أو ألنها لم تقع إال

عليه ،أو يلزنل بركتها به يليع مجيع أفعاهل -عليه

السالم -يف ذلك املجلس وغريه ،قال" :وفتلها" إما:
يلنبهه ىلع خمالفة السنة أو لزيداد تيقظه حلفظ تلك

األفعال ،أو لزييل ما عنده من انلعاس ،أو إلدارته من
اليسار إىل ايلمني ،أو تلأنيسه؛ لكون ذلك يف ظلمة

الليل كما رصح بذلك ابن عباس يف رواية ابلخاري؛

أو إليقاظه أو إلظهار حمبته؛ ألن حاهل اكنت تقتيض
ذلك؛ لصغر سنه" .فَأَ َد َ
ار ِين عن يمينه" أي :أداره عن
جانب يساره إىل جانب يمينه ،ويه موقف املأموم
َ
"فتَ َت َّ
امت صالته" فرسها بقوهل:
الواحد من اإلمام.

"ثالث عرشة ركعة" أي :أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -صىل تلك الليلة ثالث عرشة ركعة مع ركعة

الوتر ،يفصل بني لك ركعتني بسالم ،كما يف رواية
ابلخاري" :يسلم من لك ركعتني" ،ويف رواية عند

ابلخاري ومسلم" :ثم صىل ركعتني ثم ركعتني ثم

ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ،ثم أوتر"

أي :بركعة واحدة مفصولة عن الركعتني؛ ألنه إذا

صىل ركعتني ركعتني ست مرات مع الفصل بني لك

ركعتني صارت اجلملة اثنيت عرشة ركعة غري ركعة
الوتر ،واكنت مجيع صالته -صىل اهلل عليه وسلم-

ثالث عرشة ركعة ،فلم يبق الوتر إال ركعة واحدة.
ََ
"ثم اضطجع فنام حىت نفخ" أي اكن يتنفس بصوت
ََ َ ََ
حىت يسمع منه صوت َّ
انلفخ" ،واكن إذا نام نفخ ،فآذن ُه
َّ
بالل بالصالة" أعلمه بصالة ُّ
الصبح" ،فصىل" سنة
ً
الفجر أوال ،ثم خرج إىل املسجد فصىل الصبح
باجلماعة" ،ولم يتوضأ" بل اكتىف بالوضوء السابق،

وهذا من خصائصه -صىل اهلل عليه وسلم -أن نومه

ال ينقض الوضوء؛ ألن عينيه تنامان وال ينام قلبه،

فلو خرج حدث ألحس به خبالف غريه من انلاس،

وهلذا ملا قالت اعئشة -ريض اهلل عنها" -أتنام قبل أن
توتر؟ قال( :يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قليب).

"واكن يقول يف داعئه" أي :من مجلة داعئه تلك الليلة
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هذا ادلاعء" :امهلل اجعل يف قليب نورا ،ويف بَرصي

نورا ،ويف سميع نورا ،وعن يميين نورا ،وعن يساري
َ
نورا ،وف ْو ِيق نورا ،وحتيت نورا ،وأماِم نورا ،وخليف
نورا ،واجعل يل نورا" ،وسأل انلور يف أعضائه وجهاته،
واملراد به بيان احلق وضياؤه واهلداية إيله ،فسأل انلور

يف مجيع أعضائه وجسمه وترصفاته وتقلباته وحاالته
ومجلته يف جهاته الست حىت ال يزيغ يشء منها عنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• ال ِق ْر َبة ِ :و َاعء من جدل ،يوضع فيه املاء وحنوه من السؤال.
َ ُّ َ
َ
ِّ
َ
• ِشنَاق َها  :الشنَاق :خيْط يُشد به ف ُم ال ِقربة.
َّ َ ِّ ْ َّ ُّ
• َت َم َّطيْ ُ
اتل َمدد.
ت  :اتلمطي:
• أَتَّقيه  :أيْ :
أر ُصده وأراعيه.
ِ ِ
َ
َّ
• فتَتَامت  :تكاملت.
• َن َفخ َّ :
انلفخ :هو إرسال اهلواء من الفم ،واملراد هنا ما خيرج من انلائم حني استغراقه يف نومه.
ََُ
• فآذنه بالصالة  :أعلمه بالصالة.
َّ
• الل ُه َّم  :يا اهلل.

فوائد احلديث:

 .1جواز أن يبيت َّ
الرجل عند خاتله أو عمته أو غريهما من املحارم ،وإن اكنت ذات زوج ،إذا ُعلم من ذلك رىض صاحب ابليت.
 .2أنه -صىل اهلل عليه وسلم -بَرش ،يأكل ويرشب ويتغوط وينام وينفخ يف نومه ،فدل ذلك ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ليس هل يشء من
َْ
َ
خصائص األلوهية أو الربوبية ،وقد قال عن َن ْفسه -صىل اهلل عليه وسلم( :-إنما إنا ٌ
برش مثلكم أنىس كما تن َسون).
 .3استحباب وضوء اإلنسان نلفسه بغري استعانة؛ لقوهل" :فأطلق ِشنَان ال ِق ْر َبة ثم توضأ" ،واالستعانة جائزة؛ ألحاديث أخرى.
 .4أن غسل أعضاء الوضوء أقل من ثالث مرات جمزئ ،لكن برشط اإلسباغُّ ،
والسنة ثالث غسالت.

 .5ما اكن عليه ابن عباس -ريض اهلل عنهما -من احلرص ىلع اخلري وتعلم العلم ،واالقتداء به -صىل اهلل عليه وسلم -واالقتباس منه ،وحفظ
أفعاهل وأقواهل من صغره.

 .6أن نية اإلمامة ليست رشطا من أول الصالة؛ ألن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -دخل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن رشع -عليه
الصالة والسالم -يف صالته.
 .7أن موقف الواحد من اإلمام يكون عن يمني اإلمام ال عن يساره وال من خلفه.
 .8أن موقف املأموم الواحد من اإلمام يكون مساويا لإلمام؛ ألنه لم يَذكر تقدم ابن عباس عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال تأخره عنه.
 .9حتويل اإلمام للمأموم إذا وقف عن يساره.

 .10أن احلركة اليسرية يف الصالة ال تبطلها؛ يؤخذ هذا من إدارته -صىل اهلل عليه وسلم -البن عباس ،وانتقال ابن عباس -ريض اهلل عنهما -من
اجلانب األيمن إىل اجلانب األيرس.

 .11أن صالة الصيب صحيحة ،وأن موقفه من اإلمام اكبلالغ.

 .12أن صالة اجلماعة يف انلوافل جائزة ،لكن ال ىلع سبيل ادلوام.

 .13أن تهجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل ثالث عرشة ركعة.
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ِّ
ِّ
 .14أن األفضل يف صالة الوتر وغريها من انلوافل أن يسلم من لك ركعتني؛ لقول ابن عباس -ريض اهلل عنهما -كما يف الرواية األخرى( :يسلم من
لك ركعتني).
 .15فيه أن األفضل أن خيتم وتره بركعة مفصولة ،فيصيل ركعتني ركعتني ...ثم يوتر بركعة ،كما يف الرواية األخرى عن ابن عباس -ريض اهلل عنه-
.

 .16اختصاص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ببعض األحاكم دون سائر األمة ،ومن ذلك عدم انتقاض الوضوء بانلوم.
 .17االستكثار من فضل اهلل -عز وجل-؛ فإن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مع ما َجبَلَه اهلل -عز وجل -عليه من ُّ
انلور اذلي فضل فيه

األولني واآلخرين لم يقنعه ذلك حىت سأل ربه املزيد منه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية
1392ه .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.
رشح الزرقاين ىلع موطأ مالك ،حممد بن عبد ابلايق بن يوسف الزرقاين ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية ،الطبعة :األوىل
1424ه2003 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1422 ،ه،
2002م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية،
بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.

الرقم املوحد)11300( :
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ب
تا اہلل! نو ہمارےر تدون کو خس اور ہمارےرمدون کو ،اور ہمارے جارص
ش
خصون کو اور ہمارے عانت لوگون کو اور ہمارے رجھونون کو اور ہمارےپون
کو اور ہمارےرمدون کو اور ہماری عورنون کو۔ تا اہلل!نو ہم میےسجس کور تدہ

امهلل اغفر حلينا وميتنا ،وصغرينا وكبرينا،
وذكرنا وأنثانا ،وشاهدنا واغئبنا ،امهلل من

أحييته منا فأحيه ىلع اإلسًلم ،ومن توفيته منا

ر کےھ نو اسکو اشالم رپر تدہرکھ اورجس کو ہم میےسموتدے نواس کو ائمان
رپ موتدے۔ تا اہلل!ہمی اسےک اجڑےس مجومن کڑ اور اسےکن عد ہمی

فتوفه ىلع اإليمان ،امهلل ال َترمنا أجره ،وال
تفتنا بعده

 .402احلديث:

قتیہ می متیالن کڑ۔

**

َ
عن أيب هريرة وأيب قتادة َوأيب إبراهيم األشهيل عن
أبيه -وأبوه َص َح ٌّ
ِّ
انليب -
ايب- -ريض اهلل عنهم -عن
صىل اهلل عليه وسلم -أنه صىل ىلع جنَ َ
از ٍة ،فقال:
ِ
َ
«امهلل اغفر حلَيِّنَا َ
وميِّ ِتنَا ،وصغرينا وكبرينا ،وذكرنا
ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َْ
ُ
َ َ
َ
َ
وأنثانا ،وشا ِه ِدنا واغئِ ِبنا ،امهلل من أحييته ِمنا فأح ِي ِه
َّ َ ِّ
َ َ َّ
اإليمان،
وم ْن ت َوفيْتَ ُه ِمنا فتَ َوف ِه ىلع
ىلع اإلسالمِ ،
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َْ ْ
ْ
َّ
امهلل ال حت ِرم َنا أج َر ُه ،وال تف ِتنا َبع َد ُه».

 .402جدنت:

ش
انورھپہ ،انو قیادہ اور انو اپاہم ا ھیل ا نی والد ـ جو کہ ضحائ ئےھ ـ ےس روان ت ہ کہ
ِ
ل
ئ
آت ئ ن دعا رپھی «ا لہم اعف لحَتِیَا
ننی کڑ م ﷺ اتک جیارے یک ئمار رپھائ اور ر
ل
ومَیِتِیَا ،وصع کت
ودک َڑ تا و ُأنیاتا ،وشَاہِد ِتَا وعَا تتِِیَا ،ا لہ َم مَ ْں أَجْیَتْیَہ ِمی َا ق َ َأجْی ِ ِہ عیل
ی تاَ ،
ی تا و َ
َ
ُ
ل
ع
ل
االش ِ
ہ
ب
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ق
َ
ِ
ی
ن
َج
ن
ف
ق
ئ
ِ
ِ
ن
الم ،ومَ ْں و َ تْیَہ می َا وَقہ یل اال ِ
مان ،ا م ال ْجمْیَا أ ْ َڑ ُہ ،وال ْتی َا َعْ َد ُہ»۔ ”تا اہلل!
ُ
ب
ش
نو ہمارے ر تدون کو خس اور ہمارے رمدون کو ،اور ہمارے جارص خصون کو اور
ہمارے عان ت لوگون کو اور ہمارے رجھونون کو اور ہمارے پون کو اور ہ مارے
رمدون کو اور ہماری عورنون کو۔ تا اہلل! نو ہم می ےس جس کو ر تدہ ر کےھ نو اس کو
اش الم رپ ر تدہ رکھ اور جس کو ہم می ےس موت دے نو اس کو ائمان رپ موت دے۔ تا
اہلل! ہمی اس ےک اجڑ ےس مجوم ن کڑ اور اس ےک ن عد ہمی قتیہ می متی ال ن کڑ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل ىلع جنازة

**

قال ما معناه :امهلل اغفر جلميع أحيائنا وأمواتنا معرش
املسلمني ،وصغرينا وكبرينا ،وذكرنا وأنثانا ،وحارضنا
واغئبنا ،امهلل من أحييته منا فأحيه ىلع اتلمسك

برشائع االسالم  ،ومن قبضت روحه فاقبضها ىلع

اإليمان امهلل ال حترمنا أجر املصيبة فيه ،وال تضلنا

بعده.

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ جت جیارہ رپھائ نو اِس مقہوم یک دعا فمائ :تا اہلل! مشلمان
معاشے می ہمارے ئمام ر تدون اور ُرمدون ،ہمارے رجھونون اور پون،

ہمارے رمدون اور عورنون اور جارصنں و عانیی یک معفت فما۔ تا اہلل! ہم می
ےس جش نو ر تدہ ر کےھ اےس اش المی اجکام رپ عمل کڑئ ہوئ ر تدہ رکھ اور جش نو
موت دے اےس ائمان یک جال ت می موت دے۔ تا اہلل! ہمی مصتیت ےک اجڑ ےس
مجوم ن فما اور اس ےک ن عد ہمی گرماہ ن کڑ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :حديث أيب هريرة :رواه ابن ماجه ( 480 /1رقم ،)1498وأمحد ( 406 /14رقم .)8809وحديث أيب قتادة :رواه أمحد (248 /37
رقم .)22554وحديث األشهيل :رواه أمحد ( 87 /29رقم.)17545

اتلخريج :األشهيل -ريض اهلل عنه -أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حلينا وميتنا  :أي  :جلميع أحيائنا وأمواتنا معرش املسلمني.
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• وشاهدنا  :وحارضنا.

• فأحيه ىلع اإلسالم  :أي  :االستسالم واالنقياد لألوامر وانلوايه.
• ومن توفيته  :أي  :قبضت روحه.

• ال حترمنا أجره  :أي  :ال تمنعنا ثواب الصرب ىلع املصيبة.
• وال تفتنا بعده  :ال تضلنا بعد موته.

فوائد احلديث:
 .1جواز ادلاعء لعامة املسلمني يف الصالة ىلع امليت.
ُّ
 .2اخلري لكه أن يموت املرء ىلع اإليمان ،وأن حيىي ىلع اإلسالم.
 .3املبالغة يف ادلاعء بما يشمل األحياء واألموات.
 .4استحباب داعء العبد أن يصلح اهلل ظاهره وباطنه ،وأن يميته ىلع خري حال.
 .5اتلحذير من أمن املرء ىلع نفسه من عدم االنقالب مما هو فيه من اخلري بل عليه أن يسأل اهلل اثلبات دوما ىلع اإليمان.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي  -حممد بن
عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن
الصدييق ,دار الكتاب العريب .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف  :املال ىلع القاري .املصدر  :موقع املشاكة اإلسالمية بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .تطريز
رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه
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امهلل إن فًلن ابن فًلن يف ذمتك وحبل جوارك ،اےاہلل! قالننں قالننیی امانمی اورنیی جفاطتیکنریاہ میہ ،نو
ج
فقه فتنة القرب ،وعذاب انلار ،وأنت أهل الوفاء اےسقییک آرمانس اور ہنمےک عداتےسمخفوظفما ،نووعدے کو نرورا کڑئ
ب
واحلمد؛ امهلل فاغفر هل وارمحه ،إنك أنت الغفور واال اورالنق سیانسہ۔ اے اہلل! نو اسکو خسدے اور اس رپرجمفما،ئ
ب
الرحيم
شک نو ئہت خسیواال ،ئہانت مرہتانہ۔

 .403احلديث:

**

ً
عن واثلة بن األسقع -ريض اهلل عنه -مرفواع « :صىل

وا تلہ نں االشقع رضی اہلل عیہ ےس رمقوعا روان ت ہ کہ’’ :رسول اہلل ﷺ ئ
ش
ہ
آت ﷺ کو ن رپ ھی ہوئ
می اتک مشلمان خص یک ئمار جیارہ رپھائ۔ می ئ ر
ل
سیا« :ا لہم ان ق الن انں ق الن ف دمیک وجیل جِوَار ِ َک ،قَفِ ِہ قِت ْی َہ القی ،وعدات الیار،
ل
وأن ت أہل الوقاء والچدم؛ ا لہم قاعف لہ وارجمہ ،ا تک أن ت العفور الڑحم» .پجمہ :اے

بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع رجل من

املسلمني ،فسمعته يقول« :امهلل إن فالن ابن فالن يف
ْ َ
َ
َ
ار َك ،ف ِق ِه فِتنَة القرب ،وعذاب انلار،
ذمتك وحبل ِجو ِ
وأنت أهل الوفاء واحلمد؛ امهلل فاغفر هل وارمحه ،إنك

اہلل! ق الن نں ق الننیی امان می اور نیی جفاطت یک نریاہ می ہ ،نو اےس قی یک
ج
آرمانس اور ہنم ےک عدات ےس مخفوظ فما ،نو وعدے کو نرورا کڑئ واال اور النق
ب
سیانس ہ۔ اے اہلل! نو اس کو خس دے اور اس رپ رجم فما ،ئ شک نو ئہت
ب
خسی واال ،ئہان ت مرہتان ہ۔

أنت الغفور الرحيم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب صىل اهلل عليه وسلم صالة اجلنازة ىلع
رجل من املسلمني ،ثم قال ما معناه :امهلل إن فالن

بن فالن يف أمانك وحفظك وطلب مغفرتك؛ فثبته
عند سؤال االمتحان يف القرب ،وجنِّه من عذاب انلار،
فإنك ال َّتلف امليعاد ،وأنت أهل احلق ،فامهلل اغفر

هل وارمحه ،إنك كثري املغفرة للسيئات ،وكثري الرمحة
بقبول الطااعت ومضاعفة احلسنات.

 .403جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
رسول اہلل ﷺ ئ اتک مشلمان خص یک ئمار جیارہ رپھائ اور اس می دعا فمائ
جس کا مقہوم ن ہ :اے اہلل! ق الن نں ق الننیے جقط و امان می ہ اورنیی

معفت کا ظلت گار ہ۔ لہٰدا قی می نطور امحان نرو جےھ جائ واےل سوال رپ اےس
تان ت قدم رکھ اور اےس آگ ےک عدات ےس بحات دے ،ئ شک نو وعدہ ج الف
ب
ئہی کڑ تا اور نو جق واال ہ۔ اے اہلل! نرس نو اےس خس دے ،اور اس رپ رجم فما،
نفتیاً نو گیاہون کو ئہت رتادہ معاف کڑئ واال ،اور نکیون کو قیول کڑ ےک اور ائہی
کنی جرید کڑےک ئہت ہی رجمت کڑئ واال ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :واثلة بن األسقع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• يف ذمتك  :يف أمانِك.
• حبل جوارك  :كنف حفظك وطلب مغفرتك.

• فقه فتنة القرب  :احفظه من فتنة القرب وعذاب القرب.
• أهل الوفاء واحلمد  :أهل العطاء والشكر.
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فوائد احلديث:
 .1حرص الرسول – صىل اهلل عليه وسلم – ىلع اختيار ادلعوات اجلامعة خلري أصحابه ،وتعليما ألمته.
 .2إثبات عذاب القرب وفتنته وأنهما حق.
 .3استحباب سؤال اهلل تعاىل يف إاعذة امليت من عذاب القرب وعذاب جهنم.
 .4استحباب اثلناء ىلع اهلل بما هو أهله عند ادلاعء واالبتهال.
 .5يُنسب الرجل يف ادلنيا واآلخرة ألبيه ،وليس ألمه كما زعم بعضهم.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق حممد ميح ادلين صيدا -بريوت سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن
عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد
العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)5022( :
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اےاہلل! می تاتراک جیون اورجتیونےسنیی نریاہ رجاہیا ہون۔

امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

 .404احلديث:

**

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب صىل اهلل
َ
عليه وسلم اكن إذا دخل اخلَالء قال(( :امهلل إين أ ُعوذ
ُُ
ث واخلَبَا ِئث)).
بك من اخلب ِ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر نلا أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -وهو
املترشف خبدمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا
احلديث أدبًا ًّ
نبويا حني قضاء احلاجة ،وهو أنه -صىل
اهلل عليه وسلم -من كرثة حمبته واتلجائه إىل ربه ال
يدع ذكره واالستعانة به ىلع أية حال ،فهو -صىل اهلل

عليه وسلم -إذا أراد دخول املاكن اذلي سيقيض فيه
حاجته استعاذ باهلل ،واتلجأ إيله أن يقيه الشياطني

من ذكور وإناث؛ ألنهم اذلين حياولون يف لك حال أن
ُ
يفسدوا ىلع املسلم أمر دينه وعبادته ،وف ِّرس اخلبث
واخلبائث ً
أيضا بالرش وبانلجاسات .وسبب االستعاذة
أن بيت اخلالء -وهو ما يسميه بعض انلاس
باحلمامات أو دورات املياه -أماكن الشياطني ،وقد

قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن هذه احلشوش
حمترضة ،فإذا دخل أحدكم ،فليقل :امهلل إين أعوذ
بك من اخلبث واخلبائث" رواه ابن ماجه وغريه
وصححه األبلاين ،وهناك سبب آخر وهو أن اإلنسان

حيتاج كشف عورته إذا دخل هذه املواضع ،وقد قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :سرت ما بني اجلن

وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول :بسم اهلل"
رواه ابن ماجه وغريه وصححه األبلاين ً
أيضا.

**

 .404جدنت:

انس نں مالک رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ جت قصائ جاجت یک جگہ
جائ نو فمائ ’’ :اللہم ائ َٔاعُود تک مں الخیُ ُ ِ
ت والخَیَانِ ت‘‘۔ پجمہ’’:اے اہلل!
می تاتراک جیون اور جتیون ےسنیی نریاہ رجاہیا ہون‘‘۔

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

انس نں مالک رضی اہلل عیہ جں کو ننی ﷺ یک جدمت کڑئ کا شف جاضل ئھا اس
جدن ت می ہمارے لی قصائ جاجت ےس می علق اتک نوی ادت نیان کڑ رہ
ہیاوروہ ن ہ کہننی ﷺ ج رو تکہا نیرت ےس ئہترتادہ مخیت کڑئاوراس یک
ئ
آت ﷺ کسی ھی جال می اس کا دکڑ ئہی رجھورئ
رطف رجوع کڑئ اس لی ر
آت ﷺ جت قصائ جاجت
ئےھ اور ن ہی اس ےس مدد مانگیا پک کڑئ۔ جریابحرہ ر
یک جگہ می جائ نو اہلل یک نریاہ ظلت کڑئ اور اس یک جفاطت می آئ ہوئ دعا
آت ﷺ کو جتیت جیون اور جتیون یک ش ےس بحرائ کیو تکہ وہ ہ جال
فمائ کہ وہ ر
درئ ر ہی ہی کہ مشلمان ےک دنں وعیادت می نگار ن ریدا کڑ
می اس تات ےک
ر
ئ
دنں۔ ’الخیت و الخیان ت‘ ےک الفاظ یک نقسی ش اور بحاشتون ےس ھی یک گنی ہ۔
نریاہ ما نگی کا شتت ن ہ کہ نت الح الء جش نعص لوگ ''جمامات'' اور ''دورات
ئ
آت ﷺ کا فمان ہ:
المیاہ'' کا تام ھی د نی ہی ،ن سیاظی یک آماجگاہی ہی۔ ر
"قصائ جاجت یک ان جگہون رپ سیاظی ہوئ ہی جریابحرہ جت ئم می ےس کوئ ان
میداجل ہونووہ نون کےہ :اے اہلل میجتیتجیون اورج تیون ےسنیی نریاہظلت

کڑ تا ہون"۔ اس جدن ت کو انں ماج وعیہ ئ روان ت کیا ہ اور ع الہم الیائ ئ
ض
ئ
اےس خنچ فار دتا ہ۔ اس کا اتک اور شتت ھی ہ اور وہ ن کہ انشان جت اس جگہ
جا تا ہ نو اےس ان رنی شم گاہ کو کھو لی یک رصورت رپئ ہ۔ رسول اہلل ﷺ ئ
فماتا :جت کوئ نت الح الء می جا تا ہ نو "نسم اہلل" کہیا جیات اور ننی آدم یک

شمگاہونےکماتیآر نںجا تا ہ۔انںماجوعیہ ئاس جدن تکوروان تکیا
ئ ض
ہ اور ع الہم الیائ ئ اےس ھی خنچ فار دتا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• إذا دخل  :إذا أراد ادلخول.
• اخلَالء  :املاكن اخلايل املعد لقضاء احلاجة.
• ُ
الله َّم  :يا اهلل.
َ
• أ ُعوذ بك  :أستجري باهلل وأعتصم.
• اخلُبُث  :ذكور الشياطني.
• اخلَبَائِث  :إناث الشياطني.

فوائد احلديث:
 .1استيعاب هذه الرشيعة الغراء جلميع اآلداب انلافعة.
 .2استحباب هذا ادلاعء عند إرادة دخول اخلالء ،يلأمن من الشياطني ورشهم.
 .3بيان لفظ االستعاذة املرشوعة يف ذلك الوقت ،واحلكمة يف هذا اذلكر ما يف حديث زيد بن أرقم عند أصحاب السنن مرفواع" :إن هذه احلشوش
َ
حمترضة ،فإذا دخل أحدكم اخلالء فليقل" احلديث.
ٌ
اتقاء رشهم.
 .4إن من أذى الشياطني أنهم يسبِّبُون اتلنجس تلفسد صالة العبد ،ويف االستعاذة منهم

 .5وجوب اجتناب انلجاسات ،وعمل األسباب املنجية منها ،اكألذاكر ،فقد صح أن عدم اتلحرز من ابلول من أسباب عذاب القرب ،ومما فرس به
اخلبث انلجاسات.
 .6أن مجيع اخللق مفتقرون إىل ربهم يف دفع ما يؤذيهم أو يرضهم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3150( :
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اےاہلل!عیاسنں ائرن عہ کو بحاتدے۔اےاہلل!شلمہ نں ہشام کو بحات
دے۔ اےاہلل!ولید نںولید کو بحاتدے۔ تا اہلل!ئ نسو تانوان
ب
مشلمانون کو بحات خس۔ اےاہلل! قتیلہ مرصیک شخت ن رکڑفما۔ اے اہلل! ان رپ
ج
نوشف علیہ الشالمےکرمائ تسی فخط شایل مشلطفما

امهلل أنج عياش بن أيب ربيعة ،امهلل أنج سلمة

بن هشام ،امهلل أنج الوِلد بن الوِلد ،امهلل أنج
املستضعفني من املؤمنني ،امهلل اشدد وطأتك
ىلع مرض ،امهلل اجعلها سنني كسين يوسف

 .405احلديث:

**

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

انو ہپ ہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ جت ا نی ش کو آجڑی رکعت (
ےک رکوع ) ےس ائھائ نو فمائ " :اے اہلل! عیاس نں ائ رن عہ کو بحات

اآلخرة،
عليه وسلم اكن إذا رفع رأسه من الركعة
ِ
َْ َ
مهلل أَنْج َسلَمةَ
مهلل أن ِج ع َّياش بن أيب ربيعة ،ا َّ
يقول« :ا َّ
ِ
َْ
َْ
َ
بن هشام ،امهلل أن ِج الويلد بن الويلد ،امهلل أن ِج
ْ ْ ََ
املستضعفني من املؤمنني ،امهللَّ اش ُدد َو ْطأتك ىلع
َّ
ُ َ
َّ
انليب
كس ِين يوسف» .وأن
مرض ،امهللَّ اجعلها سنني ِ
َ َ
صىل اهلل عليه وسلم قالِ « :غ َف ُ
ار غفر اهلل هلا ،وأ ْسل ُم
ُّ
ساملها اهلل» قال ابن أيب الزناد عن أبيه :هذا لكه يف

دے۔ اے اہلل! شلمہ نں ہشام کو بحات دے۔ اے اہلل! ولید نں ولید کو بحات
ب
دے۔ تا اہلل! ئ نس و تانوان مشلمانون کو بحات خس۔ اے اہلل! قتیلہ مرص یک
ج
شخت ن رکڑ فما۔ اے اہلل! ان رپ نوشف علیہ الش الم ےک رمائ تسی فخط شایل مشلط
فما۔ " اور ننی ﷺ فمائ " :قتیلہ عفار یک اہلل معفت فمائ اور قتیلہ اشلم کو

اہلل ش المت ر کےھ۔" انں ائ الڑ تاد ا نی والد ےس روان ت کڑئ ہی کہ ن شت صچ
(فج) یک ئمار می کہی ئےھ۔“

الصبح.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رفع َ
انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا َ
ُّ
رأسه من
اكن
َْ
الركعة اآلخرية من صالة الصبح ،يقول« :امهللَّ أن ِج
بن أيب َربيعة ،امهللَّ أَنْج َسلَ َمة َ
َع َّياش َ
بن هشام ،امهلل
ِ
ِ َْ
َْ
أن ِج الويلد بن الويلد ،امهلل أن ِج املستضعفني من
املؤمنني» وهؤالء صحابة داع هلم ُّ
انليب صىل اهلل عليه

وسلم باإلجناء واخلالص من العذاب ،وقد اكنوا
أرسى يف أيدي الكفار بمكة ،وعياش بن أيب ربيعة

هو أخو أيب جهل ألمة حبسه أبو جهل بمكة ،وسلمة
ِّ
بن هشام هو أخو أيب جهل قديم اإلسالم ُعذب يف

سبيل اهلل ومنعوه أن يهاجر ،والويلد بن الويلد هو
أخو خادل بن الويلد ُ
وح ِبس بمكة ثم أفلت منهم .ثم
ْ ْ ََ
يقول صىل اهلل عليه وسلم« :امهللَّ اش ُدد َو ْطأتك ىلع
ُ َ
ُ َ
يوسف» أي :امهلل
كس ِين
مرض ،امهللَّ اجعلها سنني ِ
اشدد عذابك وعقوبتك ىلع كفار قريش وهم من
ِّ
قبيلة مرض ،واجعل عذابك عليهم بأن تسلط عليهم
ً
ً
عظيما سبع سنني أو أكرث ،اكلقحط اذلي
قحطا

 .405جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ص
اوپ ائھائ نو فمائ" :
ننی ﷺ جت چ یک ئمار یک آجڑی رکعت می ا نی ش کو ر
اے اہلل! عیاس نں ائ رن عہ کو بحات دے۔ اے اہلل! شلمہ نں ہشام کو بحات
دے۔ اے اہلل! ولید نں ولید کو بحات دے۔ تا اہلل! ئ نس و تانوان مشلمانون کو
ب
بحات خس۔" ن شت ضحان ہی جں ےک لی ننی ﷺ ئ عدات ےس بحات اور

رجھی کارے یک دعا فمائ۔ ن لوگ مکہ می کفار یک قید می ئےھ۔ عیاس نں ائ رن عہ رضی
اہلل عیہ انو جہل ےک اجیاف ئھائ ئےھ حہی انو جہل ئ مکہ می قید کڑ رکھا ئھا۔ شلمہ نں
ج
ہشام رضی اہلل عیہ انو جہل ےک قیقی ئھائ ئےھ جو ئہت ئہےل اش الم الئ والون می
ےس ئےھ۔ ائہی اہلل ےک را سی می شخت ن کلیف دی گنی اور ہجت کڑئ ےس
روک دتا گیا۔ ولید نں ولید رضی اہلل عیہ ،جالد نں ولید رضی اہلل عیہ ےک ئھائ ئےھ جو مکہ
ج
آت ﷺ فمائ:
می قید ئےھ اور ن عد می ان ےس ر ھوت کڑ ئھاگ آئ۔ ئررھ ر

"اے اہلل! قتیلہ مرص یک شخت ن رکڑ فما۔ اے اہلل! ان رپ نوشف علیہ الش الم ےک
ج
رمائ تسی فخط شایل مشلط فما۔"َ نعنی اے اہلل! فنس ےک کفار رپ جو قتیلہ مرص ش
ے

ہی,انریا عدات اور عفات شخت کڑ دے اور ان رپ ا نی عدات یک ن صورت نیا کہ ان
ئ
رپ شات شال تا اس ےس ھی رتادہ مدت تک نوشف علیہ الش الم ےک رمائ جتشا پا
فخط مشلط کڑ دے۔ ہو شکیا ہ کہ ”الوظأہ“  -جس کا معنی ”تراون ےس روتدتا“ ہ -
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حدث أيام يوسف عليه السالم .هذا وقد تكون

الوطأة –ويه ادلوس بالقدم -صفة من صفات اهلل
ً
بمقتىض هذا احلديث ،ولكننا لم جند أحدا من
السلف الصالح أو علماء املسلمني عدها من صفات

اهلل عز وجل ،فيحمل الوطء ىلع الشدة والعذاب،

ونسبته إىل اهلل تعاىل ألنه فعله وتقديره ،واهلل أعلم.
ار َغ َفر ُ
ثم قال صىل اهلل عليه وسلم« :غ َف ُ
اهلل هلا»
ِ
حيتمل أن يكون داعء هلا باملغفرة ،أو إخبارا بأن اهلل
تعاىل قد غفر هلا ،وكذلك قوهل« :وأَ ْسلَ ُم ساملها ُ
اهلل»
حيتمل أن يكون داعء هلا أن يساملها اهلل تعاىل ،وال

يأمر حبربها ،أو يكون إخبارا بأن اهلل قد ساملها
ُ
ومنع من حربها ،وإنما خ َّصت هاتان القبيلتان
بادلاعء ألن غفارا أسلموا قديما ،وأسلم ساملوا انليب

صىل اهلل عليه وسلم« .قال ابن أيب الزناد عن أبيه:
ُّ
هذا لكه يف الصبح» يعين :أنه روى عن أبيه هذا
احلديث بهذا اإلسناد ،فبني أن ادلاعء املذكور اكن يف

صالة الصبح.

اس جدن ت یک رو ےس اہلل یک صفات می ےس اتک صقت ہو ،لیک ہم ئ شلف
مش
ضالحی اور علمائ لمی می ےس کسی کو ئہی تراتا جس ئ اےس اہلل رع و جل یک
م
ش
صفات می ےس شمار کیا ہو۔ل ٰھدا اےس خنی اور عدات رپ چمول کیا جائ گا۔ اس یک
نشتت اہلل یک رطف یک گنی کیو تکہ ن اشی کا ق عل اور اشی کا مفدر کڑدہ ہ۔ واہلل اعلم۔
ِ عَ َ
اہلل لہا"۔ ہو شکیا ہ کہ ن اس ےک لی
ئررھ ر
آت ﷺ فمائ " :عفَا ُر ف ُ
ئ
معفت یک دعا ہو (نعنی اہلل عفار قتیےل یک معفت کڑے) اور ن ھی احمال ہ کہ
آت ﷺ یکرطفےس) جی ہو کہاہللن عایل ئائہیمعاف کڑدتاہ۔ اشیرطج
( ر
ئ
"و َأ ْش َل ُم شالمہااہلل" ھی ہ کہ ہوشکیا ہ نقتیلہ اشلمےک لی دعا ہو کہاہلل ن عایل ان
ئ
کو ش المت ر کےھ اور ان ےک شائھ جیگ کا جکم ن دے اور ن ھی احمال ہ کہ ن اس

تات یک جی ہو کہ اہلل ئ ائہی ش المت رکھا اور ان ےک شائھ جیگ کڑئ ےس میع
فما دتا ہ۔ نطور جاص ان دو قتیلون یک لی دعا یک گنی کیو تکہ عفار قتیلہ ئہت ئہےل
ض
ئ
اش الم ےل آتا ئھا اور قتیلہ اشلم ئ ننی ﷺ ےس لچ کڑ یل ھی۔ "انں ائ ر تاد ا نی

والد ےسروان ت کڑئ ہوئنیان کڑئہی کہ :نشتصچ یکئمارمی ہو تائھا۔"
نعنی انں ائ ر تاد ئ اس جدن ت کو اس سید ےک شائھ ا نی والد ےس روان ت کیا اور
ئ
وضاجت یک کہ مدکورہ دعا صچ یک ئمار می ہوئ ھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أحاكم ادلاعء
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ِّ
• أنج  :خلص.
• املستضعفني  :اذلين يتضعفهم انلاس ،ويتجربون عليهم يف ادلنيا للفقر ،ورثاثة احلال.

• اشدد وطأتك  :من الوطء ،وهو يف األصل :ادلوس بالقدم ،ومعناه ههنا :خذهم أخذا شديدا.
• ُم َرض  :إشارة إىل قريش ألنهم من أوالد مرض.
• سنني  :مجع َسنة وهو القحط واجلدب.
ُ َ
يوسف  :السبع الشداد اليت أصابهم فيها القحط.
• ِس ِين
َ
• ِغفار  :قبيلة من كنانة.
َ َ
• أ ْسلم  :قبيلة من خزاعة.

فوائد احلديث:
 .1جواز ادلاعء ىلع الكفار باجلوع واجلهد وغريه.
 .2ادلاعء ىلع الظالم باهلالك.
 .3ادلاعء ألرسى املؤمنني بانلجاة من أيدي العدو.
 .4جواز ادلاعء يف صالة الفريضة بما ليس يف القرآن.
 .5ادلاعء للمؤمنني باملغفرة.
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 .6ادلاعء بما يشتق من االسم.

 .7جواز إضافة الوطأة إىل اهلل تعاىل ىلع ما جاء يف انلص.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن
حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن – الرياض .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش:
مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين
العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .إبطال اتلأويالت ألخبار الصفات ،للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء،
املحقق  :حممد بن محد احلمود انلجدي ،انلارش :دار إيالف ادلويلة – الكويت .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)8297( :
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انوہپہےسروانتہ کہرسول اہلل(ﷺ) جت (آعار)ئمارےک لی تکتی
کہی،نوفاءت کڑئےس ئہےل کچرھدپ شکوتفمائ۔ میئرعص کیا:

آت رپفتان!نجو تکتی اور
ات ر
اےاہللےکرسول!(ﷺ) میے مان ت ر
آت کیا کہی
آتیکجاموشیہ( ،اسےکدوران می ) ر
فاءتےکدرمیان ر
ل
ل
آت(ﷺ)ئفماتا’’:می کہیا ہون:ا ھم تاعدتتنیوتی جظاتای کما
امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني ہی؟ ر
ل
تاعدت تی المشقوالمرعتا ل ہمنقنی مں جظاتای کما نقی الیوت االنص مں
املرشق واملغرب ،امهلل نقين من خطاياي كما
لی
لل ع
ينىق اثلوب األبيض من اَلنس ،امهلل اغسلين الدنس ،ا ھم ا شلنی مں جظاتای تا لچوالماءوالید"۔پجمہ:اےاہلل!میے
من خطاياي باثللج واملاء والربد
اور میے گیاہونےکدرمیاناسرطجدوریدالدے ،جسرطج نوئ
م
مشق اور مرعتےکدرمیاندوریدایلہ۔ اےاہلل! چےھ میےگیاہون
ک
ےس اسرطج تراکضاف کڑدے،جسرطج شقید ک ریا میل خ ریلےسضاف کیا
م
جا تاہ۔ اےاہلل! چےھ میے گیاہون کودھودے،پفےک شائھ،ترائ
ےکشائھ اور اولونےکشائھ‘‘۔

 .406احلديث:

**

انو ہپہ ےس روان ت ہ کہ رسو ل اہلل (ﷺ) جت (آعار )ئمار ےک لی تکتی
کہی ،نو فاءات کڑئ ےس ئہےل کچرھ دپ شکوت فمائ۔ می ئرعص کیا :اے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -
َ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -إذا ك َّرب يف الصالةَ ،سكت ُهنَ َّية

قبل أن يقرأ ،فقلت :يا رسول اهلل بأيب أنت ِّ
وأِم
ِ
َ ََْ َ ُ ُ َ َ
ك بني َّ
اتلكبري وال ِقراءة ،ما تقول؟ قال
أرأيت سكوت
ّ
َ َ ْ
ََْ َ
ْ
"أقول :الل ُهم بَا ِعد َبي ِين وبني خطاياي كما باعدت
بني َ
الم ْرشق وال ِمغرب ،اللَّهم َن ِّق َ
ين من خطاياي كما
ِ
ِ
ْ ْ
َّ
َّ َ
ُ َّ
ادلنس ،اللهم اغ ِسل ِين من
ينَىق اثلوب األبيض من
َخ َطاياي باثلَّلج واملاء َ
والربد".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -إذا ك َّرب يف الصالة" يعين :إذا أىت انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -بتكبرية اإلحرام ،ويه ركن ال تنعقد
َ َ
"سكت ُهنَ َّية قبل أن يقرأ" يعين :بعد
الصالة إال بها؛

 .406جدنت:

**

آت رپ فتان! ن جو تکتی اور فاءت ےک
ات ر
اہلل ےک رسول( ،ﷺ) میے مان ت ر
آت
آت کیا کہی ہی؟ ر
آت یک جاموشی ہ (اس ےک دوران می ) ر
درمیان ر
لل
ت
(ﷺ) ئ فماتا’’:می کہیا ہون:ا ھم تاعد تنی وتی جظاتای کما تاعدت تی
لل
ل
المشق والمرعت ،ا ل ہم نقنی مں جظاتای کما نقی الیوت االنص مں الدنس ،ا ھم
لی
ع
ا شلنی مں جظاتای تا لچ والماء والید"۔ پجمہ :اے اہلل! میے اور میے
گیاہون ےک درمیان اس رطج دوری دال دے ،جس رطج نوئ مشق اور مرعت
م
ےک درمیان دوری دایل ہ۔ اے اہلل! چےھ میے گیاہون ےس اس رطج تراک
ک
م
ضاف کڑ دے ،جس رطج شقید ک ریا میل خ ریل ےس ضاف کیا جا تا ہ ،اے اہلل! چےھ
میے گیاہون کودھودے ،پف ےک شائھ ،ترائ ےکشائھ اور اولون ےک شائھ‘‘۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم( :رسول اہللﷺ جت ئمار ےک لی تکتی کہی) نعنی جت تکتی
بجئمہ ےک در نےع ئمار شوع کڑئ۔ ن ئمار کا رکں ہ۔ اس ےک نعی ئ مار ئہی
ہوئ۔ " َشک َت ہُت َی َہ قیل أن نف ٔا" (فاءت کڑئ ےس ئہےل کچرھ دپ جاموس ر ہی۔)
نعنی تکتی بجئمہ ےک ن عد سور ٔہ قابحہ یک فاءت ےس ئہےل ئھوری دپ شکوت کڑئ۔
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أن يُ ِّ
كرب تكبرية اإلحرام :يسكت سكوتًا ً
يسريا قبل
أن يقرأ فاحتة الكتاب" .فقلت :يا رسول اهلل بِأيب أنت
ً
وأِم" أي :أفديك بأيب ِّ
ِّ
وأِم وأجعلهما فداءك فضال
َ ََْ َ ُ ُ َ َ
ك بَ ْني َّ
اتلكبري وال ِقراءة،
عن غريهما" .أرأيت سكوت
َ
ُ
ما تقول؟" يعين :أخربين عن سكوتك بني تكبرية

اإلحرام وال ِقراءة ما تقول؟ "قال :أقول ":يعين :أقول
ّ
ََْ َ
ْ
ني خطاياي
داعء االستفتاح وهو" .الل ُهم بَا ِعد َبي ِين وب
َ ْ
َ َ ْ
رشق واملغرب" واملعىن :أن انليب
كما باعدت بني الم ِ
َْ
صىل اهلل عليه وسلم -سأل َّوبني
ربه أن يُباعد بينه
َْ
َْ َ ْ
والمغ ِرب ،واملراد بهذه
رشق
خطاياه؛ كما باعد بني الم ِ
ُ
المبَاعدة :إما حمو اخلطايا السابقة ،وترك املؤاخذة بها،
وإما املنع من الوقوع فيها ،وال ِعصمة منها ،بالنسبة
َْ
َْ َ ْ
ُ
والمغ ِرب هو
رشق
لآلتية .واتلعبري بالمباعدة بني الم ِ
اغية ما يُبالغ فيه انلاس ،فانلاس يبالغون يف الشيئني

املتباعدين إما بما بني السماء واألرض ،وإما بما بني
ُ َّ
املرشق واملغرب" .اللَّهم َن ِّق َ
ين من خطاياي كما ينَىق
ِ
َّ َ
ادلنس" يعين :أزل عين اخلطايا،
اثلوب األبيض من
ُ
واحمها عين كما يغسل اثلوب األبيض إذا أصابه
ُ
َّ
ادلنس فريجع أبيض ،وإنما خ َّص اثلوب األبيض
ِّ
َّ
ألن َ
الو َسخ يَظهر فيه ،زيادة ىلع ما يظهر يف
باذلكر؛
ْ ْ
َّ
َ
َسائر األلوان" .اللهم اغ ِسل ِين من خ َطاياي باثلَّلج
ُّ
واملاء َ
والربد" ملا اكنت اذلنوب هلا حرارة وحرقة يف
ُ
القلب ،ويه سبب حلرارة َ
العذابَ ،
ناسب أن تغسل

ويطفئ حرارتها ،وهو اثلَّلج واملاء َ
بما يربدها ُ
والربد.
فهذا داعء يف اغية ُ
المناسبة يف هذا املقام الرشيف،

موقف املناجاة ،ألن املصىل يتوجه إىل اهلل تعاىل يف أن
ً
يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا ال حيصل معه
ً
َْ
َ ْ
َْ
والمغ ِرب أبدا ،وأن
رشق
لقاء ،كما ال لقاء بني الم ِ
يزيل عنه اذلنوب واخلطايا ُ
وينقيه منها ،كما يزال
ُ
َ
الو َسخ من اثلوب األبيض اذلي يظهر أثر الغسل فيه،
وأن يَغسله من خطاياه ُ
وي َ ِّ
ربد ِلهيبها وحرها بهذه
ُْ
َ
والربد ،وهذه
المن ِقيات ابلاردة :املاء ،واثللج،
تشبيهات يف اغية املطابقة.

ِ
"قفلت :تا رسول اہلل تِأئ أن ت وأمی" (می ئ کہا :اے اہلل ےک رسول! میے
ن
آت رپ فتان کڑ تا ہون ،رج
ات کو ر
آت رپ فتان ہون!) عنی می ا نی مان ت ر
ات ر
مان ت ر
جائ کہ دوشے لوگ۔ " َأ َرأَن ش
ک تَ ْی ا َلیکتی وال ِفاءہ ،ما نفول؟" ( تکتی
ْ َ
ت ُکُو َت َ
آت کیا رپ ھی ہی؟) نعنی
آت یک جو جاموشی ہ ،اس می ر
اور فاءت ےک درمیان ر
م
ت
آت جاموشی یکجال ت میکیا رپ ھی
چےھ نیا تی کہ فاءت اور کتی بجئمہےک دوران ر
ہی؟ "قال :أقول( ":فماتا:می رپھیا ہون) نعنی می دعائ اشتقیاج رپھیا ہون جو
للہ ِ تتْنِ ت
ی جَظاتای کماتَاعَ ْدت تی الم َ ْشِق وال ِمرعت" (اے اہلل!
کہ ن ہ" :ا ُم تَاعد َ ی و َ ْ َ
میے اور میے گیاہون ےک درمیان اس رطج دوری دال دے ،جس رطج نو
ئ مشق اور مرعت ےک درمیان دوری دایل ہ) اس ےک معنی ن ہی کہ ننی کڑئم
ﷺ ا نی رت ےس ن سوال کڑ رہ ہی کہ ان ےک اور ان ےک گیاہون ےک
ج
درمیان اننی دوری ن ریدا کڑ دی جائ ،تنی دوری مشق و مرعت ےک درمیان ترائ
جائ ہ۔ اس دوری ےس رماد تا نو ن ہ کہ شانفہ جظا تی معاف کڑ دی جا تی اور
ان رپ کسی قسم کا مؤاجدہ ن کیا جائ تا ئررھ ن ہ کہ آئ واےل دنون می پانون می
وا قع ہوئ ےسروکدتاجائ اور پانونکواجتیار کڑئ ےس بحرالیاجائ۔مشق
مرعت یک دوری یک ن ن عتی لوگون می تراتا جائ واال انہا درچ کا میالعہ ہ؛ کیون کہ
جت لوگ دو جریون ےک درمیان دوری می میالعہ ن ریدا کڑتا رجا ہی ہی ،نو اس وق ت
رمی و آشمان ےک دوران یک دوری تا ئررھ مشق ومرعت یک دوری کو اشت عمال کڑئ
ل َِ ِ
م
ہی۔ "ا َلہم نقن َی مں جظاتای کما ُن َق َی الی ُوت االٔنص مں ال َدنَس" (اے اہلل ! چےھ
ک
میے گیاہون ےس اس رطج تراک ضاف کڑ دے ،جس رطج شقید ک ریا میل خ ریل
م
ےس ضاف کیا جا تا ہ۔) نعنی میے گیاہون کو را تل کڑ ےک اور میا کڑ چےھ اشی
ک
رطج ضاف سرھا کڑدے ،جتش میل خ ریل واےل شقید ک ریے کو دھوکڑ شقید کڑ دتا جا تا

ہ۔ ئہان شقید ک ریے کو نطور جاص اس لی نیان کیا گیا ہ؛ کیون کہ دنگڑ رنگون
ل عْ ِ ِ
یک ن نشتت شقید ک ریے رپ داع رتادہ ئ ماتان نظ آ تا ہ۔ "ا َلہم ا شلْنی مں َجظَاتای
م
َلی
تا لچ والماء وال َید" (اے اہلل ! چےھ میے گیاہون ےس تراک کڑ دے پف ےک
در نےع ،ترائ ےک در نےع اور اولون ےک در نےع) ج رون کہ دل می گیاہون یک جڑارت
ت
اور جل ہوئ ہ اور ن عدات یک جڑارت کا شتت تنی ہ۔ اس لی میاشت ئھا کہ
اےس کسی انسی جری ےس دھوتا جا تا ،جو اےس ئھیدک ئرہنحرائ اور اس یک جڑارت کو کم
کڑے۔وہ ن کام پف ،ترائ اور اوےل ےس ہو شکیا ہ۔ ن دعا اس مفام ےک لی

جد درج میاشت ہ۔ ن میاجات یک جگہ ہ۔ میاجات ےک اعتیار ےس انہائ
عایل اس
عایل یک رطف اس رطج میوج ہو جائ کہ اہلل ن ٰ
میاشت ہ تاکہ ئماری اہلل ن ٰ

ےک گیاہون کو میا دنں اور اس ےک اور گیاہون ےک درمیان اننی دور ن ریدا کڑ دنں کہ
ان کا آنرس می م م
ج
الت تاممک ہ۔اس
الت مک ن رہ تش مشق و مرعت کا م ر
ر
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ےسگیاہاورجظا تی را تل ہوجا تیاور اسرطج ےسوہ انےستراک ضاف ہوجائ
جتش شقید ک ریے ےس دھوئ ےک ن عد داع حم ہو جا تا ہ ۔اس ےک گیاہون کو دھو
دے اور اس ےک ش علون اور جڑارت کو ان ئھیدی جریون ےس ئھیدا کڑ دے جتشا کہ
ترائ،اوےل اور پف ہ۔ان نشتنہات کا مظانقت ےک شائھ گرہا ن علق ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ َ َّ َ ْ َ
لطيفة.
• هنية  :سكتة ِ
ُّ
َ
َ ِّ
• نق ِين  :إزالة اذلنوب ،وحمو أثرها.
ادلنَس  :هو َّ
• َّ
ادل َرن َ
والو َسخ.
• ََ
الربد  :بفتح ابلاء والراء هو حب الغمام.

فوائد احلديث:

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

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

 .11جواز فِداء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باألبوين؛ إلقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك ،ويؤخذ منه :جواز فداء غري انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -إذا اكن أهال ذللك.
ُّ
ْ
ُ
اذلنوب هلا حرارة ،ويه سبب حلرارة َ
العذابَ ،
األد َواء تداوى بضدها؛ لقوهل" :باملاء واثلَّلج َ
ناسب أن تغسل بما يُربدها
والربد" فلما اكنت
 .12أن
َ
ُ
َّ
ويطفئ حرارتها ،وهو اثللج واملاء والربد.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إحاكم اإلحاكم رشح
عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد ،انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .الرشح
املمتع ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1428 - 1422 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد اهلل
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بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة:
العارشة1426 ،ه 2006 -م.

الرقم املوحد)10904( :
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اےاہلل،اے لوگونےک رپوردگار ،اے رپنشائ کودورکڑئواےل!نوشفا
عظافما ،نو ہیشفا د نیواالہ،نیے سوا کوئ شفاد نیواال ئہیہ ،انسی

ْ
ْ َ
امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اش يف أنت
َ ً َ َُ ُ َ ً
َّ
َ َ َ َّ ْ َ
ايف إيال أنت ،يشفاء ال يغادير سقما
الش يايف ،ال ش ي

 .407احلديث:

شفا جو بماری کو تافن رجھورے۔

**

عن أنس -ريض اهلل عنه -أنه َق َال ثلابت رمحه ُ
اهلل:
ِ ِ ٍ
َ ْ َ ْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟
أر ِقيك بِ ُرقيَ ِة
أال
رسول ا ِ
ِ
َّ
ْ
َّ
ُ
ُ
َ
قال :بىل ،قال« :الله َّم َرب َّ
اس ،مذ ِهب َ
أس،
ابل ِ
انل ِ
َ َ َ َّ
ْ
ْ َ َّ
َ ً َ َُ
ال أنْ َ
اء ال يغا ِد ُر
تِ ،شف
ت الش ِايف ،ال ش ِايف ِإ
اش ِف أن
ً
َسقما».

انس  -رضی اہلل عیہ  -ےس رموی ہ کہ ائھون ئ تان ت رجمہ اہلل کو کہا :کیا می
ئمہی رسول اہلل ﷺ کا دم ن شکھا دون؟ ائہون ئ جوات دتا کہ کیون ئہی۔ انس -
رضی اہلل عیہ  -ئ فماتا کہ (وہ ن ہ)« :ال َلہ َُم َر َ َ
ت الیأسِ  ،اشْ ِ
ف
ت الیاسِ  ،مُدْہ ِ َ َ
أن ْت ال َش ِاف ،ال َش ِ ِ
ْتِ ،شفَاءً ال َن ُعَاد ِ ُر َشقماً» .پجمہ:اے اہلل ،اے لوگون ےک
َاف اال َأن َ
َ
َ
رپوردگار ،اے رپنشائ کو دورکڑئ واےل! نو شفا عظا فما ،نو ہی شفا د نی واال ہ،
نیے سوا کوئ شفا د نی واال ئہی ہ ،انسی شفا جو بماری کوتاف ن رجھورے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

أن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -داع ثابتا ابلناين
وقال هل أال أرقيك برقية انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

 ،فاكن يدعو ربه للمريض أن يذهب عنه املرض
ٌ
وشدته وأمله وأن َيعل شفاء ال يأيت بعده مرض ،وقد

أمجع العلماء ىلع جواز الرىق عند اجتماع ثالثة
ّ
رشوط-1 :أن يكون بكالم اَّلل -تعاىل -أو بأسمائه
أو بصفاته-2 .وأن يكون باللسان العريب أو بما
يعرف معناه من غريه ،ويستحب أن تكون باأللفاظ

الواردة يف األحاديث-3 .أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر
ّ
بذاتها بل بتقدير اَّلل -تعاىل.-

 .407جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انس نں مالک  -رضی اہلل عیہ  -ئ تان ت التیائ رجمہ اہلل کو ت التا اور ان ےس نروجرھا کہ
ئ
آت ﷺا نی رت
کیامی مہیوہدم ن شکھادونجوننیﷺکیا کڑئ ئےھ؟۔ ر
ش
ےس رمنص ےک لی ن دعا کیا کڑئ ئےھ کہ وہ اس ےس رمص یک شدت ،اس یک خنی
اور ن کلیف کو دور کڑدے اور انسی شفا دے دے جس ےک ن عد ئررھ ےس رمص لوت کڑ
ن آئ۔ علماء کا دَ ْم ےک جاپ ہوئ رپ انفاق ہ نشطیکہ تی شانط ترائ جا تی:
1۔ ن ک الم اہلل تا اس ےک اشماء و صفات ےک شائھ ہوتا رجا ہی۔ 2۔ ن رعئ رتان
ش
می ہواوراسکامعنی مچھمیآئواال ہو۔مسنخت نہ کہ ن ان الفاظےک شائھ ہو

جو اجادن ت می آئ ہی۔ 3۔ اس تات کا عقیدہ رکھیا کہ دَ ْم می تدات جود کوئ تانی
ئہی تلکہ اس می تانی اہلل یک رطفےس آئ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية > أحاكم الرقية
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الرقية  :اللكمات اليت تقال ملعاجلة املريض
• ابلأس  :الشدة.
َّ َ
السقم هو املرض.
• سقما :

فوائد احلديث:
 .1جواز الرقية من لك اآلالم.
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 .2عيادة املريض من حقوق أهل اإلسالم ىلع بعضهم ,ويه أحق يف األهل من غريهم.

 .3اتلداوي وتعايط األسباب ال يقدح يف اتلولك بل هو حق اتلولك ,لكن ينبيغ أن يكون تعلق املرء بربه ال باألشياء املادية.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د.
ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ه.
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جو جری اسکو ئہیدیگنی ،اسکا جھوتموت اظہار کڑئواال،جھوتےکدو
ک ریے ئہتیواےلیکرطجہ

املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور

 .408احلديث:

**

عن أسماء -ريض اهلل عنها :-أن امرأة قالت :يا رسول
رض ًة فهل يلع ُجناح إن َّ
تشب ْع ُ
اهلل ،إن يل َ َّ
ت من زويج

 .408جدنت:

غري اذلي يعطيين؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ َ َ ِّ ُ
ََْ ُ
ُ َ
ور».
« :المتشبع بما لم يعط الكبس ثويب ز ٍ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قالت امرأة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-إن هلا

**

زوجة أخرى مع زوجها ،وحتب أن تقول :إن زويج

أعطاين كذا وأعطاين كذا ويه اكذبة ،لكن تريد أن
تغيظ رضتها ،فهل عليها يف ذلك إثم؟ فأخرب انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن املزتين بما ليس عنده

يتكرث بذلك ،فهو صاحب زور وكذب.

اشماء رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ اتک عورت ئ کہا :اے اہلل ےک رسول!
م
میی اتک سوکں ہ ،نو کیا مچھ رپ گیاہ ہو گا اگڑ می (اس رپ) ن ظاہ کڑون کہ چےھ جاوتد
م
یک رطف ےس جوت مل راہ ہ جت کہ وہ چےھ جرینں ئہی دنیا؟ نو ننی ضیل اہلل علیہ و
شلم ئ فماتا‘‘ :جو جری اس کو ئہی دی گنی ،اس کا جھوت موت اظہار کڑئ واال،
جھوت ےک دو ک ریے ئہتی واےل یک رطج ہ۔’’

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اتک عورت ئ ننی ضیل اہلل علیہ وشلم ےس رعص کیا کہ :اس یک اتک سوکں ہ،
م
اور وہ رجاہنی ہ کہ ا نی سوکں ےس کےہ :میے سوہ ئ چےھ ق الن ق الن جرینں

دی ہی جاال تکہ وہ ان رنی تات می جھوئ ہ ،لیک اس ےس ان رنی سوکں کو ن کلیف دے
کڑ عصہ دالتا رجاہنی ہ ،نو کیا اس عمل یک وج ےس اس رپ کوئ گیاہ ہ؟ نو ننیضیل اہلل
علیہوشلمئنی التا کہ:جسےکتراسکوئجریئہیہاوروہ اےس پھاجرڑھا کڑنیان
کڑے نو وہ جھوئھا اور دروع گو ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > تعدد الزوجات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املتشبع  :هو اذلي يظهر الشبع وليس بشبعان ،واملراد أنه يظهر أنه حصلت هل فضيلة ويه لم حتصل.
• ثويب زور  :أي اذلي يزور ىلع انلاس ،بأن يظهر بهيئة خادعة يلغرت به انلاس.
• رضة  :بفتح الضاد ،ومعناها امرأة الزوج.
• جناح  :إثم.

فوائد احلديث:
 .1تظاهر اإلنسان بما ليس فيه َيعله من الكذابني املزورين.
 .2احلض ىلع موافقة الظاهر للباطن ما أمكن.
املصادر واملراجع:

1-رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م-2 .صحيح مسلم ،بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث

العريب/بريوت-3 .صحيح ابلخاري ،برتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق-4 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،دار الكتاب العريب/بريوت.
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-5نزهة املتقني رشح رياض الصاحني ،رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط1987 1.م-6 .كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العليم
كنوز دار إشبيليا ،الرياض.ط2009 .1م.
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مودِن ادانکارتادہ جفدارہ اور امام تکتی کہالئ کارتادہ جق رکھیاہ۔

املؤذن أملك باألذان ،واإلمام أملك باإلقامة

 .409احلديث:

**

ً
عن يلع -ريض اهلل عنه -مرفواع« :املؤذن أملك

عیل رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا” :مودن ادان کا
رتادہ جفدار ہ اور امام تکتی کہ الئ کا رتادہ جق رکھیا ہ‘‘۔

باألذان ،واإلمام أملك باإلقامة».

درجة احلديث:

ً
صحيح موقوفا ىلع يلع -ريض

**

جدنت کا درج:

اهلل عنه-

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن املؤذن أحق باألذان ،وأن

اإلمام أحق باإلقامة.

 .409جدنت:

**

اجمایل معنی:

جدن ت اس تات یک وضاجت کڑئ ہ کہ مؤدن ادان کا رتادہ اسخفاق رکھیا ہ اور
مس
امام تکتی کہ الئ ےک می علق رتادہ نخق ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وابليهيق.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• املؤذن أملك األذان  :أي :إن أمره موكول إيله ،فكأنه مالك هل؛ ألنه أمني ىلع الوقت.
• واإلمام أملك باإلقامة  :أي :إن أمرها موكول إيله ،فكأنه مالك هلا؛ ألن الصالة ال تقام إال بأمره.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع أن املؤذن أملك باألذان ،بمعىن :أن ابتداء األذان موكول إيله؛ ألنه أمني ىلع الوقت ،فمراقبته منوطة به.
 .2اإلمام أملك باإلقامة ،بمعىن :أنه أحق بها ،فال يقيم املؤذن إال بإشارته ،فاألمر موكول إيله ،فهو اذلي يتحرى وقت اإلقامة ،وينظر يف حال
ً
اجلماعة ،فيقدم إن رأى اتلقديم ،ويؤخر إن رأى اتلأخري ،مرااعة للمصلحة الرشعية يف ذلك.

املصادر واملراجع:

مصنف ابن أيب شيبة ،والصواب :الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة ،املحقق :كمال يوسف احلوت .انلارش :مكتبة الرشد –
الرياض .الطبعة :األوىل .1409 ،سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة – 1414 ،
 ،1994حتقيق :حممد عبد القادر عطا .مصنف عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين ،املكتب اإلسالِم – بريوت ،الطبعة اثلانية ،
 ،1403حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،
مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،
الرياض .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،تأيلف ،حممد نارص ادلين األبلاين ،ط :دار املعارف.
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الوتر حق ،فمن شاء أوتر بسبع ،ومن شاء أوتر

وپ جقہ؛جو رجاہ شات رپھےل ،جو رجاہ ترا برچ رپھےل،جو رجاہ تی رپھ
ےل اور جو رجاہ اتک رپھےل۔

خبمس ،ومن شاء أوتر بثًلث ،ومن شاء أوتر
بواحدة

 .410احلديث:

**

انو انوت انصاری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ضیل اہلل علیہ وشلمئ فماتا:
’’وپ جق ہ؛ جو رجاہ شات رپھ ےل ،جو رجاہ ترا برچ رپھ ےل ،جو رجاہ تی رپھ

عن أيب أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه -أن انليب -
َْ
أوتر
الوتر َحق ،فمن شاء
صىل اهلل عليه وسلم -قالِ « :
َْ
َْ
ْ
أوتر خبمس ،ومن شاء أوتر بثالث،
بِسب ٍع ،ومن شاء
َْ
أوتر بواحدة».
ومن شاء

ےل اور جو رجاہ اتک رپھ ےل۔"
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

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

الوجوب ،واملراد به هنا األول :تأكد مرشوعيته؛ لورود
األدلة الرصحية َّ
ادلالة ىلع عدم وجوبه .منها  :ما رواه

الشيخان من حديث طلحة بن عبيد اهلل قال جاء

رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من أهل
َ
جند احلديث ،وفيه فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم( :-مخس صلوات يف ايلوم والليلة) قال" :هل
َّ
يلع غريها" قال( :ال إال أن تطوع) فلو اكن واجبا
َ
ذلكره مع الصلوات اخلمس .ومنها :قوهل -صىل اهلل
َ
عليه وسلم( :-مخس صلوات كتبهن اهلل ىلع ال ِعباد،
ْ َْ َ
اس ِتخفافا حبقهن،
فمن جاء بِهن لم يُ َضيِّع ِمنهن شيئا؛
َّ
اكن هل عند اهلل عهد أن يُدخله اجلَنة .)..ومن األدلة
ىلع عدم وجوبه :ما رواه الشيخان من حديث بن

عباس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم" :-بعث معاذا إىل ايلمن احلديث" وفيه:

"فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف
ْ
ايلوم والليلة" وهذا من أح َسن ما يُستدل به؛ ألن
ْ
َبعث معاذ اكن قبل وفاته -صىل اهلل عليه وسلم-

بيسري .ومن األدلة أيضا عن يلع -ريض اهلل عنه:-
(الوتر ليس حبتم .)..وىلع هذا يكون ُ
المراد ،بقوهل:
ِ
ِ
َ
ٌّ
ُ
"حق" زيادة يف تأكيده وفضيلته ،وأنه سنة مؤكدة
َْ
َْ
أوتر
أوتر بِسبْ ٍع ،ومن شاء
وذلك َحق" .فمن شاء

 .410جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم" :الوِپ ج ٌَق"۔ الخ َُق :نوت ےک معنی می آ تا ہ۔ نعنی شتت ےس
ئ
تان ت ہ۔ اس می تک گون تاکید ہ۔ ن وجوت ےک معنی می ھی آ تا ہ۔
لیک ئہان رماد ئرہ ال معنی ہ۔ نعنی ن شتت مؤکدہ ہ۔ کیون کہ ئہت شارے واضچ
دال تل اس ےک عدم وجوت رپ دالل ت کڑئ ہی۔ ان می ےس اتک روان ت ظلحہ نں
ش
عتیداہلل یک ہ ،جش سحی ئ روان ت کیا ہ۔ وہ کہی ہی :اتک خص اہل بحد می

آتﷺ ئ فماتا:
ےس رسول اہلل ﷺےک تراس آتاـ ـ ـ اس جدن ت می ہ کہ ر
ج
( مس ضلوات ف الیوم واللیلہ) کہ دن اور رات می ترا برچ ئمارنں ہی۔ اس ئ نروجرھا
ئ م
آت ئ فماتا" :ئہی! اال ن کہ
کہ کیا ان ےک ع الوہ ھی چھ رپ کوئ ئمار فص ہ؟ نو ر
نو نفل رپےھ۔" جریابحرہ اگڑ ن واجت ہو تا ،نو اےس ترا برچ ئمارون ےک شائھ نیان کیا
عایل ئ نیدون رپ ترا برچ ئمارنں فص یک ہی،
جا تا۔ نی ر
آتﷺ ئ فماتا" :اہلل ن ٰ
ش
ش
جو خص اس جال ت می آئ گا کہ اس ئ ان ےک جق کو ہلکا مچھ کڑضا نع ئہی کیا ہو
عایل ےک اہن اس ےک لی عہد ہ کہ اےس جیت می داجل کڑے گا۔" اس
گا ،اہلل ن ٰ
م
ےک عدم وجوت ےک دال تل می ےس بحاری و شلم می موجود عیداہلل نں عیاس رضی
ئ
اہللعیہ ےسرمویوہروان ت ھی ہ،جسمیہ کہرسول اہللﷺ ئ معادنں
ئ
ئ
جی
عایل ئ
ل رضی اہلل عیہ کو مں یک رطف ھنحا ،اس می ہ" :ان کو ن نیا ٔو کہ اہلل ن ٰ
دن اور رات می ان رپ ترا برچ ئمارنں فص یک ہی۔" ن شت ےس ئہی دال تل می ےس
ئھن عم
جی
آت یک وقات ےس کچرھ ہی
ہ؛ کیون کہ معاد نں ل رضی اہلل عیہ کو ی خی کا ل ر
ئ
دنون ئہےل کا ئھا۔ اس یک اتک دلیل عیل رضی اہلل عیہ ےس رموی ن روان ت ھی ہ:
ِب
(الوِپ لتس خنم) کہ وپ الرمی ئہی ہ۔ اس رطج ئہان ’جق‘ ےس رماد وپ یک تاکید اور
قصیلت کو دو جرید کڑتا اور ن نیاتا ہ کہ ن شتت مؤکدہ ہ۔ ئہی تات درشت ہ۔
نِ
بچ
"فمں شاء أ ْو َپ شت ْ ٍّع ومں شاء أ ْو َپ مس"۔ جو رجاہ شات وپ رپےھ اور جو رجاہ
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خبمس" .يعين :يصيل ركعتني ركعتني ،ثم يوتر

بواحدة ،وهذا هو األصل؛ لقوهل -صىل اهلل عليه
ْ
ْ
وسلم( :-صالة الليل مث َىن مث َىن) متفق عليه.
وحيتمل أن يَرسدها َرسدا وال َيلس إال يف الركعة

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

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

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها ": -ويوتر خبمس ،ال
َْ
أوتر بثالث".
آخرهن"" .ومن شاء
يقعد بينهن إال يف ِ
يعين :يصيل ركعتني ثم يُسلم ،ثم يصيل ركعة واحدة؛
ْ
لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-صالة الليل مث َىن
ْ
مث َىن) ،متفق عليه .وحيتمل أن يكون املرادَ :رسدها،
ً
أي :يصيل ثالثا رسدا ال َيلس إال يف الركعة األخرية،
وقد ثبت ذلك عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من

حديث أيب بن كعب قال" :اكن رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األىلع ،ويف
الركعة اثلانية بقل يا أيها الاكفرون ،ويف اثلاثلة بقل
ُ ِّ
آخرهن" .رواه النسايئ.
هو اهلل أحد ،وال يسلم إال يف ِ
وعن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم" :-اكن ال يُسلم يف ركعيت الوتر" رواه
النسايئ .قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهللَ" :-يوز

الوتر بثالث ،وَيوز خبمس ،وَيوز بسبع ،وَيوز

بتسع ،فإن أوتر بثالث فله صفتان لكتاهما مرشوعة:

الصفة األوىل :أن يرسد اثلالث بتشهد واحد .الصفة

اثلانية :أن يسلم من ركعتني ،ثم يوتر بواحدة".
واألفضل أن يُسلم من لك ركعتني ،ثم يصيل واحدة

توتر هل ما قد صىل؛ ألن فيه زيادة عمل ،وهو األكرث
َْ
أوتر
من فعله -صىل اهلل عليه وسلم" .-ومن شاء
َ
بواحدة" .يعين :ركعة مفردة ال يتقدمها شفع.

ترا برچ۔ نعنی دو دو رکعیی رپےھ اور ئررھ اتک رکعت رپھ کڑ ائھی ظاق نیاےل۔ ئہی
ل م م
اضل ہ۔ کیون کہ رسول اہلل ﷺ کا فمان ہ( :ض الہ ا لیل تْنَی تْنَی) کہ رات یک
ئ
ئمار دو دو رکعت ہ۔ میفق علیہ۔ اس می ن احمال ھی ہ کہ وہ شاری رکعیی
ئ
تت
مش لش
آت
ل رپھیا جائ اور رصف آجڑی رکعت ہی می نےھ۔ ن ھی جاپ ہ۔ ن ر
ئ
ےک ق عل ےس ھی تان ت ہ۔ جتشا کہ مسید اجدم می ام شلمہ رضی اہلل عہا ےس روان
ئ
ئ
آت شات وپ ھی رپ ھی ئےھ اور ترا برچ ھی ،لیک ان ےک
ہ۔ وہ فمائ ہی " :ر
درمیان ش الم تا ک الم ےک در نےع قاضلہ ئہی کڑئ ئےھ۔" اور انو دا ٔود می عانش
آت ترا برچ وپ رپ ھی ئےھ اور درمیان می ئہی
رضی اہلل عہا ےس رموی ہ " :ر
ت
ت
یتنھی ،تلکہ آجڑ می یتنھی ئےھ۔ "ومں شاء أ ْو َپ نی الت"۔ نعنی دو رکعت رپھ کڑ ش الم
ئرھی دے اور ئررھ اتک رکعت رپھ ےل؛ کیون کہ رسول اہلل ﷺ کا ارشاد ہ( :ض الہ
ئ
ل م م
ا لیل تْنَی تْنَی) میفق علیہ۔ نعنی رات یک ئمار دو دو رکعت ہ۔ ن ھی احمال ہ کہ
اس ےس رماد لگا تار رپھیا ہ۔ نعنی لگا تار تی رکعیی رپےھ اور رصف آجڑی
ت
ئ
رکعت می تنےھ۔ ن ھی رسول اہلل ﷺ ےس تان ت ہ۔ جتشا کہ ائ نں کعت
فمائ ہی کہ رسول اہلل وپ یک ئرہیل رکعت می سور ٔہ اع ٰیل رپ ھی ،دوشی رکعت می

سور ٔہ کافون اور تتشی رکعت می سور ٔہ اج الص رپ ھی اور آجڑ می ش الم ئرھیئ۔
شی نشائ۔ جت کہ عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہکہ رسول اہلل ﷺ وپ یک دو
ع
رکعیون ےک ن عد ش الم ئہی ئرھیئ ئےھ۔ شی نشائ۔ سچ انں تنمی فمائ ہی کہ

وپ تی ،ترا برچ ،شات اور نو جاپ ہی۔ اگڑ کسی کو تی رپ ھی ہی ،نو اس یک دو صور تی
مش
ہی اور دونون ہی مشوع ہی؛ ئرہیل صقت ن ہ کہ تتیون رکعیی لشل اتک ہی
نسہد ےک شائھ رپھیجا تیاور دوشی صورت نہ کہدورکعیونےک ن عد ش المئرھی
دتا جائ اور اتک رکعت الگ ےس رپھ یل جائ۔ اقصل ن ہ کہ دو رکعیون ےک ن عد
ش الم ئرھی دے ،ئررھ اتک رکعت رپےھ؛ تاکہ اس یک شاری ئمار ظاق ہو جائ۔
رسول اہلل ﷺ کا اکی عمل اشی ےک مظانق ئھا۔ اگڑ کوئ رصف اتک وپ رپھیا
ئ
رجاہ ،نو ھی جاپ ہ۔ نعنی رصف اتک رکعت رپھ ےل۔ اس ےک شائھ جقت
لل ظ
رکعیی ن م الئ۔ شج الم ش کاہ تنی ( )122٤/٤نیل االٔوظار( )39/3رمعاہ

ن
المفا بچ( )27٤/٤سیل الش الم ( )3٤2/2نوصچ االٔجکام ( )398/2سہیل
لم
االلمام( )370/2الشج ا میع (-)1٤/٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه النسايئ وأبو داود وابن ماجه.

اتلخريج :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
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معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

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

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

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

املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم،
الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،انلارش:
مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417ه1997 ،م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد
السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .نيل األوطار ،حممد بن يلع
الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه.

الرقم املوحد)11262( :
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ُّ ْ َ
ُ َْ
ُ ُ َْ
اِلد العليا خري من اِل يد السفىل ،واِلد العليا يه
ُْ َ ُ
ُّ ْ َ
َ
المن يفقة ،والسفىل يه السائ يلة

 .411احلديث:

اوپواالاہئھ ج ر
ڑج کڑئواالاہئھ
اوپواالاہئھ ب رےحواےلاہئھےسئہیہ،اور ر
ر
ہ اور ب رےحواالاہئھ ما نگیواالاہئھہ۔

**

انں عرم رضی اہلل عہما نیان کڑئ ہی کہ رسول اہللﷺ متی رپ نشنف فما ئےھ،
آت ﷺ ئ ضدق اور دوشون ےس سوال کڑئ ےس بخی کا تدکڑہ کڑئ
اور ر
اوپ واال اہئھ ج ر
ڑج
اوپ واال اہئھ ب رےح واےل اہئھ ےس ئہی ہ،اور ر
ہوئ فماتا '' :ر

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

کڑئ واال اہئھ ہ اور ب رےح واال اہئھ ما نگی واال اہئھ ہ۔''
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن فضل الصدقة
وذم سؤال انلاس ،وأخرب أن اإلنسان اذلي يُعطي
وينفق أمواهل يف الطااعت ،أفضل من ذاك اذلي يسأل

انلاس أمواهلم.

 .411جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

رسول اہللﷺ ئ ضدق یک قصیلت اور دوشون ےک شا می دش ِ
ت سوال درار
ش
کڑئ یک مدمت نیان یک ہ اور ن نیاتا ہکہ جو خص ئھ الئ ےک کامون می انریا مال
ش
دنیا اور ج ر
ڑج کڑ تا ہ وہ اس خص ےس اقصل ہ جو لوگون ےس ان کا مال مانگیا ہ
۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

• اتلعفف عن املسألة  :ترك سؤال انلاس وطلبهم.

فوائد احلديث:

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

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

 .4من استعان باهلل تعاىل ىلع حصول يشء أعني ،وأن العفة من صفات املؤمن الصالح
 .5أفضل الصدقات ما أخرجها اإلنسان من ماهل بعدما يستبيق منه قدر الكفاية نلفسه وعياهل
 .6احلث ىلع االستعفاف واالستغناء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه- .اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح/ابن امللقن -املحقق :دار الفالح للبحث العليم
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وحتقيق الرتاث -دار انلوادر ،دمشق – سوريا -الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى دار الكتب العلمية  -بريوت - .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة
للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م  -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3599( :
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ئمہارے جیص کا جون جتیدن ئمہی ( ئہےل صومضالہےس)روےکرکھیا ئھا،
اشی قدر ُریکرہو ،ئررھ عشل کڑو۔

امكيث قدر ما اكنت َتبسك حيضتك ،ثم
اغتسيل

 .412احلديث:

**

ج
عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ ام جیتیہ نت خس رضی اہلل عہا ئ رسول
مش لش
آت ﷺ ئ فماتا
اہلل ﷺ ےس جون ےک ل جاری ر ہی یک ش کان ت یک۔نو ر
کہ ’’ئمہارے جیص کا جون جتی دن ئمہی ( ئہےل صوم ض الہ ےس) روےک رکھیا ئھا،

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أم حبيبة بنت

جحش شكت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ُ َْ
ْ َ
ادلم ،فقال« :امك ِيث قد َر ما اكنت حت ِب ُس ِك َحيضتُ ِك،
َ
ثم اغت ِس ِيل» .فاكنت تغتسل لك صالة.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث حكم املستحاضة وهو أنها تمكث
أيام حيضتها املعتادة إن اكنت هلا اعدة معروفة ال
تصيل وال تصوم ،فإذا ما انتهت اعدتها تغتسل وإن

استمر ادلم ،ثم تصيل وتصوم ،واملستحاضة املرأة اليت

يستمر معها نزول ادلم وال يتوقف.

 .412جدنت:

**

اشی قدر ُریک رہو ،ئررھ عشل کڑو‘‘۔ جریابحرہ وہ ہ ئمار ےک لی عشل کیا کڑئ ئھی‘‘۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می مسنحاضہ عورت ےک جکم کا نیان ہ کہ اگڑ جیص آئ ےک دنون
ےک شلشےل می اس یک کوئ مرعوف عادت ہو نو ئررھ وہ جیص ےک معیاد دنون می ُریک
رہ اور ئمار و رورہ ن ادا کڑے۔جت اس یک عادت ےک اتام حم ہو جا تی نو ئررھ
ئ
ئ
عش
ڑججونجاری ہو۔ئررھ ئمار ھی رپےھ اور رورہ ھی ر کےھ۔اور مسنحاضہ
ل کڑ ےل اگ ر
مش
عورت ےس رماد :وہ عورت ہ جس کا جون لشل نعی ُرےک ئہیا رہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َّ َ ُّ
ََ
َ َ
ك ْ
اتلألم مما أل َّم بها من هذا املرض.
ت  :أخربت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع وجه
•ش
• امكيث  :توقيف وانتظري قدر اعدة حيضتك.

فوائد احلديث:

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

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

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

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة،
1423ه .تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار

367

إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح
رمضان وأم إرساء بيوِم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10015( :
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ً
َ
َْ ُ ً
انْ ُ ْ
رص أخاك ظالما أو مظلوما

 .413احلديث:

**

 .413جدنت:

ا نی ئھائیک مدد کڑو ،رجاہ ظالم ہو تا مظلوم

عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه-مرفواعً« :انْ ُ ْ
رص انس نں مالک رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :ا نی
ً
ً
ش
أخاك ظالما أو مظلوما» فقال رجل :يا رسول اهلل ،ئھائ یک مدد کڑو ،رجاہ ظالم ہو تا مظلوم"۔ اتک خص ئ نروجرھا :تا رسول اہلل! جت
ْ
ً
أَنْ ُ
ً
ُ
ُ
ل
م
ظ
ی
ل
م
كيف
ا
ظالم
اكن
ن
إ
أرأيت
ا،
مظلوم
اكن
إذا
ه
رص
ن
ِ
وہ لوم ہو گا،ن ت نو ی اس یک مدد کڑون گا ،ک ن نیا ی کہ جت وہ ظا م ہو گا،
َّ
َُُْ
رص ُه؟ قالَ « :حتْج ُز ُ
أَنْ ُ ُ
ظ
ذلك
فإن
الظلم
من
ه
ع
ن
تم
أو
ه
ک
ل
ئ
ِ
آت ﷺ ئ فماتا " :م اےس م کڑئ ےس
ن ت می اس یک مدد تش کڑون؟ ر
نَ ْ ُ
رص ُه».
ظ
م
ل
ئ
ئ
ی
ہ
ک
ک
ک
ک
رو وےگ-تافماتا کہ ماےس م ڑئےس ع ڑو ےگ ،-یاس یکمدد ڑتاہ"۔
**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدن ت کا درج :خنچ

املعىن اإلمجايل:

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :انرص أخاك وال َّتذهل

**

ظاملا أو مظلوما .فقال رجل :أنرصه إن اكن مظلوما

اجمایل معنی:

اےس امام بحاری ئ روان ت کیا ہ

بدفع الظلم عنه؛ فكيف أنرصه إن اكن ظاملا باتلعدي
ىلع غريه .فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم :تمنعه من

ظلمه لغريه؛ فإن ذلك نرصه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

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

فوائد احلديث:
 .1وجوب نرصة املظلوم.
 .2األخذ ىلع يد الظالم نرص هل ىلع نفسه وشيطانه.
 .3مرشوعية القيام حبق األخوة اإليمانية.
 .4نقل اإلسالم املفاهيم اجلاهلية من اهلدم إىل ابلناء ،حيث اكن اجلاهليون يتنارصون سواء أكانوا مظلومني أو ظاملني لغريهم ،باالعتداء ال
بالكف واملنع.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار
ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة،
بريوت 1425 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه.

الرقم املوحد)4236( :
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ُ
َ ْ ََ َ ً ََْ َُ
َ ََْ َ
إيذا أنفق الرجل ىلع أهلي يه نفقة حيت يسبها فيه هل
َ َ ٌَ
صدقة

 .414احلديث:

جتآدمی ا نی اہلو عیال رپ نواتیک نتےس ج ر
ڑج کڑ تاہ نووہ اسےک
لیضدقہ شمار ہو تاہ
**

ً
عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا
َ ٌَ
ُ
ََْ
ًَََ ََْ
أنف َق الرجل ىلع أهله نفقة حيت ِسبُ َها فيه هل َصدقة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا أنفق الرجل ىلع أهله اذلين تلزمه نفقتهم كزوجه
وودله ،وغريهم كذلك ،وهو يتقرب بذلك إىل اهلل -
ُ
تعاىل -وحيتسب عنده أجر ما ينفق فإنه َيزى بهذه
انلفقة كأجر الصدقة ىلع الفقراء وحنوهم من وجوه

**

 .414جدنت:

انو م شعود تدری رضی اہلل عیہ ےس رمقوعاً روان ت ہ’’ :جت آدمی ا نی اہل و عیال
رپ نوات یک نت ےس ج ر
ڑج کڑ تا ہ نو وہ اس ےک لی ضدقہ شمار ہو تا ہ۔‘‘

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ڑج کڑ تا ہ جں رپ ج ر
جت نیدہ ا نی اہل و عیال رپ مال ج ر
ڑج کڑتا اس رپ الرم ہجتش
نوی ب رےح وعیہ ،اور اس ےس اس یک نت اہلل یکجوشتودی اور اجڑ کا جصول ہو تاہ

نو اےس اس رپ قفا ومشاکی وعیہ رپ ج ر
ڑج کڑئ یک مانید ضدق کا اجڑ ملیا ہ۔

الرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1حصول األجر واثلواب باإلنفاق ىلع األهل.
 .2املؤمن يبتيغ يف عمله وجه اهلل ،وما عنده من األجر واثلواب.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني»،
حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة
الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة1407-ه- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل
- .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة
والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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َ َ َ
َّ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ
ير من ال خًلق هل
إينما يلبس احل ير

 .415احلديث:

ن
(دنیا می)ر سم نورصفوہیرمد ئرہتیاہ جس کا (آجڑت می) کوئ جصہ ئہی۔
**

ً َّ
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواعِ « :إن َما
َ َ َ
يَلْبَ ُس احلَر َ
ير َم ْن ال خالق هل» .ويف رواية للبخاري:
ِ
َ َ َ
« َم ْن ال خالق هل يف اآلخر ِة».

عرم نں جظات رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا(’’ :دنیا
ن
می) ر سم نو رصف وہی رمد ئرہتیا ہ جس کا (آجڑت می) کوئ جصہ ئہی ہو تا‘‘۔
بحاری شنف یک روان ت می ہ کہ ’’جس کا آجڑت می کوئ جصہ ئہی ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

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

النساء ومن بلاس أهل اجلنة ،وال يلبسه يف ادلنيا إال

أهل الكرب والعجب واخليالء وهلذا نىه عن لبسه

عليه ،وانليه خمتص باحلرير الطبييع ،لكن ينبيغ

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

 .415جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ ئ نیاتا کہ رمدون می ےس رنسم رصف وہی ئرہتیا ہ جس کا آجڑت می
کوئ جصہ ن ہو۔ اس می شخت وعید ہ کیو تکہ رنسم عورنون اور جیتیون کا لیاس ہ
اور دنیا می اےس رصف وہی لوگ ئہتی ہی جں مینکی ،جود ن رسیدی اور رعور ہو۔ اشی
وج ےس اس ےک ئہتی ےس میع کیا گیا ہ۔ ن ممانعت قدرئ رنسم ےس می علق ہ
ئ
تاہم انشان (رمد) ےک لی میاشت ئہی ہ کہ وہ مصیوعی رنسم ھی ن ئہی کیو تکہ
اس می نسوانت یک جھلک اور اس ےک ئہتی می قاسق لوگون ےس مشائہت ہوئ

ہ۔

ادلائمة.

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

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خالق  :نصيب.

فوائد احلديث:
 .1لبس احلرير من كبائر اذلنوب؛ ألن فيه الوعيد يف اآلخرة ،ولك ذنب فيه وعيد اآلخرة فهو كبرية من كبائر اذلنوب عند أهل العلم.
 .2من خالف انليه ولبس احلرير يف ادلنيا فإنه يعاقب بدخول انلار؛ إن لم يتب ويستغفر.
 .3لبس احلرير من صفات املرتفني اذلين ال نصيب هلم يف اآلخرة؛ ألنهم استوفوا طيباتهم يف حياتهم ادلنيا.
املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة
األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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ش
ش
َّ َ
إنَّ ُه اكن يُ َص ِّيل وهو ُم ْسب ٌل إ َز َ
اهلل ال يقبل وہ خص ارار(ن نید)بخیونےس ب رےح لی کا کڑ ئمار رپھراہ ئھا ،اور اہللا نش خصیک
اره ،وإين
ي ي
ي
َ
ْ
ُ
صًلة رجل مسبيل
ئمار قیول ئہیفما تا جو انریان نید بخیےک ب رےحلی کائ ہو“۔

 .416احلديث:

**

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

ش
انو ُہپہ  -رضی اہلل عیہ -ےس روان ت ہ وہ کہی ہی کہ اتک خص انریا ارار بخیون
ےس ب رےح لی کائ ئمار رپھ راہ ئھا کہ اشی دوران رسول اہلل  -رضی اہلل عیہ -ئ اس

**

درجة احلديث :ضعيف

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

فتوضأ ،ثم رجع فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
" :اذهب فتوضأ" ،ثم سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -فقال :يا رسول اهلل مالك أمرته أن يتوضأ؟
قال" :إنه يصيل وهو مسبل إزاره ،وإن اهلل ال يقبل
صالة مسبل" .وهذا نص رصيح يف أن اهلل ال يقبل

صالة املسبل؛ يعين صالته فاسدة ويلزم بإاعدتها؛

ولكن هذا فيه نظر؛ فإن احلديث ضعيف ال يصح

عن انليب -صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم ،والصحيح
من أقوال العلماء :أن صالة املسبل صحيحة ولكنه

آثم.

آت ئ فماتا:
ےسفماتا” :جا ٔووصوکڑےک آ ٔو“وہگیا اوروصوکڑ ےکدوتارہآتا،ئررھ ر
ش
آت اس کو
”جا ٔو اور وصو کڑ ےک آ ٔو“ نو اتک خص ئ رعص کیا :اہلل ےک رسول! ر
جک
آت ئ فماتا :وہ
رت ہو ر ہی ہی آجڑ کیا تات ہ؟ ر
وصو کا م د نی ہی ئررھ ج ر
ش
”ارار بخیون ےس ب رےح لی کا کڑ ئمار رپھ راہ ئھا ،اور اہلل ا نش خص یک ئمار قیول ئہی فما تا
جو انریا ارار بخی ےک ب رےح لی کائ ہو“۔
جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

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

 .416جدنت:

**

اجمایل معنی:

ش
آت ﷺ ئ اتک خص کو اس رطج
انو ُہپہ  -رضی اہلل عیہ -ےس روان ت ہ کہ ر
ب
آت ﷺ ئ اس ےس
ئمار رپ ھی دنکھا کہ اس کا ارار خیون ےس ب رےح لیک راہ ئھا ،ر

آت ﷺ ئ ئررھ فماتا جا ٔو وصو کڑ
کہا جا کڑ وصو کڑو ،وہ گیا اور وصو کیا ،ئررھوانرس لوتا نو ر
ش
آت اےس وصو
آت ﷺ ےس نروجرھا اے اہلل ےک رسول! ر
آ ٔو۔ اتک خص ئ ر
جک
آت ﷺ ئ فماتا ئمار رپ ھی ہوئ اس کا
کڑئ کا م کیون دے رہ ہی؟ ر
ش
ارار بخیون ےس ب رےحلیک راہئھا ،اہلل اس خص یکئمارقیولئہی کڑ تا جسکا ارار بخیون
ش
ب
بن
عایل اس خص یک ئمار
ےس رےح لیک راہ ہو۔ ن رص چ ص ہ اس تارے می کہ اہلل ن ٰ
قیولئہی کڑ تاجس کاارار بخیونےس ب رےحلیک راہ ہونعنیاس یکئمارقاشد ہاوراس
آت
کا لوتاتا الرم ہ۔ لیک ن درشت ئہی ،اس لی کہ جدن ت صعیف ہ ،ر
ض
ض
ﷺ ےس خنچ سید ےک شائھ رموی ئہی۔ علماء ےک اقوال می ےس خنچ ن ہ کہ

ش
ارار لیےک ہوئ خص یک ئمار درشت ہ ،تاہم وہ گیاہ گار ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > مبطالت الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

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

معاين املفردات:

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

372

فوائد احلديث:
 .1وجوب تغيري املنكر.
 .2ما يعتقد العامة أنه ال قيمة هل يكون يف مزيان الرشع عظيم ،وهذا من باب عدم احتقار عمل من األعمال.
 .3بعض العبادات مبنية ىلع بعض ،مثاهل غري احلديث املذكور :إذا فسد الوضوء بطلت الصالة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،ط،4.
بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن
للنرش ،الرياض1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مشاكة
املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلسالِم ،بريوت1985 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
 اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة منابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ُ
َ
إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فًل

جت ئم میےس کسیےساسیکنویمسحد جائیک اجارت ما تےگ نو وہاےسن

يمنعها

 .417احلديث:

روےک

**

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهماَ -عن َّ
انل ِّ
يب -
ِ
َ َ
ْ َ ََ َ َ َ ُ
صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :إذا استأذنت أحدكم
امرأَتُه إىل املسجد فَال يَمنَ َ
َ
عها ،قال :فقال بالل بن
ِ
َ
َ َ
َ َ
عبد اهلل :واهلل َنلمن ُع ُه َّن ،قال :فأقبَل عليه عبد اهلل،
ُ َُ َ
ّ
َ ُ
ف َس َّبه َس ًّبا َس ِي ًئا ،ما َس ِمعتُه َس َّبه ِمثله ق ُّط ،وقال:
أُخ ُ
ربك عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وتقول:
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
واهلل نلمنعهن؟» .ويف لفظ« :ال تمنعوا إِماء اهلل
َ
اجد اهلل.»...
مس ِ

عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما ےس رمقوعاً روان ت ہ کہ" :جت ئم می ےسکسی ےس
اس یک نویمسحدجائ یکاجارتما تےگ نووہ اےس نروےک(،شالم ئ)کہا:ت الل
ق
نں عید اہلل ئ کہا :اہلل یک سم ہم نو ائھی رصور روکی ےگ( ،راوی جدن ت) کہی
ہی :عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما ئ اس یک رطف رج کیا اور ت الل کو شخت پا ئھ ال
ک
کہا ،می ئ ائہی ھی (کسی کو) انیا پا ئھ ال کہی ئہی سیا ،اور فماتا :می ئمہی اہلل
ےک رسول ضیل اہلل علیہ وشلم کا فمان نیا راہ ہون اور ئم کہی ہو :اہلل یک قسم! ہم ائھی
رصور روکی ےگ؟” اور اتک دوشی روان ت می ن الفاظ آئ ہی" :اہلل یک
نیدنون کو اہلل یک مسحدون ےس ن روکو"...

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َروى ابن عمر-ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال :إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل
املسجد فال يمنعها؛ ئلال حيرمها فضيلة اجلماعة يف

املسجد ،وفيه بيان حكم خروج املرأة إىل املسجد

للصالة ،وأنه جائز ،واكن أحد أبناء عبد اهلل بن عمر
حارضا حني حدث بهذا احلديث ،واكن قد رأى

الزمان قد تغري عن زمن انليب -صىل اهلل عليه
وسلمُّ -
بتوسع النساء يف الزينة ،فحملته الغرية ىلع

صون النساء ،ىلع أن قال -من غري قصد االعرتاض
َ
ِّ
املرشع :-واهلل نلمنعهن ،فف ِهم أبُوه من الكمه أنه
ىلع
َّ
يعرتض -برده هذا -ىلع سنة انليب -صىل اهلل عليه
سبه ًّ
وسلم -فحمله الغضب هلل ورسوهل ،ىلع أن َّ
سبا
ً
شديدا .وقال :أخربك عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم ،-وتقول :واهلل نلمنعهن؟

 .417جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انں عرم رضی اہلل عہما نیان کڑئ ہی کہ رسول ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا :جت
ئممیےس کسی یک نویمسحدجائ یک اجارتظلتکڑےنووہ اےس نروےک ،تاکہ

وہ مسحد می جماعت یک قصیلت ےس مجوم ن رہ۔ اس جدن ت می عورتےک ئمار
ےک لی مسحد جائ ےک جوار کا نوت ہ ،اس جدن ت کو نیان کڑئ وق ت اشی
م
ئ
حلس می عید اہلل نں عرم ےک ضاجت رادے ت الل ھی موجود ئےھ ائھون ئ اس
وق ت ننی ضیل اہلل علیہ وشلم ےک رمائ ےس پھ کڑعورنون یک رن ت و رنت می
نوشع کو دنکھ کڑ ان یک عضمت وعقت یک جفاطت ےک ت رتس نظ  -شارع رپاعیاص کا
قصد کی نعی -فماتا" :اہلل یک قسم ہم ائھی رصور میع کڑنں ےگ ،".اس تات کو سں
کڑ ان ےک والد انں عرم ئ شمچھا کہ وہاس پدتد ےک درن عہ شت ِ
ت رسول رپ اعیاص کڑ
رہ ہی جس یک وج ےس وہ اہلل اور اس ےک رسول یک جارط ئہت تاراص ہوئ اور
ائھی ئہت ہی پا ئھ ال کہا۔ اور فماتا :می اہلل ےک رسول ضیل علیہ وشلم یک جدن ت
نیان کڑ راہ ہون اور ئم کہہ رہ ہو کہہم ائہی رصور روکی ےگ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :متفق عليها.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

ْ ََ
استَ َأذنت  :طلبت اإلذن والسماح.
•
َْ ُُ
• امرأته  :زوجته ،ويدخل يف ذلك :لك امرأة هل عليها والية.
َ
سج ِد  :اخلروج إيله للصالة وحنوها.
•
إىل الم ِ
َّ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
• فأقبل علي ِه عبد اَّلل  :اجته إيله يلقابله بالالكم.
• فَ َس َّب ُه َّ :
سب بالال ،أي :شتمه واعبه.
ً
ً
ً
شديدا يسوء من ُو ِّجه إيله.
• َسبّا َسيِّئا :
َ
• ق ُّط  :ما سمعته سبه مثله فيما مىض من الزمان.
ُ ْ
ِّ
خ ُ
رب َك  :أحدثك والغرض منها ومما بعدها :اإلنكار.
•أ ِ
• إِ َماء اهلل  :مملواكته.

فوائد احلديث:

 .1استحباب اإلذن للمرأة بالصالة يف املسجد إذا طلبت ذلك ،مع عدم الزينة واألمن من الفتنة ،كما َّ
صحت بذلك األحاديث.
 .2جواز منع الرجل للمرأة من اخلروج لغري املسجد.
َّ
ِ .3شدة اإلنكار ىلع من اعرتض ىلع سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َّ
َّ
وشدة تعظيمه للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4غرية عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -ىلع السنةِ ،
 .5تأديب الرجل ابنه وإن اكن كبريا.

 .6تأديب العالم املتعلم إذا تكلم بما ال ينبيغ.

 .7ينبيغ ملن أراد أن يوجه الكم الشارع إىل معىن يراه ،أن يكون ذلك بأدب واحرتام ،وحسن توجيه.
 .8ثبوت والية الرجل ىلع املرأة وراعيته هلا.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3325( :
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ْ َ َّ ْ َ
احل ُّر فَأبْر ُدوا بالصًلة ،فإن شدة ْ َ
إذا اشتد َ
احل ِّر
ي
َ ْ َ َ َّ
من فيحي جهن َم

 .418احلديث:

جت گڑمییکشدترتادہ ہو جائ نو ئمار کو ئھیدی کڑےک رپھو ،کیو تکہ گڑمییک
ج
شدت ہنمےک جوسیکوجےسہوئہ۔
**

ُ َ
ُ
عن عبد اهلل بن ع َم َر وأيب ه َريْ َرة وأيب ذر -ريض اهلل

عنهم -عن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -أنه قال:
ْ
ْ َّ ْ َ َ ُ
«إذا اش َتد احل َ ُّر فأبْ ِردوا بالصالة .فإن شدة احل َ ِّر من
َّ
َْ
في ِح َج َهن َم».

عید اہلل نں عرم ،انوہپہ اور انو در رضی اہلل عہم ےس روان ت ہ کہ (رسول اہلل
ﷺ ئ فماتا) کہ’’جت گڑمی یک شدت رتادہ ہو جائ نو ئمار کو ئھیدی کڑ ےک رپھو،
ج
کیو تکہ گڑمی یک شدت ہنم ےک جوس مارئ یک وج ےس ہوئ ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تؤخر صالة
الظهر عند اشتداد احلر -اذلي هو من تنفس ووهج

جهنم -إىل وقت الربد ئلال يشغله احلر والغم عن

اخلشوع.

 .418جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ج
ننی ﷺ ئ جکم دتا کہ جت گڑمی یک شدت پھ جائ جو کہ ہنم یک شانس و جوس
مارئ یک وج ےس ہوئ ہ نو ئمار ِظرہ کو ئھیدے وق ت تک موجڑ کڑ دتا جائ تا کہ
ج
گڑمی اور ئ ر تنی یک وج ےس ئماری کا جسوع ن جا تا رہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :متفق عليه عن أيب هريرة وأيب ذر -ريض اهلل عنهما ،-ورواه ابلخاري عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما-.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

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

ً

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

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

376

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3106( :
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آتﷺ
جتآدمیرات کو ان رنی نوی کو جگائ اور ئررھوہدونون ئمار رپھی تا ر
ئفماتا کہوہ ا کےھدورکعت رپھی نو ان کا تامدکڑ کڑئواےلرمدون اور

َ َ َّ
ََْ َ
ُ َ
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صىل
َ
َ
ُ َ
ركعتني مجيعا ،كتيبا يف اذلاك يرين واذلاك يرات

 .419احلديث:

دکڑ کڑئوایل عورنون می لکھ دتا جا تاہ۔

**

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

 .419جدنت:

انوہپہ اور انو شعید رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا
آت ﷺ
’’جت آدمی رات کو ان رنی نوی کو جگائ اور ئ ررھ وہ دونون ئمار رپھی تا ر

ئ فماتا کہ وہ ا کےھ دو رکعت رپھی نو ان کا تام دکڑ کڑئ واےل رمدون اور دکڑ
کڑئ وایل عورنون می لکھ دتا جا تاہ‘‘۔
**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

َْ
معىن احلديث :إذا قام َّ
الر ُجل من الليل وأيقظ أهله
َّ
ُ
للصالة وصليا مجيعا أو ىلع انفراد ،ك ِتبا يف اذلاكرين
اهلل واذلاكرات .ويدخل يف هذا الفضل :الرجل مع

حمارمه من النساء ،واملرأة مع حمارمها من الرجال،
فكون الرجل يُوقظ زوجته ُ
ويوقظ بناته ،أو ابلنت
ُ
توقظ أمها أو أباها ،لك ذلك داخل يف فضل من أيَقظ
ُ
ً
نائما من أقاربه لصالة الليل .وخص الرجل باإليقاظ؛
ْ
ألن األغلب أن الرجال أحرص ىلع الطااعت وإال فلو
ُ
أيَقظته املرأة لاكن األمر ىلع ما ذكر.

**

اجمایل معنی:

ئ
جدن ت کا مقہوم :جت آدمی رات کو ا ئےھ اور ان رنی نوی کو ھی ئمار ےک لی ائھائ
اور وہ دونون مل کڑ ئمار رپھی تا انفادی طور رپ ان رنی ان رنی ئمار رپھی نو ان کا تام اہلل کا
دکڑ کڑئ واےل رمدون اور دکڑ کڑئ وایل عورنون می لکھ دتا جا تا ہ۔ اس
ئ
قصیلت می وہ رمد ھی شامل ہو جا تا ہ جو ان رنی مجم عورنون ےک شائھ انشا کڑ تا ہ
ئ
اور وہ عورت ھی اس می شامل ہ جو ا نی مجم رمدون ےک شائھ مل کڑ انشا کڑئ
ت
نی
ات
ہ۔ جریابحرہ رمد کا ان رنی نوی کوائھاتا تا ان رنی تیون کو ائھاتا تا ئررھ تنی کا ان رنی مان تا ت ر
ش
کو ائھاتا (اور ئررھ ان ےک شائھ ئمار رپھیا) شت اس خص ےک لی نیائ گنی قصیلت
می شامل ہی جو ئمار ئہحد ےک لی ا نی سوئ ہوئ رسیہ دار کو جگا تا ہ۔ئہان
نطورجاص رمد ےک جگائ کا دکڑ کیا گیا کیو تکہ عموما رمد نکیون ےک رتادہ جڑنص ہوئ
ئ
ہی وگڑن اگڑ عورت رمد کو جگائ ہ نون ت ھی انشا ہی ہو گا جتشا کہ دکڑ کیا گیا ہ (کہ

ائہی ن قصیلت جون یک نون مےل یگ۔ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه أبو دواد والنسايئ وابن ماجه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

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

َ َّ
أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا عظيما.
 .3فضل من صىل مع أهله قيام الليل وأنه من اذلاكرين واذلاكرات؛ اذلين

 .4جواز صالة الليل مجاعة يف بعض األحيان.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش:
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهسنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ َ
عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار
إحياء الكتب العربية .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب
النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد
املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)3281( :

379

ُ
َ
إذا أقييمت الصًلة وحرض العشاء فابدأوا
َ
بالعشاء

 .420احلديث:

ئ
جت ئمار کرھی ہو جائ اورراتکا کھاتا ھی شا میآ جائ ،نو راتےک
کھائےس ئرہل کڑو۔
**

 .420جدنت:

عانش رضی اہلل عہا ،عید اہلل نں عرم اور انس نں مالک رضی اہلل عہم ےس روان ت
ئ
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا'' :جت ئمار کرھی ہو جائ اور رات کا کھاتا ھی
شا می آ جائ ،نو رات ےک کھائ ےس ئرہل کڑو''۔

عن اعئشة وعبد اهلل بن عمر وأنس بن مالك -ريض
َّ َ
الةَ ،
اهلل عنهم -مرفواعً« :إ َذا أُق َ
وح َ َ
رض
يمت الص
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ َ
العشاء».
العشاء ،فابْد ُءوا ِب
**

درجة احلديث :صحيحة

جدنت کا درج:

املعىن اإلمجايل:

إذا أقيمت الصالة ،والطعام أو الرشاب حارض،

فينبيغ ابلداءة باألكل والرشب حىت تنكرس نهمة
املصيل ،وال يتعلق ذهنه به ،ويقبل ىلع الصالة،

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

ومرااعتها حلقوق انلفس مع اليرس والسماحة.

**

اجمایل معنی:

جت ئمار کرھی ہوجائ اورکھائ تتی یک اسیا شا می موجود ہون ،نو میاشت ن ہ
کہ کھائ تتی ےس ئرہل یک جائ؛ تاکہ ئماری یک ئھوک حم ہوجائ اور اس کا دہں

دورانئمارکھائ یکرطف نلگارہ۔لیکاس یکشظ نہ کہئمارکاوق تنیگ
ئ
ن ہواورکھائ یکرصورتاوراس یک رجاہت ھی ہو۔اسمی استات یک تاکید ہ
کہ ن شنعت کامل ہ اورآشائ وکشادیگ ےک شائھ انشائ جان ےک جفوق کا جیال

ک
ر ھنی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :حديث اعئشة ريض اهلل عنها :متفق عليه حديث ابن عمر ريض اهلل عنهما :متفق عليه حديث أنس ريض اهلل عنه :متفق عليه
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -
ََ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1تقديم حضور القلب يف الصالة ىلع فضيلة أول الوقت.
 .2الطعام والرشاب إذا حرضا وقت الصالة ،قدما عليها مالم يضق وقتها فتقدم ىلع أية حال.
الرت ُّخص برتك اجلماعة؛ ألجل االنشغال بالطعام احلارض ،إنما هو َّ
َ َ .3
مقيد باحلاجة إىل الطعام ،وهذا اذلي تؤكده مقاصد الرشيعة يف باب الصالة.
 .4حضور الطعام للمحتاج إيله عذر يف ترك اجلماعة ،ىلع أن ال َيعل وقت الطعام هو وقت الصالة دائما واعدة مستمرة.
 .5اخلشوع وترك الشواغل مطلوب يف الصالة؛ يلحرض القلب للمناجاة.
 .6سهولة الرشيعة اإلسالمية.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
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عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3066( :
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ش
جت ئم میےس کوئ خص ان رنی نویےک تراس جائ(ضخیت کڑے)اور ئررھ
دوتارہ ضخیت کڑتا رجاہ نواندونونےکدرمیانوصو کڑے۔

إذا أىت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
بينهما وضوءا

 .421احلديث:

**

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

 .421جدنت:

ض
شل
آت
انوشعیدجدری رضیاہلل عیہننیاکڑم یلاہلل علیہو مےسروان ت کڑئ ہی ،ر
ش
ئفماتا":جت ئم می ےس کوئ خص ان رنی نوی ےک تراس جائ(ضخیت
کڑے)اورئررھدوتارہضخیت کڑتا رجاہ،نواندونون ےک درمیان وصوکڑے۔ امام
ب
جاکم یک روان ت می ہ" :ت ال سیہ وہ (وصو) تلتی(دوتارہ ضخیت)ےک لی نشاظ خس

ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث س َ
يق بليان اهلدي انلبوي فيمن أراد تكرار
ِ

مجاع أهله ،حيث يقول عليه الصالة والسالم" :إذا
أح ُد ُ
أَ َىت َ
كم أهله ثم َ
أراد أن يَعود" أي :إذا جامع
الرجل أهله ،ثم رغ َ
ب أن ُي َعاود اجلماع َّ
مرة ثانية
ِ
ِ
وثاثلة .واإلرشاد انلبوي تمثل يف قوهل عليه الصالة
والسالم" :فَلْيَتَ َو َّضأ ْ بينهما ُ
وض ً
وءا" أي :بعد اجلماع
األول وقبل اثلاين .واملراد بالوضوء هنا :الوضوء
َ
للصالة؛ ألن الوضوء إذا أطلق فاألصل محله ىلع
ً
مرصحا به عند ابن خزيمة
الوضوء الرشيع ،وقد جاء
َّ
فتوضأ ُ
وضوءك للصالة" ،وهذا
وابليهيق ،وفيه" :
الوضوء مستحب.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
ن جدن ت اس خص یک جارط نوی رطنفہ نیان کڑئ ےک لی الئ گنی ہ ،جوان رنی
ض
آت ضیل اہلل علیہ وشلم
نوی ےس تار تار خیت کڑئ کا ارادہ رکھیا ہو۔ جریابحرہ ر
ش
فمائ ہی" :جت ئم می ےس کوئ خص ان رنی نوی ےک تراس جائاور ئررھ دوتارہ
ش
تلتی کا ارادہ کڑے" نعنی اتک خص ان رنی نوی ےس ضخیت کڑئ ےک ن عد دوتارہ شہ

آت ضیل اہلل علیہ وشلم ےک اس فمان ":نوان دونون ےک
تارہ کا ارادہ رکھیا ہو۔ ر
درمیان وصو کڑے" می اس جکم یک رہ ئمائ ملنی ہ۔ نعنی ئرہیل تارضخیت کڑئ
ےکن عد اور دوتارہ ضخیت کڑئ ےس ئہےل۔ اور ئہان وصو ےسرماد ض الہ (ئ مار) ےک
لی وصو یک رطج وصو کڑتاہ؛ کیون کہ وصو کا لقط جت مظلق نوال جائ ،نو اس ےس
ضخ
رماد شعیوصوہی ہو تاہ اور استات یکوضاجت نچانںجڑئمہاور شی نہقییک

اتک روان ت ےس ہوئ ہ ،جس می اس تات یک رصاجت ہ۔ جدن ت ےک الفاظ
اس طور رپ ہی" :ئررھض الہ (ئمار) ےک لی وصو یک رطج وصو کڑو"۔ اور ن وصومسنخت

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه مسلم ،والرواية اثلانية عند احلاكم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

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

املصادر واملراجع:

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،تأيلف :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت،
الطبعة :السابعة والعرشون  1415 ,ـه1994/م سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث
اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .فتح ذي ُ
اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار
ابن اجلوزي ،الطبعة  :األوىل  1427 ،ـ  .1431تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .صحيح وضعيف سنن أيب داود ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية -
املجاين -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي،
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد
مكتبة األسدي ،مكة
العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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جت ئمقصائ جاجتےک لی آ ٔو ،نو تترشات تراجان کڑئوقتن نو قیلہیک
رطفمیہ کڑو اورن ن رشت۔ تلکہ تا نو مشقیکرطفمیہ کیا کڑو تا مرعتیک

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

 .422احلديث:

رطف۔

**

ً
عن أيب أيوب االنصاري -ريض اهلل عنه -مرفواع" :إذا
َ َ َ َ ُ
َ َ
ََ ُ َ
قبلوا ال ِقبلة بِغائِط وال بَول ,وال
ست
ت
ال
ف
ط,
ئ
ا
الغ
أتيتم
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ت َ ْستَ ْدب ُروها ,ولكن ِّ
رشقوا أو غ ِّر ُبوا" .قال أبو أيوب:
ِ
َّ
ََ َ
الشام ,فَ َو َجدنَا َم َراحيض قد بُن َيت َحنوَ
«فق ِدمنا
ِ
ِ
َ
َّ َ َ
َ
َ
َ
َ
الكعبة ,فننح ِرف عنها ,ونستغ ِفر اهلل عز وجل» .

انو انوت انصاری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
"جت ئم قصائ جاجت ےک لی آ ٔو ،نو ت رتشات تراجان کڑئ ہوئ ن نو قیلہ یک

رطف میہ کڑو اور ن ن رشت۔ تلکہ تا نو مشق یک رطف میہ کیا کڑو تا مرعت یک رطف"۔
انو انوت نیان کڑئ ہی کہ ہم شاممی آئ ،نو ہم ئ دنکھا کہ نت الح ال کعیہ رج

نیائ گی ئےھ۔ جریابحرہ ہم (جت قصائ جاجت ےک لی جائ نو) کعیہ یک شمت
ت
ےس ہت کڑ یتنھی اور اہلل رع و جل ےس اشتعفار کڑئ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل يشء من آداب
قضاء احلاجة بأن ال يستقبلوا القبلة ،وىه الكعبة

املرشفة ،وال يستدبروها حال قضاء احلاجة؛ ألنها

قبلة الصالة ،وموضع اتلكريم واتلقديس ،وعليهم أن
َ
ينحرفوا عنها قِبَل املرشق أو املغرب إذا اكن الترشيق
أو اتلغريب ليس َّ
موجها إيلها ،كقبلة أهل املدينة.
وملا اكن الصحابة ريض اهلل عنهم أرسع انلاس قبوال

ألمر انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،اذلي هو احلق ،ذكر

أبو أيوب ريض اهلل عنه أنهم ملا قدموا الشام إثر الفتح
وجدوا فيها املراحيض املعدة لقضاء احلاجة ،قد

بنيت متجهة إىل الكعبة ،فاكنوا ينحرفون عن القبلة،

ويستغفرون توراع واحتياطا.

 .422جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ قصائ جاجت ےک کچرھ آدات شکھ ال رہ ہی کہ لوگ قصائ جاجت
کڑئ ہوئ قیےل یک رطف جو کہ کعیہ مکڑہم ہ ن نو میہ کڑنں اور ن ہی اس یک رطف
ن رشت کڑنں کیو تکہ ن ئمار کا قیلہ ہ اور مکڑم و مفدس جگہ ہ اوران ےک لی
رصوری ہ کہ وہ مشق تا مرعت یک رطف رمجا تی جت کہ مشق و مرعت کعیہ یک
شمت می ن ہون جتشا کہ اہل مدنیہ کا قیلہ ہ۔ ج رو تکہ ضحان کڑام رضی اہلل عہم ننی
نع
ﷺ ےک جکم یک قورا میل کڑئ ئےھ جو کہ جق ہ اس لی انو انوت رضی اہلل عیہ
نیان کڑئ ہی کہ جت وہ لوگ شام یک قچ ےک ن عد واہن آئ نو ائہی واہن قصائ
جاجت ےک لینیار کی گی نت الح الء مےل جو اس رطجنیار کی گی ئےھ کہ ان
ی و اجتیاظ
کا رج کعیہ یک رطف ئھا۔ جریابحرہ وہ قیلہ یک شمت ےس رم جائ اور ارراہ نفو ٰ

اشتعفار کڑئ ر ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• الغائِط  :املاكن املنخفض من األرض ،واكنوا يقصدونه لقضاء احلاجة ،فكنوا به عن احلدث نفسه.
• بغائط  :اخلارج املستقذر من ُ
ادلبُر.
َ
• ال ت ْستَدبِ ُروها  :ال تولوها ظهوركم.
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َ
َ ِّ ُ
رشقوا أو غ ِّر ُبوا  :اجتهوا حنو املرشق أو املغرب.
• ولكن
َّ
ََ
• فق ِدمنا الشام  :قدمنا إيلها بعد فتحها.
َ
احيض  :مجع مرحاض وهو موضع قضاء احلاجة واتلخيل.
• والم َر ِ

• حنو الكعبة  :جهة الكعبة.
• فنَ َ
نح ِرف عنها  :نميل عن جهة املراحيض اليت يه حنو الكعبة.
• نستغفر اهلل  :نطلب منه املغفرة ،ويه :سرت اذلنوب واتلجاوز عنها.

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

 .4احلكمة يف ذلك تعظيم الكعبة املرشفة واحرتامها.

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

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

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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َْ
َُ
إذا أقبل الليل من ههنا ،وأدبر انلهار من ههنا؛

جت اِدرھ(مشق)ےسرات رپ تاشوع ہو جائ اور اُدرھ(مرعت)ےسدن
رجصت ہوتاشوع ہو جائ نو اسوقت رورہدار اقظار کڑےل۔

فقد أفطر الصائم

 .423احلديث:

**

عرم نں جظات رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا’’:جت
اِدرھ (مشق) ےس رات رپ تا شوع ہو جائ اور اُدرھ (مرعت) ےس دن دو نی

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا أقبل الليل من ه ُهنا،
َْ
وأدبَ َرانلهار من ههنا ،فقد أفطر الصائم».

لےگ نو اس وق ت رورہ دار اقظار کڑ ےل‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

وقت الصيام الرشيع من طلوع الفجر إىل غروب
الشمس .وذلا ،فقد أفاد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أمته :أنه إذا أقبل الليل من قِبل املرشق ،وأدبر انلهار
َ
من قِبل املغرب -بغروب الشمس ،كما يف روايةِ ( :إذا
َ
انل َه ُ
أَ ْقبَ َل اللَّيْ ُل ِم ْن َها ُهنَاَ ،وأَ ْدبَ َر َّ
ار ِم ْن ها ُهنَا،
َّ
الش ْم ُس َف َق ْد أَ ْف َط َر َّ
َ َ
الصائِ ُم) -فقد دخل
ت
َوغ َرب ِ
الصائم يف وقت اإلفطار اذلي ال ينبيغ هل تأخريه عنه،
ً
ً
بل يُعاب بذلك ،امتثاال ألمر الشارع ،وحتقيقا
ً
وتميزيا لوقت العبادة عن غريه ،وإعطاء
للطاعة،
َ
ُ
للنفس حقها ،من مت ِع احلياة املباحة .قوهل" :فقد أفطر
ً
الصائم" حيتمل معنيني :أ -إما أنه أفطر حكما بدخول
ً
اإلفطار ولو لم يتناول مفطرا ،ويكون احلث ىلع

تعجيل الفطر يف بعض األحاديث معناه احلث ىلع
فعل اإلفطار ًّ
حسا يلوافق املعىن الرشيع .ب -وإما أن
يكون املعىن  :دخل يف وقت اإلفطار ويكون احلث

ىلع تعجيل الفطر ىلع بابه وهذا أوىل ،ويؤيده رواية
َّ
ابلخاري "فقد حل اإلفطار".

 .423جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

وت آقیات ہ۔ اشی لی ننی ﷺ ئ
رورے کا شعی وق ت ظلوعِ فج تا رع ِ
ان رنی امت کو آگاہ کیا کہ جت مشق یک جان ت ےس رات جرڑھ آئ اور مرعت یک
رطف سورج رعوت ہوئ ےک شائھ دن رجصت ہو جائ (نو رورہ اقظار کڑئ کا
وق ت ہو جا تا ہ)۔ جتشا کہ اتک دوشی روان ت می ہ کہ ’’جت رات ادرھ ےس

جرڑھ آئ اور دن ادرھ ےس رجصت ہو جائ اور سورج رعوت ہو جائ نو رورہ دار
اقظار کڑ ےل‘‘۔نعنی انشا ہوئ رپ رورہ دار ےک اقظار کا وق ت ہو جا تا ہ اور اس
ش
ےس رمتد تاجی کڑتا میاشت ئہی تلکہ اگڑ انشا کیا گیا نو ن پا مچھا جائ گا۔ ( ن جکم اس
نع
لی ہ) تاکہ شارع ےک جکم یک میل اور فمان پداری ہو ،اور معلوم ہو شےک کہ
کس وق ت عیادت کڑئ ہ اور کس وق ت ئہی اور تاکہ نقس کو ر تدیگ یک جاپ لدنون

م
شک
آت ﷺ ےک فمان" قفد أقظ
ےس لطف اتدوری یک ل می اس کا جق ل شےک۔ ر
الصائم " می دو معائ کا احمال ہ :الف  :تا نو رورہ دار اقظار کا وق ت ہوئ ےک
جک
ڑج وہ رورہ اقظار کڑئ وایل کوئ
شائھ ہی می طور رپاقظار کڑئ واال ہو جائ گا اگ ر
ئ
ےس ن ھی کھائ۔ اس مقہوم ےک اعتیار ےس نعص اجادن ت می جو اقظار جلد کڑئ
کا جکم آتا ہ اس ےس رماد جسی طور رپ اقظار کڑئ یک پعیت دنیا ہو گا تاکہ اس کا
عمل شعی معنی ےک مواقق ہو جائ۔ ت  :تا ئررھ مقہوم ن ہو گا کہ اس رپ اقظار
کڑئ کا وق ت ہو جا تا ہ۔اس معنی ےک اعتیار ےس اس می جلدی اقظار کڑئ یک
ض
پعیت ہ اور ئہی معنی رتادہ ئہی ہ جس یک تانید خنچ بحاری یک اس روان ت ےس
ہوئ ہ جس می ہ کہ "قفد ج َل االقظار" (نو اقظار کا وق ت ہو جا تا ہ۔)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما َيب ىلع الصائم
راوي احلديث :متفق عليه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

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

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

فوائد احلديث:

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

ً

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

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املوسوعة
الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)4546( :
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ج
ئ
جت نیدہ ترلک ھیکییکجد تک ھی کسی ب رےحےس ا نی نشت کا افار کڑے نو ئررھ
اسےسنقی کڑتا جاپ ئہیہ۔

إذا أقر الرجل بوَله طرفة عني فليس هل أن
ينفيه

 .424احلديث:

**

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال" :إذا َّ
أقر
ََ
الرجل بودله َط ْرفة عني فليس هل أن ينفيه".
**

 .424جدنت:

ج
ئ
عرم نں جظات رضی اہلل عیہ فمائ ہی کہ ’’جت نیدہ ترلک ھیکی یک جد تک ھی کسی
ب رےح ےس ا نی ن شت کا افار کڑے نو ئررھ اس ےس نقی کڑتا جاپ ئہی ہ‘‘۔

جدن ت کا درج :اس جدن ت یک سید ج َ َس ْں ہ۔

درجة احلديث :إسناده حسن

املعىن اإلمجايل:

أفاد األثر أن الرجل إذا اعرتف بنسب ودل إيله لم

يكن هل أن ينفيه عنه وال أن ينكر نسبه إيله؛ ألن

هذا من حقوق العباد اليت ثبتت باإلقرار فال ينفع

فيها اجلحود وال انلكران.

**

اجمایل معنی:

اس اپ می ن نیاتا جا راہ ہ کہ جت نیدہ کسی ب رےح ےک شائھ ا نی ن شت کا اعیاف کڑ
ےل نو ئررھ اس یک نقی اور ان کار کڑتا جاپ ئہی ہ کیو تکہ ن ان جفوق العیاد می ےس ہ
جو افار ےس تان ت ہوئ ہی اور ان می جھگڑ تا اور ان کار کڑتا کوئ قاتدے مید جری
ئہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود
راوي احلديث :رواه ابليهيق.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:

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

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

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف
عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ
صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِم -الطبعة األوىل  .1427السنن الكربى  -ألمحد بن احلسني بن يلع ابليهيق -
املحقق :حممد عبد القادر عطا :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان -الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م .اتللخيص احلبري يف َّتريج أحاديث الرافيع
الكبري البن حجر العسقالين حتقيق :أبو اعصم حسن بن عباس ,مؤسسة قرطبة  -مرص ,الطبعة :األوىل1416 ،ه.

الرقم املوحد)58160( :
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عایل کسیرمدےکدل میکسی عورت کو ن کاج کا رن عامد نی کا جیال
جت اہلل ن ٰ
ن ریدا کڑے ،نو اس عورت کودنکھی می کوئ جڑج ئہیہ۔

إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة ،فًل بأس
أن ينظر إِلها

 .425احلديث:

**

ُ
فجعلت
عن حممد بن مسلمة ،قال :خطبت امرأة،
ََ ُ
ُ
َْ
ُ
أَّت ّبأ هلا ،حىت نظرت إيلها يف خن ٍل هلا ،فقيل هل :أتفعل

مچدم نں مشلمہ رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ می ئ اتک عورت کو شادی کا رن عام دتا نو می
اےس دنکھی ےک لی جھتی لگا ،ئہان تک کہ می ئ اےس اشی ےک تاع می دنکھ لیا،

هذا وأنت صاحب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

آت ضحائ رسولﷺ ہی؟ نو
آت انشا کڑئ ہی جت کہ ر
لوگون ئ ان ےس کہا :ر
ئ
م
عایل کسی
ا ھون ئ کہا کہ ی ئ رسول اہلل ﷺ کو فمائ سیا ہ کہ "جت اہلل ن ٰ
رمدےکدلمیکسیعورتکون کاجکا رن عامد نیکاجیالن ریداکڑے،نواس عورت
کو دنکھی می کوئ جڑج ئہی ہ"۔

؟ فقال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

يقول« :إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ ِخطبة امرأة ،فال
بأس أن ينظر إيلها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن حممد بن مسلمة -ريض اهلل عنه-

أراد خطبة امرأة فاكن يتخبأ هلا يلنظر إيلها ،فرآه

اتلابيع فاستغرب هذا الفعل منه ،فأخربه بأن فعله

هذا استند إىل أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن
ً
أحدا إذا أراد أن خيطب امرأة وجعل اهلل يف قلبه امليل
إىل نكاحها فلينظر إيلها ،فدل ىلع استحباب انلظر

اىل املخطوبة ولو بغري علمها ,حىت لو اضطر اخلاطب
ُ
إىل أن يتخبأ هلا ,وهذا إنما أبيح للحاجة والرضورة.

 .425جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می ن دلیل ہ کہ مچدم نں مشلمہ رضی اہلل عیہ ئ کسی جانون کو ن کاج کا
ت کڑ دنکھی لےگ نو تان عی ئ ائھی
ت رجھ ر
رن عام د نی کا ارادہ کیا اور وہ اس کو رجھ ر
انشا کڑئ دنکھ لیا اورائھی ان ضحائ کا ن ق عل عخیت و رعنت لگا نو ضحائ رسول ئ
ائھی نیاتا کہ ان ےک اس عمل یک دلیل ،ننی ﷺ ےک جکم ےس ماجود ہ کہ اگڑ کوئ

ک
ہ
عایل یک جان ت ےس اس
رمد ،سی جانون کو رن عام ن کاج د نی کا جوا سمید ہو اور اہلل ن ٰ
ئ
ےک دل می اس جانون ےس ن کاج کڑئ کا می الن ھی تراتا جا تا ہو نو اےس رجا ہی کہ وہ
اس کو دنکھ ےل ،جریابحرہ اس جدن ت می میگتی کو دنکھی ےک اسخیات یک دلیل ملنی
ئ
ہ ،رجاہ اس جانون کو اس رمد ےک دنکھی کا علم ھی کیون ن ہو ،ئہان تک کہ
م
م
ت کڑ اےس دنکھ شکیا ہ اور ن اتاجت خص جاجت
ن کاج کڑئ واال خیوری می رجھ ر
ورصورت یک جد تک محدود ہ ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :حممد بن مسلمة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

• أَّتبأ هلا  :ألجل انلظر إيلها.
• خطبة امرأة  :طلب انلاكح من ويلها.
• فال بأس  :ال حرج وال منع ً
رشاع.

فوائد احلديث:
 .1يباح انلظر إىل من يريد أن يزتوجها وإن لم تأذن وال ويلها اكتفاء بإذن الشارع ،ملا يف ذلك من املصالح ،وهو إتمام انلاكح ىلع بينة.
 .2أن العلة يف مرشوعية انلظر إىل املخطوبة ,لريى منها ما يدعوه إىل نكاحها.
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 .3أنه حيرم انلظر إىل النساء ،ألنه هنا علق إباحة انلظر ىلع إرادة انلاكح ،فغريه يبىق ىلع األصل ،وهو حرمة انلظر إيلهن.

املصادر واملراجع:

-سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش  :مؤسسة الرسالة

الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ،ت :سمري بن أمني الزهريي ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -حاشية
السندي ىلع سنن ابن ماجه  ,انلارش :دار اجليل  -سلسلة األحاديث الصحيح لألبلاين ,مكتبة املعارف ,الطبعة األوىل  1415 ,ـه -اتليسري برشح اجلامع
رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري للصنعاين ,تَّ :
نوير َ ْ
الصغري للمناوي ,مكتبة اإلمام الشافيع الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه َّ -
اتل ُ
حممد إبراهيم ,مكتبة دار
ِ
ِ ِ
السالم ،ط  1432 ، 1 :ـه -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم
رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح
بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِم -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58063( :
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ش
ش
ش
جت کسی خصئ کسی خص کو ن رکڑےرکھا اور اےسدوشے خصئ قیل
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي
کڑدتا ،نو جسئ قیل کیا ،اےس قیل کیا جائ گا اور جسئاےس ن رکڑےرکھا
قتل ,وحيبس اذلي أمسك
اےس قید کیا جائ گا۔

 .426احلديث:

**

انں عرم رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ’’جت کسی
ش
ش
ش
خص ئ کسی خص کو ن رکڑے رکھا اور اےس دوشے خص ئ قیل کڑ دتا ،نو جس

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل
ُ
َ َ َُ َ
عليه وسلم« :-إذا أمسك الرجل الرجل وقتَله اآلخ ُر
ُْ ُ
ْ َ
َ َ ُْ
يقتَل اذلي قتَل ،وحيبَ ُس اذلي أم َسك».
ً
حكما عند الشيخ
لم جند هل

ئ قیل کیا  ،اےس قیل کیا جائ گا اور جس ئ اےس ن رکڑے رکھا اےس قید کیا جائ
گا‘‘۔

**

األبلاين وقال ابن حجر:

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

جدنت کا درج:

املرسل)

املعىن اإلمجايل:

ً
أفاد احلديث أنه إذا أمسك شخص شخصا آخر
َّ
يلقتله ثالث ،فإن ،القاتل يقتل ألنه املبارش للقتل،

أما اذلي أمسك فلكونه متسببا يف القتل بإمساكه
للمقتول فإنه حيبس إىل أن يموت عقوبة هل.

 .426جدنت:

**

اجمایل معنی:

ش
ش
اس جدن ت ےس ن تات معلوم ہوئ کہ جت کسی خص ئ کسی خص کو ن رکڑے رکھا
ش
تاکہاےساتک تتشا خصقیلکڑ دے،نوانسیصورتمیقا تلکوقیل کیاجائگا،
ش
کیو تکہ وہی پاہ راشت قا تل ہ اور راہوہ خص جس ئ اےس ن رکڑے رکھا اور مقیول
کو ن رکڑے ر ہی یک وج ےس اس کا قیل ہوا نو اس ن رکڑئ واےل کو شا ےک طور رپ قید
می رکھا جائ گا ئہان تک کہ وہ رم جائ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
راوي احلديث :رواه ادلارقطين وابليهيق.

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

معاين املفردات:

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

• يقتل اذلي قتل  :اذلي بارش قتله بطريق القصاص.

• وحيبس اذلي أمسك  :يسجن املمسك بطريق اتلعزير.

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

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

 .3يف احلديث ديلل ىلع القاعدة املشهورة :إذا اجتمع املبارش واملتسبب اكن الضمان ىلع املبارش ،وهنا ليق لك منهما جزاءه املناسب جلنايته ،واهلل
حكيم عليم.
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املصادر واملراجع:

-سنن ادلارقطين ،أليب احلسن ادلارقطين  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد

برهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م السنن الكربى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب
العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-
الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتحذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِم -الطبعة األوىل -1427
 سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين  -دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبسللنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار
الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1

الرقم املوحد)58203( :
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ئ
جت امامآمی کےہ نو ئم ھیآمی کہو کیو تکہ جسیکآمی مال تکہیکآمیےک مواقق
رب
ہو جائہاسےک چھےلگیاہ م عاف کڑ د نی جائ ہی۔

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

 .427احلديث:

**

ً
َ َّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا أم َن

انورھپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا” :جت امام
ئ
آمی کےہ نو ئم ھی آمی کہو کیو تکہ جس یک آمی م ال تکہ یک آمی ےک مواقق ہو جائ ہ
بر
اس ےک چھےلگیاہ معاف کڑ د نی جائ ہی۔“

اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة:

غفر هل ما تقدم من ذنبه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نؤمن إذا أمن
اإلمام ،ألن ذلك هو وقت تأمني املالئكة ،ومن

وافق تأمينه تأمني املالئكة ،غفر هل ما تقدم من

ذنبه.

 .427جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ئ
ننی ﷺ ئ ہمی جکم دتا کہ جت امام آمی کےہ نو ہم ھی آمی کہی کیو تکہ ئہی وہ
وق ت ہو تا ہ جت ف سی آمی کہیہی اور جس یک آمی فشتون یک آمیےک مواقق
ہو گنی اس ےک گڑسیہ گیاہ معاف کڑ د نی جائ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

• تأمني املالئكة  :اذلين شهدوا تلك الصالة.

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

 .5استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع مرشوعية جهر اإلمام باتلأمني،ألنه علق تأمني املؤتمني بتأمينه وال يعلمونه إال بسماعه ،وهذا قول
اجلمهور.
ً
 .6من األفضل لدلايع أن يشابه املالئكة يف لك الصفات اليت تكون سببا يف اإلجابة ،اكتلرضع واخلشوع والطهارة وحضور القلب ،واإلقبال
ىلع اهلل يف لك حال.
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املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5844( :
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َّ
ُ
إذا توضأ العبد املسلم ،أو املؤمن فغسل وجهه

م
’’جت کوئ مومں تا شلموصو کڑئوقت جررہہدھو تاہ ،نو جتش ہی جررہہےس
ترائ گڑ تاہ ،تا ترائ کاآجڑی قظہ گڑ تاہ نو اسےکوہ گیاہ جرھ جائ ہی جو
اسئان رنی آنکھونےس کی ئےھ۔‘‘

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

 .428احلديث:

**

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

 .428جدنت:

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا’’ :جت
م
کوئ مومں ،تا شلم وصو کڑئ وق ت جررہہ دھو تا ہ ،نو جتش ہی جررہہ ےس ترائ گڑ تا
ہ تا ترائ کا آجڑی قظہ گڑ تا ہ ،اس ےک وہ گیاہ جرھ جائ ہی ،جو اس ئ ان رنی
ن
آ کھون ےس کی ئےھ۔ جت وہ اہئھ دھو تا ہ ،نو جتش ہی اہئھون ےس ترائ ےک
قظے گڑئہیتاترائکاآجڑیقظہ گڑ تاہ،نو اس ےکوہگیاہجرھجائ ہی ،جو
اس ئ اہئھون ےس کی ئےھ اور جت وہ ا نی ترا ٔون دھو تا ہ ،نو جتش ہی اس
ےک ترا ٔون ےس ترائ گڑ تا ہ تا ترائ کا آجڑی قظہ گڑ تا ہ ،اس ےک وہ ئمام گیاہ جرھ
جائ ہی ،جو اس ئ ا نی ترا ٔون ےس کی ئےھ ،ئہان تک کہ وہ گیاہون ےس تراک
ہو جا تا ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الوضوء الرشيع تُ َّ
طهر فيه األعضاء األربعة :الوجه،

ايلدان ،والرأس ،والرجالن .وهذا اتلطهري يكون
ً
تطهريا حسيا ،ويكون تطهريا معنويا ،أما كونه
تطهريا حسيا فظاهر؛ ألن اإلنسان يغسل وجهه،

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

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

سيما يف أيام الشتاء ،ولكن من رمحة اهلل -عز وجل-

أن جعل فرض الرأس املسح فقط ،فإذا توضأ اإلنسان
ال شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهريا حسيا ،وهو

يدل ىلع كمال اإلسالم؛ حيث فرض ىلع معتنقيه أن
يطهروا هذه األعضاء اليت يه اغبلا ظاهرة بارزة .أما

الطهارة املعنوية ،ويه اليت ينبيغ أن يقصدها املسلم،

فيه تطهريه من اذلنوب ،فإذا غسل وجهه خرجت لك

خطايا نظر إيلها بعينه ،وذكر العني -واهلل أعلم -إنما

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

شعی وصو می رجار اعصا کو ضاف کیاجا تاہ ۔ جررہہ  ،دونون اہئھ  ،ش اور دونون
ئ
ئ
ترا ٔون۔ نصفائجسی ھی ہوئہاور معیوی ھی۔اس کاجسی ہوتانوظاہہ۔کیوتکہ
م
اس می انشان انریا جررہہ ،دونون اہئھ  ،اور دونون تراون دھو تا ہ اور ش کا سچ
ئ
کڑ تاہ ۔ ہوتا نو ن رجا ہی ئھا کہ ش کو ھی اشی رطج دھوتاجا تا ،جتش نقیہ اعصاکو دھوتا
جا تاہ ،لیک اہلل ن عایل ئ ش ےک معا مےل می بخقیف فما دی۔ کیوتکہ ش می تال
اوپ واال جصہ ہ۔جریابحرہاگڑش کودھوتاجا تا،جاص
ہوئہیاور نتدنکا شت ےس ر
ئ
طور رپ جت کہ اس می تال ھی ہون ،نو اس می لوگون ےک لی م شقت ہوئ ،جصوضا

شدی ےک دنون می ۔ لیک ن اہلل رعوجل یک رجمت ہ کہ اس ئ ش ےک
م
معا مےل می رصف سچ کڑتا فص کیا۔ جت انشان وصو کڑ تاہ نو اس تات می کوئ
شک ئہی کہ وہ اعصا وصو کو جسی طور رپ ضاف کڑ تاہ ۔ ن اش الم یک اکملیت رپ دلیل
ہ کہ اس ےک ما نی والون رپ فص کیا گیا ہ کہ وہ ان اعصا کو ضاف کڑنں جو اکی
ظاہ اور کھےل ر ہی ہی ۔ اور ظہارت معیون ےس رماد اتک مشلمان نیدے کا گیاہون
ےس ترایک جاضل کڑئ کا عمل ہ۔ جت وہ ا نی جررہے کو دھو تا ہ ،نو وہ
شارے گیاہ جرھ جائ ہی ،جں کا ارن کات آنکھون ےس ہوا ہ۔ واضچ رہ کہ
ئم
ئ
ئہان آنکھ کا دکڑ _واہلل اعلم_ نطور تیل ہ۔ ورن تاک ےس ھی جظا ہوئ ہ ،میہ
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ئ
ےس ھی جظا ہوئ ہ؛ انشان انسی تا تی کڑ لتیا ہ ،جو جڑام ہی ،انسی جرینں سونگھ
لتیا ہ ،حھی سونگھی کا اےس جق ئہی ہو تا ،لیک آنکھ کا دکڑ نطور جاص اس لی

هو ىلع سبيل اتلمثيل ،وإال فاألنف قد خيطئ ،والفم

قد خيطئ؛ فقد يتلكم اإلنسان بكالم حرام ،وقد
يشم أشياء ليس هل حق يشمها ،ولكن ذكر العني؛

ہواہ کہ اکی گیاہ آنکھ ےس ہی ش رد ہوئ ہی۔ اور اس جدن ت می گیاہون یک
ب
معاف ےس رماد صعیہ گیاہون یک معاف ہ۔ جت کہ کتیہ گیاہون یک خسس ےک لی

ألن أكرث ما يكون اخلطأ يف انلظر .وتكفري اذلنوب

يف احلديث يراد بها الصغائر ،أما الكبائر فال بد هلا

نون رصوری ہ۔

من توبة.

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

معاين املفردات:

• خرج  :كناية عن غفرانها هل.
• خطيئة  :ذنب صغري متعلق حبق اهلل تعاىل.

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

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

 .3وجوب غسل القدمني وعدم إجزاء مسحهما.

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

املصادر واملراجع:

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

الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة،
1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)3284( :
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جت ئم میےس کوئوصو کڑے نو اےس رجا ہی کہ ان رنی تاک می ترائداےل اور ئررھ
ش
اےس جھارے اور جو خص ربرھونےس اشتنحا کڑے اےس رجا ہی کہ ظاق عددےس
اشتنحا کڑے اور جت ئم میےس کوئ سو کڑ ا ئےھ نو پنں میاہئھدا لیےس ئہےل

إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ،ثم

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

اےسدھوےل۔ کیو تکہ ئم میےس کوئ ئہی جانیا کہ اسےکاہئھئرات کہان
گڑاری۔

يدخلهما يف اإلناء ثًلثا ،فإن أحدكم ال يدري
أين باتت يده

 .429احلديث:

**

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا’’ :جت ئم می
ےس کوئ وصو کڑے نو اےس رجا ہی کہ ان رنی تاک می ترائ داےل اورئررھاےس جھارے
ش
اورجو خص ربرھون ےس اشتنحا کڑے اےس رجا ہی کہ ظاق عدد ےس اشتنحا کڑے اور
جت ئم می ےس کوئ سو کڑ ا ئےھ نو پنں می اہئھ دا لی ےس ئہےل اےس دھو ےل ،کیو تکہ
ئم می ےس کوئ ئہی جانیا کہ اس ےک اہئھ ئ رات کہان گڑاری‘‘۔ اتک اور

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

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يشتمل هذا احلديث ىلع ثالث فقرات ،للك فقرة
حكمها اخلاص بها.1 .فذكر أن املتوىضء إذا رشع يف
الوضوء أدخل املاء يف أنفه ،ثم أخرجه منه وهو

االستنشاق واالستنثار املذكور يف احلديث؛ ألن
ُ
األنف من الوجه اذلي أ ِمر املتوىضء بغسله ،وقد
تضافرت األحاديث الصحيحة ىلع مرشوعيته؛ ألنه
من انلظافة املطلوبة ً
رشاع.2 .ثم ذكر أيضا أن من أراد
قطع األذى اخلارج منه باحلجارة ،أن يكون قطعه

ىلع وتر ،أقلها ثالث وأعالها ما ينقطع به اخلارج،
وتنيق املحل إن اكن ً
وترا ،وإال زاد واحدة ،توتر أعداد
الشفع.3 .وذكر ً
أيضا أن املستيقظ من نوم الليل ال
ْ ُ َّ
يُد ِخل كفه يف اإلناء ،أو يمس بها رطبًا ،حىت يغسلها
ثالث مرات؛ ألن نوم الليل ً -
اغبلا -يكون طويال،
ويده تطيش يف جسمه ،فلعلها تصيب بعض
املستقذرات وهو ال يعلم ،فرشع هل غسلها للنظافة

املرشوعة.

 .429جدنت:

**

روان ت می ہ کہ’’:وہ ا نی بھیون ےس ترائ جرڑھائ‘‘۔ اور دوشی روان ت
ےک الفاظ ہی کہ ’’جو وصو کڑے وہ ( تاک می) ترائ جرڑھائ‘‘۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جک
آتﷺ
اس جدن ت می تی جمےل ہی جں می ےس ہ اتک کا جاص م ہ1 :۔ ر
ئ فماتا کہ جت کوئ آدمی وصو شوع کڑے نو ا نی تاک می ترائ داےل اور ئررھ
اےس اس ےستاہن کاےل۔ ئہی وہاسی تشاقاور اسیتیار ہجوجدن تمی مدکور ہ۔
کیو تکہ تاک جررہے کا جصہ جس ےک تارے می وصو کڑئ واےل کو جکم دتا گیاہ کہ وہ
ض
اےس دھوئ۔ ئہت شی انسی خنچ اجادن ت موجود ہی جو اس یک مشوعیت رپ دالل ت
ن
رھآت ﷺ ئ
کڑئ ہی۔ کیو تکہ ن ا سی صفائ ہ جو شعا مظلوت ہ۔ 2۔ ئ ر ر
ش
فماتا کہ جو خص ا نی ےس ن کلی وایل گیدیگ کو ربرھ ےس دور کڑتا رجاہ نو اےس رجا ہی کہ
وہ اےس ظاق عدد می ربرھون ےک شائھ دور کڑے جو کم ار کم تی ہون اور رتادہ ےس
رتادہ ا نی ہون کہ ان ےس جارج شدہ گیدیگ دور ہو جائ اور جگہ ضاف ہو جائ۔ اگڑ
ن ظاق ہون نو ئھیک ورن اتک اور ربرھ رتادہ کڑ دے جس ےس جقت عدد ظاق ہو
ہ
۔آت ﷺ ئ فماتا کہ رات یک تتید ےس نیدار ہوئ واال ان رنی ھییل کو
جائ۔  3ر

پنں ےک اتدر ن ےل جائ اور ن ہی اس ےک شائھ پی کو رجھوئ ئہان تک کہ
ل
اےس تی دق عہ دھو ےل۔کیو تکہ رات یک تتیدعموماً منی ہوئہ اور سوئ واےلکا اہئھ
جسم می اِدرھ اُدرھگھومیا رہیا ہ۔ ہو شکیا ہ کہ گیدیگ کو رجھو جائ اور اےس اس کا
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علم ہی ن ہو۔ اس لی شعی نظاق ت ےک جصول ےک لی اس ےک لی اےس دھوتا
مشوع کیا گیا ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم .الرواية اثلاثلة :متفق عليها ،ولفظ مسلم( :فليستنرث) ،بدل( :فليستنشق).
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

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

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .اإلملام برشح
عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر يف دمشق ،الطبعة األوىل  1381ـه– 1962م.

الرقم املوحد)3033( :
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ُ َ ْ ْ
َ َّ ُ ِّ َ ْ
اجلن ية َوغلقت
إذا جاء رمضان فتيحت أب َواب
َّ
ْ َ ُ َّ َ ِّ َ
الش َياط ُ
يني
ت
أبواب انلاري وصفد ي

 .430احلديث:

ج
جت رمصانآ تاہ نو جیتےکدروارے کھولدئ جائ ہی ،ہنمےک
دروارے نید کڑدئ جائ ہی اور شتظانون کو نیتان ئرہیادی جائ ہی۔

**

انوہپہ  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :جت
ج
رمصان آ تا ہ نو جیت ےک دروارے کھول دئ جائ ہی ،ہنم ےک دروارے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل
َ ُ ُ ْ
اهلل عليه وسلم -قال« :إ َذا َج َ
اء َر َمضان ،ف ِت َحت
ِ
َ َّ
َ ِّ َ
َ ُ ِّ َ ْ
ْ
ُ
َ
َْ
َّ
ار ،وصفد ِت
أبواب اجلن ِة ،وغلقت أبواب انل ِ
َّ
الشيَاط ُ
ني».
ِ

نید کڑ دئ جائ ہی اور شتظانون کو نیتان ئرہیا دی جائ ہی۔ "

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال" :إذا دخل رمضان فتحت أبواب

اجلنة ،وغلقت أبواب انلريان ،وصفدت الشياطني"،
ً
فهذه ثالثة أشياء تكون يف رمضان :أوال :تفتح
ً
أبواب اجلنة ترغيبا للعاملني هلا بكرثة الطااعت من
ً
صالة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغري ذلك .ثانيا:
تغلق أبواب انلريان ،وذلك لقلة املعايص فيه من
ً
املؤمنني .ثاثلا :تصفد الشياطني ،يعين :املردة منهم؛

كما جاء ذلك يف رواية أخرى -أخرج هذه الرواية

النسايئ يف سننه ( 434/4رقم ،)2105وأمحد يف مسنده

( ،)292/2قال األبلاين :هو حديث جيد لشواهده ،كما
والم َر ُ
َ
دة :هم أشد الشياطني
يف مشاكة املصابيح،
ً
َ ُّ
عداوة وعدوانا ىلع بين آدم ،واتلصفيد معناه الغل،
ُ َ ُّ
يعين :تغل أيديهم حىت ال خيلصوا إىل ما اكنوا
خيلصون إيله يف غريه ،ولك هذا اذلي أخرب به انليب -
ً
صىل اهلل عليه وسلم -حق أخرب به نصحا لألمة،
ً
ً
وحتفزيا هلا ىلع اخلري وحتذيرا هلا من الرش.

 .430جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

انوہپہ  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا" :جت رمصان
ج
آ تا ہ نو جیت ےک دروارے کھول دئ جائ ہی ،ہنم ےک دروارے نید کڑ
دئ جائ ہی اور شتظانون کو نیتان ئرہیا دی جائ ہی۔" ن تتیون اسیاء رمصان
می ہوئ ہی۔ ئرہیل جری :جیت ےک دروارے عمل گڑارون ےک لی نطور پعیت
کھول دئ جائ ہی تاکہ وہ کیت ےک شائھ نکیان نعنی ئمار ،ضدقہ ،دکڑ ،اور
ج
فآن تراک یک ت الوت وعیہ کڑنں۔ دوشی جری :ہنم ےک دروارے نید کڑدئ
جائ ہی کیون کہ اس مہتی می مومیون ےس ئہت کم گیاہ شرد ہوئ ہی۔ تتشی
جری :شتظانون کو نیتان ئرہیا دی جائ ہی نعنی شکس شتظانون کو جتشا کہ اتک دنگڑ
روان ت می آتا ہ جش امام نشائ ئ ان رنی شی می ( ٤3٤/٤جدن ت ئمی:
)2105اور اماماجدمئ ان رنی مسید می ()292/2می دکڑ کیا ہ۔ع الہم الیائ کہی

ہی کہ ن جدن ت ا نی سواہد یک وج ےس ’جید‘ جدن ت ہ۔ م ش کاہ المصا بچ (612/1
جدن ت ئمی)1962:۔ 'الرمدہ' ےس رمادوہ سیاظیہیجوننیآدم ےک شختدشمں
اور ان ےک شائھ ئہت عداوت ر کھی واےل ہی۔ "الیصقید" کا معنی نیی ئرہیاتا۔
ئ
نعنی ان ےک اہئھون می نیتان ئرہیا دی جائ ہی تاکہ واہن تک ان یک رہنرچ ن ہو شےک
ئ
جہان تک رمصان ےک ع الوہ مہتیون می ان یک رہنرچ ہو جائ ہ۔ ن شت کچرھ جس یک
آت ﷺ ئ ن ان رنی امت ےک لی نطور ِ
ننی ﷺ ئ جی دی ہ پجق ہ اور ر
نصنخت ،ائہی نییک یک رعیت دالئ اور پائ ےس درائ ےک لی نیان کیا ہ۔
دنکھی :شج رتاص الصالحی273/5 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1إكرام شهر رمضان.
 .2بشارة للصائمني فيه بأن هذا الشهر املبارك موسم عبادة وخري.
 .3ليس بلايغ الرش عذر يف رمضان؛ ألن أسباب الرش قد كفت عنه أو قلت ،فال حيرم اخلري فيه إال حمروم.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث
اإلسالِم ،دار املعرفة-بريوت-4 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه-5 .صحيح ابلخاري –اجلامع
الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-6 .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-7 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-8 .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلسالِم-بريوت ،مصور
عن الطبعة امليمنية-9 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِم-بريوت ،الطبعة
اثلانية1399 ،ه-10 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10107( :
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ت
جترمد عورتیک رجارون شاجونےک برچ تنےھ ،ئررھ کوش کڑے،نو عشل
واجت ہو گیا۔

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

 .431احلديث:

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

**

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا” :جت رمد
ت
عورت یک رجارون شاجون ےک برچ تنےھ ،ئ ررھ کوش کڑے ،نو عشل واجت ہو گیا“۔
ئ
ڑج اپال ن ھی ہوا ہو"۔
اتک اور روان ت می ن الفاظ ہی" :اگ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا جلس الرجل بني أطراف املرأة األربع ،ويه
ايلدان والرجالن ،ثم أدخل ذكره يف فرج املرأة؛ فقد

وجب عليهما الغسل من اجلنابة وإن لم حيصل إنزال

مين؛ ألن اإلدخال وحده أحد موجبات الغسل.

 .431جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

جت آدمی عورت ےک رجار اعصا نعنی دونون اہئھون اور دونون ترا ٔون ےک برچ تتنھ کڑ
انریا آلہ نیاشل عورت یک شم گاہ می داجل کڑ دے ،نو دونون رپ عشل جیانت
ٔ
ع
ش
م
م
ہ
ن
ک
ج
ی
ہ
ہ
گ
ت
ج
ڑج ی جارج ن و؛ و کہ جد د ول ی ل ےک وا ت
واجت وجا تا ہ ،ا ر
ہوئ ےک موجیات می ےس ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > موجبات الغسل
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل من إدخال اذلكر يف الفرج ،وإن لم حيصل إنزال.
 .2استعمال الكناية فيما يستحيا من اتلرصيح به.
َ
حلكم من إَياب الغسل باجلماع ،ويه عودة نشاط اجلسم بعد اجلهد املوجب لفتوره.
 .3اإلشارة إىل بعض ا ِ
 .4يكون هذا احلديث ناسخا حلديث أيب سعيد "املاء من املاء" املفهوم منه بطريق احلرص ،أنه ال غسل إال من إنزال املين.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
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حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3533( :
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ََ ْ ُ ُ َ ْ
َْ ُ َ ُ ُ
أف يط ُ
روا ،فإن
إذا َرأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه ف
ُ
َ ُْ
غ َّم عليكم فاقد ُروا هل

 .432احلديث:

”جت ئم رجاتد دنکھو نورورہ رکھو اورجت (سوال کا) رجاتد دنکھو نورورہ رکھیا نید کڑ
دو( ،اور) اگڑ ئم رپ مظلع اپآلود ہو نو اسکا اتدارہ لگا ٔو“۔

**

عید اہلل نں عرم رضی اہلل عہما نیان کڑئ ہی کہ ائھون ئ رسول اہلل ﷺ کو
ن
فمائ ہوئ سیا”:جت ئم (رمصان کا) رجاتد د کھو ،نو رورہ رکھو اور جت (سوال
ن
کا) رجاتد د کھو ،نو رورہ رکھیا نید کڑ دو۔ (اور) اگڑ ئم رپ مظلع اپ آلود ہو ،نو اس کا اتدارہ
لگالو“۔۔

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إذا َرأَيْ ُ
تموه
َ
ُ
فَ ُص ُ
وموا ،وإذا َرأ ْيتُ ُموه فَأفْ ِط ُ
روا ،فإن غ َّم عليكم
َ ْ
فاق ُد ُروا هل».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُْ
أحاكم الرشع الرشيف تبْ َىن ىلع األصل ،فال يع َدل

عنه إال بيقني .ومن ذلك :أن األصل بقاء شعبان ،وأن

 .432جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اےس امام بحاری ئ روان ت کیا ہ

اذلمة بريئة من وجوب الصيام ،ما دام أن شعبان لم
ُ ْ ْ
تك َمل عدته ثالثني يوما ،فيعلم أنه انتىه ،أو يُ َرى
َْ
هالل رمضان ،فيُعل ُم أنه دخل .وذلا فإن انليب -صىل
ّ
اهلل عليه وسلم ،-علق صيام شهر رمضان وفطره
ََ
رت ،أو
برؤية اهلالل .فإن اكن هناك مانع من غيم ،أو ق ٍ
ْ
حنوهما ،فيُكمل عدة شعبان ثالثني يوما؛ ألن األصل
ُْ َ
بقاؤه فال حيكم خبروجه إال بيقني ،والقاعدة" :أن
األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > رؤية اهلالل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• إذا رأيتموه  :أبرصتموه ،أي هالل رمضان ،واملراد رآه من تثبت به رؤيته.
• فصوموا  :فابتدئوا الصوم من الغد ،والصوم :إمساك عن املفطرات بنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.
فأفطروا  :أي :فاتركوا الصوم من الغد.
•
ِ
ُ
ُ
َّ
• غم عليكم  :است ِرت عليكم حباجب ،من غيم وغريه.
• فاقدروا هل  :أبلغوه قدره ،وهو  :تمام ثالثني ً
يوما.
ِ

فوائد احلديث:

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

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

 .3أن صيام شهر رمضان معلق برؤية انلاس أو بعضهم للهالل.
َْ َ
 .4وجوب إكمال شعبان ثالثني يوما ،إذا حال دون َمنظره غيْ ٌم أو حنوه.
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 .5وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هالل شوال ً
رشاع.
 .6وجوب إكمال رمضان ثالثني ً
يوما إذا حال غيم أو حنوه دون هالل شوال.

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

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من 1427 - 1404ه).
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ہ
اوپ
جت ئم شحدے کڑو نو ان رنی ھیلیونکورمی رپرکھدتا کڑو اور ان رنی کہتیون کو ر
ائھائرکھو۔

إذا سجدت فضع كفيك ،وارفع مرفقيك

 .433احلديث:

**

ً
عن َ َ
مرفواع« :إذا
الرباء بن َاعزب -ريض اهلل عنهما-
َْ
َّ
ََْ
َ
َس َ
وارفع ِم ْرفقيك».
جدت فضع كفيك

پاء نں عارت رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ
ہ
کہ
اوپ
’’جت ئم شحدے کڑو نو ان رنی ھیلیون کو رمی رپ رکھ دتا کڑو اور ان رنی تیون کو ر
ائھائ رکھو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

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

حديث ميمونة -ريض اهلل عنها -عند مسلم" :اكن -
ُ
صىل اهلل عليه وسلمَ -يَايف يديه فلو أن بهيمة أرادت
أن تَمر َ
لمرت".

 .433جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

م
آت رمی رپ شحدہ کڑنں نو ان رنی ہھلیون کو رمی رپ رکھ لی اور
جدن ت کا قہوم :جت ر
ئ
اوپ ائھائ رکھی اور ئرہلو ٔون ےس ھی الگ رکھی کیو تکہ
ا نی تار ٔوون کو رمی ےس ر
اس می نواصع رتادہ ہ اوراس می سست لوگون ےک اتدار اور جانورون یک
ش
ئ
مشائہت ےس ھی رپہی ہو تا ہ۔ جو خص ا نی تارو ٔون کو کھول کڑ برچھا لتیا ہ اس
یک مشائہت درتدون ےک شائھ ہوئ ہ اور اس ےس ن معلوم ہو تا ہ کہ وہ ئمار می
م
سسنی پت راہ ہ اور اس ےک اہمام اور اس رپ نوج می کمی کڑ راہ ہ۔ شلم

شنف می ممون رضی اہلل عہا ےس رموی جدن ت می ہ کہ ننی ﷺ ا نی
تارو ٔون کو (ئرہلو ٔون ےس) دور رکھا کڑئ ئےھ ئہان تک کہ اگڑ کوئ ج روتران ان می ےس
گڑرتا رجاہیا نو گڑر شکیا ئھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
ََ
اذلراع َ
بالع ُضد.
• ِم ْرفقيْك  :هو َم ْو ِصل

فوائد احلديث:

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

405

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف:
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة،
الطبعة :العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.
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إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول

 .434احلديث:

**

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يقول ،مجلة جبملة ،فحينما يكرب فكربوا بعده،
وحينما يأيت بالشهادتني ،فأتوا بهما بعده ،فإنه حيصل

لكم من اثلواب ما فاتكم من ثواب اتلأذين اذلي

حازه املؤذن ،واهلل واسع العطاء ،جميب ادلاعء.
يستثىن من احلديث لفظ( :يح ىلع الصالة ،يح ىلع

 .434جدنت:

عید اہلل نں عرمو نں العاص رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ
فماتا کہ ’’جتئممؤدنکو (اداند نی ہوئ) شتونوو نشہیکہوجتشوہکہیا ہ‘‘۔

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إذا َس ِمعتُم
ُ َ ِّ َ ُ ُ
َ َُ
المؤذن فقولوا ِمثل َما يقول».

إذا سمعتم املؤذن للصالة فأجيبوه ،بأن تقولوا مثل ما

جت ئم مؤدن کو (اداند نی ہوئ) شتو نوو نش ہی کہو جتشوہ کہیاہ۔

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

جت ئم مؤدن کو ادان د نی ہوئ شتو نو اس کا جوات دو تانں طور کہ جملہ بچملہ و نش
رب رب
ہی کہو جتش وہ کہیا ہ۔ جت وہ ’’ ک
ی‘‘ کےہ نو اس ےک یچےھ یچےھ تکتی کہو ،جت
ُ
اہلل اَ َ ْ
شہاد تی کو ادا کڑے نو ئم ئھی اس ےک ن عد ائہی ادا کڑو۔ اس یک وج ےس مؤدن وک
ئ
ادان د نی کا جو نوات جاضل ہوا ہ اور جس ےس ئم مجوم رہ ہو وہ ئمہی ھی
جاضل ہو جائ گا۔ اہلل ئہت رتادہ د نی واال اور دعا کو قیول کڑئ واال ہ۔

الفالح) فإنه يقول بعدها :ال حول وال قوة إال باهلل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

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

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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إذا رشب اللكب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا

 .435احلديث:

**

اےس شات رمنیہ دھو ٔو  ،اور آئھونں دق عہ منی ےس مابخو‘‘۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بغسل اإلناء اذلي ولغ فيه سبع مرات ،األوىل منهن
مصحوبة بالرتاب يلأيت املاء بعدها ،فتحصل انلظافة

اتلامة من جناسته ورضره.

 .435جدنت:

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ’’:جت کیا ئم
م
می ےس کسی ےک پنں ےس (کچرھ) رئ ےل ،نو اےس شات رمنیہ دھو لو"۔ شلم یک
م
روان ت می ہ‘‘ :ئرہیل رمنیہ منی ےس دھلو‘‘۔ عیداہلل نں عفل رضی اہلل عیہ ےس
روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا’’ :جت کیا پنں می میہ دال دے  ،نو

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ
َ ُ
أح ِدكم
رشب اللكب يف إناء
عليه وسلم -قال «:إذا ِ
ُ
ُ
ُ
له ً
َ َ
سبعا» .وملسلم « :أواله َّن بالرتاب» .عن
غس
فلي ِ
عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما -عن انليب -
َ
صىل اهلل عليه وسلم -قال «:إذا َولغ اللكب يف اإلناء
َّ
َ ُّ
فاغسلوه ً
سبعا وعف ُروه اثلَّا ِمنة بالرتاب».

ملا اكن اللكب من احليوانات املستكرهة اليت حتمل
ً
كثريا من األقذار واألمراض أمر الشارع احلكيم

جت کیا ئم میےس کسیےکپنںےس(کچرھ) رئےل ،نو اےس شاترمنیہدھو لو

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ج رون کہ کیا ان تان رسیدتدہ جانورون می ےس ہ ،جو ئہت شاری گیدگیون اور بمارنون
ج
ےک جامل ہوئ ہی ،اس کیا جس پنں می میہ دال دے ،اےس شارع کنم ئ
شات رمنیہ دھوئ کا جکم دتا ہ۔ نی ئرہیل رمنیہ منی ےس ما بخی کا جکم دتا ہ؛ تاکہ
م
اس ےک ن عد ترائ کا اشت عمال ہو اور بحاشت و رصر ےس کمل نظاق ت جاضل ہو شےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
راوي احلديث :حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه .حديث عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما :-رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن ُم َغ َّفل ُ
الم َز ِّ
ين -ريض اهلل عنهما -
ِ
ِ
ِ

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

فوائد احلديث:
 .1اتلغليظ يف جناسة اللكب ،لشدة قذارته.
ُ
 .2ولوغ اللكب يف إناء ،ومثله األكل ،ينجس اإلناء ،وينجس ما فضل منه.
 .3وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.
ً
 .4وجوب اتلطهري بالرتاب واتلكرار سبعا خاص باتلطهري من ولوغه دون بوهل وعذرته وسائر ما لوثه اللكب.
ُ
َ
 .5وجوب استعمال الرتاب مرة ،واألوىل أن يكون مع األوىل يلأيت املاء بعدها .وتكون يه اثلامنة املشار إيلها يف الرواية األخرى .وال فرق بني

أن يطرح املاء ىلع الرتاب أو الرتاب ىلع املاء أو أن يؤخذ الرتاب املختلط باملاء ،فيغسل به أما مسح موضع انلجاسة بالرتاب فال َيزئ.
َّ ِّ
 .6عظمة هذه الرشيعة املطهرة ،وأنها تزنيل من حكيم خبري ،وأن ُم َؤديها صلوات اهلل عليه لم ينطق عن اهلوى ،وذلك أن بعض العلماء حار يف
حكمة هذا اتلغليظ يف هذه انلجاسة ،مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ،ولم يشدد يف اتلطهري منها ،حىت قال فريق من العلماء :إن اتلطهري ىلع هذه
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الكيفية من ولوغ اللكب تعبدي ال تعقل حكمته ،حىت جاء الطب احلديث باكتشافاته ومكرباته ،فأثبت أن يف لعاب اللكب مكروبات وأمراضا
فتاكة ،ال يزيلها إال الرتاب.
 .7ظاهر احلديث أنه اعم يف مجيع الالكب ،حىت الالكب اليت أذن الشارع باَّتاذها ،مثل الكب الصيد واحلراسة واملاشية.
 .8جناسة اللكب أغلظ انلجاسات.

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

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3143( :
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”جت ئم میےسکسی کو ان رنی ئمار می شک ہوجائ اور اےسم علومن ہوکہ اس
ئ کتنیرکعیی رپھیل ہی؟ تی تا رجار؟ نووہ شک کو رجھوردے اور جتنیرکعیون

إذا شك أحدكم يف صًلته ،فلم يدر كم صىل
ثًلثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وِلنب ىلع ما

رپ اےسنفیہان رپ اعماد کڑےئررھ شالمےس ئہےلدو شحدے کڑےل ،اگڑ
اسئ ترا برچرکعیی رپھیل ہی نون شحدے اسیک ئمار کو جقت (جرھرکعیی)

استيقن ،ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم ،فإن
اكن صىل مخسا شفعن هل صًلته ،وإن اكن صىل

کڑدنںےگ اور اگڑ نروری رجاررک عات رپھی ہون نون شحدے شتظانیکدلتو
رسوائ کا تاعت ہونےگ“۔

إتماما ألربع؛ اكنتا ترغيما للشيطان.

 .436احلديث:

**

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

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف كيفية اتلعامل مع الشكوك
اليت ترد للمسلم حال الصالة ،وذلك أن يبين ىلع

ايلقني ،فإن اكن الشك يف عدد الركعات فايلقني
العدد األقل ،ثم يسجد سجدتني للسهو قبل السالم.

فيف احلديث عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم" :-إذا شك أحدكم يف صالته" أي:
تردد بال رجحان فإنه مع الظن يبين عليه" ،فلم يدر

كم صىل ثالثا أو أربعا؟" أي :مثال "فليطرح الشك"،
َْْ
نب ىلع ما
أي :ما يشك فيه وهو الركعة الرابعة "ويل ِ
استيقن" أي :علمه يقينا ،وهو ثالث ركعات .قوهل:
"ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم" ،هذا األفضل أن

يكون السجود قبل السالم .قوهل" :فان اكن صىل

مخسا" تعليل لألمر بالسجود ،أي :فإن اكن ما صاله

يف الواقع أربعا فصار مخسا بإضافته إيله ركعة أخرى،
َ َ ْ
"شفع َن هل صالته" ،أي :السجدتان تشفعان هل
الصالة؛ ألنها بمقام ركعة ،والصالة اليت يصليها يف

**

 .436جدنت:

انو شعید جدری  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ کہ ننی کڑئم ﷺ ئ فماتا” :جت
ک
ئم می ےس کسی کو ان رنی ئمار می شک ہوجائ اور اےس معلوم ن ہو کہ اس ئ تنی
ج
رکعیی رپھ یل ہی؟ تی تا رجار ؟ نو وہ شک کو رجھور دے اور تنی رکعیون رپ اےس نفی
ہ ان رپ تتیاد ر کےھ ئررھ ش الم ےس ئہےل دو شحدے کڑےل ،اگڑ اس ئ ترا برچ رکعیی
رپھ یل ہی نو ن شحدے اس یک ئمار کو جقت (جرھ رکعیی) کڑدنں ےگ اور اگڑ نروری رجار
رکعات رپھی ہون نو ن شحدے شتظان یک دل ت و رسوائ کا تاعت ہون ےگ“ ۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ِ
دوران ئمار شک
جدن ت شنف مشلمان یک اس جال ت کو نیان کڑ رہی ہ جو
ہوجائ رپ وہ کڑ تا ہ۔ اس صورت می وہ نفی رپ ا نی ئمار یک ن ِیا کڑے ،اگڑ
رکعات یک ن عداد می شک ہو نو کم عدد رپ نفی کڑےک ش الم ےس ئہےل شہو ےک دوشحدے

کڑ ےل۔ انو شعید جدری  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت جدن ت ہ کہ اہلل ےک رسول
ﷺ ئ فماتا "ادا شک أجدکم ف ض الن" نعنی نعی کسی پحچ ےک جت پدد می رپ

جائ نو وہ عال ت گمان ےک مظانق ن ِیا کڑے گا ،میال ےک طور رپ اےس رکعات یک
ئ
ن عداد معلوم ن ہو کہ تی رکعیی ہوئ ہی تا رجار" ،قلیظج الشک" نعنی ج رو ھی رکعت
ش
ےک ہوئ اور ن ہوئ می شک ہ" ،ولْی ْ ِ
َی عیل ما ا تیقں" نعنی تی رکعات جں
نف
کا اےس تنی علم ہ اس رپ تاف ئمار رپےھ۔”ئررھ ش الم ئرھیئ ےس ئہےل دو شحدے
کڑے“ ن اقصل ہ کہ شحدے ش الم ےس ئہےل ہون۔ "قان کان ضیل جمشا" اس می
دو شحدون یک علت نیان یک گنی ہ نعنی اگڑ اس ئ جقیقت می رجار رکعات رپھی ہی
نو اتک رکعت رتادہ رپ ھی یک وج ےس وہ ترا برچ رکعات ہوگنی اوردو شحدے ج رو تکہ اتک
رکعت ےک قائم مفام ہی اس لی اس یک ئمار ےک رکعات یک ن عداد جقت ہوگنی اور
اس یکئماراضلمیجقت ہظاقئہی۔اس لی کہجدن تمیمدکورمیال می رجار
رکعات نیان یک گنی ہی۔"وان کان ضیل ائماما الٔر نع" نعنی درجقیقت اگڑ ئمار اس ئ
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أصلها شفع وليست وتر؛ ألنها أربع ركعات ىلع املثال
املرضوب يف احلديث ،وقوهل" :وإن اكن صىل إتماما

ألربع" ،إن اكن صىل أربعا يف الواقع فيكون قد أدى
ما عليه من غري زيادة وال نقصان .قوهل" :اكنتا

رجار رکعات رپھی ہون نو نعی کسی رتادئ اور نقصان ےک اس ئ ان رنی ئمار ادا کڑیل۔
"کانیا پعما للشتظان" نعنی اگڑ اس یک ئمار اضل می رجار رکعات ہ نو دو شحدے
شتظان یک دل ت کا تاعت نیی ےگ۔ واہلل ٔاعلم۔

ترغيما للشيطان" ،أي :وإن صارت صالته بتلك
الركعة أربعا اكنتا ،أي :السجدتان ترغيما ،أي :إذالال

للشيطان ،واهلل أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً

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

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

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

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

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال
اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)11231( :
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جت ئم میےس کوئ کسی انسیےسیکرطف ُرج کڑےک ئمار رپھراہ ہو جواسےک
ئ
اور لوگونےک ماتی جا تل ہو اور ئررھ ھی کوئ اسےک شا میےس گڑرتا رجاہ نو

َّ
صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس ُ ُ
ُتهُ من انلاس،
إذا
ْ
َ
َ
َْ ُْ
ََْ َ
فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه ،فإن أىب
اےس رجا ہی کہوہ اےس ہیائ اور اگڑوہن ُرےک نو اسےس لڑےاس لی کہوہ
ََُْ ُْ
فليقات يله؛ فإنما هو شيطان
شتظانہ۔

 .437احلديث:

**

ْ ْ
ً
مرفواع( :إذا
عن أيب سعيد اخلُد ِر ِّي -ريض اهلل عنه-
َّ
صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس ُ ُ
رت ُه من انلاس ،فأراد أحد
َْ َ ُْ
َْ ْ َُْ
أن ََيْتَ َ
از بني يديه فليَدفعه ،فإن أىب فليُقاتِله؛ فإنما

 .437جدنت:

هو شيطان).

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدن ت کا درج :خنچ

املعىن اإلمجايل:

يأمر الرشع باَّتاذ احلزم واحليطة يف األمور لكها،
َّ
وأهم أمور ادلين وادلنيا الصالة ،ذلا حث الشارع
َ
ُ ْ
السرتة هلا إذا دخل
احلكيم ىلع العناية بها واَّتاذ

انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’جت
ئم می ےس کوئ کسی انسی ےس یک رطف ُرج کڑےک ئمار رپھ راہ ہو جو اس ےک اور لوگون
ئ
ےک ماتی جا تل ہو اور ئررھ ھی کوئ اس ےک شا می ےس گڑرتا رجاہ نو اےس رجا ہی کہ
وہ اےس روےک اور اگڑ وہ ن ُرےک نو اس ےس لڑے اس لی کہ وہ شتظان ہ۔

**

املصيل يف صالته لتسرته من انلاس ،حىت ال ينقصوا

صالته بمرورهم بني يديه ،وأقبل ينايج ربه ،فإذا أراد
أحد أن َيتاز بني يديه ،فليدفع باألسهل فاألسهل،

فإن لم يندفع بسهولة ويرس ،فقد أسقط حرمته،
ً
وأصبح معتديا ،والطريق لوقف عدوانه ،املقاتلة
بدفعه بايلد ،فإن عمله هذا من أعمال الشياطني،

اذلين يريدون إفساد عبادات انلاس ،واتللبيس

عليهم يف صالتهم.

اجمایل معنی:

بر
شنعت ئئمام امورمی خییگ اور اجتیاظکاجکمدتاہ۔ دنںودنیاکاشت ےس اہم
کام ئمار ہ۔ اس وج ےس ننی ﷺ ئ اس کا اہمام کڑئ یک پعیت دی اور
اس ےک لی سیہ ر کھی کا جکم دتا تاکہ جت ئماری ئمار شوع کڑے نو اس ےک اور
لوگون ےک ماتی وہ آر نں جائ اور وہ اس ےک شا می ےس گڑر کڑ اس یک ئمار می
جلل اتدار ن ہون اور وہ نروری نوج ےس ا نی رت ےس میاجات کڑے۔ جت کوئ
ش
خص اس ےک شا می ےس گڑرئ کا ارادہ کڑے نو اےس رجا ہی کہ وہ پمےس پم پ
اتدار می اےس رو کی یک کوش کڑے۔ اگڑ وہ پمی اور آشائ ےس ن ہی نو ئررھ
اس یک جڑمت حم ہوجائ ہ اور وہ جد ےس بحاور کڑئ واال نں جا تا ہ اور ا نش
ش
خص یک رتادئ کو رو کی کا راسیہ ئہی ہ کہ اس ےس اہئھ ےک در نےع لڑا جائ کیو تکہ
اس کا ن عمل سیاظی یک رطج کا عمل ہ جو لوگون یک عیادات می نگار ن ریدا کڑئ

درئ ر ہی ہی اور ان یک ئمار می ان یک پکی کو گد مد کڑئ ہی۔
ےک
ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

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

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

فوائد احلديث:

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

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

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3098( :
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جت ئم میےس کوئ کسی جری کو سیہ نیا کڑ اسیکرطفئمار رپھراہ ہو ،اور کوئ
اسےکآےگےس گڑرئیک کوش کڑے نو اےسروکدے۔اگڑوہ ان کار

إذا صىل أحدكم إىل يشء يسُته من انلاس،

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

 .438احلديث:

کڑے نو اسےسلڑائ کڑے ،تالسیہوہ شتظانہ۔

**

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

جرصت انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس رمقوعاً روان ت ہ کہ ”:جت ئم می ےس
کوئ کسی جری یک رطف ئمار رپھ راہ ہو  ،جو اس ےک لی لوگون ےس سیہ ہو اور کوئ اس

ےک آےگ ےس گڑرئ یک کوش کڑے نو اےس روک دے ۔ اگڑ وہ ان کار کڑے نو
اس ےس لڑائ کڑے ،ت السیہ وہ شتظان ہ۔‘‘ اتک روان ت می ن الفاظ ہی کہ
:جت ئم می ےس کوئ ئمار رپھ راہ ہو نو کسی کو آےگ ےس گڑرئ ن دے اور اگڑ وہ ن
مائ نو اس ےس لڑائ کڑے کیون کہ اس ےکشائھ (شتظان) ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
إذا دخل املصيل يف صالته ،وقد وضع أمامه سرتة؛
لتسرته من انلاس ،حىت ال ينقصوا صالته بمرورهم
بني يديه ،وأقبل ينايج ربه ،فأراد أحد أن َيتاز بني

يديه ،فليدفع باألسهل فاألسهل ،فإن لم يندفع
ً
بسهولة ويرس؛ فقد أسقط حرمته ،وأصبح معتديا،
وَيوز وقف عدوانه باملقاتلة بدفعه بايلد؛ فإن عمله

هذا من أعمال الشياطني ،اذلين يريدون إفساد
عبادات انلاس ،واتللبيس عليهم يف صالتهم.

 .438جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جت ئماری ان رنی ئمار می داجل ہو اور وہ ا نی شا می لوگون ےس سیہ ر کےھ ہوئ ہو
تاکہ لوگ اس ےک آےگ ےس گڑر کڑ اس یک ئمار می نقص ن ن ریدا کڑنں اور جت وہ
ش
ا نی رت ےس میاجات کڑئ لےگ۔ئررھ اس ےک شا می ےس کوئ خص گڑرئ یک
کوش کڑے نو اس کو ا جےھ رط نف ےس روےک ،اگڑ وہ آرام و شکون ےس ئہی
رکیا نو اس یک جڑمت حم ہوئ وہ شکسی کڑئ واال نں ج رکا او ر ات جاپ ہ کہ اس یک
شکسی کو اہئھ ےس لڑائ کڑےک روکا جائ ،کیون کہ اس کا ن عمل ان شتظائ اق عال
می ےس ہ جں ےک در نےع وہ لوگون یک عیادنون کو جڑات کڑتا رجا ہی ہی ،اور ان
ت
یک ئمارون می لیتس وشکوک ن ریدا کڑئ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً

• إذا صىل أحدكم إىل يشء  :أي :جعل شيئا أمامه يف صالته حيول بينه وبني انلاس.
• َيتاز  :من اجلواز ،وهو املرور.
ُ
ِّ
اعت متمرد من اجلن أو اإلنس ،وسيم بذلك إما بلعده عن احلق ،أو لالحرتاق يف أصل خلقته.
• شيطان  :يطلق ىلع :لك ٍ
َ
• الق ِرين  :هو املقارن املصاحب من شياطني اجلن.

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1استحباب وضع السرتة بني يدي املصيلً ،
نفالً ،
إماما أو منفردا ،أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل.
فرضا اكنت الصالة أو
 .2استحباب القرب من السرتة ،حبيث يكون بينه وبينها قدر إماكن السجود.
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 .3أن دفع املار مقيد بوضع السرتة.

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

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

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10871( :
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ہ
جت کوئ ئم میےس لوگون کو ئمار رپھائ ,نو لیک ئمار رپےھ؛اس لی کہ ان می
کوئ تانوان ،کوئ بمار اور کوئرصوت مید ہو تاہ۔ التیہ جت ئم میےس کوئ
ل
اکیال ئمار رپےھ،نو جتنی رجاہ ،منی کڑے۔

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

 .439احلديث:

**

ً
مرفواع« :إذا صىل
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ ْ َ ِّ ْ
أحدكم للناس فليُخفف فإن فيهم الضعيف
َّ َ َ
يم وذا احلاجة ،وإذا صىل أحدكم نلفسه
والس ِق
َ ْ ُ َ ِّ ْ
فليطول ما شاء».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -األئمة أن خيففوا
الصالة ىلع حسب ما جاءت به السنة ،وعلل ذلك أن
وراءهم ضعيف ابلنية ،وضعيف القوة ،وفيهم

مريض ،وفيهم ذو حاجة ،وأما إذا صلوا بمفردهم فلو

شاء أحدهم طول ولو شاء خفف.

**

 .439جدنت:

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :جت کوئ ئم
ہ
می ےس لوگون کو ئمار رپھائ ،نو لیک ئمار رپےھ؛ اس لی کہ ان می کوئ تانوان،
کوئ بمار اور کوئ رصوت مید ہو تا ہ۔ التیہ جت ئم می ےس کوئ اکی ال ئمار رپےھ ،نو
ل
ج
تنی رجاہ ،منی کڑے"۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جک
آت
ننی ﷺ ئ امت کو م دتا کہ وہ ئمار می شتت ےک مظانق اجیصار پ تی۔ ر
رب
ﷺ ئ اس یک وج نیان کڑئ ہوئ فماتا کہ ان ےک یچےھ کرمورجسم واےل اور
ئ
ئ
تانوان لوگ ھی ہوئ ہی اور رمنص اور ا نش لوگ ھی ہوئ ہی ،جو رصورتات
ر تدیگ می م شعول ہوئ ہی۔ تاہمجت وہ نہا ئمار رپھی ،نو ئررھ اجتیار ہ کہ ئماری
ل
رجاہ نو ئمار منی کڑ ےل اور رجاہ نو مخیرص۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام  -رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

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

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

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

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

 .3وجوب مرااعة العاجزين وأصحاب احلاجات يف الصالة.

 .4أنه ال بأس بإطالة الصالة ،إذا اكن عدد املأمومني ينحرص وآثروا اتلطويل.

 .5أنه ينبيغ لإلنسان أن يسهل ىلع انلاس طريق اخلري ،وحيببه إيلهم ،ويرغبهم فيه ،ألن هذا من اتلأيلف ،ومن بيان حماسن اإلسالم.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .منحة العالم
يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5880( :
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ئ
ڑج
جت م میےس کوئ ئمار ادا کڑے ،نووہ ان رنی ئمارےک لی سیہ رکھےل؛ اگ ر
نی ہی ش ہی

إذا صىل أحدكم ،فليستُت لصًلته ،ولو بسهم

 .440احلديث:

**

ْ
عن َسربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه -عن انليب

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا صىل أحدكم،ْ
فليستَ ِرت لصالته ،ولو بسهم».

سیہ نں معید جہنی رضی اہلل عیہ ےس رموی ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا‘‘ :جت ئم می
ڑجنی ہی شہی’’۔
ےس کوئ ئمار ادا کڑے ،نو ان رنی ئمار ےک لی سیہ رکھ ےل؛ اگ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أنه يستحب للمصيل وضع
سرتة أمامه ,وأن السرتة حتصل بكل يشء ينصبه
املصيل أمامه ,ولو اكن قصريا أو دقيقا اكلسهم ,ويف

ذلك مظهر من مظاهر يرس الرشيعة وسماحتها.

 .440جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

جدن ت شنف ےس معلوم ہو تا ہ کہ ئماری ےک لی ا نی شا می سیہ رکھیا
مسنخت ہ اور سیہ ہ اسجری کو نیاتا جا شکیا ہ ،جش ئماری ا نی شا مینصت کڑ
ج
ڑج وہنی یک تسی رجھوئ تا تارتک جری ہی کیون ن ہو۔ ن شنعت یک آشائ درتا
شےک؛ اگ ر
دیل ےک مظاہ می ےس اتک مطرہ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريجَ :س ْربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ليسترت  :يلجعل هل سرتة حال صالته.
ُ
• بسهم  :هو عود دقيق من اخلشب َيعل يف طرفه نصل ،يرَم به عن القوس.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السرتة أمام املصيل؛ حلفظ صالته من انلقصان ،أو ابلطالن.
ً
 .2األفضل يف السرتة أن تكون كمؤخرة َّ
الرحل ،فإن لم َيد ذلك وال أقل منه ،جعل ولو سهما.
َّ
ًّ
 .3احلرص ىلع وضع السرتة ،ولو من أدق األشياء وأقلها ،ألجل إشعار انلفس بأن أمام العينني حدا عن جماوزة انلظر ،فال يتبعه القلب بأفاكره
ًّ
ووساوسه ،ويلجعل بينه وبني املارين حدا ،يمزي به موضع حرم صالته.

 .4األفضل ادلنو من السرتة ،وأن تكون عند موضع سجوده؛ تلحد من ُ
جتاوز نظره إىل ما وراء ماكن السجود ،وئلال حيتجز مساحة أكرب من
حاجته ،فيضيق ىلع املارين ،وئلال يعرض صالته للنقص ،أو القطع ممن يمر بينه وبينها.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها
وفوائدها ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف) ،اعم النرش  1415 :ـه-
 .1995توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10869( :
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إذا صمت من الشهر ثًلثًا فَ ُص ْم ثًَلَ َث َع ْ َ
رشة
َ ََْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
وأربع عرشة ومخس عرشة

 .441احلديث:

اگڑ ئم مہتیےک تیرورےرکھو،نونیہ ،جرودہ اور نریدرہ تار بچےکرورےرکھا
کڑو۔
**

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َّ ْ َ َ ً َ
اهلل عليه وسلم« :-إ َذا ُص ْم َ
ت ِم َن الشه ِر ثالثا ،ف ُص ْم
ِ
َ َ َ َ ْ ََ َ ََْ َ ْ ََ َ َْ َ َ ْ ََ
ثالث عرشة ،وأربع عرشة ،ومخس عرشة» .عن قتادة
ُ
َ
هلل -
بن ملحان -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول ا ِ
َ َُُ
َ َّ
يض:
ابل ِ
صىل اهلل عليه وسلم -يأمرنا بِ ِصيامِ أيامِ ِ
َ َ َ ْ ََ َ ََْ َ ْ ََ َ َْ َ َ ْ ََ
رشة .عن ابن
ثالث عرشة ،وأربع عرشة ،ومخس ع
ُ
َ
هلل -صىل
عباس -ريض اهلل عنهما -قال :اكن رسول ا ِ
َ
َ
ام ابليض يف َح َ
ال ُي ْفط ُر أيَّ َ
رض َوال
اهلل عليه وسلم-
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َسف ٍر.
حديث أيب ذر حسن حديث

 .441جدنت:

انو در رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ئ فماتا اگڑ ئم مہتی
ےک تی رورے رکھو ،نونیہ ،ج رودہ اور نریدرہ تار بچ ےک رورے رکھا کڑو۔ قیادہ نں
ملحان رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ آت ﷺ ہمی ات ِ
ام ِنص نعنی نیہونں،
ر
ج رودھونں اور نریدرھونں تار بچ ےک رورے ر کھی کا جکم کڑئ ئےھ۔ انں عیاس
رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ات ِ
ام ِنص ےک رورے جرص و

شف می رکھا کڑئ ئےھ۔

**

درجة احلديث :قتادة صحيح حديث ابن عباس جدنت کا درج:
حسن

املعىن اإلمجايل:

عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل –صىل اهلل عليه

وسلم" :-إذا صمت" ،يا أبا ذر ،قوهل" :من الشهر" ،أي:
ً
شهر اكن" ،ثالثا" ،أي :أردت صوم ذلك تطواع" ،فصم

ثالث عرشة ،وأربع عرشة ،ومخس عرشة" ،أي :صم
اثلالث عرش من الشهر وايلومني بعده ،وسميت هذه

اثلالثة األيام ابليض أي أيام الليايل ابليض؛
إلضاءتها بالقمر ،وصومها من لك شهر مندوب .عن

ابن عباس قال" :اكن رسول اهلل –صىل اهلل عليه

وسلم -ال يفطر أيام ابليض" ،أي :أيام الليايل ابليض،

ويه اثلالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش؛ ألنها

املقمرات من أوائلها إىل أواخرها ،فناسب صيامها
ً
شكرا هلل تعاىل ،قوهل" :يف حرض وال سفر" ،أي أنه الزم
عليها فيهما ،فصيامها سنة مؤكدة ،ويرتجح صيام أيام

ابليض بكونها وسط الشهر ،ووسط الِشء أعدهل.

**

اجمایل معنی:

انو در رضی اہلل عہما ےس میفول ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا "ادا ضمت" ،تا أتا
ئ
در ،اے انو در!جت ئم رورے رکھو۔ جدن ت ےک الفاظ "مں السرہ" نعنی کوئ ھی
َ
مہتیہ ہو " ،ت ال تا" نعنی تی دنون تک ئم نفیل رورے رکھیا رجاہو۔ "ق ُض ْم ت الت
ج
عشہ ،وأر نع عشہ ،و مس عشہ" نعنی مہتی یک نیہونں تار بچ اور اس ےک ن عد دو
دن کا رورہ رکھا کڑو۔ ان تی اتام کو اتام نص اس لی کہی ہی کہ ان ےس رماد
روسں رانون ےک دن ہی ،اس لی کہ ن را تی رجاتد یک وج ےس روسں ہوئ ہی۔ ان
دونونکارورہ رکھیامسنختہ۔ انں عیاسرضیاہلل عہماےسمیفول ہ کہرسول

ام نصمی اقظارئہیکیا کڑئ ئےھ۔ات ِ
اہللﷺ ات ِ
ام نصنعنیروسںرانون ےک
دن ،ننیھونں،ج رودھونں اور نریدرھونں را تی ہی ،اس لی کہ ان رانون می رجاتد
رات ےک انیدا ےس انہا تک روسں رہیا ہ ،نیاپنں ان می اہلل ےک شکڑ ےک طور
ن
آت ﷺ ئ
رپ رورہ رکھیا میاشت ہ ،جدن ت ےک الفاظ ''ف جرص وال شف" عنی ر

شف اور جرص دونون می رورون کا اہمام کیا۔ ان می رورے رکھیا شت ِ
ت مؤکدہ ہ،
آت ﷺ مہتی می ات ِ
ام نص ےک رورون کو پحچ د نی ،اس لی کہ ن مہتی ےک
ر
ئ
درمیان ےک رورے ہی اور کسی ھی جری کا درمیائ جصہ شت ےس معیدل ہو تا ہ۔
دنکھی :قچالیاری(،)227/٤رمقاہ المفا بچ( ،)566/٤قیص الفدپ(،)395/1
دلیل الفالحی ()72/7۔
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :حديث أيب ذر رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد .حديث قتادة بن ملحان رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه .حديث ابن عباس رواه
النسايئ.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
قتادة بن ِملحان -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• أيام ابليض  :أيام الليايل ابليض ،يه :اثلالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش ،وسميت يلايلها بيضا؛ ألن القمر يطلع فيها من أوهلا إىل آخرها.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صيام هذه األيام اثلالثة.
 .2استحباب املداومة ىلع صيام ابليض يف احلرض والسفر.
 .3بيان رفق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ،وإرشاده إياهم إىل ما يصلحهم ،وحضهم ىلع ما يطيقون املداومة عليه.
املصادر واملراجع:

1-إرواء الغليل يف َّتريج أحاديث منار السبيل؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلسالِم-بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه-2 .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-3 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل
محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-4 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر
وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-5 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-
بريوت-6 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-7 .
سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه-8 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن
األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه-9 .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين،
حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية-10 .سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلسالِم ،دار
املعرفة-بريوت-11 .صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه-12 .فتح ابلاري برشح
صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت-13 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي،
دار احلديث-القاهرة-14 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-15 .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه-16 .املسند؛ لإلمام أمحد بن
حنبل ،نرش املكتب اإلسالِم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية-17 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10108( :
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جت ئم کوئ سورئوایل جری ن رکا ٔو نواس می ترائ کچرھ رتادہ کڑ لیا کڑو اور ا نی
ئ
ہمشائ کا ھی جیال رکھا کڑو۔

َ َََ
ْ ْ
جريانك
وتعاهد
ماءها,
فأكرث
ة,
إذا طبخت مرق
ي

 .442احلديث:

**

ً
عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا
َ
ْ ْ
َ
طبخت َم َرقة ,فأكرث ماءها ,وتعاهد ِجريانك».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث أيب ذر هذا يوضح صورة من صور عناية

اإلسالم حبق اجلار ،فهو حيث اإلنسان إذا وسع اهلل
عليه برزق ،أن يصيب منه جاره بعض الِشء

باملعروف ،حيث قال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا

طبخت مرقة فأكرث ماءها ،وتعاهد جريانك" :أي
َ ُ
كرث وتُ َّ
وزع ىلع
أكرث ماءها يعين زدها يف املاء؛ ِتل
جريانك منها ،واملرقة اعدة تكون من اللحم أو من
غريه م َّما يُ ْؤ َ
تدم به ،وهكذا أيضا إذا اكن عندك غري
ِ
املرق ،أو رشاب كفضل اللنب مثال ،وما أشبهه ينبيغ
لك أن تعاهد جريانك به؛ ألن هلم حقا عليك.

**

 .442جدنت:

انو در عفاری رضی اہلل عیہ ےس رمقوعا روان ت ہ کہ ’’جت ئم کوئ سورئ وایل جری
ئ
ن رکا ٔو نو اس می ترائ کچرھ رتادہ کڑ لیا کڑو اور ا نی ہمشائ کا ھی جیال رکھا کڑو‘‘۔

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

انو در رضی اہلل عیہ ےس رموی جدن ت اش الم جس اتدار می رپوشی کا جیال رکھیا ہ
اس یک وضاجت کڑئ ہ۔ اش الم انشان کو پعیت دنیا ہ کہ اگڑ اہلل ئ اےس
ئ
کشادہ ررق ےس نوارا ہو نو وہ ا جےھ اتدار می اس می ےس کچرھ ا نی رپوشی کو ھی
دے۔ کیو تکہ ننی ﷺ کا فمان ہ ":جت ئم سورئ واال شالں ن رکا ٔو نو اسمی ترائ
ئ
کچرھ رتادہ کڑ لو اور ا نی رپوشتون کا ھیجیال رکھو۔" نعنی ترائ کچرھ رتادہ کڑ لو تاکہ ن رتادہ
ئ
ہو جائ اور اس می ےس ئمہارے رپوشتون می ھی کچرھ تان ت دتا جائ۔ سورن
ع
آت
موما گوشت تا نطور ِشالں اشت عمال ہوئ وایل دنگڑ اسیاء ےسنیار ہو تا ہ۔ اگڑ ر
ئ
ےک تراس سورئ ےک ع الوہ کوئ اور ےس ہو نونت ھی ا نش ہی کڑتا رجا ہی جتش تتی
م ج
آت
یک اسیاء می ال بحرا ہوا دودھ تا اس ےس لنی لنی کوئ اور ےس نو میاشت ئہی ہ کہ ر
ئ
ک
آت رپ جق ہ۔
اس ےک در نےع ا نی رپوشتون کا ھی جیال ر ھی کیو تکہ ان کا ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الصلح وأحاكم اجلوار
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• مرقة  :هو املاء اذلي ُطبخ فيه اللحم وحنوه.
ّ
• تعاهد  :تفقد.

فوائد احلديث:
 .1استحباب نصح األحبة واألصحاب بما ينفعهم يف دنياهم وآخرتهم.
 .2استحباب اتلهادي بني اجلريان؛ ألن ذلك يورث املحبة ويزيد يف املودة ،ويتأكد هذا اتلهادي إذا اكن للطعام راحئة ،وعلمت حاجة اجلار.
 .3عدم احتقار يشء من رضوب اخلري ،وصنوف الرب؛ فإنها لكها معروف.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت،

421

1428ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5336( :

422

ل
جت فج ظلوع ہو گنی ،نو ئ ہحد (قیام ا لیل) اوروپ کا شاراوقتحم ہو گیا؛ لہٰدا فج
ےک ظلوع ہوئےس ئہےلوپ رپھ لیا کڑو

إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صًلة الليل والوتر،
فأوتروا قبل طلوع الفجر

 .443احلديث:

**

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ,-عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :إذا َطلع الفجر فقد ذهب لك
صالة الليل والوترْ ،
فأوتِروا قبل طلوع الفجر».
ِ

**

درجة احلديث :معلول من هذا الوجه

"الوتر" األصل أن صالة الوتر من قيام الليل،
قوهلِ :
َ
لكن ُعطف ىلع صالة الليل تلأكيده وبيان رشفه.
ْ
الوتر قبل
"فأوتِروا قبل طلوع الفجر" يعين :صلوا ِ
ُ
طلوع الفجر ،فإن طلع الفجر ،فال ترشع صالة
الوتر؛ ملا رواه ابن حبان ( :من أدرك ُّ
الصبح ولم يوتر،
انلهار شفعا ،إذا فاتته ُ
فال وتر هل) ،ويقضيه من َّ
لعذر
كتَعب أو نوم أو نسيان ،فإن اكن اعدته أن يصيل الوتر
َّ
ْ
ثالث ركعات صىل من انلهار أربعا وإن اكن وتره
َّ
خبمس ركعات صىل من انلهار ستا ،وهكذا ؛ ملا رواه
مسلم عن اعئشة -ريض اهلل عنها" :-أن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا فاتته الصالة من الليل
من َ
وجع ،أو غريه ،صىل من َّ
انلهار ثِنْ َ ْ
يت عرشة ركعة".

عیداہلل نں عرم رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا ’’ :جت فج
ل
ظلوع ہو گنی ،نو ئہحد (قیام ا لیل) اور وپ کا شارا وق ت حم ہو گیا؛ لہٰدا فج ےک ظلوع
ہوئ ےس ئہےل وپ رپھ لیا کڑو‘‘۔

جدن ت کا درج :ن جدن ت اس اعتیار ےس معلول ہ۔

املعىن اإلمجايل:

ُ ُّ
َ
والوتر"
"إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل ِ
والوتر.
يعين :بطلوع الفجر ينتيه وقت صالة الليل ِ

 .443جدنت:

**

اجمایل معنی:

ل
’’جت فج ظلوع ہو گنی ،نو ئہحد (قیام ا لیل) اور وپ کا شارا وق ت حم ہو گیا" اس کا
ل
مظلت ن ہ کہ فج ظلوع ہوئ یک وج ےس ض الہ ا لیل (ئہحد یک ئمار) اور وپ کا وق ت
ل
ح
آت کا قول" :الوپ" اضل می وپ یک ئمار قیام ا لیل ہی کا اتک جصہ
م ہو جا تا ہ۔ ر
ل
ہ ،لیک اےس ض الہ ا لیل رپ عطف اس یک تاکید اور اس یک اہمیت ےک نیان ےک

لی کیا گیا ہ۔ "لہٰدا فج ےک ظلوع ہوئ ےس ئہےل وپ رپھ لیا کڑو" اس کا مظلت
ہظلوعِ فج ےس ئہےلوپ رپھلیا کڑو؛ کیون کہاگڑ فجظلوع ہوگنی،نووپ یکئمارمشوع
ئہی رہ یگ۔ جتشا کہ انں جیان ئ روان ت کیا ہ‘‘ :جس ئ صچ کو ترالیا اور وپ
ئہی رپھی ،اس کا وپ ئہی ہ’’ وہ اس یک قصا دن می جقت یک ش کل می کڑے گا،
اگڑ کسی عدر ،ئھکاوت ،تتید تا ئھول یک وج ےس قوت ہوئ ہ۔ جریابحرہ اگڑ اس یک
عادت تی رکعت وپ رپ ھییک ہ ،نو دن می رجار رکعت رپےھ گا ،اگڑ ترا برچ رکعت
ت عادت اضاقہ
رپ ھی یک عادت ہ ،نو دن می جرھ رکعت رپےھ گا اور اشی رطج ج ش ِ
ض م
ک
کڑ تا جائ گا۔ جتشا کہ خنچ شلم می عانش رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ" :اگڑ ھی
ل
بماری وعیہ یک وج ےسننی ﷺ کا قیام ا لیل قوت ہو جا تا ،نو دن می تارہ رکعت
رپھ لتی‘‘۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

فوائد احلديث:

َْ
والوتر.
والوتر ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر انتىه وقت صالة الليل ِ
 .1أن وقت صالة الليل ِ
َّ
ً
َّ
 .2أن من ترك صالة الوتر متعمدا حىت طلع عليه الفجر فقد فاته الوتر ،أما إن اكن لعذر ،كنوم ونسيان قضاه من انلهار شفعا.
 .3أن العبادات املؤقتة بوقت ال َيوز فعلها بعد خروج وقتها إال ُ
لعذر.
الوتر.
 .4فضيلة وآكدية صالة ِ

423

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه .إرواء الغليل يف َّتريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم – بريوت الطبعة :اثلانية   1405ـه
 1985م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ,املؤلف :أبو الفضل ابن حجر العسقالين ،حتقيق وَّتريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,انلارش :دار الفلق -الرياض ,الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون
ّ
املكرمة
طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل1427 ،
 ـه 2006 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11279( :

424

جت ئم میےس کوئآدمیرات کو ئمارےک لی کرھا ہو اور اسیکرتانفآن
َ
َ ْ
َ ُ ُ
اس َت ْع َج َ
ىلع
القرآن
م
ف
الليل،
من
م
ك
د
أح
ام
إذا ق
ش
ْ
َ
مخید رپ ھی می اتکرہی ہو اوروہن مچھ راہ ہو کہ وہ کیا رپھراہہ نو اےس رجا ہی کہ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
جع
ل يسانه ،فلم يد ير ما يقول ،فليضط ي
وہ لیت جائ۔

 .444احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
َ ُ
أح ُدكم من الليل،
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا قام
ْ
َ ْ
استَ ْع َ
ج َم القرآن ىلع ل ِ َسانه ،فلم يَد ِر ما يقول،
ف
َ َْ ْ
َ
فليضط ِجع».

**

انو ُہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ئ فماتا” :جت ئم
می ےس کوئ آدمی رات کو ئمار ےک لی کرھا ہو اور اس یک رتان فآن مخید رپ ھی می
ش
اتک رہی ہو اور وہ ن مچھ راہ ہو کہ وہ کیا رپھ راہ ہ نو اےس رجا ہی کہ وہ لیت جائ۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن َ
العبد إذا اكن يف صالة الليل،

فصعبت عليه قراءة القرآن؛ لغلبة انلعاس عليه،
ْ
َْ ْ
ْ
حىت صار ال يَدري ما يقول ،فليَض َط ِجع ،حىت يَذهب
َُ
عنه انلوم؛ ئلال يغ ِّري الكم اهلل ،ويبدهل ولعله يَأيت بما
َْ
ال َيوز ،من قلب َمعانيه ،وحتريف لكماته ،وربما
يدعو ىلع نفسه .ويف ابلخاري عن أنس -ريض اهلل
ً
مرفواع" :إذا نعس أحدكم يف الصالة فليَنَم،
عنه-

حىت يَعلم ما يَقرأ".

 .444جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جدن ت کا مظلت ن ہ کہ ئہحد یک ئمار می تتید ےک علی یک وج ےس اگڑ انشان رپ فآن
رپھیا دسوار ہو جائ کہ اےس نریہ ن جےل وہ کیا کہہ راہ ہ ،نو اےس لیت جاتا رجا ہی،
ت
تاکہ اس یک تتید جریل جائ ،کہی وہ اہلل ےک ک الم کونیدتل ن کڑ تنےھ اور کوئ انشا جملہ ن
کہہ دے جس کا کہیا جاپ ئہی جس ےس معنی تالکل تدل جائ ،کلمات می بجنف ہو
جائ اور نشا اوقات انشان ا نی لی تددعا کڑ جائ۔ بحاری می انس رضی اہلل عیہ
ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ”اگڑ ئم می ےس کوئ ئمار می اونگھیا

ہ نو اےس سو جاتا رجا ہی ،تاکہ اےس معلوم ہو کہ وہ کیا رپھ راہ ہ“۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• استعجم القرآن ىلع لسانه  :استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة انلعاس
• فليضطجع  :فلينم.

فوائد احلديث:

َ
 .1احلث ىلع الصالة يف الليل حال النشاط والقدرة ىلع الفهم واخلشوع ،واستحضار القلب مع اهلل عز وجل.
 .2أن فضل اتلهجد يف الليل ال يتحقق مع انلُعاس والكسل ،وأن الصالة يف هذه احلال مكروهة.
ً
 .3يتعني ملن داهمه انلعاس أثناء صالة الليل أن ينام قليال؛ ليستعيد به نشاطه.
 .4يقاس ىلع انلُعاس يف الكراهة لك شاغل يشغله عن اخلشوع ،ويقاس ىلع صالة الليل سائر تطواعت الصالة.
 .5ينبيغ ىلع العبد قراءة القرآن قراءة تدبر وفهم.

 .6كراهية قيام الليل واملرء ناعس ألن اجلسد هل حق ىلع االنسان.
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املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه- .
َ
ْ
َ ُ ُْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،لعياض بن موىس ايلحصيب السبيت أبو الفضل  -املحقق :ادلكتور حي َىي ِإ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع،
ِإكمال
مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)3734( :
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جت ئم میےس کوئ ئمارےک لی کرھا ہو تاہ نورجمت اسیکرطفمیوج
ہوئہ۔ نرسوہ کیکڑنون رپاہئھنئرھیے۔

إذا قام أحدكم إىل الصًلة؛ فإن الرمحة تواجهه،
فًل يمسح احلىص

 .445احلديث:

**

َ
ُ
ً
مرفواع« :إذا قام أ َح ُدك ْم
عن أيب ذر-ريض اهلل عنه-
َ
َ
ْ
ُ
َُ
َّ َّ
اج ُهه ،فال يم َسح احلَىص».
إىل الصالة؛ فإن الرمحة تو ِ
وعن معيقيب -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
ُّ
عليه وسلم -قال :يف الرجل ي ُ َس ِّوي الرتاب حيث
ْ ُْ
ُ
ََ
احدة».
يسجد ،قالِ « :إن كنت فا ِعال فو ِ

درجة احلديث:

حديث أيب ذر ضعيف ،وحديث

انودر رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ یک رسول اہلل ﷺ ئ فماتا جت ئم می ےس
کوئ ئمار ےک لی کرھا ہو تا ہ نو رجمت اس یک رطف میوج ہوئ ہ۔ نرس وہ
کیکڑنون رپ اہئھ ن ئرھیے۔ معیقیت رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل
ش
ﷺ ئ اتک خص ےس جو ہ رمنیہ شحدہ کڑئ ہوئ کیکڑتان پاپ کڑ تا ئھافماتا اگڑ
انشا کڑتا تاگڑپ ہو نو رصف اتک ہی تارکڑو۔

**

جدنت کا درج:

معيقيب صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف حديث أيب ذر :قوهل( :إذا قام أحدكم إىل الصالة)
أي :إذا دخل فيها ،وقبل تكبرية اإلحرام ال يمنع.

وأما انليه يف قوهل( :فال يمسح احلىص) أي :فال
يعرض عن الصالة ألدىن يشء؛ أي :ملا فيه من قطع
اتلوجه للصالة ،فتفوته الرمحة املسببة عن اإلقبال

ىلع الصالة ،وهذا إذا لم يكن إلصالح حمل
السجود ،وإال فيجوز مرة بقدر الرضورة .ومعلوم أن

احلىص يه احلجارة الصغرية ،واتلقييد باحلىص خرج
خمرج الغالب؛ لكونه اكن الغالب ىلع فرش

مساجدهم ،وال فرق بينه وبني الرتاب والرمل يف هذه
ُ َ
َّ
املسألة .حديث معيقيب أَ َّن َّ
انل َّ
اهلل َعليْ ِه
يب َ -صىل
ِ
ُّ َ َ َ ْ ُ
ث ي َ ْس ُجدُ،
َو َسلَّ َم -قَ َال :يف َّ
الر ُج ِل ي ُ َس ِّوي الرتاب حي
ِ
َ َ
ْ ُْ َ َ ً ََ ًَ
احدة»( .أن انليب -صىل اهلل
قال« :إِن كنت فا ِعال فو ِ
عليه وسلم -قال يف الرجل) أي :يف شأن الرجل اذلي
سأهل عن نفسه أنه (يسوي الرتاب) أي :يف الصالة

(حيث يسجد؟) أي :يف ماكن سجوده أو ألجل سجوده

عليه .فأجابه -عليه الصالة والسالم( :-إن كنت
ً
وحمتاجا هل( ،فواحدة) :أي فافعل
فاعال) ،أي :ذللك
فعلة واحدة أو مرة واحدة ال أكرث ،ويكره أن يمسح
احلىص إال أن ال يمكنه احلىص من السجود بأن

اختلف ارتفاعه واخنفاضه كثريا ،فال يستقر عليه

قدر الفرض من اجلبهة فيسويه حينئذ مرة أو مرتني؛

 .445جدنت:

**

اجمایل معنی:

انودر رضی اہلل عیہ یک جدن ت می درج دتل تانون کا نیان ہ’’ :ادا قام أجدکم ایل
ش
الص الہ‘‘(جت ئم می ےس کوئ خص ئمار ےک لی کرھا ہو) نعنی جت وہ ئمار شوع کڑ
م
ت
آت
دے۔ مظلت کتی ِ بجئمہ ےس ئہےل کیکڑتان ضاف کڑتا میوع ئہی ہ۔ ر
ئم ل
ﷺ ئ فماتا ’’ ق ال سچ ا خضی‘‘ (وہ کیکڑنون رپ اہئھ ن ئرھیے)۔نعنی کسی م عمویل
ہ
جری یک وج ےس ئمار ےس رو گڑدائ ن کڑے کیون کہ اس ےس ئمار ےس نوج تنی ہ اور
اس یک وج ےس وہ اس رجمت ےس مجوم ہو جا تا ہ جو ئمار یک رطف میوج ہوئ یک
وج ےس م ال کڑئ ہ۔ ن اس وق ت ےک لی ہ جت انشا شحدے ےک مفام کو

درشت کڑئ ےک لی ن کیا جائ وگڑن نفدر رصورت اتک دق عہ انشا کڑئ یک
اجارت ہ۔ ن تات معلوم ہ کہ "جضی" رجھوئ رجھوئ کیکڑتان ہوئ ہی۔ ئہان
کیکڑنون کا دکڑ ن علتیا ہوا ہ کیون کہ مشاجد ےک فس رپ عموما ئہی ہوئ ہی۔ اس مسیےل
می کیکڑنون ،منی اور رن ت ےکماتی کوئ فق ئہی۔ معیقیت رضی اہلل عیہ ےس
ش
رموی جدن ت می ہ کہ ننی ﷺ ئ اس خص ےک تارے می نیان فماتا ہ جو
شحدے می جائ وق ت منی پاپ کڑ تا ئھا کہ اگڑ ئمہی کڑتا ہی ہ نو اتک دق عہ کڑلو۔
ش
ل ض
ج
شل
آت ﷺ ئ اس خص ےکتارے
’’أن ا تنی یل اہلل علیہ و م قال ف الڑ ل‘‘ ( ر
آت ﷺ ےس ا نی می علق نروجرھا ئھا) ’’نسوی الیات ‘‘ کہ وہ جہان
متیکہا جس ئ ر
شحدہ کڑ تا ہ اس جگہ یک منی کو پاپ کڑ تا ہ۔ نعنی شحدے یک جگہ کو پاپ کڑ تا ہ تا
جک
آت
اس رپ شحدہ کڑئ ےک لی اےس پاپ کڑ تا ہ۔ (کہ اس کا کیا م ہ؟) ر
ﷺ ئ اےس جوات د نی ہوئ فماتا کہ ’’ان کیت قاع ال‘‘ نعنی اگڑ ئمہی انشا کڑتا
ہی ہو اورئمہی اس یک رصورت ہو نو ’’قواجدہ‘‘ ئررھ اتک دق عہ کڑلیا کڑو ،اتک ےس رتادہ
تار ن کڑو۔ جریابحرہ کیکڑنون کو ضاف کڑتا مکڑوہ ہ اِال ن کہ کیکڑنون یک وج ےس شحدہ
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ألن فيه روايتني ،يف رواية "تسويه مرة" ،ويف رواية

تسويه مرتني ،ويف أظهر الروايتني أنه يسويه مرة وال
يزيد عليها .وأما علة انليه فيف قوهل( :فإن الرمحة

تواجهه) أي :تزنل عليه وتقبل إيله ،ويه علة للنيه،

يعين فال يليق لعاقل تلىق شكر تلك انلعمة اخلطرية

بهذه الفعلة احلقرية ،قاهل الطييب .وقال الشواكين :هذا
اتلعليل يدل ىلع أن احلكمة يف انليه عن املسح أن
ال يشغل خاطره بِشء يلهيه عن الرمحة املواجهة هل،

فيفوته حظه منها.

ن
م
اوپ ب رےح ہون اور ت رتشائ اس رپ اننی دپ ن ئھرہ شکنی ہو
کڑتا مک ن ہو عنی ن ئہت رتادہ ر
جس ےس فص نرورا ہو شےک۔ اس صورت می اتک تا دو دق عہ ائھی پاپ کڑ شکیا ہ۔
کیون کہ اس شلشےل می دو رواتات ہی۔ اتک روان ت می اتک دق عہ پاپ کڑئ کا دکڑ

ہ اور دوشی روان ت می دو تار پاپ کڑئ کا دکڑ ہ۔ دونون می ےس جو
ضخ
روان ت رتادہ نچ ہ اس ےک مظانق اتک ہی دق عہ پاپ کڑے ،اس ےس رتادہ دق عہ
ئہی۔ ’’قان الڑجمہ نواجہہ‘‘ می ئہی یک علت ن نیان یک گنی ہ کہ (ئمار می) اس رپ
رجمت کا پول ہو راہ ہو تا اور وہ اس یک رطف میوج ہوئ ہ۔ ن ئہی یک علت ہ۔
ع
نعنی کسی عفل مید ےک لی ن روا ئہی کہ وہ ا نی ہرچ کام می لگ کڑ اننی طنم الشان
ظ
ن عمت کو وصول کڑے۔ ن تات ع الہم تنی رجمہ اہلل ےس میفول ہ۔ امام سوکائ
رجمہ اہلل کہی ہی کہ ن علت اس تات رپدالل ت کڑئ ہ کہ کیکڑتان ضاف کڑئ ےس

ممانعت اس لی وارد ہ کہ ئماری ا نی دل کو کسی ا نش کام می م شعول ن کڑے
جو اےس اس یک رطف آئ وایل اہلل یک رجمت ےس عاقل کڑ دے اور نون وہ اس ےس

انریا جصہ ترائ ےس مجوم رہ جائ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :حديث أيب ذر رواه أبو داود .حديث معيقيب متفق عليه.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
معيقيب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يمسح  :هو أن يُ ِم َّر يده ىلع الِشء؛ إلذهاب ما عليه من أثر تراب ،أو ماء وحنو ذلك.
• احلىص  :احلجارة الصغرية اليت ىلع األرض.
َّ
• فإن الرمحة تواجهه  :تعليل يف انليه عن املسح؛ ئلال يشغل خاطره عن سبب الرمحة ،ويه العفو والغفران.
ُْ
َّ
• تواجهه  :تقابله ،واملراد :أن الرمحة تزنل عليه ،وتق ِبل إيله.

فوائد احلديث:
 .1يكره للمصيل أن يمسح احلىص العالق بمواضع السجود من بدنه.
َّ
 .2يكره أن يمسح موضع سجوده من األرض ،فإن اكن البد من تسوية موضع سجوده ،فليكن مرة واحدة.
َّ
 .3احلكمة يف هذا هو ما جاء يف احلديث من أن الرمحة تكون تلقاء وجهه ،يف هذه الرتبة ،اليت علقت بوجهه من أثر السجود ،وتكون يف موضع
سجوده اذلي ذكر اهلل -تعاىل -فيهَّ ،
وسبحه عنده.

 .4خشية العبث املفيض إىل اإلخالل بالصالة ،واملنايف للخشوع واتلواضع ،ويشغل املصيل ،وال مانع من إرادة األمرين :املحافظة ىلع الرمحة اليت
علقت به ،وابلعد عن العبث املنايف للخشوع.
 .5يستحب ملريد الصالة أن ِّ
يسو َي ماكن صالته وموضع سجوده؛ ئلال حيتاج إىل ذلك أثناء الصالة ،وئلال ينشغل باهل به يف الصالة.
َّ
 .6مجهور العلماء محلوا ذلك ىلع الكراهة ،ال ىلع اتلحريم؛ ألن املخالفة ليست كبرية ،واحلركة ليست كثرية ،فهو من مكروهات الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين،
تعليق :حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب
املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .سنن ادلارِم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة
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العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالِم ،بريوت.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .توضيح األحاكم
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10877( :
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َْ ْ
إذا قلت لصاحبك :أن يصت يوم اجلمعة واإلمام
ََ َ
َُْ
خيط ُب ،فقد لغ ْوت

 .446احلديث:

ت
جت جم عہےکدن امام جطیہدےراہ ہو اور ئم ا نی تراس تنےھ ہوئآدمیےس
کہو کہ "جاموس ہو جا ٔو" نو (انشا کہہکڑ) ئمئ جود اتک لعو جڑکتیک۔

**

ُ
ً
مرفواع« :إذا َ
قلت
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ
ْ ْ
ت يوم اجلمعة واإلمام َخيْ ُط ُ
ب ،فقد
لصاحبك :أن ِص
ََ َ
لغ ْوت».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من أعظم شعائر اجلمعة اخلطبتان ،ومن مقاصدها
وعظ انلاس وتوجيههم ،ومن آداب املستمع الواجبة:

اإلنصات فيهما للخطيب ،يلتدبر املواعظ ،وذلا حذر

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الالكم ،ولو بأقل
يشء ،مثل نيه صاحبه عن الالكم ولو بقوهل" :
أنصت" ،ومن تكلم واإلمام خيطب فقد لغا فيحرم

من فضيلة اجلمعة؛ ألنه أىت بما يشغله ويشغل غريه

عن سماع اخلطبة.

**

 .446جدنت:

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا" :جت جمعہ
ت
ےک دن امام جطیہ دے راہ ہو اور ئم ا نی تراس تنےھ ہوئ آدمی ےس کہو کہ "جاموس
ہو جا ٔو" نو (انشا کہہ کڑ) ئم ئ جود اتک لعو جڑک ت یک"۔

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ع
دو جطی جمعہ ےک طنم ش عاپ می ےس ہی جں کا مقصد لوگون کو وعط ونصنخت کڑتا اور
م
ان یک رہمائ کڑتا ہ۔ جطیہ شتی والون ےک لی جں آدات کا لخوظ رکھیا رصوری
ئ
ہ ان می ےس اتک جطیت کو جاموشی ےس شتیا ھی ہ تاکہ وہ وعط و نصنخت رپ عور
گ
ش
م
ڑج انہائ کم ہی
و تدپ کڑ کی۔ اشی لی ننی ﷺ ئ قیگو کڑئ ےس یع فماتا اگ ر
ت ش
کیون ن ہو می الً ا نی شائھ تنےھ خص کو ن کہہ کڑ نو لی ےس میع کڑتا کہ "جاموس ہو
جا ٔو"۔جتامامجطیہدے راہ ہواسوق تاگڑ کوئتات کڑےنووہاتکلعو جڑک تکا
رمنکت ہو تا ہ اور نون جمعہ یک قصیلت ےسمجوم ہو جا تا ہ کیو تکہ اس ئ اتک
انسی جڑک ت یک جس ئ ن رصف اےس جطیہ شتی ےس ئ گان کڑدتا تلکہ دوشون یک
ئ
نوج ھی اس ےس ہیا دی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َلصاحبك  :لك من َّتاطبه عرب عنه بالصاحب؛ ألنه الغالب أو ألنه جبوارك.
• أنْص ْ
ت  :اسكت عن الالكم.
ِ
ََْ َ
• لغوت  :لغا أىت بقول ساقط ،ليس فيه فائدة ،واملراد أنه تذهب به فضيلة اجلمعة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اإلنصات للخطيب يوم اجلمعة ،وقد اتفق العلماء ىلع وجوب ذلك.
مناف للمقام ولو بانليه عن املنكر ورد السالم وتشميت العاطس ولك ما فيه خماطبة لآلخرين.
 .2حتريم الالكم حال سماع اخلطبة وأنه
ٍ
ُ ُُ
ُ
اطبه اإلمام.
خياطب اإلمام أو خي ِ
 .3يستثىن من هذا من ِ
ُْ
 .4استثىن بعض العلماء من اكن اليسمع اخلطيب ِبلعد ،فإنه الينبيغ هل السكوت بل يشتغل بالقراءة أو اذلكر ،أما من ال يسمعه لصمم ،فال ينبيغ
أن يشغل من حوهل باجلهر بالقراءة ،ويكون ذلك بينه وبني نفسه.

 .5عقوبة املتلكم حرمانه من فضيلة اجلمعة.

 .6جواز الالكم بني اخلطبتني.
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 .7إذا ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واإلمام خيطب فإنك تصيل عليه وتسلم رسا وحيصل لك بذلك العمل باألحاديث ،وكذلك تأمني ادلاعء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة -الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
حممد احلسيين َّ
الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش :دار
اهلداية.

الرقم املوحد)3107( :

431

ش
جتآدمی کو جہادف تیل اہلل میرجم لےگ ہون ،ئ رھورے ئرھتسیان ن کیل ہون تا
رححرک کارمصالجق ہو ،ئررھوہ جتنی ہو جائ اور اےس اتدنش ہو کہ اگڑ اسئ
ب
عشل کیا نورم جائ گا ،نووہ مم کڑےل۔

إذا اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل ،أو

القروح ،أو اجلدري فيجنب ،فيخاف أن يموت
إن اغتسل ،يتيمم

 .447احلديث:

**

 .447جدنت:

ک تن

انں عیاس رضی اہلل عہما اہلل رعوجل ےک فمان( :وان م رمضی أو عیل شف) یک
ش
نقسی می فمائ ہی :جت آدمی کو جہاد ف تیل اہلل می رجم لےگ ہون ،ئرھورے
ج
ئرھتسیان ن کیل ہون تا رححرک کا رمص الجق ہو ،ئررھ وہ تنی ہوجائ اور اےس اتدنش ہو کہ
ب
اگڑاس ئ عشل کیا نو رمجائ گا ،نو وہ مم کڑےل۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف قوهل -عز وجل-
َ َ َ ْ
( :وإن كنتم مرىض أو ىلع سفر) ،قالِ « :إذا اكنت
ْ
َّ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ
اجل َر َ
َّ ُ
اح ُة يف َ
وح أ ِو اجلُد ِر ُّي
اَّلل ،أ ِو القر
ب
س
يل ِ
ِ
بِالرج ِل ِ
َ ِ ِ
َْ َ َ
َُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ
ب فيَخاف أن ي ُموت ِإ ِن اغت َسل ،يَتيَ َّم ُم».
فيج ِن
**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

هذا األثر عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف

تفسري قوهل -عز وجل{ :-وإن كنتم مرىض أو ىلع
سفر} [املائدة ]6 :حيث يقول -ريض اهلل عنه( :-إذا
اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل) أي اجلهاد ،أو

(القروح) مجع قرح ويه ابلثور اليت َّترج يف
األبدان ،اكجلدري وحنوه ،من اكنت هذه حاهل:

(فيجنب) تصيبه اجلنابة( .فيخاف) :أي يظن (أن
َّ
يموت إن اغتسل) أي :فإن ابن عباس رخص ملن اكن
هذا حاهل يف اتليمم فقال( :تيمم) .فيف هذا األثر ديلل

ىلع رشعية اتليمم يف حق اجلنب إن خاف املوت؛ فأما
لو لم خيف إال الرضر فاآلية ويه قوهل تعاىل {وإن

كنتم مرىض} [املائدة ]6 :دالة ىلع إباحة اتليمم هل،
وتفسري ابن عباس -ريض اهلل عنهما -للمرض بما
ذكر يف احلديث من اجلراحة يف سبيل اهلل والقروح
ليس ىلع سبيل احلرص وإنما ىلع سبيل اتلمثيل ،وإال
فلك مريض يرضه استعمال املاء فله أن يتيمم ولو لم

يصل االستعمال إىل املوت ،بل لو خاف أن يتعفن

اجلرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو تطول عليه مدة
َ ْ ُْ
{و ِإن كنتُ ْم
املرض وحنو ذلك فإنه يتيمم ،لعموم قوهل:
َ
َم ْرىض} [املائدة . ]6 :مع مالحظة ضعف األثر.

**

اجمایل معنی:

ک
ن اپ اہلل رع و جل ےک فمان{:وان تنم رمضی أو عیل شف}[الماتدہ ]6 :یک نقسی
آت رضی اہلل عیہ فمائ ہی( :ادا
می انں عیاس رضی اہلل عہما ےس رموی ہ۔ ر
ش
کان ت تالڑجل الجاج ف تیل اہلل) نعنی جہاد یک وج ےس ،تا ئررھ (الفوج) نعنی
ج
ئرھورےئرھتسیان ہون۔ نفج یک مع ہ۔ اسےس رمادوہ ئرھورے ئرھتسیانہی،
ج
جوجسممین کلنیہی،جتش رححرکوعیہ۔جس یک نجال ت ہواور ئررھوہ(قخیت) تنی ہو
ع
جائ۔ (قحاف) نعنی وہ گمان ر کےھ کہ (أن ئموت ان ا تشل)عشل کڑئ ےس
ش
موت ہوجائ یگ۔ نعنی جس خص یک ن جال ت ہو ،اس ےک لی انں عیاس رضی اہلل
ب
ج
عہما ئ رجصت دی کہ وہ مم کڑ ےل۔ اس اپ می تنی ےک لی ،موت کا اتدنش ہو
ب
ئ یک صورت می ،مم یک مشوعیت یک دلیل ہ۔ التیہ اگڑ اےس رصف رصر ئرہخی
ک
ب
کا اتدنش ہو ،نو ن آن ت اس ےک لی مم ےک میاج ہوئ یک دلیل ہ{:وان تنم
رمضی}[الماتدہ]6 :۔ انں عیاس رضی اہلل ئ جدن ت می مدکور جں اسیا ےس نقسی
ش
یک ہ ،نعنی جہاد ف تیل اہلل اور ئرھورے وعیہ نو ان کا دکڑ نرعص جرص ئہی ہ،
تلکہ ن نطور میال ہ۔ ورن ہ وہ رمنص جس ےک لی ترائ نقصان دہ ہو ،اس ےک
ئ
بم
ڑج ترائ ےک اشت عمال ےس اس یک موت وا قع ن ھی ہو۔ اگڑ
لی م کڑتا جاپ ہ؛ اگ ر
اےس جوف ہو کہ رجم جڑات ہو جائ گا ،رتادہ ہو جائ گا ،اس یک وج ےس اس ےک
ل
درشت ہوئ می دپ لےگ یگ ،اس ےس رمص یک مدت منی ہو جائ یگ تا اس رطج یک
ب
کوئ اور تات ہو ،نو ان صورنون می اس ےک لی مم کڑتا جاپ ہ۔ کیون کہ اہلل
ِ ُکتْن ُ
رمضَی} [الماتدہ ]6:اس ےک شائھ شائھ اس
ن عایل کا ن فمان عام ہَ { :وا ْن ْم َ ْ
ئ
اپ ےک صعیف ہوئ کو ھی تترس نظ رکھیا رجا ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
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راوي احلديث :رواه ادلارقطين وابليهيق.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:

• اجلراحة  :اجلراحة أي اجلرح ،وهو الشق يف ابلدن ،ومجع اجلرح :جروح.
• مرىض  :مجع مريض ،واملرض خروج ابلدن عن حد االعتدال ،واملراد هنا :املرض اذلي خيىش معه اتلرضر من استعمال املاء.
• القروح  :مجع قرح ،ويه :اجلروح والشقوق من أثر السالح واملرض ،اكبلثور اليت َّترج يف ابلدن.
ً
ُ
• َينب  :من أجنب ،أي :صار جنبا ،واجلنابة الوصف اذلي ينشأ عن اتلقاء اخلتانني أو اإلنزال.
• اجلدري  :اجلدري مرض معدي يظهر يف اجلدل.

فوائد احلديث:

ْ
ً
 .1حصول اجلنابة لصاحب اجلرح كما هو ظاهر احلديث ليس برشط يف اتليمم ،بل لو أحدث حدثا أصغر فاحلكم واحد ،و ِذك ُر اجلنابة يف
احلديث ىلع سبيل املثال.
 .2ذكر السفر يف اآلية الكريمة مبين ىلع الغالب؛ ألن السفر مظنة فقد املاء ،فإذا فقده املسافر أو وجد ما يتعلق حباجته من رشب أو طبخ
ً
وحنوهما جاز هل اتليمم ،أما السفر نفسه فليس عذرا يبيح اتليمم ،فإذا وجد املسافر املاء وال رضر عليه يف استعماهل لم َيز هل أن يتيمم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،هُ .سبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث .سلسلة األحاديث الضعيفة
واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه .سنن ادلارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط،
وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1424 ،ه .السنن الكربى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت 1424 ،ه.
َّ
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه .انلهاية يف غريب احلديث واألثر :جمد ادلين ابن األثري ،حتقيق:
طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطنايح  -املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،أرشف ىلع طبعه:
زهري الشاويش ،املكتب اإلسالِم.
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ُ َ ٌ
رضاط حىت
إذا نودي بالصًلة أدبر الشيطان وهل
َ
يسمع اتلَّأذ َ
يين
ال

 .448احلديث:

جت ئمارےکےک لی اداندیجائہ نو شتظان تترنھ ئرھی کڑ ئھاگیاہ۔
**

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی کڑئم ﷺ ئ فماتا'' :جت ئمار ےک
لیاداندیجائ ہ نو شتظانرور رورےس ہواجارج کڑئ ہوئئھاگیا ہ تاکہ
ادان ن سں شےک ،جت ادان حم ہوجائ ہ نو ئررھ وانرس آجا تا ہ ،ئررھ جت اقامت
مک
شوع ہوئ ہ نو دوتارہ ئھاگیا ہ اور اقامت مل ہوئ رپ ئررھ وانرس آجا تا ہ
اور انشان ےک دل می وسوےس دالیا ہ ،کہیا ہ :ق الن جری تاد کڑ ،ق الن رجی تاد کڑ- ،

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َّ َ ْ
َ ُ
بالصال ِة ،أدبَ َر
صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إذا نو ِد َي
َّ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ٌ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
إذا قُ ِ َ
يض
الشيطان ،وهل رضاط حىت ال يسمع اتلأ ِذين ،ف
ِّ َ ُ ْ
ْ َ َ َ َّ َ
أقبَ َلَ ،ح َّىت إ َذا ثُ ِّو َب َّ
للصال ِة أدبر ،حىت ِإذا
انلداء
ِ
ُ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ق ِيض اتلث ِويب أقبل ،حىت خي ِطر بني المر ِء ونف ِس ِه،
َ ْ ُ
َ ُ
َ َ
َُ ُ ْ ُ َ َ
يقول :اذك ْر كذا واذكر كذا  -ل ِ َما ل ْم يَذكر ِم ْن قبْل -
َّ
َ َّ َ َ َّ َّ ُ
ْ
َ
الر ُجل َما يَد ِري ك ْم َصىل».
حىت يظل
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا أذن املؤذن وىل الشيطان وأبعد عن ماكن األذان
ً
بعيدا ئلال يسمع األذان ،وهل رضاط،
حىت خيرج
ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك الرضاط ،ويه الريح،

ليشتغل بسماع الصوت اذلي خيرجه عن سماع
ً
املؤذن أو يصنع ذلك استخفافا كما يصنعه السفهاء،
وحيتمل أنه يتعمد ذلك يلقابل ما يناسب الصالة من

الطهارة باحلدث ،وحيتمل أنه ال يتعمد ذلك بل
ُ
خوف فيحدث هل
حيصل هل عند سماع األذان شدة
ٍ
ذلك الصوت بسببها" ،فإذا قيض انلداء أقبل ،حىت إذا
ثوب بالصالة أدبر" عند اإلقامة "حىت إذا قىض" ،أي:

فرغ وانتىه" ،اتلثويب أقبل حىت خيطر" ،معناه

يوسوس ،وأصله من خطر ابلعري بذنبه إذا حركه
فرضب به فخذيه ،أقبل حىت يغوي بين آدم ،وإنما
هرب الشيطان عند األذان ملا يرى من االتفاق ىلع

إعالن لكمة اتلوحيد وغريها من العقائد وإقامة

الشعائر ،وكراهة أن يسمع ذكر اهلل -عز وجل -وهذا

هو معىن قوهل -تعاىل" :-من رش الوسواس اخلناس"

انلاس ،4 :اذلي خينس عند ذكر اهلل -عز وجل-

وخيتيف ويبعد؛ قوهل" :بني املرء ونفسه" أقبل حىت

حيول بني املرء وقلبه يف صالته يقول هل :اذكر كذا

 .448جدنت:

**

وہ جرینں جو اس ےس ئہےل اےس تاد ن ئھی  -ئہان تک کہ انشان کا ن جال ہو جا تا ہ
ک
کہ اےس نریہ ئہی جرلیا کہ اس ئ تنی رکعت ئمار رپھی ہ۔''

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جت مؤدن ادان دنیا ہ نو شتظان ت رتنھ ئرھی کڑ ئھاگیا ہ اور ادان یک جگہ ےس ئھاگ کڑ
دور ن کل جا تا ہ تاکہ ادان یک آوار ن سی۔ نظاہ شتظانجان نوجھ کڑ ہوا جارج کڑ تا
ہ تاکہ وہ ان رنی اس ن کلی وایل آوار کو شتی می م شعول ہوکڑ مؤدن یک آوار شتی ےس
عاقل ہوجائ ،تا وہ بخقی کڑئ ہوئ انشا کڑ تا ہ جتش نوقوف لوگ کڑئ ہی۔
ئ
اور اس تات کا ھی احمال ہ کہ ادان یک آوار سں کڑ وہ ئہت جوفدہ ہو تا ہجس یک
ئ
وج ےس وہ آوار ن کلنی ہ۔ نی ن ھی احمال ہ کہ وہ تالقصد انشا کڑ تا ہ تاکہ وہ
ئمار ےک میاشت جری ظہارت (تراکییگ) کا مفاتلہ جدت ( تاترایک) ےک درن عہ کڑے۔
"قادا قضی الیداء أقیل ،جنی ادا نوت تالص الہ أدپ ،جنی ادا قضی" نعنی ادان تا اقامت
م
کمل اور حم ہو جائ۔ "التیون ت أقیل جنی بخظ" نعنی وسوےس دالیا ہ۔ اس جمےل
یک اضل جظ الیعی تدنیہ ہ۔ ن اس وق ت نوال جا تا ہ جت اون ت ان رنی ُدم کو جڑک ت

دے کڑ رانون رپ مار تا ہ۔ شتظان انشان کو گرماہ کڑئ ےک لیآ تا ہ۔ ادان
ےککلمات سںکڑ شتظان اس لیئھاگیاہکیو تکہوہکلمہنوجید،اوردوشےعفاتد
ٔ
ن
ک
ک
ش
ن
ن
عایل ےک د ڑ و تیا تا رسید
ےک اع الن اور د نی ش عاپ ےک قیام کو دنکھیا ہ ،نی اہلل ٰ
ِ
ئ
عایل ےک فمان” :مں َش ِالْوَسْوَاسِ ا ْلخَی َاسِ “ (وسوشہ
کڑ تا ہ۔ اور ہی مظلت اہلل ن ٰ
رب
دا لی واےل یچےھ ہت جائ واےل ےک ش ےس) {سورہ الیاس }٤ :کا ئ ،نعنی
رب
ت جا تا اور دور ن کل جا تا ہ۔ "تی
جو اہلل ےک دکڑ ےک وق ت یچےھ ہت جا تا ،رج ُھ ر
الرمء ونقش" نعنی ئمار ےک دوران شتظان انشان اور اس ےک دل ےک درمیان جا تل
ہوجا تا ہ اور کہیا ہ :ق الن تات تاد کڑ ،ق الن جری تاد کڑ ،ق الن جری تاد کڑ" ،لم تک
تدکڑ مں قیل" نعنی انسی تا تی حہی ئ ماری ان رنی ئمار شوع کڑئ ےس ئہےل تاد ئہی
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اذكر كذا اذكر كذا"،لم يكن يذكر من قبل" ،أي:
قبل رشوعه يف الصالة" ،حىت يظل الرجل" ،أي :ينىس
ويذهب وهمه" ،ما يدري كم صىل" ،وإنما جاء عند

الصالة مع أن فيها قراءة القرآن؛ ألن اغبلها رس
ومناجاة فله ّ
تطرق إىل إفسادها ىلع فاعلها أو إفساد
خشوعه ،وقيل :هربه عند األذان حىت ال يضطر إىل
الشهادة البن آدم يوم القيامة كما جاء يف حديث أيب

سعيد.

کیا ئھا۔ "جنی نظل الڑجل" نعنی ئھول جا تا ہ اور اےس جیال ئہی رہ جا تا ہ کہ
ک
"اس ئ تنی رکعت ئمار رپھی ہ" ش تظان ئمار ےک دوراتاآ تا ہ تاوجود اس ےک
ئھ
م
عایل ےس میاجات اور
کہ ئمار ی فآن ی رپھا جا تا ہ؛ کیون کہ ئمار کا اکی جصہ اہلل ن ٰ
رارداران ہو تا ہ۔ لہٰدا شتظان ئماری ےک دل می وسوےس دال کڑ اس یک ئمار تا
جسوع جڑات کڑ تا ہ۔ نعص علماء کا کہیا ہ کہ ادان ےک وق ت شتظان اس لی

ئھاگیا ہ تاکہ قیامت ےک دن وہ انشان ےک لی گواہی د نی رپ مخیور ن ہو جتشا کہ انو
شعید رضی اہلل عیہ یک جدن ت می آتاہ۔ دنکھی :دلیل الفالحی ( ،)319/6شج
رتاص الصالحی ( 3٤/5اور اس ےک ن عد)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ً
• أدبر الشيطان ّ :
هاربا.
فر
• خيطر  :يوسوس.
ُ
• ث ِّوب  :أقيم.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة األذان ،وأنه يطرد الشيطان.
 .2احلث ىلع اخلشوع واالستغراق يف الصالة ،واالحرتاز عن وسوسة الشيطان فيها.
 .3الرصاع بني أهل اإليمان والشيطان دائم ال ينتيه.
ً
 .4استخدام الشيطان طرقا وأسايلب متنوعة ،إلهلاء بين آدم.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب
العريب-بريوت-4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه-5 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه-6 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب
عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-7 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-8 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ش
جت کوئ خص ا نی مورونےسبحاشت کو روتدے نو ائھی منی تراککڑدننی

إذا وطئ األذى خبفيه ،فطهورهما الُتاب

 .449احلديث:

ہ۔

**

جرصت انو ہپہ رضی اہلل عیہ فمائ ہی کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا ’’جت کوئ
ش
خص ا نی مورون ےس بحاشت کو روتدے نو ائھی منی تراک کڑدننی ہ۔‘‘

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ َ ََ
ُ َّ ْ
ئ األذى ِخبفيه،
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا و ِط
ور ُه َما ُّ َ
َف َط ُه ُ
الرتاب».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ ًّ
َْ
لبس اإلنسان خفا أو نعال أو غريهما مما يَسرت
إذا ِ
َ
ْ
َ
ئ جناسة ،ثم تابع َ
القدم ،ثم وط َ
المِش ىلع َّ
انلعل أو
ِ
ََ
ُّ
اخلُف ُ
المتنجس يف ماكن طاهر ،أو دلكه بالرتاب
فقد طهر خفاه ،وجازت الصالة بهما.

 .449جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ک
جت انشان ئ مورے ،جوئ تا ان ےک ع الوہ کوئ اور انسی جری ئرہں ر ھی ہو جو
ت
ترا ٔون کو دھا ترنی ہو اور ئررھ اس می (راہ جلی) گیدیگ لگ جائ اور اشی مورے تا
جوئ ےک شائھ تراک جگہ رپ (رمتد آےگ) جےل تا اس کو منی رپ رگڑ ےل نو اس ےک وہ
مورے تراک ہو جا تی ےگ اور ان می ئمار رپھیاجاپ ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َ
ََ
األذى ُ -هناَّ -
انلجاسة.
• األذى :
ْ
ُ َّ
ِّ ْ
الرجل من اجلُلود.
• خفيْه  :اخلُف :ما يُلبَس يف
• وطئ َ :د َ
اس.
• طهورهما  :الِشء اذلي يتطهر به.

فوائد احلديث:

َْ ُ
َّ
أن جنَاسة اخلَف يكيف يف تطهريها َم ْس ُ
ح َها بالرتاب َودلك َها به ،دون املاء.
 .1فيه
َُ
ُّ
ِّ
َ
َّ
َ
 .2إزالة انلجاسة بالرتاب ،سواء اكنت انلجاسة هلا ِج َرم اكلعذرة أو لم يكن هلا ِجرم اكبلول واخلمر؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يفصل ،بل
ََْ ََ
ً َْ ْ ْ
أىت حبكم اعم ،وهو قوهل( :فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَم َسحه).
والريح والشمس واهلواء طهر َ
انلجاسة بالرتاب ِّ
انلجاسة ،فلو َذهبت َعني َّ
 .3أن املاء ال َيتَعني إلزالة َّ
المحل ،لكن املاء أرسع وأحسن.
َ
َّ
ً َ
ُّ
ْ
َّ
كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل ُمبارشته األرض ،فلو لم يَك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
 .4سماحة الرشيعة ويُرسها ،فاخلُف
َم َش َّقة َ
وحرج ىلع َّ
انلاس.
 .5أن من رشوط صحة الصالة :إزالة انلَّجاسة ،سواء اكنت َّ
انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو ُ
ابلقعة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته،
حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10649( :
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مک
إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم جت ھی کسیےک(مشوتےسئرھے)پنں می گڑ جائ نو اےسدنودے
ِلزنعه؛ فإن يف أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر
اور ئررھ ن کال کڑ ئرھتیکدے۔ کیو تکہاسےک اتک رپ می بماری ہوئہ اور
شفاء
دوشے( رپ) میشفاء ہوئہ۔

 .450احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا وقع

مک
انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی کڑئم ﷺ ئ فماتا ”جت ھی کسی
ےک تتی (ےک پنں) می گڑ جائ نو اےس دنو دے اور ئررھ ن کال کڑ ئرھتیک دے۔

اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم يلزنعه؛ فإن
يف أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر شفاء» .ويف رواية:

کیو تکہ اس ےک اتک رپ می بماری ہوئہ اور دوشے ( رپ) می شفاء ہوئہ‘‘۔
دوشی روان ت می ہ کہ ”اور وہ ا نی اس رپ کو پنں یک رطف آےگ پھا کڑ انریا

«وإنه يتيق جبناحه اذلي فيه ادلاء».

درجة احلديث:

صحيح ،وزيادة أيب داود

**

املعىن اإلمجايل:

يف الرشاب فإنه ال يؤثر فيه ،بل عليه أن يغمسه اكمال
فيه ؛ وذلك ألن يف أحد جناحيه ً
مرضا -وهو اجلناح
اذلي يغمسه يف املاء -ويف اآلخر شفاء من ذلك
املرض .وقد أثبت الطب احلديث صحة هذه املعلومة

اليت عرفها املسلمون منذ قرون ،فاحلمد هلل ىلع نعمة

اإلسالم.

بحرا ٔو کڑئ ہ جس می بماری ہوئ ہ“۔

جدنت کا درج:

صحيحة

خيرب انليب-صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلباب إذا وقع

 .450جدنت:

**

اجمایل معنی:

ِ
مک
آت ﷺ ئ ھی ےک تارے می نیاتا کہ جت وہ کسی تتی یک جری می گڑ جائ
ر
ئ
ک
نواس می چرھ ھی اپ ئہی کڑئ ،تلکہ اس کو نرورا دنو دنیا رجا ہی۔ اس لی کہ اس ےک

اتک َ رپ می بماری ہوئ ہ اور ن وہ َ رپ ہو تا ہ جش وہ ترائ می دنوئ ہ اور
دوشے َ رپ می اس بماری یک شفاء ہوئ ہ۔ جو جری کنی ضدنون ےس مشلمان
ت اش الم یک اس
جا نی ئےھ ،جدتد طت ئ اس کو درشت تان ت کڑدتا ہ۔ مدہ ِ
ن
عایل کا شکڑ ہ۔
عمت رپ اہلل ن ٰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
راوي احلديث :رواه ابلخاري ،والرواية األخرى أليب داود وأمحد.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري وسنن أيب داود ومسند أمحد.

معاين املفردات:

• اذلباب  :اسم يطلق ىلع كثري من احلرشات املجنحة ،ومنها اذلبابة املزنيلة ذات األجنحة الشفافة صاحبة األرجل املغطاة بالشعر ،وهو مفرد،
ومجعه أ ِذبَّة و ِذبَّان .
• الرشاب  :ما رشب من أي نوع من السوائل ،مجعه أرشبة.
• فليغمسه  :يف الرشاب ،ثم يلزنعه منه ،يقال :انغمس يف املاء :إذا اغب لكه فيه.

• ثم يلزنعه  :أي يلجذبه ويقلعه من إناء الرشاب.
ُ
• جناحيه  :اجلناح :هو ما يطري به الطائر وحنوه ،وهما جناحان ،مجعه أجنحة وأجنح.
ً
ً
• ادلاء  :هو املرض ظاهرا أو باطنا ،واملراد هنا :وجود سبب ادلاء يف أحد جنايح اذلبابة.
• شفاء  :الربء من املرض ،واملراد هنا :وجود سبب الشفاء يف أحد جنايح اذلباب.
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فوائد احلديث:

ّ
ّ
 .1احلديث ديلل ىلع طهارة اذلباب ،وأنه ال ينجس ما وقع فيه من طعام أو رشاب أو ماء وال يفسده؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أمر
بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه.
 .2يف احلديث األمر بغمس اذلباب لكه فيما وقع فيه من طعام أو رشاب ثم نزعه ،واالنتفاع بما وقع فيه.
ً
 .3يقاس ىلع اذلباب لك ما أشبهه مما ال دم هل يسيل ،وليس متودلا من انلجاسات.

 .4هذا احلديث يدل ىلع سبق اإلسالم للعلم احلديث يف بيان رضر اذلباب ،وأنه حيمل األمراض واجلراثيم ،كما يدل ىلع طريقة اتلخلص من
رضر اذلباب إذا وقع يف الطعام والرشاب ،وهذه الطريقة جاء يف االكتشافات ما يوافقها ويؤيدها ،وذلك بإثبات أن اذلباب حيمل املكروبات،
وحيمل معها مكروبات قاتلة هلذه املكروبات ،تسىم (بكرتيوفاج) يعين :الك ابلكترييا ،تظهر بكرثة ىلع جناح اذلبابة مع قليل من ابلكترييا،
وعند غمس اذلبابة فإننا نساعد ىلع ترك أكرب كمية من املادة القاتلة ملكروب املرض ،وأثبت االكتشاف العليم أن اذلباب إذا وقع يف الطعام أو
ُ
يف الرشاب ثم طار فإن اجلراثيم اليت خيلفها بعده تزتايد وتتاكثر ،فإذا غمس فإن اجلراثيم اليت خيلفها بعده يف الطعام السائل أو الرشاب ال تبىق
ِّ
وسمو تعايلمها ،واهلل أعلم
كما خلفها فحسب ،بل تبدأ باالحنسار واتلناقص ،فاحلمد هلل ىلع كمال هذه الرشيعة
 .5يف احلديث ديلل ىلع اَّتاذ أسباب الوقاية.
 .6يف احلديث جواز قتل املؤذيات من احلرشات وغريها.

 .7األمر يف احلديث لإلرشاد وبيان كيفية اتلخلص من رضر اذلباب ،وليس للوجوب ،فاذلي ال تقبل نفسه ذلك بإماكنه تركه لغريه أو سكبه.

املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ

املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص،
دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض،
الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)8363( :
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َ َ َ َ َ َّ
َّ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ
ول اهلل فذك ُروا هلُ :أن
إن اِلهود جاء َوا إىل رس ي
ُ ً َََ
ْ ً ُْ
ام َرأة مينه ْم َو َرجًل زنيا

 .451احلديث:

ض
شل
آتﷺکو
رسول اہلل یل اہلل علیہو میکجدمت می ئہودیجارص ہوئ اور ر
نیاتا کہ انےک ئہان اتکرمد اور اتک عورتئر تا کا ارن کات کیاہ۔
**

عن ُ
عبد اهلل ُ
بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :إن
َ َ َ َ ََّ
ْ
ايلهود جاءوا إىل رسول اهلل فذك ُروا هل :أن امرأة منهم
ََ َ
ُ
َورجال زنيا .فقال ل ُه ْم َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه
ْ
ََ
اتلوراة ،يف شأن َّ
وسلمَ :-ما َجت ُدون يف َّ
الرجم؟ فقالوا:
ِ
َ َُْ
َ
َ
َ
ُ
نفضحهم وَيدلون .قال عبد اهلل بن سالم :كذبتم،
ْ َ
ََ َ ُ َ
َ
وها ،فَ َو َ
جم ،فَأتَ ْوا ب َّ
فيها آية َّ
ضع أحدهم
اتلوراة فنرش
الر
ِ
ََ َ
َ َ َ َ َّ ْ
الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها .فقال هل
يده ىلع آية
َ َُ
َ
َْْ َ َََ
َ
َ
عبد اهلل بن سالم :ارفع يدك .فرفع يده ،فإذا فيها آية
َ َ
ََ
َ َّ
َّ
َّ
انل ُّ
يب صىل اهلل
الرجم ،فقال :صدق يا حممد ،فأمر بِ ِهما َ ُِ
َّ َ ْ َ
َ
َ
الرجلَ :ينَأ َىلع املرأة
عليه وسلم ف ُر ِمجا .قال :فرأيت
َ َ ْ
يها احلجارة».
ي ِق

 .451جدنت:

عیداہلل نں عرم رضی اہلل عہما فمائ ہی کہ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم یک جدمت
می ئہودی جارص ہوئ اور نیاتا کہ ان ےک ئہان اتک رمد اور اتک عورت ئ ر تا کا
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ان ےس نروجرھا":رجم ےک تارے می
ارن کات کیا ہ۔ ر
نورات می کیا جکم ہ؟" وہ نوےل :ن کہ ہم ائھی رسوا کڑنں اور ائھی کورے
لگائ جا تی۔ اس رپ عیداہلل نں ش الم رضی اہلل عیہ ئ کہا کہ ئم لوگ جھوئ ہو۔
نورات می رجم یک آن ت موجود ہ۔ ئررھ ئہودی نورات الئ اور اےس کھوال۔ لیک
رجم ےس می علق آن ت کو اتک ئہودی ئ ا نی اہئھ ےس رجھیرا لیا اور اس ےس ئہےل اور

اسےک ن عد یکعیارت رپ ھیلگا۔عیداہللنں ش الم رضیاہللعیہ ئکہا کہدرا انریااہئھ
ئ
نوائھا ٔو۔جتاس ئ اہئھ ائھاتا،نوواہنآن ت رجمموجود ھی۔ اتوہ کہی لےگ :شرچ
ض
شل
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ےک جکم ےس ان
ہ اے مچدم! ( یل اہلل علیہ و م)۔ جریابحرہ ر
دونون کو سیگ شار کڑدتا گیا۔ عیداہلل نں عرم رضی اہلل عہما کہی ہی :می ئ اس
ش
خص کو دنکھا کہ وہ عورت کو ربرھ ےس بحرائ ےک لی اس رپ جھک جھک جاتا کڑ تا
ئھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
الزنا عند ايلَهود بَ ْ َ
عندما حصل ِّ
ني رجل وامرأة يف
اءوا إىل َّ
العهد انلبوي َج ُ
انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ّ
ْ ً َ َّ
ُ ُ َ َ َّ َ ْ ُ ْ
ك َم بَينَ ُهم ،لعلهم َيدون ُحك َما أخف
ي ِريدون أن حي
َ َ َ
َ
ُ
ّ َّ
َّ ْ َ
َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل
ِمما ِيف اتلورا ِة ،وهو الرجم ،فسألهم ِ
ُ ْ
كم اهلل يف َّ
اتل ْو َرا ِة ،يلفضحهم ال
عليه وسلم -عن ح ِ
ِ
َ َ َ
ْ
يلعمل بها ،فكذبُوا عليه وقالوا :احلُكم عندهم
َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ
هلل ْب ُن سالم -ريض
فضح الزا ِنيني .فكذبهم عبد ا ِ
ْ
َ
اتل ْو َر َاة َ
وعندما َفتَ ُ
حوا َّ
وج ُدوا احلُك َم ِفيها
اهلل عنه،-
ََ
ُ
َ ْ
ُْ ْ
َ
َ
َ
جم َّ
َ
ُ
الز ِاين المحصن فأمر بِهما فر ِمجا .ورشيعتنا
بِر ِ
حاكمة ىلع غريها من الرشائع ،وناسخة هلا ،ولكن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث سأهلم
عن حكم اتلوراة يف الرجم؛ يلقيم عليهم احلجة من

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی کڑئم ﷺ ےک عہد ئہودنون ےک اتدر اتک رمد اور عورت ئ ر تا کا ارن کات کیا،
آت ﷺ یک جدمت می ان دونون کا قیصلہ کڑائ ےک ارادے ےس جارص
نو وہ ر
ہوئ۔ وہ اس گمان می ئےھ کہ شاتد نورات می موجود رجم (سیگ شار کڑئ) ےک

ہل
ئ م
جک
آت ﷺ ئ ان ےسنورات می موجود
م ےس یک شا ا ھی ل جائ۔ جریابحرہ ر
جک
آت ےک درتاق ت کڑئ کا مقصد اس رپ عمل کڑتا
عایل ےک م درتاق ت فماتا۔ ر
اہلل ن ٰ
ئ
آت ﷺ ےس
ئہی ،تلکہ ان یک جگ ہتشائ کا شامان کڑتا ئھا۔ لیک ا ھون ئ ر
جھوت کہا کہ ان ےک ئہان ر تاکاری کا جکم ہ رائ اور رانیہ کو دلیل و رسوا کڑتا ہ۔
عیداہلل نں ش الم رضی اہلل عیہ ئ ان یک اس تات کو جھی التا اور جت ائھون ئ
نورات کھویل ،نو اس می شادی شدہ رائ کو رجم (سیگ شار) کڑئ کا جکم م ال۔ جریابحرہ
آت ﷺ ےک جکم ےس دونون کو سیگ شار کیا گیا۔
ر

كتابهم اذلي أنكروا أن يكون فيه رجم املحصن،
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ِّ
ويلبني هلم أن كتب اهلل متفقة ىلع هذا احلكم
اخلادل ،اذلي فيه ردع املفسدين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ َ ُ َ
فتحوا اتلوراة.
رشوها :
• فن
َ
ْ
َ
َ
َ ُ
َْ ُ َ
وينْ َ
وينْك ُّ
ب َ
يل َعليْ َها َ
ح ِين.
• َينَأ َىلع ال َم ْرأ ِة  :أي ي ِم
َ َ ََْ ُ
يها  :حيفظ َها.
• ي ِق

فوائد احلديث:

ُ
ُ ِّ
وإقامة احلدود عليهم فيما َي ْعتَق ُدون َحتْر َ
يمه.
وجوب حد اذلِم إذا زنا،
.1
ِ
ِ
ً
َ
َّ
ْ َ َ َْ
ْ
َ
 .2أن اإلحصان ليس من رش ِط ِه اإلسالم ،بل يقام حد الرجم ىلع املزتوج ولو اكن اكفرا إذا زىن.
َّ ْ ُ ْ
َّ َّ ْ ْ
باحلِجارة َّ
حىت يموت.
 .3أن َحد ال ُمح َصن إذا زنا الرجم
َ ْ
َّ َ ُ َ
ود أَ ْه ُل َت ْغيري َو َتبْ
كتَاب اهلل َّ ِ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ
اض ِهم.
د
 .4أن ايله
ِ
يل ِل ِ ِ ِ
اذلي أنزهل علي ِهم ،تبعا ِألهوائِ ِهم وأغ َر ِ
ٍ َ ٍ
ُ َُ َ ََ
َّ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ
ْ
َ
ْ
 .5أن الكفار خماطبون بِاألحاكمِ الفر ِعي ِة ،ومعاقبون عليها.
 .6احلديث ديلل للقاعدة األصويلة :أن رشع من قبلنا رشع نلا ما لم يثبت نسخه برشعنا.
 .7يف احلديث ً
أيضا منقبة ظاهرة لعبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه-.

 .8احلث ىلع إظهار العلم وبيانه وحتريم كتمانه وتوبيخ مبدهل وحمرفه والرجوع إىل انلصوص وإقامة ادليلل ىلع اخلصم من قبل نفسه.

املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  1423 ،ـه -عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
  1408ـه -تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه  -اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
1381ه  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهاإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح -
دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.

الرقم املوحد)2948( :
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ئ
ئ
ئ
ئ
جو اہللئےلیل،وہ اشییک ھی اور جو اسئدی ھی،وہ ھی اشییک ھی اورہ
جری کا اسےک تراس اتکوقت مفرہ۔ اس لیصی کڑو اور اہللےسنوات
یک امید رکھو

َّ
إن هلل ما أخذ وهل ما أعطى ،ولك يشء عنده
بأجل مسّم فلتصرب وتلحتسب

 .452احلديث:

**

ت
اشاہم نں رتد نں جارن رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ یک اتک تنی ئ
ئ
آت ﷺ ئ
آت نشنف ال نی۔ ر
رن عام ھنحا کہ ان کا بحرہ فن ت الرمگ ہ ،لہدا ر
ان ےک جوات می نون کہ ال ئھنحا کہ میا ش الم کہو اور کہو کہ جو اہلل ئ ےل یل ،وہ اشی یک

عن أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما -قال:
َّ
أرسلت بنت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إن ابين قد
ْ
َّ
فاش َهدنَاَ ،
ىء َّ
فأرسل يُقر ُ
السالم ،ويقول« :إن
احتُ ِرض
ِ
ُّ
ولك َيشء عنده ب َ
وهل ما أَ َ
ََّّلل ما أَ َخذ َ ُ
أجل
ى،
عط
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ َ
َ َ
ُ
َ
قسم
صرب وتلحت ِسب» .فأرسلت إيله ت ِ
مسىم فلت ِ
َ َّ
َعليه يلَأتِيَنها ،فقام ومعه سعد بن عبادة ،ومعاذ بن

ئ
ئ
ئ
ئ
ھی اور جو اس ئ دی ھی ،وہ ھی اشی یک ھی اور ہ جری کا اس ےک تراس اتک وق ت
ت
ک
آت ﷺ یک تنی ئ
مفر ہ اس لی صی کڑو اور اہلل ےس نوات یک امید ر ھو۔ ر
ئ
قس
آت ﷺ ائھ
آت رصور نشنف ال تی۔ اس رپ ر
م دے کڑ ئررھ رن عام ھنحا کہ ر
آت ﷺ ےک شائھ شعد نں عیادہ ،معاد نں جیل ،ائ نں کعت ،رتد نں
رپے۔ ر
ئ
عہ
ک
آت ﷺگرھئہن رےحنو) ب رےحکو
تان تاور چرھاور لوگ ھی ئےھ۔ رضی اہلل م۔(جت ر
آت ﷺئ اےس گودمی ےل لیا۔ اس یک
آت ﷺ ےک تراس التا گیا۔ ر
ائھا کڑ ر
ئ
ن
نک
آت ﷺ یک آ کھی اشک تار ہو گیی۔ اس رپ
جان ل رہی ھی۔ ن جال دنکھ کڑ ر

جبل ،وأيب بن كعب ،وزيد بن ثابت ،ورجال -ريض
َ
اهلل عنهم -فرفع إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ََ َ
َ
قع َ
الصيب ،فأَ َ
وسلمَّ -
جره ونفسه تقعقع،
ح
يف
ه
د
ِ
ِ
ِ
اضت َ
َف َف َ
عيناه فقال سعد :يا رسول اهلل ،ما هذا؟
َ
ُُ
فقال« :هذه َر َ
محة َجعلها اهلل تعاىل يف قلوب ِعباده»
ويف رواية« :يف قلوب من شاء من عباده ،وإنَّما يَ َ
رحم
ُّ َ
الرمحاء».
اهلل من ِعبَاده

آت
شعد نں عیادہ رضی اہلل عیہ ئ رعص کیا" :تا رسول اہلل! ن روتا کتشا ہ؟"۔ ر
عایل ئ ا نی نیدون ےک دلون می ن ریدا یک
ئ فماتا” :ن رجمت ہ جو اہلل ن ٰ
ہ“۔ اتک دوشی روان ت می ہ” :ا نی نیدون می ےس جں ےک دلون می
اہلل ئ رجااہ ،اےس (رجمت کو) رکھا ہ اور اہلل ا نی نیدون می ےس ائہی رپ رجم کڑ تا
ہ ،جورجم دل ہوئ ہی“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما -أن إحدى
بنات رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أرسلت إيله
رسوال ،تقول هل إن ابنها قد احترض ،أي :حرضه املوت.

وأنها تطلب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
َّ
حيرض ،فبلغ الرسول رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -مرها
فلتصرب وتلحتسب ،فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى،
ولك يشء عنده بأجل مسىم" .أمر انليب -عليه

الصالة والسالم -الرجل اذلي أرسلته ابنته أن يأمر

ابنته -أم هذا الصيب -بهذه اللكمات :قال" :فلتصرب"

 .452جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ت
آت
اشاہم نں رتد رضی اہلل عہماکانیان ہ کہ رسول اہلل ﷺ یک اتک تنی ئ ر
ﷺ کو رن عام ئھنحا کہ ان کابحرہ فن ت الرمگ ہ نعنی وہ وقات تراراہہ۔ وہ
ئ
آت ﷺ نشنف ال تی۔ رن عام الئ واےل ئ
ننیﷺ ےس رجاہ رہی ھی کہ ر
آکڑرسول اہلل ﷺکو رن عامدتا،نوننی ﷺ ئاس ےس فماتا":ان ےسکہو کہصی
ئ
کڑنں اور نوات یک امیدرکھی۔جواہلل ئ ےل یل،وہ اشی یک ھی اورجواس ئ دی
ئ
ئ
ئ
ھی ،وہ ھی اشی یک ھی اورہجریکااس ےک تراس اتک وق ت مفرہ"۔ نعنی
ش
ت
ئ
جک
آت
آت ﷺ یک تنی ئ ھنحائھا ،م دتا کہ وہ ر
ننیﷺ ئ اس خص کو ،جش ر
ﷺ یک تتنی جواس ب رےح یک مان ئھی ،ائھی ن الفاظ ک
ےہ۔آت ﷺ ئ
ر
فماتا":صی کڑنں"۔ نعنی اس مصتیت رپ صی کڑنں اور "نوات یک امید
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يعين ىلع هذه املصيبة "وتلحتسب" :أي :حتتسب
األجر ىلع اهلل بصربها؛ ألن من انلاس من يصرب وال

حيتسب ،لكن إذا صرب واحتسب األجر ىلع اهلل،
يعين :أراد بصربه أن يثيبه اهلل ويأجره ،فهذا هو

االحتساب .قوهل" :فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى" :هذه

اجلملة عظيمة؛ إذا اكن الِشء لكه هلل ،إن أخذ منك
ً
ً
شيئا فهو ملكه ،وإن أعطاك شيئا فهو ملكه ،فكيف
تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ وهلذا يسن
َّ َّ َّ َ
َّلل َو ِإنا إِيلْ ِه
لإلنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول "إِنا ِ ِ
َ
َ
اج ُعون" يعين :حنن ملك هلل يفعل بنا ما يشاء،
ر ِ
وكذلك ما حنبه إذا أخذه من بني أيدينا فهو هل
سبحانه هل ما أخذ وهل ما أعطى ،حىت اذلي يعطيك

أنت ال تملكه ،هو هلل ،وهلذا ال يمكن أن تترصف
فيما أعطاك اهلل إال ىلع الوجه اذلي أذن لك فيه؛

وهذا ديلل ىلع أن ملكنا ملا يعطينا اهلل ملك قارص،
ً
ما نترصف فيه ترصفا مطلقا .وهلذا قال" :هلل ما أخذ
وهل ما أعطى" فإذا اكن هلل ما أخذ ،فكيف جنزع؟

كيف نتسخط أن يأخذ املالك ما ملك سبحانه

وتعاىل؟ هذا خالف املعقول وخالف املنقول! قال:
"ولك يشء عنده بأجل مسىم" لك يشء عنده بمقدار.
"بأجل مسىم" أي :معني ،فإذا أيقنت بهذا؛ إن هلل ما
أخذ وهل ماأعطى ،ولك يشء عنده بأجل مسىم؛
اقتنعت .وهذه اجلملة األخرية تعين أن اإلنسان ال

يمكن أن يغري املكتوب املؤجل ال بتقديم وال
ُ ِّ
لك أُ َّم ٍة أَ َج ٌل إ َذا َج َ
اء
بتأخري ،كما قال اهلل تعاىلِ " :ل
ِ
َ ُ
ً
ْ
َ
َ
َْ َْ ُ َ
ون َس َ
اعة َوال ي َ ْستَق ِد ُمون".
أ َجل ُه ْم فال يستأ ِخر
ً
(يونس :من اآلية ، )49فإذا اكن الِشء مقدرا ال
يتقدم وال يتأخر ،فال فائدة من اجلزع والتسخط؛
ً
ألنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغري شيئا من

املقدور .ثم إن الرسول أبلغ بنت انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -ما أمره أن يبلغه إياها ،ولكنها أرسلت
إيله تطلب أن حيرض ،فقام -عليه الصالة والسالم-

هو ومجاعة من أصحابه ،فوصل إيلها ،فرفع إيله

الصيب ونفسه تصعد وتزنل ،فبىك الرسول -عليه

الصالة والسالم -ودمعت عيناه .فظن سعد بن عباده

رکھی"۔نعنی ا نی صی رپاہلل ےس اجڑیک امیدوار ہون۔ کیوتکہ نعص لوگ ا نش ہوئ
ہی کہ صینوکڑئ ہی ،لیک نوات یک امید ئہی ر کھی۔ تاہم انشان جت صی کڑ تا
ہ اور اہلل ےس اجڑ یک امید رکھیا ہ،نعنی ا نی صی کڑئ ےس اس یک نت ن ہو ئ

ہ کہاہلل ن عایل اےساجڑونوات ےس نوارےگا،نو ئہینوات یک امید رکھیا ہو تاہ۔
ئ
ئ
آتﷺئ فماتا”:جو اہلل ئ ےل یل ،وہ اشی یک ھی اور جو اس ئ دی ھی ،وہ
ر
ئ
ئ
م
ھی اشی یک ھی“ ن اتک ئہت ہی عنی جی جملہ ہ۔ جت ہ ےس اہلل یک ہ ،تانں
آت ےس کوئ ےس ےل ےل ،نو وہ اس یکملکیت ہ اور اگڑ کوئ ےس دے
طور کہ اگڑ ر
ئ
دے ،نو وہ ھی اشی یک ملکیت ہ ،نو ئررھ اگڑ ان رنی مملوکہ ےس کو وہ ےل ےل ،نو اس رپ
تاراضیگ کا اظہار کیا معنی رکھیا ہ؟ اشی وج ےس انشان ےک لی ئہی مشوع ہ کہ
ک مصت ئہن ن ک
ِ ِ ِ ِ جِع
ون"۔ نعنی ہم شت اہلل
جت اےس وئ یت رےح ،و وہ ےہ":ا ت َا ل َل ِہ َوا ت َا الَی ْ ِہ َرا ُ َ
یک ملکیت ہی اور وہ ہمارے شائھ جو رجاہیا ہ ،کڑ تا ہ۔ جریابحرہ اگڑ وہ ہم ےس
ہماری کوئ ن رسیدتدہ ےس ےل ےل ،نو (جان رکھیا رجا ہی کہ)جس ےس کو وہ ل تیا ہ تا
آت کو دنیا ہ،
جس ےس کو وہ دنیا ہ،شت اشی یک ہ۔ جنی کہ جو ےس اہلل ن عایل ر

آت اس ےک مالک ئہی ہوئ؛تلکہ وہ اہلل ہی یک ہوئ ہ۔ اشی لی جو اسیا اہلل
ر
م
آت
آت یک لکیت ئہی ،تلکہ وہ اہلل یک ہی۔ اس لی ان می ر
آت کو دنیا ہ ،وہ ر
ر

اشی رطج ےس نرصف کڑ شکی ہی ،جس رطج ےس اہلل اجارت دے۔ن اس تات یک
دلیل ہ کہ اہلل یک عظا کڑدہ اسیا رپ ہماری ملکیت تاقص ملکیت ہاور ان می ہم

مظ
آتﷺ ئ فماتا":جو ےس اہلل ےل لتیا
نرصف لق ئہی کڑ شکی۔اشی لی ر
ئ
ئ
ئ
ہ ،وہ ھی اشی یک اور جو ےس دے دنیا ہ ،وہ ھی اشی یک ہ"۔اگڑ وہ ےس ھی
اہلل ہی یک ہ ،جش وہ ےل لتیا ہ ،نو ئررھ ہمارا ئ تات ہوتا کتشا ہ؟ ہم اس
تات رپ کتش تاراص ہوئ ہی کہ مالک سحان و ن عایل ان رنی مملوکہ ےس کو ےل ےل؟ن
ئ
ئ
آت ﷺ ئ فماتا":اس
تات ج الف معفول ھی ہ اورج الف میفول ھی۔ ر
ےک اہن ہ ےس کا اتک وق ت مفرہ"۔ نعنی ہ ےس یک اس ےک اہن اتک مفدار
ج مس ن
آت کو ن نفی ہوجا تاہ کہ اہلل جوکچرھ
ہ۔"تأ ل می" عنی معی(مدت)۔جت ر
لتیاتا جو کچرھ دنیا ہ ،شت اشی کا ہ اور ن کہ اس ےک اہن ہ ےس کااتک وق ت مفر
م
آت طمی ہو جائ ہی۔اس آجڑی جمےل کامعنی ن ہ کہ جس ےس کا وا قع
ہ ،ن و ر
ہوتامعتیہ وق ت رپ لکھ دتا گیا ہو،اس می انشان نیدتیل ئہی کڑ شکیا،تانں طور کہ ن نو
ِ
رب
اےس آےگ کڑ شکیا ہ اور ن ہی یچےھ۔ج تش کہ اہلل ن عایل ئ فماتا":ل کُلِ ُأ َہمٍّ َٔاجَ ٌل اِدَا
ْج ِ
جَلُہ
نش ِم
ُون"(نونس )٤9:پجمہ:ہ امت ےک لی
ون َشاعَ ًہ َوال َ ْ ت َْفد َ
جَاءَ َأ ُْم ق َال ن َ ْس َیأ ُڑ َ
رب
اتک معی وق ت ہ۔جت ان کاوہ معی وق ت آئرہنخریا ہ،نو اتک گرھی ن یچےھ
رب
ہت شکی ہی اور ن آےگ شک شکی ہی"۔اگڑ ہ ےس می عی ہ اور آےگ یچےھ
ئہی ہو شکنی،نو ئررھ ئ صیی کڑئ اور تاالن ہوئمی کوئ قاتدہ ئہی ،کیوتکہ
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ً
أن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بكى جزاع ،فقال

انليب -عليه الصالة والسالم" :-هذه رمحة" أي
ً
بكيت رمحة بالصيب ال جزاع باملقدور .ثم قال -عليه
الصالة والسالم" :-إنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء"
فيف هذا ديلل ىلع جواز ابلاكء رمحة باملصاب.

آت جو ےس مفدر ہو،اس مینیدتیل ئہی کڑشکی۔
ئ صیی کڑ ےک اور تاالن ہو کڑ ر
اس رن عام الئ واےل ئ ننی ﷺ یک ضاجت رادی تک وہ تات ئرہنحرا دی ،جش
کاآت ﷺ ئ جکم دتائھا؛لیک ائھون ئ دوتارہ رن عام ئھنحا کہ
ئرہنحرائ
ر
آت ﷺ ےک ضحان یک اتک
آتﷺ اور ر
آتﷺنشنف ال تی۔اس رپ ر
ر
ئ
ہ
ب
ن
وآت ﷺ
۔آت ﷺ جت ان ےک تراس رےح،نو رےح ک ر
جماعت ائھ کرھی ہوئ ر

اوپ ب رےح ہو راہئھا۔اس رپ رسول اہلل
ےک تراس التاگیا،اس جال می کہ اس کاشانس ر
ن
اورآت ﷺ یک آ کھی اشک تار ہوگیی۔شعد نں عیادہ رضی اہلل
ﷺ رو دئ
ر
شم
روپے ہی۔ اس رپ ننی
عیہ چےھ کہ رسول اہلل ﷺ صی ن کڑترائ یک وج ےس ر
ﷺ ئ فماتا":ن نو رجمت ہ"نعنی می نفدپ رپ ئ صیا ہوکڑ ئہی تلکہ ب رےح رپ
ج
رھآت ﷺ ئ فماتا:اہلل ا نی نیدون می ےس ائہی
ر م یک وج ےس روتا ہون۔ئ ر ر
رپ رجم کڑئ ہی ،جو رجم دل ہوئ ہی۔اس می دلیل ہ کہ رجم دالن جدتات
ےک شائھ کسی مصتیت ردہ رپ ار راہ رجمت روتا جاپ ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احتُ ِرض  :اقرتب موته.
• اشهدنا  :تطلب منه احلضور.
َ
ِّ
• َتلحت ِسب  :تنوي بصربها طلب اثلواب من ربها؛ يلحسب هلا ذلك من العمل الصالح.
ََ َ
• تقعقع  :تتحرك وتضطرب.
• فاضت عيناه  :امتألت عيناه بادلموع حىت سالت ىلع وجهه -صىل اهلل عليه وسلم-.
• بنت انليب  :يه زينب -ريض اهلل عنها-

• بأجل مسىم  :معلوم مقدر ،واألجل يطلق ىلع اجلزء األخري ،وىلع جمموع العمر.
• الرمحاء  :مجع رحيم ،وهو من صيغ املبالغة من الرمحة.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع وجوب الصرب؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :مرها فلتصرب وتلحتسب".
 .2جواز طلب احلضور من ذوي الفضل للمحترض ،وادلاعء للميت.
 .3استحباب إبرار املقسم إذا اقسم عليك يف فعل أمر جائز.
 .4الرتغيب يف الشفقة ىلع خلق اهلل والرمحة هلم.
 .5الرهبة من قسوة القلب ومجود العني.
 .6جواز ابلاكء من غري نوح.
ُ
 .7تسلية من نزلت به املصيبة بما خيفف من ألم مصابه.
ً
 .8جواز املِش مع الشخص املدعو إىل اتلعزية وإىل عيادة املريض من غري إذن ادلايع ،خبالف الويلمة؛ ألنه قد ال يكون الطعام اكفيا.
 .9استحباب أمر صاحب املصيبة بالصرب قبل وقوع املوت؛ يلقع وهو راض بقدر اهلل.
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 .10إخبار من يستدَع ألمر باألمر اذلي يستدَع من أجله.

 .11جواز تكرار ادلعوة.

 .12وجوب تقديم السالم ىلع الالكم.

 .13عيادة املريض ولو اكن مفضوال أو صبيا صغريا من ماكرم األخالق ،وذللك ينبيغ ىلع أهل الفضل أال يقطعوا انلاس عن فضلهم.

 .14جواز استفهام اتلابع من إمامه وشيخه عما يشلك عليه.

 .15تقديم حسن األدب ىلع السؤال ظاهر يف قول سعد بن عبادة :يا رسول اهلل ما هذا.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3290( :
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ِّ
ْ
َ ْ ُ ََ َ
إن َش َ
ني،
اء اهلل -ال أحل
إين َواهلل-
يف ىلع ي يم ٍ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً ْ َ َّ َ َ ْ ُ
ت َّاذليي ُه َو َخ ْ ٌ
ري،
فأرى غريها خريا مينها إال أتي
َ َّ ْ ُ َ
َوَتَللتها

 .453احلديث:

ق
ق
اہللیک سم( ،اگڑ اہلل رجاہ نو) ،میجت کسی تات رپ سم کھا لتیا ہون اورن عداران
م
اسےکعالوہ کوئ اور جری چےھ ئہی لگنیہ نو می اسئہی کو کڑ لتیا ہوناور اُس
ق
سم کا کفارہدےدنیا ہون۔
**

َ َ َ َ
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال
ّ
ْ
َ ُ ُ َّ
اَّلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-إين واهلل -إن
رسول ِ
َ
ً
شاء اهلل -ال أحلف ىلع يمني ،فأرى غريها خريا منها
َّ َ ُ َّ
َّ ْ
اذلي هو خري ،وحتللتُ َها».
إال أتيت ِ

انو موشی اشرعی  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :اہلل
ق
ق
یک سم( ،اگڑ اہلل رجاہ نو) می جت کسی تات رپ سم کھا لتیا ہون اورن عداران اس ےک
م
ق
ع الوہ کوئ اور جری چےھ ئہی لگنی ہ نو می اس ئہی کو کڑ لتیا ہون اور اُس سم کا کفارہ
دے دنیا ہون۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
نفسه بأنه
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب عن ِ
َ ََ
َّ
َ
َ
َ
ني ثم بعد ذلك رأى أن
اخلري يف عدمِ
إذا حلف ىلع ي ِم ٍ
َّ
ََ
َ َ َ
االستمرار عليها تركها بِرتك ما َحلف عليه وكف َرها
الزتم اذلي هو خري من فعل أو ترك.

 .453جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

آت ﷺ کسی تات رپ قسم ائھا لتی
ننی ﷺ ا نی تارے می نیا رہ ہی کہ جت ر
َ
آت ﷺ دنکھی کہ ئہیی ن ہ کہ اس ق َس ْم رپ پفار ن راہ جائ نو
اور ن عداران ر
آت ﷺ ئ جس تات رپ قسم ائھائ ہوئ اےس رجھور کڑ اس قسم کو نور د نی اور اس
ر
کا کفارہ ادا کڑ د نی اور اس ق عل تا پک ق عل کو انریا لتی جو اس ےس ئہی ہوا کڑ تا ئھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ىلع يمني  :أي ىلع أمر حملوف عليه.
ً
َ ً ْ
االستمرار يف ايلمني.
• خ ْريا ِمن َها  :خريا من
ِ
َّ ْ
َ َّ ُ
• حتَللتُ َها  :كف ْرت عنها.

فوائد احلديث:

ْ
ْ ً
 .1جواز احلَلف من غري ْ
تحالف ِ َتلأكيد اخلرب ولو اكن ُم ْستَقبَال.
اس
ٍ
ِِ
بقوهل "إن شاء اهلل "بعد ايلمني.
 .2جواز االستثناء ِ
َ َ َ َّ ْ
َّ
َ
ُ
اتل َ
 .3جواز َّ
حلل من ايلمني بِعمل الكفارة لقوهل" :وحتللتها".

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق
انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1423 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2961( :
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ئ
جاللواضچہ اور جڑام ھیواضچ اور انےکدرمیان کچرھ مشتیہ جرینں ہی،
ش
حہی ئہتےس لوگ ئہی جا نی (کہ جالل ہی تا جڑام) ئررھ جو خص انمشتیہ

ِّ
إن احلًلل بني وإن احلرام بني ،وبينهما أمور

مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس ،فمن اتىق
ْ ََْ
الشبهات فقد استربأ َلينه وعرضه ،ومن وقع يف جریونےسبحرا اسئ ا نیدنںاوررعتکو بحرا لیا اور جو ان می رپ گیاوہ جڑام
الشبهات وقع يف احلرام
می رپ گیا۔

 .454احلديث:

**

 .454جدنت:

ن عمان نں نسی رضی اہلل عیہ نیان کڑئ ہی کہ می ئ ننی ﷺ کو فمائ ہوئ
ئ
سیا ہ کہ ’’ج الل واضچ ہ اور جڑام ھی واضچ  ،اور ان ےک درمیان کچرھ مشتیہ جرینں
ش
ہی ،حہی ئہت ےس لوگ ئہی جا نی (کہ ج الل ہی تا جڑام) ئررھ جو خص ان مشتیہ
جریونےس بحرااس ئا نی دنںاور رعتکو بحرالیااورجوانمی رپ گیاوہجڑاممی رپ

عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن احلالل بني
ْ َ ٌ
وإن احلرام بني ،وبينهما أمور ُمشت ِب َهات ال يعلمهن
ُّ
الشبُهات فقد ْ
استَ ْ َ
ربأ دلينه
كثري من انلاس ،فمن اتىق

وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ،اكلرايع
َ
حلىم يوشك أن يَ ْرتع فيه ،أال وإن للك
يرَع حول ا ِ
َم ِلك ِحىم ،أال وإن ِحىم اهلل حمارمه ،أال وإن يف
اجلسد ُمضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه وإذا

گیا (اور اس یک میال) اس جرڑواہ یک شی ہ جو جرڑاگاہ ےک آس تراس ا نی
گ
جانورون کو جرڑا تا ہ اور فن ت ہ کہ اس می ھس جائ اور سں لو کہ ہ تادشاہ یک

اتک جرڑا گاہ ہوئ ہ اور اہلل یک جرڑاہ گاہ وہ جرینں ہی جو اس یک جڑام کڑدہ ہی۔ (لہدا
ض
ان ےس بخرو) تاد رکھو انشائ جسم می اتک انشا نکڑا ہ اگڑ وہ خنچ ہو جائ نو شارا جسم
ض
خنچ رہ گا اور اگڑ وہ جڑات ہو جائ نو شارا جسم جڑات ہوجائ گا ،سں لو! وہ دل

فسدت فسد اجلسد لكه أال ويه القلب».

ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

القاعدة العامة أن ما أحله اهلل ورسوهل ،وما حرمه
ِّ
اهلل ورسوهل ،لك منهما بَني واضح ،وإنما اخلوف ىلع
املسلم من األشياء املشتبهة ،فمن ترك تلك األشياء
املشتبهة عليه َس ِلم دينه بابلعد عن الوقوع يف احلرام،
وتم هل كذلك صيانة عرضه من الكم انلاس بما
يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا املشتبه .ومن لم
َيتنب املشتبهات ،فقد عرض نفسه إما إىل الوقوع
يف احلرام ،أو اغتياب انلاس هل ونيلهم من عرضه.

ورضب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -مثال ملن
يرتكب الشبهات كراع يرَع إبله أو غنمه قرب
أرض قد محاها صاحبها ،فتوشك ماشية ذلك الرايع

أن ترَع يف هذا احلىم لقربها منه ،فكذلك من يفعل
ما فيه شبهة ،فإنه بذلك يقرتب من احلرام الواضح،

فيوشك أن يقع فيه .وأشار انليب -صىل اهلل عليه

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ن اتک عمومی قاعدہ ہ کہ جں جریون کو اہلل اور اس ےک رسول ﷺ ئ ج الل فار
دتا ہ اورجں جریون کو اہلل اور اس ےک رسول ﷺ ئ جڑام فار دتا ہ وہ شت

تالکل واضچ ہی۔ مشلمانون ےک تارے می جں اسیاء کا جوف ہ وہ متشان امور ہی۔
نرس جو ان متشان امور کو رجھور دنیا ہ اس کا دنں مخفوظ ہو جا تا ہ تانں طور کہ جڑام
می وا قع ہوئ ےسدور ہوجا تاہاوراس مشتیہجریےک ارن کات یک وجےسلوگون
ئ
ئ اس یک کڑدار کسی کڑئ ہوئ اس ےس می علق جو تا تی یک ئھی اس ےس ھی وہ
ش
آت کو
ان رنی رعت کو بحرا لتیا ہ۔ جو خص متشائہات ےس رپہی ئہی کڑ تا وہ تا نو ا نی ر
جڑام می دال لتیا ہ تا ئررھ لوگون کو ان رنی عتیت کڑئ اور ان رنی رعت و آپو رپ انگیل
ش
ائھائ کا مو قع دنیا ہ۔ جو خص متشائہات کا ارن کات کڑ تا ہ اس ےک تارے
می رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ اس یک میال اس جرڑواہ یک شی ہ جو ا نی
اونون تا ئھی نکڑنون کو کسی اور یک جرڑاگاہ ےک ارد گڑد جرڑا تا ہ۔ امکان ہ کہ اس
جرڑواہ ےک مونسی اس جرڑاگاہ ےک فن ت ہوئ یک وج ےس اس ےک اتدر جا کڑ جرڑتا
ش ئ
شوع کڑ دنں۔ اشی رطج وہ خص ھی ہو تا ہ جو ان اسیاء کا ارن کات کڑ تا ہ جں
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وسلم -إىل أن األعمال الظاهرة تدل ىلع األعمال
ابلاطنة من صالح أو فساد ،فبني أن اجلسد فيه
مضغة (ويه القلب) يصلح اجلسد بصالحها،

ويفسد بفسادها.

ئہ
می سیہ ہو تا ہ۔ وہ اشی رطج ےس واضچ جڑام ےک فن ت ر نرچ جا تا ہ اور امکان
ہو تا ہ کہ اس می رپ ہی جائ۔ ننی ﷺ ئ اس تات یک رطف اشارہ فماتا کہ

تراکیہ اعمال تاطنی اعمال رپ دالل ت کڑئ ہی کہ آتا وہ ا جےھ ہی تا پے۔ جریابحرہ
ج
آت ﷺ ئ وضاجت فمائ کہ سم می اتک گوشت کا نکڑا ہو تا ہ جو کہ دل ہ
ر
ئ
ج
ج
س
س
اس ےک اجرھا ہوئ رپ م اجرھا رہیا ہ اور اس ےک نگڑئ رپ م ھی نگڑ جا تا

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > احلكم الرشيع
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• احلالل  :وهو ما نص اهلل ورسوهل ،أو أمجع املسلمون ىلع جوازه ،أو لم يعلم فيه منع.
• بني  :ظاهر.
ًّ
ً
ً
• احلرام  :ما نص أو أمجع ىلع حتريمه ،أو ىلع أن فيه حدا أو تعزيرا ،أو وعيدا.
• أمور  :شئون وأحوال.

• مشتبهات  :ليست بواضحة احلل وال احلرمة.

• ال يعلمهن كثري من انلاس  :ال يدري كثري من انلاس ما حكمها.
• اتىق الشبهات  :تركها وحذر منها.

• استربأ دلينه  :طلب السالمة هل من اذلم الرشيع.

• عرضه  :العرض :موضع املدح واذلم من اإلنسان ،واملقصود هنا :أن يصون نفسه عن الكم انلاس فيه بما يشينه ويعيبه.
• حول احلىم  :املاكن املحيم املحظور عن غري مالكه ،ويتوعد من دخل إيله أو قرب منه ،بالعقوبة الشديدة.
• يوشك  :يقرب ويرسع.

• يرتع فيه  :بفتح اتلاء ،يدخله وتأكل ماشيته منه فيعاقب.

• صلحت  :استقامت بفتح الالم وضمها ،والفتح أشهر وقيد بعضهم الضم بالصالح اذلي صار سجية.
• حمارمه  :مجع حمرم ،وهو فعل املنيه عنه ،أو ترك املأمور به الواجب.
• مضغة  :قطعة حلم.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع فعل احلالل واجتناب احلرام والشبهات.
 .2للشبهات حكم خاص بها ،عليه ديلل رشيع يمكن أن يصل إيله بعض انلاس وإن خيف ىلع الكثري.
 .3من لم يتوق الشبهة يف كسبه ومعاشه وسائر معامالته فقد عرض نفسه للطعن فيه.
 .4اتلنبيه ىلع تعظيم قدر القلب واحلث ىلع إصالحه ،فإنه أمري ابلدن بصالحه يصلح ،وبفساده يفسد.
بني وحرام ِّ
 .5تقسيم األشياء من حيث احلل واحلرمة إىل ثالثة أقسام  :حالل ِّ
بني ومشتبه.
 .6املحافظة ىلع أمور ادلين ومرااعة املروءة.
 .7سد اذلرائع إىل املحرمات ،وأدلة ذلك يف الرشيعة كثرية.
 .8رضب األمثال للمعاين الرشعية العملية.
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املصادر واملراجع:

ً

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ
صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف
رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4314( :
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إن اَلنيا ُحلوة َخ ي َ
رضة ،وإن اهلل مستخلفكم

دنیا سینں اورشسیوشاداتہاور اہللاس می ئمہی تےک نعد دنگڑے
ئ
ع
ھ ینخیواالہ اوروہدنکھیا رجاہیاہکہ ئم کتش مل کڑئ ہو۔ لہدا دنیاےسبخرو
اور عورنونےسبخرو ،کیو تکہ ننی اشانیل میروئما ہوئواال ئرہال قتیہ عورنون کا

فيها فينظر كيف تعملون ،فاتقوا اَلنيا واتقوا
النساء؛ فإن أول فتنة بين إرسائيل اكنت يف
النساء

 .455احلديث:

ہی ئھا۔

**

انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ ’’دنیا
ئھ
سینں اورشسی وشادات ہ ،اہلل اس می ئمہی تےک ن عد دنگڑے ینخی واال ہ
ع
اوروہ دنکھیا رجاہیا ہ کہ ئم کتش مل کڑئ ہو۔ لہدا دنیا ےس بخرو اور عورنون ےس
بخرو ،کیو تکہ ننی اشانیل می روئما ہوئ واال ئرہ ال قتیہ عورنون کا ہی ئھا‘‘۔

ِّ
انليب -
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن
ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
ّ
ُ ٌَْ َ ٌَ
وسلم -قال« :إن ادلنيا حلوة خ ِرضة،
َصىل اهلل علي ِه
ْ ُ ُ
َ
فينظر كيف تعملون،
وإن اهلل ُم ْستَخ ِلفك ْم فيها
فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بين إرسائيل

اكنت يف النساء».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
شبه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ادلنيا بالفاكهة
احللوة اخلرضة ،للرغبة فيها وامليل إيلها ،وأخرب أن اهلل

جعلنا خلفاء خيلف بعضنا بعضا فيها؛ فإنها لم تصل

إىل قوم إال بعد آخرين ،فينظر اهلل -تبارك وتعاىل-

كيف نعمل فيها هل نقوم بطاعته أم ال .ثم أمرنا

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن حنذر فتنة ادلنيا وأن
ال نغرت بها ونرتك أوامر اهلل -تعاىل -واجتناب مناهيه

فيها .وملا اكن للنساء انلصيب األوفر يف هذا
االفتتانَّ ،
نبه -صىل اهلل عليه وسلم -إىل خطورة
االفتتان بهن وإن اكن داخال يف فنت ادلنيا؛ وأخرب أن

أول فتنة بين إرسائيل اكنت بسبب النساء ،وبسببهن
هلك كثري من الفضالء.

 .455جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ ئ دنیا کو سینں اور شسی میوے ےس نشتیہ دی اس لی کہ (انشان
آت ﷺ ئ نیاتا کہ اہلل
می) اس یک رجاہت اور اس یک رطف می الن ہو تا ہ۔ ر
ئ ہمی اتک دوشے کا جانشی نیاتا تانں طور کہ ہم اتک دوشے یک جگہ لتی

ہی۔ ن کچرھ لوگون ےک ن عد دوشے لوگون یک اہئھ می آ جائ ہ اور اس رطج ےس
عایل دنکھیا ہ کہ ہم کتش عمل کڑئ ہی ،ہم اس یک اظاعت کڑئ
اہلل نیارک و ن ٰ
ہی تا ئہی؟۔ ئررھ ننی ﷺ ئ ہمی جکم دتا کہ ہم دنیا ےک قتی ےس برچ کڑ رہی اور

عایل ےک اجکام یک بحا آوری اور اس یک میع کڑدہ اسیاء
اس ےس دھوکہ ن کھا تی کہ اہلل ن ٰ
ےس اجتیات کڑتا رجھور دنں۔ ج رو تکہ دنیا یک قتیہ انگییمی عورنون کا ئہت پاجصہ ہ
ڑج
اس لی ننی ﷺ ئ ان ےک قتی کاش کار ہوئ ےک جظے ےس میتیہ فماتا اگ ر
ئ
آت ﷺ ئ جی دی کہ ننی اشانیل کا شت
ن ھی دنیا ہی ےک قتی می آئ ہی۔ ر
ت قصیلت
ےس ئرہ ال قتیہ عورنون یک وج ےس ئھا اور اس یک وج ےس ئہت ےس ضاج ِ
لوگ ہ الک ت کا ش کار ہو گی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
َ َ
شبه يف امليل إيلها الفاكهة احللوة الطرية يف مذاقها ،اخلرضة يف لونها.
• خ ِرضة  :غضة ناعمة طرية .فادلنيا ت ِ
ُ
ُ
• ُم ْستَخ ِلفكم  :جعلكم خلفا خيلف بعضكم بعضا.
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• فَ َّات ُقوا ُّ
ادلنيَا  :احذروا االغرتار بها.
َّ ُ
ِّ
• واتقوا الن َساء  :احذروا االفتتان بهن.

• الفتنة  :الضالل واملحنة ،واإلعجاب بالِشء.
ِّ
• ِيف النساء  :أي بسببهن.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ الزهد يف ادلنيا وعدم اجلري وراء حطامها ،ذلك ألنها تعرض نفسها حبالوتها وزينتها ،فمن تعلق بها أهلكته ،ومع ذلك فالعبد مأمور بأن
ال ينىس نصيبه منها.

 .2جعل اهلل بين آدم خالئف خيلف بعضهم بعضا يف احلياة ادلنيا؛ يلنظر كيف يعملون؛ ألنها دار ابتالء ال دار قرار ،فيحسن الزتود باألعمال
الصاحلة يف هذه ادلار؛ يلَ َ
جد العبد ثمارها يف دار القرار.
ِ

 .3احلذر من االفتتان بالنساء ،ويتحقق ذلك برتك األسباب اليت تثري اكمن الشهوة ،من نظر إىل مواضع الفتنة منهن ،أو التساهل باختالطهن
بالرجال األجانب ،أو غري ذلك.

 .4االتعاظ وأخذ العربة من األمم السالفة ،فاذلي حصل بلين إرسائيل قد حيصل لغريها من األمم إذا تعاطت نفس األسباب.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني
برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)3053( :
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سورج اور رجاتددونون اہللیک نشانیان ہی ،کسییک موتوجیاتےسان می
گڑہں ئہی لگیا۔ جت ئم گڑہں لگا ہوادنکھو ،نو اہللےسدعا کڑو ،تکتیکہو ،ئمار

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال
ْ َ َ
ان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا رأيتم ذلك
ينخ يسف ي
َ ْ ُ َّ َ
َ ُّ َ َ َّ ُ
وك ِّ ُ
ربوا وصلوا وتصدقوا
فادعوا اَّلل

 .456احلديث:

**

َ َ َ
ت
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت « :خسف ِ

عانش ضدنفہ رضی اہلل عہا ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ےک
آت ﷺ
آت ئ لوگون کو ئمار رپھائ۔ ئہےل ر
رمائ می سورج گڑہں ہوا ،نو ر

الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َّ
فصىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بانلاس.

کرھے ہوئنو پیدپ تککرھے رہ،ئررھ رکوعکیااوررکوعمی ئہت دپ تک
آت ےک ئہےل قیام ےس کچرھ کم ،ئررھ رکوع کیا،
رہ ،ئررھ دپ تک کرھے رہ ،التیہ ر
نو پی دپ تک رکوع می رہ ،التیہ ئہےل ےس کم ،ئررھ شحدے می گی اور دپ تک

فأطال القيام ،ثم ركع ،فأطال الركوع ،ثم قام ،فأطال

القيام -وهو دون القيام األول -ثم ركع ،فأطال
الركوع -وهو دون الركوع األول -ثم رفع فأطال

القيام -وهو دون القيام األول -ثم سجد ،فأطال
َ
السجود ،ثم فعل يف الركعة األخرى مثل ما ف َعل يف
ا َّلركعة األوىل ،ثم انرصف ،وقد َجتَلَّ ْ
ت الشمس،
َْ
ُ
َ
َّ
فخ َطب انلاسَ ،
فح ِمد اهلل وأث َىن عليه ،ث َّم قالِ :إن
َ َ
ْ َ َ
َّ
ان
والقمر آيتَان ِمن
الشمس
آيات اهلل ،ال ينخ ِسف ِ
َ
َ
َ ْ
َّ
ملوت أحد وال ِحل َ َياته ،ف ِإذا َرأيتُم ذلك فاد ُعوا اَّلل
َ
وصلُّوا وتَ َص َّدقُوا .ثم قال :يا أُ َّمة ُحم َّ
ربوا َ ,
وك ِّ ُ
هلل
وا
د،
م
ِ
َْ َ
ْ
أغ َ ُ
ين عبده أو تز َ
ري من اهلل أن يَ ْز َ
ين أ َمتُ ُه.
ما من أحد
ِ
ِ
ْ
َ
ُ َ
َ
يا أ َّمة حممد ،واهلل لو تعلمون ما أعلم لض ِحكتُ ْم قليال
ََ َ ْ
ْ َ َ َ ََْ ََ َ
ات
وبلكيتم كثريا» .ويف لفظ« :فاستكمل أربع ركع ٍ
ََْ َ َ َ
ات».
َوأربع سجد ٍ

ئ
آت ئ ونشا ہی کیا ،جتشا ئرہیل رکعت
شحدے می رہ۔ دوشی رکعت می ھی ر
می کیا ئھا۔ جت قارع ہوئ ،نو گڑہں کھل ج رکائھا۔ اس ےک ن
عدآت ئ جطیہ دتا،
ر
عایل یک جدم ونیا ےک ن عد فماتا کہ سورج اور رجاتد دونون اہلل یک نشانیان ہی ،کسی یک
اہلل ن ٰ
موت وجیات ےس ان می گڑہں ئہی لگیا۔ جت ئم گڑہں لگا ہوا دنکھو ،نو اہلل ےس دعا
ت
آت ﷺئ فماتا :اے امت
کڑو ،کتی کہو ،ئمار رپھو اور ضدقہ کڑو۔ ئررھ ر
نک
م
عایل ےس رتادہ عیت اور کسی کو ئہی آئ کہ اس
چدم(ﷺ)! د ھو ،اس تات رپ اہلل ن ٰ
کا کوئ نیدہ تا نیدی ر تا کڑے۔ اے امت مچدم(ﷺ)! واہلل جو کچرھ می جانیا ہون ،اگڑ
ئ ئ
مھی ھی معلوم ہوجائ ،نو ئم ہتسی کم اور روئ رتادہ۔ اتک روان ت می ہ کہ
آت ئ رجار رکوع اور رجار شحدے کی۔
ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ َ َ
ت الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه
خسف ِ
وسلم ،-وملا اكن اخلسوف ً
أمرا غري معهود صىل بهم
صالة غري معهودة يف هيئتها ومقدارها ،فقام فصىل

بانلاس فأطال القيام اذلي بعد تكبرية اإلحرام ،ثم

ركع فأطال الركوع ،ثم قام فقرأ قراءة طويلة دون
القراءة األوىل ،ثم ركع فأطال الركوع ،وهو أخف من
الركوع األول ثم رفع من الركوع وسمع ومحد ولم

يقرأ ،ثم سجد وأطال السجود ،ثم فعل يف الركعة
اثلانية مثل األوىل يف هيئتها وإن اكنت دونها  ،فلك

 .456جدنت:

رپھو اورضدقہ کڑو۔

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ےک دور می (اتک تار) سورج گڑہں لگا۔ ج رون کہ سورج گڑہں ج الف
مع
آت ئ ا نی ضحان کو انسی ئمار رپھائ جو ان رنی ہتیت اور
مول واق عہ ئھا ،اس لی ر
ئ
آت ئ ئمار می لمیا قیام کیا،
مفدار ےک اعتیار ےس عام ئمارون ےس جدا ھی۔ ر
ل
ئررھرکوع کیا ،نو رکوع می ئہت دپ تک رہ ،ئررھ رکوع ےس ا ئےھ اور منی فاءت
یک ،لیک ئرہیل فاءت ےس کچرھ کم ،ئررھ رکوع کیا نو پی دپ تک رکوع می رہ ،لیک
ئہےل رکوع ےس کم ،ئررھ شحدے می گی اور دپ تک شحدے یک جال ت می رہ۔
ئ
آت ئ ئرہیل رکعت یک رطج شت کچرھ کیا ،التیہ ن اس ےس
دوشی رکعت می ھی ر
ہ ئ
کچ رھ لیک ھی۔ جریابحرہ ہ رکں ،ماقیل رکں ےس ہلکا ئھا۔ دو رکعیون می رجار رکوع اور رجار
آت ئمار ےس قارع ہوئ نو گڑہں کھل ج رکائھا۔ اس ےک ن عد
شحدے کی۔ جت ر
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ركن أقل من الركن اذلي قبله ،حىت استكمل أربع

ركواعت وأربع سجدات ،يف ركعتني ،ثم انرصف من
ْ
الصالة ،وقد اجنَلت الشمس ،فخطب انلاس كعادته
يف املناسبات ،فحمد اهلل وأثىن عليه ووعظهم،
وحدث أن صادف ذلك ايلوم اذلي حصل فيه

اخلسوف موت ابنه إبراهيم -ريض اهلل عنه -فقال
ً
َ
بعضهم :ك َسفت ملوت إبراهيم ،جريا ىلع اعدتهم يف
اجلاهلية من أنها ال تكسف إال ملوت عظيم أو

لوالدة عظيم ،وأراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من
نصحه وإخالصه يف أداء رساتله ،ونفع اخللق أن يزيل
ما علق بأذهانهم من هذه اخلرافات ،اليت ال تستند ال
إىل نقل صحيح ،وال عقل سليم ،ويبني احلكمة من

خسوف الشمس والقمر فقال يف خطبته :إن الشمس

ن
مع
عایل یک جدمونیا ےک ن عد ائھی وعط و صنخت
ر
آت ئ ج شت مول جطیہ دتا۔ اہلل ن ٰ
ئ
آت ےک تتی اپاہم یک وقات ہوئ ھی۔
فمائ۔ انفاقا سورج گڑہں ےک دن ہی ر
ع ش
ب
مان جاہلیت ےک اس عقیدے یک تتیاد رپ کہ سورج کو گڑہں کسی طنم خصیت یک
جریا حرہ ر ٔ
ک
آت ےک
موتتان ریدانس یکنیا رپہیلگیا ہ ،سیئ نکہہدتا کہآج سورجکوگڑہں ر
تتی اپاہم یک وقات ک وج ےس لگا ہ ،نو رسول اہلل ﷺ ئ جق رشال ت یک
ادانییگ اور لوگون کو نقع تات کڑئ ےکنیی ا نی ش رےح اج الص یک تتیاد رپ ن میاشت
ش
مچھا کہ ان ےک دہیون ےس ان جڑاقات کو را تل فما دنں ،جو ن فآن و ش تت ےس
ش
تان ت ہی ،ن عفل لنم ےک معیار رپ اپئ ہی۔ نی سورج اور رجاتد گڑہں یک جکمت
ئ
آت ئ فماتا :سورج اور رجاتد دونون اہلل
ھی نیان کڑ دنں۔ جریابحرہ جطی ےک دوران ر
یک نشانیان ہی ،کسی یک موت وجیات ےس ان کوگڑہں ئہی لگیا۔ ائھی اس کیقیت
ےس دو رجار اہلل ن عایل کڑ تا ہ؛ تاکہ ا نی نیدون کو نیتیہ کڑے اور ان رنی ن عمت یک تاد
داہئ کڑائ۔اس لی جتئم گڑہں لگی ہوئدنکھونواہلل ےک شا میگڑگڑا ٔو،نون
اور رجوع کڑو ،اس ےس دعا مانگو ،تکتی کہو ،ئمار رپھو اور ضدقہ کڑو؛ کیون کہ اس ےس
ئ
آئ وایل آرمانشی تل جائ ہی اور تارل ہوئ واےل عدات ھم جائ ہی۔ ئررھ

والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان ملوت أحد
َّ
وال حلياته ،وإنما َيريهما اهلل -تعاىل -بقدرته
ُ َ
وي َذ ِّك َرهم ن َع َ
خ ِّو َف بهما عبادهُ ،
ذلك
رأيتم
فإذا
ه.
م
ِيل
ِ
ک
ک
آتﷺ ان ےک شا می اہلل یک چرھ
ْ ُ َ
آتﷺ ان ےک شا می اہلل یک چرھ پی ئررھ ر
ر
فافزعوا إىل اهلل -تعاىل -تائبني منيبني ،وادعوا
پی تافمانون کا دکڑ کڑئ لےگ۔ جتش ر تا ،جو معاشئ اور اج الف نگار کا شتت اور
ُّ َ َّ ُ
َو َك ِّ ُ
ربواَ ,و َصلوا َوت َصدقوا؛ ملا يف ذلك من دفع ابلالء
عایل ےک عصت اور عدات کا تاعت ہ۔ ئررھ ضادق مصدوق ﷺئ اس
املتوقع ورفع العقوبة انلازلة .ثم أخذ -صىل اهلل عليه اہلل ن ٰ
م نک
قس
ً
عایل ےس رتادہ
وسلمُ -ي َف ِّصل هلم شيئا من معايص اهلل الكبار اكلزنا وعط می م کھاکڑ فماتا :اے امت چدم! د ھو اس تات رپ اہلل ن ٰ
ُ
وجب فساد املجتمعات واألخالق ،واليت توجب عیت اور کسی کو ئہی آئ کہ اس کا کوئ نیدہ تا نیدی ر تا کڑے۔ ئررھ نیاتا کہ ان ےک
اليت ت ِ
غضبه وعقابه ،ويقسم يف هذه املوعظة -وهو الصادق تراس اہلل ےک عدات ےک تارے می ئہت کم علم ہ۔ اگڑ ائھی وہ شت کچرھ معلوم
آت ﷺ کو معلوم ہ ،نو ان رپ جوف ظاری ہو جائ۔ وہ ہتسیا کم کڑ
املصدوق -قائال :يا أمة حممد ،واهلل ،ما من أحد أغري ہو جائ جو ر
َّ
لی
عایل ئ ان رنی جکمت ےک تترس نظ اےس
من اهلل سبحانه أن يزين عبده ،أو تزين ًأمته ،ثم بني دنں اور رتادہ ےس رتادہ رو تی۔ ک اہلل ن ٰ
َّ
أنهم ال يعلمون عن عذاب اهلل إال قليال ،ولو علموا لوگون ےس رجھیرارکھا ہ۔
ما علمه صىل اهلل عليه وسلم ألخذهم اخلوف
ً
ً
َ
ولض ِحكوا رسورا قليال ،وبلكوا واغتموا كثريا،
لكن اهلل حبكمته حجب عنهم ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• فصىل بانلاس  :أي إماما بانلاس.
ً
• فأطال القيام  :مكث فيه طويال.
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• مثل ما فعل يف الركعة األوىل  :أي يف كيفية الصالة ال يف طوهلا فيه أقل منها يف لك ما يفعل.
• ثم انرصف  :فرغ من صالته.

• جتلت الشمس  :ظهرت وزال عنها الكسوف.
• فخطب  :تكلم فيهم باملوعظة واتلوجيه.

• فحمد اهلل  :قال :احلمد هلل ،واحلمد :وصف املحمود بالكمال ،مع املحبة واتلعظيم.
• أثىن عليه  :كرر ذكر صفات كماهل.
• آيتان  :عالمتان.

• آيات اهلل  :ادلالة ىلع وحدانيته وعظيم قدرته.
• حلياته  :لوالدته.

• ذلك  :يعين خسوف الشمس والقمر.
• َك ِّ ُ
ربوا  :قولوا :اهلل أكرب.
ُّ
• َصلوا  :يعين صالة الكسوف.
ً
• تَ َص َّدقُوا  :أعطوا املال ً
ونفعا إلخوانكم الفقراء.
تقربا إىل اهلل
ُ َ
• أ َّمة حممد  :مجاعة حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املؤمنني ناداهم بهذا الوصف تهييجا هلم ىلع استماع ما يقول هلم وتنبيها ىلع أهميته.
• واهلل  :قسم تلأكيد املقسم عليه وبيان أهميته.

• ما من أحد  :ال أحد.
َ
• َ
أغري  :من الغ ْرية يعين أشد غرية  ،ويه صفة كمال نثبتها هلل حقيقة إثباتا يليق جبالهل ،ويه يف اخللق تغري حيصل من احلمية واألنفة.
ً

• أن يزين  :الزنا اجلماع يف فرج حرام.
• عبده  :مملوكه.

• أمته  :مملوكته ،وإضافة العبد واألمة إىل اهلل إشارة إىل أنه ال يليق انتهاكهما ملحارمه ،وهما مملواكن هل.
• لو تعلمون ما أعلم  :من عظمة اهلل وانتقامه من املجرمني ،وأبهم ذلك تعظيما لشأنه.
• أربع ركعات  :أربع ركواعت.

• ركع  :الركوع هو أن حيين املصيل ظهره حىت يكون إىل الركوع الاكمل أقرب منه إىل القيام ،وكمال السنة فيه :أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه،
وينصب ساقيه وفخذيه.
• سجد  :أن يضع املصيل أعضاءه السبعة ىلع األرض ويه :اجلبهة مع األنف ،وايلدان ،والركبتان ،والقدمان.
ًّ
• خسفت الشمس  :احتجب ضوؤها ًّ
جزئيا.
لكيا أو
• عهد  :زمن.

فوائد احلديث:
 .1حصول خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2مرشوعية صالة الكسوف عند وجوده يف أي ساعة.
 .3مرشوعية اإلتيان بالصالة ىلع الوصف املذكور يف هذا احلديث.
 .4مرشوعية اتلطويل بقيامها ،وركوعها ،وسجودها.
 .5أن يكون ابتداء وقت الصالة من الكسوف ،وانتهاؤها باتلجيل.
 .6مرشوعية اخلطبة واملوعظة واتلخويف يف صالة الكسوف.
 .7ابتداء اخلطبة حبمد اهلل ،واثلناء عليه؛ ألنه من األدب.
 .8بيان أن الشمس والقمر من آيات اهلل الكونية ،ادلالة ىلع قدرته وحكمته.
 .9كون الكسوف حيدث تلخويف العباد ،وحتذيرهم عقاب اهلل -تعاىل ،-وهذا ال ينايف األسباب الفلكية العلمية للكسوف ،فاألول سبب رشيع
واثلاين سبب حيس.

 .10إزالة ما علق بأذهان أهل اجلاهلية من أن الكسوف واخلسوف ،أو انقضاض الكواكب ،إنما هو ملوت العظماء أو حلياتهم.

 .11األمر بادلاعء ،والصالة ،والصدقة ،عند حدوث الكسوف أو اخلسوف.
 .12أن فعل هذه العبادات ييق من عذاب اهلل وعقابه.
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 .13حتذير انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الزنا ،وأنه من الكبائر ،اليت يغار اهلل -تعاىل -عند ارتكابها.
ً
 .14إثبات صفة الغرية هلل -تعاىل ،-إثباتا يليق جبالهل -بال تعطيل وال تأويل وال تشبيه.
 .15شدة ما أعده اهلل من العذاب ألهل املعايص ،مما ال يعلمه انلاس ،ولو علموه الشتد خوفهم وقلقهم.

 .16أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يطلع نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع علوم من الغيب ،ال حتتمل األمة علمها.
 .17سعة علمه -صىل اهلل عليه وسلم -بربه وقوة قلبه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1435ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل .1381
خالصة الالكم ،فيصل املبارك احلريميل ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن
حجر ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت-1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين
اخلطيب-عليه تعليقات عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من 1404
 1427 -ه).
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َُ ُ
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،خي ِّوف
َْ َ َ
اهلل بهما عباده ،وإنهما ال ينخ يسفان ملوت أحد
َ َ ُّ
ْ ُ
من انلاس ،فإذا رأيتم منها شيئا فصلواَ ،وادعوا

سورج اور رجاتد اہللیک نشانون میےسدو نشانیان ہی۔انےکدر نےعےساہلل
ا نی نیدون کودرا تاہ۔ لوگونمیےسکسیےکرمئ رپائہی گڑہں ئہی
لگیا۔ جت ئمہی اہللیکان نشانونمیےس کوئ نظآئ نو ئمار رپھا کڑو اوردعا
ئ
کیا کڑو ئہان تک کہ مھیالجق ہوئوایلوہ کیقیتدور ہوجائ۔

حىت ينكشف ما بكم

 .457احلديث:

**

َْ
َ ْ
ابلدري -
عن أيب مسعود ُعقبة بن عمرو األنصاري
ً
ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن الشمس والقمر آيتان من
َُ ُ
َْ َ َ
آيات اهلل ،خي ِّوف اهلل بهما عباده ،وإنهما ال ينخ ِسفان
َ ُّ
ملوت أحد من انلاس ،فإذا رأيتم منها شيئا ف َصلوا،
ْ
َواد ُعوا حىت ينكشف ما بكم»

انو م شعود عقیہ نں عرمو انصاری تدری رضی اہلل عیہ ےس مورقوعاً روان ت ہ:
’’سورج اور رجاتد اہلل یک نشانون می ےس دو نشانیان ہی۔ان ےک در نےع ےس اہلل
ا نی نیدون کو درا تا ہ۔ لوگون می ےس کسی ےک رمئ رپ ائہی گڑہں ئہی لگیا۔
جت ئمہی اہلل یک ان نشانون می ےس کوئ نظ آئ نو ئمار رپھا کڑو اور دعا کیا کڑو
ئ
ئہان تک کہ مھی الجق ہوئ وایل وہ کیقیت دور ہوجائ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
بني -صىل اهلل عليه وسلم -أن الشمس والقمر من
آيات اهلل ادلالة ىلع قدرته وحكمته ،وأن ُّ
تغري
نظامهما الطبييع ،ال يكون حلياة العظماء أو موتهم

كما يعتقد أهل اجلاهلية فال تؤثر فيهما احلوادث

األرضية .وإنما يكون ذلك ألجل َّتويف العباد ،من

أجل ذنوبهم وعقوباتهم فيجددوا اتلوبة واإلنابة إىل
اهلل تعاىل .وذلا أرشدهم أن يفزعوا إىل الصالة

وادلاعء ،حىت ينكشف ذلك عنهم وينجيل ،وهلل يف
كونه أرسار وتدبري.

 .457جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ ئ وضاجت فمائ کہ سورج اور رجاتد اہلل یک نشانون می ےس ہی جو اس یک
قدرت اور جکمت رپ دالل ت کڑئ ہی اور ن کہ ان ےک قظی نظام می نیدتیل پے
م
لگ
ئہ ہ جت
ان جاہلیت می لوگون کا عقیدہ
و ون یک ر تدیگ تا وت یک وج ےس ی وئ شا کہ رم ٔ
ئھا۔ لہٰدا رمی رپ روئما ہوئ واےل واق عات ان رپ اپ اتدار ئہی ہوئ ہی انشا نو
نیدون کو ان ےک گیاہون اور ان رپملیوایل شا ٔون ےس درائ ےک لی ہو تا ہ تا
کہ وہ نی شے ےس اہلل ےس نون کڑنں اور اس یک رطف میوج ہون۔ اشی لی ننی
ﷺ ئ ان یک راہمائ فمائ کہ جت تک ن گڑہں را تل ن ہو جائ اور رجھت ن
جائ ن ت تک وہ ئمار اور دعا می لےگ رہی۔ اور اہلل ن عایل ےک ان رنی کانیات می

ئہت ےس اشار اور اتدار نرصف ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• إن الشمس والقمر  :ذاتهما وسريهما وما حيدث فيهما.
• آيتان  :عالمتان ىلع كمال علم اهلل وقدرته وحكمته.
َُ ُ
• خي ِّوف اهلل بهما عباده  :يوقع اخلوف يف قلوبهم عند انكسافها.
َْ َ َ
• ينخ ِسفان  :اخلسوف والكسوف بمعىن واحد وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر.
• ملوت أحد  :ألجل موت أحد.
• منها  :من آيات اهلل اليت خيوف بها عباده.
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• ادعوا  :اسألوا اهلل املغفرة والرمحة وأن يكشف ما نزل بكم.
• حىت ينكشف  :يزول وينجيل.

• ما بكم  :حل بكم ونزل عليكم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الصالة وادلاعء عند الكسوف واخلسوف ،رجواع إىل اهلل.
 .2أن انتهاء الصالة يكون باتلجيل -أي انتهاء الكسوف -فإن انتهت قبل اتلجيل ترضعوا ودعوا ،حىت يزول ذلك
َ ْ
 .3ظاهر احلديث أنهم يصلون ،ولو صادف وقت نيه؛ ألنها من ذوات األسباب اليت تصىل عند وجود سببها مطلقا
 .4أن احلكمة يف إَياد الكسوف أو اخلسوف ،هو َّتويف العباد ،وإنذارهم بعقاب اهلل تعاىل ،وإزاعج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطالع
ً

انلاس ىلع نموذج مما يقع يوم القيامة.

 .5أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل -تعاىل -ادلالة ىلع عظيم قدرته وواسع رمحته وعلمه.

 .6أنهما ال ينكسفان ملوت أحد من انلاس
 .7أن صالة الكسوف تفعل عند رؤيته وال يعتمد فيها ىلع حساب الفلكيني.
 .8ينبيغ اخلوف عند رؤية اتلغريات العلوية السماوية.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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جت کسی رورےدارےک شا می کھاتا کھاتا جا تاہ نو جت تک کھائواےل
کھائےس قارع ئہی ہو جائف سی اسےک لی رجمتیکدعا کڑئر ہی

ُ َ
إن الصائم تصيل عليه املًلئكة إذا أكيل عنده
َْ ُ
حىت يفرغوا

 .458احلديث:

ہی۔

**

 .458جدنت:

ام عمارہ انصارن رضی اہلل عہا روان ت کڑئ ہوئ نیان کڑئ ہی کہ ننی ﷺ ان
آت ﷺ ےک شا می کھاتا ت رتس کیا۔
ےک ئہان نشنف ےل گی نو ائہون ئ ر
ئ
آت ﷺئ امعمارہ رضیاہلل عہا ےسفماتا کہئم ھیکھا ٔو۔ ائہون ئ رعصکیا
ر
آت ﷺ ئ فماتا کہ جت کسی رورے دار ےک
کہ می رورہ ےس ہون۔ اس رپ ر

َّ
انليب
عن أم عمارة األنصارية -ريض اهلل عنها :-أن
َ
َّ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -دخل عليها ،فقد َمت إيلهُ
ً
َ
ُ
ٌ
ْ
طعاما ،فقالُِ « :ك» فقالت :إين َصائِمة ،فقال رسول
ُ ِّ
َّ
إن َ
الصائِ َم ت َصيل عليه
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ا ِ
َْ ُ
ُ
ُ َ
َ
َ
المالئكة إذا أ ِكل عنده حىت يفرغوا» وربما قال:
ْ
«حىت يَشبَ ُعوا».

شا میکھاتاکھاتا جا تاہنوجت تککھائواےل کھائ ےسقارعئہی ہوجائ
آت ﷺ ئ
ف سی اس ےک لی رجمت یک دعا کڑئ ر ہی ہی۔ تا ئررھ شاتد ر
فماتا :ئہان تک کہ وہ سین ہوجا تی۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

اجمایل معنی:

عن أم عمارة –ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل ام عمارہ رضی اہلل عہا نیان کڑئ ہی کہ ننی ﷺ ان ےک تراس نشنف الئ۔
ت
عليه وسلم -دخل عليها ،فقدمت هل بطعام ،فقال هلا:
آت ﷺ ئ ان ےس فماتا کہ ئم
آت ﷺ ےک شا می کھاتا رتس کیا۔ ر
ً ائہون ئ ر
"ُك" ،فقالت :إين صائمة ،فقال انليب -أي :تفرحيا ئ
آت ﷺ ئ
ھی کھا ٔو۔ ائہون ئ جوات دتا کہ می رورے ےس ہون۔ اس رپ ر
بإتمام صومها" -إن الصائم إذا أكل عنده" ،أي:
م
رورے کو کمل کڑئ یک پعیت د نی ےک لی فماتا" :جت رورے دار
ومالت نفسه إىل املأكول ،واشتد صومه عليه ،قوهل:
ےکشا می کھاتا جا تا ہ۔" اور اس کا دل کھائ یک ےس یک رطف ما تل ہوجا تا ہ
ً
"صلت عليه املالئكة" ،أي :استغفرت هل عوضا عن
اور اس کا رورہ اس ےک لی شخت ہوجا تا ہ نو "ضلت علیہ الم ال تکہ" کھائ یک وج
مشقة األكل ،قوهل" :حىت يفرغوا" ،أي :القوم اآللكون
م
ج
م
ل
س
ش
ہ
ق
من أكل طعامه ،فإن حضور الطعام يهيج شهوته ےس اےس س ت کا شامیا و تا ہ اس ےک تدےل ی ف ی اس ےک ی
ً
امتثاال ألمر معفت یک دعا کڑئ ہی۔ "جنی نفعوا"۔ ئہان تک کہ کھاتا کھائ واےل کھائ
لألكل ،فلما قمع شهوته وكف نفسه
ن
گ
ربه ،وحمافظة ىلع ما يقربه إيله ،ويرضيه عنه ،ےس قارع ہو جا تی۔ کھائ کا شا می ہوتا کھائ یک رعیت کو ا نخت دنیا ہ۔
عجبت املالئكة من إذالهل نلفسه يف طاعة ربه جت رورے دار ان رنی شہوت کو دتا لتیا ہ اور ا نی رت ےک جکم یک اظاعت می
**

فاستغفروا هل ،واحلديث شامل لصوم الفرض وانلفل.

واحلديث ال حيتج به لضعفه.

ا نی نقس کو روک لتیا ہ اور اس جری یک جفاطت کڑ تا ہ جو اےس اس ےک رت
ےک فن ت کڑئ ہ اور اس یک رضا کا تاعت ہوئ ہ نو ف سی جیان ہوئ ہی کہ
کتش اس ئ ا نی رت یک اظاعت می ا نی نقس کو رام کڑ لیا۔ جریابحرہ وہ اس ےک
لی دعائ معفت کڑئ ہی۔ جدن ت فص اور نفل دونون اقشام ےک رورن کو
شامل ہ۔ تاہم اس جدن ت کو نطور دلیل ت رتس ئہی کیا جا شکیا کیون کہ ن صعیف

ہ۔ دنکھی :رمقاہ المفا بچ ( ،)578/٤قیص الفدپ ( ،)359/2ئہحہ الیارطنں
(.)392/2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلارِم وأمحد.

اتلخريج :أم عمارة نسيبة بنت كعب -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تصيل عليه املالئكة  :تستغفر هل.
• يفرغوا  :ينتهوا.

فوائد احلديث:

ُ
 .1بيان فضل من أكل عنده وهو صائم.

 .2استحباب زيارة أهل الفضل أتباعهم ،ولو اكن املزور امرأة إذا أمنت الفتنة واتلهمة.

 .3إكرام الضيف.

املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي- .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد

العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه- .وهو سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين،
مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف-
الرياض ،الطبعة األوىل1412 ,ه- .سنن ابن ماجه ،للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية- .فيض
القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق
صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه- .املسند ،لإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف:
د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م- .مسند ادلارِم -املعروف بـ :سنن ادلارِم ،-لإلمام عبداهلل بن
عبدالرمحن ادلارِم ،حتقيق حسني سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10117( :
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ئ شک اگڑ کوئ عالم ا نیآقا کا جی جواہرہ ،اور اہللیکعیادت ئہینں
رط نفےس کڑے نو اس رپاس(عالم) کودہا اجڑ مےل گا۔

إن العبد إذا نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل،
فله أجره مرتني

 .459احلديث:

**

 .459جدنت:

ً
عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إن العبد إذا

آت ﷺ ئ
انں عرم رضی اہلل عہما ننی ﷺ ےس رمقوعاً روان ت کڑئ ہی کہ ر
فماتا" :ئ شک اگڑ کوئ ع الم ا نیآقا کا جی جواہ رہ اور اہلل یک عیادت ئہینں

اذلي عليه من احلق ،وانلصيحة ،والطاعة ،هل

ا نی رت یک عیادت ئہینں رط نف ےس کڑے اور اس رپ ا نی آقا کا جو جق اس رپ
واجت ہ اےس ادا کڑے  ،اس کا جی جواہ اور فمان پدار رہ نو اس عمل رپ
اس(ع الم) کو دہا اجڑ مےل گا ۔"

نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل ،فله أجره مرتني».
ً
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
«اململوك اذلي حيسن عبادة ربهُ ،
ويؤدي إىل سيده

رط نف ےس کڑے نو اس رپ اس (ع الم) کو دہا اجڑ مےل گا۔ انو موشی اشرعی رضی اہلل
آت ﷺ ئ فماتا کہ "انشا ع الم جو
عیہ ننی ﷺ ےس رمقوعاً روان ت کڑئ ہی کہ ر

أجران».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان فضل اهلل ىلع العبد اذلي يُؤدي
حق ربه بفعل الطااعت ،وحق سيده خبدمته وراعية
َّ
مصاحله ،وأنه ينال بذلك األجر مرتني.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عایل یک کڑم نواری کا نیان ہ ،جو ا نی رت کا جقِ
اس جدن ت می اس ع الم رپ اہلل ن ٰ
اظاعت ادا کڑ ےک اور ا نی آقا کا جق اس یک جدمت اور اس ےک مفادات یک
ئ
تراشداری کڑ ےک ادا کڑ تا ہ۔ اور ن ھی نیان کیا گیا ہ کہ اس رپ وہ دہا اجڑ ترائ
گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :حديث ابن عمر ريض اهلل عنه متفق عليه .حديث أيب موىس ريض اهلل عنه رواه ابلخاري.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
َّ
َ
أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

• العبد  :أي اململوك ذكرا اكن أو أنَث.
• نصح لسيده  :أي  :قام خبدمته قدر طاقته وحسب استطاعته.

• وأحسن عبادة اهلل  :جاء بها مستوفية لألراكن والرشوط واآلداب.
• فله أجره مرتني  :لقيامه بعبادة ربه وخبدمة سيده.
• يؤدي  :أي  :يُعطي.
• اذلي عليه  :ما وجب عليه.

• الطاعة  :أي  :يف غري معصية اهلل عز وجل.

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله.
َّ
 .2أن العبد ٍ
راع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيته.

 .3صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد.

460

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد
العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.الطبعة األوىل1418ه.

الرقم املوحد)5025( :
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آنکھونےسآنسو جاری ہی اوردلعمےس تدھالہ رپرتانےسہموہی
کہیےگ جو ہمارے رپوردگار کو ن رسیدہ اور اےاپاہم! ہم ئمہاریجدائےس
ع
مگی ہی۔

إن العني تدمع والقلب حيزن ،وال نقول إال ما
يريض ربنا ،وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون

 .460احلديث:

**

انس رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ا نی تتی اپاہم رضی اہلل
ن
آت ﷺ یک آ کھون ےس
عیہ ےک تراس آئ جو آجڑی شانشی ےل رہ ئےھ۔ ر
ج
آت ﷺ
آنسو ئہیا شوع ہو گی۔ اس رپ عید الڑ مں نں عوف رضی اہلل عیہ ئ ر
ئ
آت ﷺ ئ فماتا :اے
آت ھی رو رہ ہی؟! ر
ےس کہا کہ اہلل ےک رسول! ر
آت ﷺ ئ رمتد فماتا
عوف ےک تتی! (ئ صیی ئہی) ننو رجمت ہ۔ ئررھ ر
"آنکھون ےس آنسو جاری ہی اور دل عم ےس تدھال ہ رپ رتان ےس ہم وہی کہی
ع
ےگ جو ہمارے رپوردگار کو ن رسید ہ اور اے اپاہم! ہم ئمہاری جدائ ےس مگی

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -دخل ىلع ابنه إبراهيم -ريض اهلل عنه-

وهو َيود بنفسه ،فجعلت عينا رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -تذرفان .فقال هل عبد الرمحن بن عوف:
وأنت يا رسول اهلل؟! فقال« :يا ابن عوف إنها رمحة»

ثم أتبعها بأخرى ،فقال« :إن العني تدمع والقلب
حيزن ،وال نقول إال ما يريض ربنا ،وإنا لفراقك يا

إبراهيم ملحزونون».

ہی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دخل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابنه

إبراهيم -ريض اهلل عنه -وهو يقارب املوت ،فجعلت
عينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -يري دمعهما
فقال هل عبد الرمحن بن عوف :وأنت يا رسول اهلل ىلع
معىن اتلعجب ،أي انلاس ال يصربون ىلع املصيبة

وأنت تفعل كفعلهم؟ كأنه تعجب ذللك منه مع
عهده منه أنه حيث ىلع الصرب وينىه عن اجلزع،

فأجابه بقوهل :إنها رمحة .أي احلالة اليت شاهدتها مين
يه رقة القلب ىلع الودل ثم أتبعها جبملة أخرى فقال:

إن العني تدمع والقلب حيزن ،وال نقول إال ما يريض
ربنا أي ال نتسخط ونصرب ،وإنا لفراقك يا إبراهيم

ملحزونون ،فالرمحة ال تنايف الصرب واإليمان بالقدر.

 .460جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ا نی تتی اپاہم ےک تراس نشنف الئ جو فن ت الرمگ ئےھ۔
آت ﷺ یک آنکھون ےس آنسو ئہیا شوع ہو گی۔ ن دنکھ کڑ عید الڑجمں نں
اس رپ ر
ئ
ن
آت ھی ا نش کڑ
عوف رضی اہلل عیہ ئ عخت ئرھے اتدار می کہا کہ :تا رسول اہلل! ر
ئ
ن
م
آت ﷺ ھی ائہی یک رطج کڑ
رہ ہی؟ عنی لوگ صتیت رپ صی ئہی کڑئ اور ر

آت ﷺ ےک اس ق عل ےس ن عخت ہوا کیو تکہ ائہون ئ نو
رہ ہی؟۔ گوتا کہ ان کو ر
آت ﷺ ائہی صی یک تلفی کڑئ ر ہی ہی اور ائہی ئ صیی
ئہی دنکھا ئھا کہ ر
م
آت ﷺ ئ جوات د نی ہوئ فماتا کہ ن رجم دیل یک وج
ےس یع کڑئ ہی۔ ر
نک
ن
ئ
آت ئ
ےس ہ عنی جو جال ت م ئ د ھی ن ب رےح رپ شققت یک تدول ت ہ۔ ئررھ ر
رمتد فماتا کہ آنکھ ےس آنسو جاری ہی ،دل عرمدہ ہ تاہم ہم کہی ےگ وہی تات جو
ہمارے رت کو راضی کڑے یگ نعنی ہم (اہلل یک رضا رپ) تاگواری کا اظہار ئہی کڑنں
ع
ےگ تلکہ صی کڑنں ےگ۔ اور اے اپاہم! ہم نیی جدائ یک وج ےس مگی ہی۔
رجم دیل صی اور نفدپ رپ ائمان ےک میاف ئہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > اتلعزية
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

462

معاين املفردات:

• َيود بنفسه  :خيرجها
• تذرفان َ :يري دمعهما.

• وإنا لفراقك  :وحنن بسبب مفارقتك إيانا

فوائد احلديث:
 .1وجوب التسليم والرىض بقضاء اهلل وقدره.
 .2جواز ابلاكء ىلع من اكن يف الزنع األخري أو من مات ،من غري سخط ألمر اهلل.
 .3جواز االعرتاض ىلع من خالف فعله ظاهر قوهل يلظهر الفرق.
 .4جواز اإلخبار عن احلزن وإن اكن الكتمان أوىل.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،الطبعة اثلاثلة 1407 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب,
بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،-لعيل املال اهلروي القاري -انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان  -الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن
عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .فتح ابلاري
رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين -انلارش :دار املعرفة  -بريوت - 1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق-قام بإخراجه
وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.

الرقم املوحد)5026( :
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عایلئمیی امتےک لی ان جیاالت کو م عاف کڑدتا ،جو انےکدلون
اہلل ن ٰ
ع
می ن ریدا ہوئ ہی ،جت تک ان رپ ملن کڑلی تا رتانےس ادان کڑ دنں

إن اهلل َتاوز عن أمِت ما حدثت به أنفسها ،ما
لم تعمل أو تتلكم

 .461احلديث:

**

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ضیل اہلل علیہ و شلم ئ فماتا” :اہلل
عایل ئ میی امت ےک لی ان جیاالت کو معاف کڑدتا ،جو ان ےک دلون می ن ریدا
ن ٰ
ع
ہوئ ہی ،جت تک ان رپ مل ن کڑلی تا رتان ےس ادا ن کڑ دنں“۔ قیادہ (رجمہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َّ َ ْ
عليه وسلم -قال« :إن اهلل َ َ
جت َ
او َز عن أميت ما َحدثت
َّ
َْ ْ
َُْ
به أنف َس َها ،ما لم تع َمل أو تتلكم» قال قتادة« :إذا َطل َق
يف نفسه فليس بِشء».

اہلل) ئ کہا” :اگڑ کسی ئ ا نی دل می ظ الق دے دی ،نو اس کا اعتیار ئہی ہو
گا“۔ (جت تک رتان ےس ن کےہ)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان أن العبد ال يؤاخذ حبديث
انلفس واهلواجس اليت تمر يف خاطره ،قبل اتللكم به
والعمل به ،وهو ً
أيضا حجة يف أن الطالق ال يقع

ً
الكما ،وهذه األحاكم
حبديث انلفس؛ ألنه ليس
مرتبة ىلع اللفظ وليس ىلع عمل القلب.

 .461جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می اس تات کا نیان ہ کہ نیدے ےکدل می آئ واےل جیاالت
اور اق کار رپ اس وق ت تک مواجدہ ئہی ہوگا ،جت تک کہ وہ ان جیاالت واق کار کو رتان
ئ
رپن ےل آئ اور ان رپ عمل ن ریا ن ہو جائ۔ اور ن اس تات یک ھی جخت و دلیل
ہکہ رصف دل می کہی ےس ظ الق ئہی وا قع ہویگ؛ اس لی کہ ن ک الم ئہی ہ،
اور ن اجکام قلنی عمل رپ ئہی ،تلکہ رتان ےس ادن کڑئ رپ رمن ت ہوئ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > ألفاظ الطالق
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• جتاوز  :عفا وصفح وسامح.
• أميت  :أمة اإلجابة.
َّ
• حدثت به أنفسها  :ما خيطر بالقلب من الوسوسة.

• ما لم تعمل  :أي  :بذلك اخلاطر
• إذا طلق يف نفسه فليس بِشء : .أي إذا طلق رسا يف نفسه فليس بطالق واقع.
ً

فوائد احلديث:

ّ
 .1أن اهلل -تبارك وتعاىل -جتاوز وعفا عن األفاكر واهلواجس اليت تطرأ ىلع انلفس ،فيحدث اإلنسان بها نفسه ،وتمر ىلع خاطره.
َّ
ً
َّ
 .2أن الطالق إذا فكر فيه اإلنسان ،وعرض يف خاطره ،ولكنه لم يتلكم به ولم يكتبه ،فإن حديث نفسه به وتفكريه فيه ال يعترب طالقا.
حينئذ.
 .3مفهوم احلديث أن اإلنسان إذا تكلم باحلكم الرشيع ،كأن يلفظ بالطالق ،أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه ،وال يعذر
ٍ

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابنّ
َ
لوغ َ
عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:

األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
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فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه - .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه،
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل.
للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة- .

الرقم املوحد)58144( :
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ئ شک اہللرعوجلئ ئمہیرمتد اتک ئماردیہاس کو ئمار ِعشاء اور ئمار ِ
فجےک ماتی ادا کڑو اوروہوپہوپہ-

إن اهلل عز وجل زادكم صًلة ،فصلوها فيما

بني صًلة العشاء إىل صًلة الصبح ،الوتر الوتر.

 .462احلديث:

**

ئ
انو منم جتشائ فمائ ہی کہ:می ئ عرمو نں عاص رضی اہلل عیہ کو ن فمائ
م
ہوئ سیا کہ چےھ اضحات رسول می ےس کسی ئ ن نیاتا کہ رسول اہللﷺ ئ
لص
فماتا« :ان اہلل رع وجل رَا َدک ُ ْم ض الہ قص ُلواہ قما تَ ْی ض الہ العِ َشاء ایل ض الہ ا ُنچ الوِپ
الوِپ» (ئ شک اہلل رعوجل ئ ئمہی رمتد اتک ئمار عظا یک ہ اس کو ئمار عشاء
اور ئمار فج ےک ماتی ادا کڑو اور وہ وپ ہ وپ ہ) جیدار! (حھون ئ جی دی) وہ
ئ
ت
انو نرصہ عفاری رضی اہلل عیہ ہی۔ انو منم کہی ہی کہ می اور انو در دونون تنےھ ہوئ
ئےھ کہ انو در ئ میا اہئھ ن رکڑا اور ہم انونرصہ یک رطف جرل ن کےل ۔ہم ان ےک گرھ ےک

اين قال :سمعت عمرو بن َ
عن أيب تَ ِميم اجلَيْ َش ِ ِّ
العاص
يقول :أخربين َر ُجل من أصحاب انليب صىل اهلل عليه

وسلم يقول :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
ُّ
ْ
َ ُ
«إن اهلل عز وجل َزادك ْم صالة فصلوها فيما بَني
َ
َ َ َّ
ُّ
الوتر» ،أال وإنه
الوتر ِ
صالة ال ِعشاء إىل صالة الصبحِ ،
َ
َ
َ
أبو بَ ْ َ
رصة ال ِغفاري ،قال أبو تميم :فكنت أنا وأبو ذ ٍر
َ
قا ِع َدين ،قال :فأخذ ِب َي ِدي أبو ذ ٍّر فانطلقنا إىل أيب
ْ
بَرصة فوجدناه عند ابلاب اذلي يَ ِيل دار َعمرو بن
العاص ،فقال أبو َذ ٍّر :يا أبا بَ ْ َ
رصة آنت سمعت انليب
َ َ
اد ُ
ك ْم
صىل اهلل عليه وسلم يقول« :إن اهلل عز وجل ز
ُّ
ْ
صالة ،فصلوها فيما بَني صالة العشاء إىل صالة
ْ
ُّ
الصبح الوتر الوتر؟» قال :نعم ،قال :أنْ َ
ت َس ِمعتَه؟ قال:
ِ
ِ
نعم ،قال :أنت سمعته؟ قال :نعم.

دروارے رپ آئ جو کہ عرمو نں عاص ےک گرھ ےک شائھ ہی ئھا۔ انو در ئ کہا اے
انونرصہ! کیا نو ئ ننی کڑئمﷺ کو ن فمائ ہوئ سیا ئھا؟«ان اہلل رع وجل رَا َدک ُ ْم
ل
ض الہ قص ُلواہ قما تَ ْی ض الہ العِ َشاء ایل ض الہ ا صُنچ الوِپ الوِپ» (ئ شک اہلل رعوجل ئ
ئمہی رمتد اتک ئمار دی ہ اس کو ئمار عشاء اور ئمار فج ےک ماتی ادا کڑو اور وہ وپ
ہ وپ ہ)۔ فماتا :اہن۔ کہا کیا نو ئ جود سیا ئھا؟ ائہون ئ کہا :اہن۔ ئررھ کہا کہ
کیا نو ئ جود سیا ئھا؟ ائہون ئ کہا :اہن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ ُ
"إن اهلل عز وجل َزادك ْم صالة" املعىن :أن اهلل -
َ
تعاىل -زادهم صالة لم يكونوا يصلونها من قبْل ىلع
تلك اهليئة والصورة ،ويه :الوتر ،وهذا وارد ىلع سبيل
َ
االمتنان ،كأنه قال :إن اهلل فرض عليكم الصلوات
اخلَمس يلؤجركم بها ويثيبكم عليها ،ولم يَكتف

بذلك ،فرشع لكم اتلهجد والوتر؛ لزييدكم
ُّ
إحسانا ىلع إحسان" ،فصلوها" وهذا أمر ،واألصل يف
األمر الوجوب ،لكن هذا احلديث وغريه من

األحاديث اليت ظاهرها وجوب صالة الوتر؛ قد
ُرصفت باألدلة الرصحية الصحيحة .ثم جاء حتديد
ْ
وقت صالة الوتر الزماين" :فيما بَني صالة العشاء إىل
صالة ُّ
الصبح" يعين :أن وقت صالة الوتر يدخل بعد
َّ
َ
الفراغ من صالة العشاء ،فإذا صىل العشاء دخل
وقت صالة الوتر ،ولو َمجعها مع َ
المغرب مجع تقديم،

 .462جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم’’ :ان اہلل رع وجل رَادَک ُ ْم ض الہ‘‘ (ئ شک اہلل رعوجل
عایل ئ ان کو
ئئمہارے لی اتک ئمار رتادہ یک ہ) اس کا مظلت ہ کہ اہلل ن ٰ
ئ
رمتد اتک انسی ئمار دی ھی جس کو وہ ئہےل اس کیقیت اور اتدار ےس ئہی رپ ھی ئےھ
اور وہ وپ ہ۔ اور ن نطور اجشان وارد ہوئ ہ جتشا کہ ف ِ
مان رسول ہ’’ :ان اہلل
نیت
عل
لچ
َفص یکم الصلوات ا مَس لیؤجڑکم ئہا و یکم علنہا ،ولم نَکیف تدلک ،قشع لکم
ع
ک
عایل ئ ئم رپ ترا برچ ئمارنں فص یک ہی
الہحد والوپ؛ لیتد م اجشاتا یل اجشان‘‘۔ (اہلل ن ٰ
تاکہ ئمہی اجڑ و نوات ےس نوارے لیک اشی رپ اکیفا ئہی تلکہ ئمہارے لی ئہحد اور
ئ
وپ کو ھی مشوع کیا ہ تاکہ ئم رپ رمتد اجشان رپ اجشان کڑے)۔ "قص ُلواہ " (لہدا،
اس کو رپھو) ن جکم ہ اور قاعدہ ئہی ہ کہ جکم وجوت ےک لی ہو تا ہ۔ اس
ج
جدن ت اور دنگڑ اس تسی اجادن ت ےک ظاہ ےس اس ئمار کا وجوت تان ت ہو تا ہ
ض
لیک ئہت شارے خنچ اور رص بچ دال تل ئ اس کو وجوت ےس ئرھی دتا ہ نعنی وپ

یک ئمار فص ئہی ہ۔ ئررھ اس ےک ن عد ئمار وپ یک ادانییگ ےک لی وق ِ
ت رمائ کا
466

َّ
وأما آخر وقتها فطلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر خرج

وقت صالة الوتر ،وإن اكن فيها أتمها .ثم قال عمرو
بن العاص ريض اهلل عنه" :أال وإنه أبو بَ ْ َ
رصة
َ
ال ِغفاري" أن اذلي أخرب عمرو بن العاص هو :أبو
َ
َ
بَ ْ َ
رصة ال ِغفاري ريض اهلل عنه " .قال أبو تميم :فكنت
َ
َ
َ
أنا وأبو ذ ٍر قا ِعدين ،قال :فأخذ ِبيَ ِدي أبو ذ ٍّر فانطلقنا
ْ
إىل أيب بَرصة ،فوجدناه عند ابلاب اذلي يَ ِيل دار َعمرو
بن العاص" يعين :أنه بعد أن بَلغهما اخلَرب عن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أرادا اتلأكد من صحته،
فذهبا إىل أيب بَ ْ َ
رصة -ريض اهلل عنه ،-فلما وصال إىل

أيب برصة -ريض اهلل عنه -سأهل أبو ذر عن صحت ما
نقله عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -قال :نعم ،قال:
أنت َسمعته؟ قال :نعم ،قال :أنت سمعته؟ قال :نعم"،
َّ
َّ
ُ
فأكد هلما أن ما ن ِقل عن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم" :-إن اهلل زادكم صالة "..صحيح.

لص
ن عی کیا جوکہ " :قما تَ ْی ض الہ العشاء ایل ض الہ ا ُنچ "(ئمار عشاء اور ئمار فج ےک ماتی )
نعنی ئمار وپ کا وق ت ئمار عشاء ےس قارع ہوئ ہی شوع ہو جا تا ہ۔ جت ئمار
ج
عشاء رپھ یل نو ئمار ِوپ کا وق ت شوع ہو جا تا رجا ہ مع نفدئم کڑئ ہوئ عشاء کو
ج
مرعت ےک شائھ مع کڑ لیا گیا ہو۔ اور اس کا آجڑی وق ت ظلوعِ فج ہ۔ جت فج

ظلوع ہو گنی ئمار وپ کا وق ت حم ہو گیا،اوراگڑ وق ت ہ نو اےس نرورا کڑے۔ ئررھ عرمو
ض
ن
نن
َرصہ العِفَاری" (جیدار! وہ انو نرصہ
ں عاص ر ی اہلل عیہ ئ فماتا" :أال وان ٔا و ْ َ
ئ
عفاری رضی اہلل عیہ ہی) نعنی جس ئ عرمو نں عاص رضی اہلل عیہ کو جی دی ھی وہ
ئ
انو نرصہ عفاری رضی اہلل عیہ ئےھ۔ انو منم کہی ہی کہ :قکیت أتا وأنو َدر ٍّ قاعِ َدنں،
قال :قأجد ن ِیَدِی أنو دَر ٍّقانظلقیا ایل أئ ن َْرصہ قوجدتاہ عید الیات الدی ت َِیل دار َعرمو نں
ت
ال عاص (می اور انو در دونون تنےھ ہوئ ئےھ کہ انو در ئ میا اہئھ ن رکڑا اور ہم انو
نرصہ یک رطف جرل ن کےل ۔ہم ان ےک گرھ ےک دروارے رپ آئ جوکہ عرمو نں عاص
ےک گرھ ےک شائھ ہی ئھا) نعنی جت ان دونون کو رسول اہلل ﷺ ےکجواےل ےس ن
جی میل نو اس یک ضخت یک تاکید ےک لی دونون انو نرصہ رضی اہلل عیہ یک رطف جرل
ن کےل۔جت ان یک م القات انو نرصہ رضی اہلل عیہ ےس ہوئ نو انو در رضی اہلل عیہ ئ ان
ےس ننی کڑئمﷺ ےس نفل یک جائ وایل تات یک ضخت ےک تارے می نروجرھا
"قال :ن عم ،قال :أن ت َشمعیہ؟ قال :ن عم ،قال :أن ت شمعیہ؟ قال :ن عم(" .نو

ائہون ئ کہا :اہن۔ کہا کیا نو ئ جود سیا ئھا؟ ائہون ئ کہا :اہن۔ ئررھ کہا کہ کیا نو
ئ جود سیا ئھا؟ ائہون ئ کہا :اہن)۔ ائھون ئ ننی کڑئمﷺ ےس نفل کڑئ
ض
وایل تات " ان اہلل رادکم ض الہ" ےک تارے می تاکید ےک شائھ نیاتا کہ ن خنچہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه أمحد.
َ
اتلخريج :أبو بَ ْ َ
رصة ال ِغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َ
 .1فضل اهلل -تعاىل -ىلع عباده ،حيث ي ُم ُّن عليهم بعباد لزييد يف حسناتهم ،ويرفع يف درجاتهم.
ِّ
 .2هذا احلديث من األحاديث اليت ظاهرها الوجوب؛ ولكن قد ُرصف ظاهره باألدلة الصحيحة الرصحية إىل توكيد سنية الوتر.
ْ
الوتر ،وهو :ما بَني صالة العشاء إىل طلوع الفجر؛ فال يرشع الوتر إال يف وقته.
 .3بيان وقت صالة ِ
َْ
ِ .4حرص الصحابة ىلع َّ
اتلثبت من نقل حديث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة:
اخلامسة .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه،
1932م .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز،

467

مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417ه1997 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
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عایلئ ئمہیرمتد اتک ئمار عظافمائہ،وہ ئمہارے لیشج
اہلل ن ٰ
ج
عایلئ ئمہارے لی عشاءیک
اونونےس ئہیہ اوروہ’وپ‘ہ س کو اہلل ن ٰ
ئمارےسصچ ضادق ظلوع ہوئ تکےکوقت می مفر کیاہ۔

إن اهلل عز وجل قد أمدكم بصًلة ،ويه خري

لكم من محر انلعم ،ويه الوتر ،فجعلها لكم
فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر.

 .463احلديث:

**

َ َ
َ
ار َجة بن ُحذافة -ريض اهلل عنه -قال :خرج
عن خ ِ
َّ
علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال« :إن
َ
ُ
َ َّ ُ
اهلل َّ -
عز وجل -قد أ َمدك ْم بصالة ،ويه خري لكم
ْ َ َ
ُ
ُ ْ َّ َ
لكم فيما بَ ْ َ
ني
الوتر ،ف َج َعل َها
ِ
ِمن محر انلعم ،ويه ِ
َ
َ
ال ِعشاء إىل ُطلوع الفجر».

 .463جدنت:

جرصت جارج نں جداقہ عدوی  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ  ،ائھون ئ
نن
عایل ئ ئمہی رمتد
فماتا :ی ﷺ ہمارے تراس نشنف الئ اور فماتا’’:اہلل ن ٰ
اتک ئمار عظا فمائ ہ ،وہ ئمہارے لی شج اونون ےس ئہی ہ اور وہ ’وپ‘
ج
عایل ئئمہارے لیعشاء یکئمار ےس صچضادقظلوع ہوئ تک
ہ سکو اہلل ن ٰ
ےک وق ت می مفر کیا ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

حديث خارجة بن حذافة -ريض اهلل عنه -يف بيان
فضيلة الوتر ،حيث قال -عليه الصالة والسالم:-
َ
"إن اهلل -عز وجل -قد أَ َم َّد ُ
ك ْم" :يعين :زادكم يف
َّ
َ
العمل بالطااعت ،ورتب ىلع املحافظة عليها فضال

عظيما" .بصالة" :املراد بالصالة هنا :صالة الوتر ،كما
سيأيت يف احلديث .ثم بَ َّني -صىل اهلل عليه وسلم-
انل َعم" َّ
فَ ْضلَها ،فقال" :ويه َخري لكم من ُمحْر َّ
انل َعم:
َ
والغنمُ ،
تطلق ىلع اإلبلَ ،
والمراد به هنا:
وابلقر،

اإلبل .واملعىن :خري لكم من أن حتصلوا ىلع اإلبل
َ
ذات األلوان احلَ ْمراء .وإنما نص انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -ىلع اإلبل دون غريها من األموال؛ ألن اإلبل
ْ
وأن َفس األموال عندهمَّ ،
فلما اكن
احلُمر من أرشف
األمر كذلك :بَ َّني هلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

الوتر خري هلم من حتصيل تلك
أن فضل صالة ِ
َّ
َ
األموال .وبعد هذا التشويق انلبوي ،بني انليب -
ُ َّ
الم َرغب فيها -وهذا
صىل اهلل عليه وسلم -الصالة
لكمال نصحه؛ حىت َحتْرص َّ
أمته ىلع اإلقبال ىلع هذه
ِ
ْ
الوتر"
الصالة ،وعدم اتلفريط فيها ،-بقوهل" :ويه ِ
َ
فصالة الوتر ،واملحافظة عليها أفضل هلم من مجع
األموال َّ
انل ِفيسة ،سواء اكنت من اإلبل أو غريها .ثم
َ
بَ َّني هلم وقتها ،بقوهلَ :
"فجعلها لكم فيما بَ ْ َ
ني ال ِعشاء

**

اجمایل معنی:

جارج نں جداقہ یک جدن ت می ئمار وپ یک قصیلت نیان یک جا رہی ہ۔جتشا کہ رسول
ک
ج
عایل ئ ئمہی پھا دتا
اہللﷺ ئ فماتا"ان اہلل رع و ل قد َأم َ َد ُ ْم "(اہلل ن ٰ
ہ)نعنی اظاعت و فمانیداری ےککامون می پھوپی کڑ دی ہ۔ اور جو اس یک
ع
جفاطت کڑے گا اس ےک لی اجڑ طنم کا شامان مہیا کیا ہ۔ "نص الہ" :ئہان ئمار
ےس رماد ئمار ’وپ‘ ہ جتشا کہ آےگ جدن ت می آئ گا۔ ئررھ رسول اہللﷺ ئ
لَ
اس یکقصیلتنیان کڑئ ہوئ فماتا":وہیجَیلکممں ج ُْرم ا ی عَم"(کہ نئمہارے
لَ
لی شج ن عمت ےس رتادہ ئہی ہ) ’ا ی عَم‘ کا اظ الق اون ت،گائ اور نکڑی شت
رپ ہو تا ہ لیک ئہان رپ اون ت ہی رماد ہ۔ اس کا مظلت ن ہ کہ ن ئمار شج
رتگ ےک اونون ےک جصول ےس رتادہ ئہی ہ۔ اس می رسول اہلل ﷺ ئ
دنگڑ اموال کو رجھورئ ہوئ اونون کو نطور ِنص نیان کیا ہ کیو تکہ اہل رعت ےک
ق
پدتک شج اون ت ئہت منی اور گڑان مال نصور کی جائ ئےھ۔جت تات اس
جد تک ہو گنی نو ئررھ ننی کڑئمﷺ ئ وضاجت فمائ کہ ئمار وپ ان ےک لی ان
اموال ےک جصول ےس رتادہ اقصل ہ۔ رسول اہللﷺ ئ ن سوق ن ریدا کڑئ
ےک ن عد ان رنی رمعوت ئمار یک وضاجت یک اور ن کمالِ نصنخت کا اتدار ہ تاکہ امت می
اس ئمار یک نوج ن ریدا کڑئ ےک لی جواہس ن ریدا یک جائاور اس می افاظ ونفنط
ےس بحرائ ہوئ فماتا "وہی الوِ ْپ" کہ وہ ئمار وپ ہ۔ ئمار وپ یک جفاطت ئمام
دنوی اموال ےس رتادہ اقصل ہ وہ مال رجاہ اون ت ہون تا اس ےک ع الوہ کوئ
فخ لک ت
ج ہ ئ
ہ
ک
ق
ی العِ َشاء
اور ری و۔ ررھ اس ئمار کا و ت نیان ڑئ وئ فماتاَ ’’ :علہا م قما َ ْ َ
ظُ لق
عایل ئ ئمہارے لی ئمار عشاء ےس ظلوع فج ےک
ایل لوع ا َج‘‘ (اس کو اہلل ن ٰ
469

َ
ُ
الوتر يدخل
إىل طلوع الفجر" يعين :أن وقت صالة ِ
َّ
بعد الفراغ من صالة ال ِعشاء ،فإذا صىل ال ِعشاء دخل
وقت صالة الوتر ،ولو َمجعها مع َ
المغرب مجع تقديم،

وأما آخر وقتها فطلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر خرج
وقت صالة الوتر ،وإن اكن فيها أتمها.

درمیان مفر کیا ہ) نعنی ئمار ِوپ کا وق ت ئمار عشاء یک ادانییگ ےک شائھ شوع ہو
جا تا ہ۔جت ئمار عشاء ادا کڑ یل جائ نو ئمار وپ کا وق ت شوع ہو جا تا ہ رجاہ
ج
م ِع نفدئم ےک شائھ عشاء کو مرعت ےک شائھ ہی کیون ن م التا جائ۔ اور اس ےک
وق ت یک انہاء ظلوع فج ہ جتش ہی فج ظلوع ہو جائ یگ ئمار ِ وپ کا وق ت حم ہو
جائ گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ُ َ َ
َ
حذافة -ريض اهلل عنه-
ار َجة بن
اتلخريج :خ ِ
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ َ َّ ُ
الزيادة يف َ
ك ْم ِّ :
العطاء.
• أمد
ُْ ْ
ُ
َ
• محْر  :وهو ما لونه أمحر.
ُ
َ
انلعم :أرشف األموال عند َ
ومحْر َّ
• َّ
انل َعم  :اإلبلَ ،
العرب.
وابلقر ،والغنم ،ولكنه أكرث ما يُطلق ىلع اإلبل،
الوتر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف صالة الوتر.
َّ َ ْ
 .2فضل صالة الوتر ،وأنها تع ِدل يف قيمتها وغالئها أفضل األموال.
َ ُ ُّ
ورفعة يف درجاتهم.
 .3فضل اهلل -تعاىل -ىلع ِعباده ،حيث يمن عليهم بال ِعبادة زيادة يف حسناتهمِ ،
ْ
الوتر ،وهو :ما بَني وقت صالة العشاء االختياري إىل طلوع الفجر.
 .4بيان وقت صالة ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،حممد
بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة
العاملية ،الطبعة :األوىل  1430ه .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم،
الطبعة :اثلاثلة 1985م .إرواء الغليل يف َّتريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالِم ،بريوت،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة
الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل
السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
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ً
آت رپ کیات تارل
عایلئ مچدمﷺ کو جقےک شائھمیعوت کیا اور ر
إن اهلل قد بعث حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -تالسیہ اہلل ن ٰ
ئ ئ
آت رپجو تارل کیا اس میرجمیکآنت ھی ھی ،ہمئ اےس
باحلق ،وأنزل عليه الكتاب ،فاكن مما أنزل عليه فمائ۔ اہللئ ر
ش
ئ ج
آية الرجم ،قرأناها ووعيناها وعقلناها ،فرجم
آت
رپھا ،تاد کیا اور مچھا ،اس لیرسول اہللﷺئ ھی ر میکشادی اور ر
ئ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ورمجنا بعده
ﷺےکن عد ہمئ ھی رجمیکشادی۔

 .464احلديث:

**

 .464جدنت:

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن عمر

عیداہلل نں عیاس رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ عرم نں جظات رضی اہلل عیہ ئ
ئ
م
عایل ئ مچدم ﷺ کو
کہا اور وہ رسول اہلل ﷺےک تی رپ نشنف فما ےھ ت السیہ اہلل ن ٰ
آت رپ جو تارل کیا
آت رپ کیات تارل فمائ ،اہلل ئ ر
جق ےک شائھ میعوت کیا اور ر

وسلم ،-ورمجنا بعده ،فأخىش إن طال بانلاس زمان
َ ُّ
أن يقول قائل :ما جند الرجم يف كتاب اهلل فيَ ِضلوا
برتك فريضة أنزهلا اهلل ،وإن الرجم يف كتاب اهلل َح ٌّق
َ ْ
ىلع من زىن إذا أح َص َن من الرجال والنساء ،إذا قامت
ُ
ابلينة ،أو اكن احلَبَل ،أو االعرتاف".

یک کیات می رجم (کا جکم) ئہی ترائ ،نو وہ لوگ ا نش فص کو رجھورئ ےس گرماہ ہو
جا تی ےگ جش اہلل ئ تارل کیا ہ اور ت السیہ اہلل یک کیات می رجم (کا جکم)

بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال وهو جالس ىلع منرب

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن اهلل قد بعث
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -باحلق ،وأنزل عليه
ُْ َ
َ ََْ َ
الكتاب ،فاكن مما أن ِزل عليه آية الرجم ،ق َرأناها
َ َ َ َََْ َ ْ ََ َ
وع ِقلنَاها ،ف َر َج َم رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ووعيناها

ش
ئ ئ
اس می رجم یک آن ت ھی ھی ،ہم ئ اےس رپھا ،تاد کیا اور مچھا ،اس لی رسول
ئ
ئ ج
آت ﷺےک ن عد ہم ئ ھی رجم یک شا
اہلل ﷺ ئ ھی ر م یک شا دی اور ر
م
دی ،چےھ در ہ کہ لوگون رپ اتک لمیا رمان گڑر جائ گا نو کوئ کہی واال کےہ گا :ہم اہلل

عورنون اور رمدون می ےس ہ اتک رپجس ئ ر تا کیا ،جت وہ شادی شدہ ہو ـ پجق
ہ۔ (ن شا اس وق ت دی جائ یگ )،جت شہادت قائم ہو جائ تا جمل ئھرہ
جائ تا (رائ یک رطف ےس) اعیاف ہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صعد عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -املنرب وخطب
ً
حممدا -صىل اهلل
انلاس ،فاكن مما قاهل إن اهلل بعث
عليه وسلم -بدين احلق وهو اإلسالم ،وأنزل عليه

خري الكتب وهو القرآن ،فاكن مما نزل فيه آية الرجم
ملن زىن وهو حمصن ،إال أنه نسخ لفظها من القرآن

وبيق حكمها ،وخِش -ريض اهلل عنه -إن تقادم عهد
انلاس عن القرآن أن ينكروا حكمها فذكرهم بها،
وأنها حق ،فلك من زىن وهو حمصن وحصل منه

نكاح صحيح ،أو حصل اإلقرار بالزىن واالعرتاف
به ،أو وجد احلمل بغري زوج أو سيد من املرأة ويه

حمصنة فعليها الرجم ،فبهذه األمور يثبت حد الرجم

يف حق من زىن.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

عرم نں جظات رضی اہلل عیہ متی رپ جرڑےھ اور لوگون کو جطیہ د نی ہوئ فماتا کہ ئ
عایل ئ مچدم ﷺ کو دن ِ
ں جق ےک شائھ میعوت فماتا ہ اور وہ اش الم
شک اہلل ن ٰ
آت ﷺ رپ ئہینں کیات تارل فمائ اور وہ فآن ہ جس می آن ت رجم
ہ۔ ر
ئ
ئ
ھی تارل یک گنی جو کہ شادی شدہ رائ ےک لی ھی ،اس ےک الفاظ کو فآن می ےس
متسوج کڑ دتا گیا جت کہ اس جکم کو تاف رکھا گیا۔ ان کو ن در ن ریدا ہوا کہ ن عد می آئ
واےل لوگ فآن کڑئم ےک اس جکم ےک میکڑ ن ہو جا تی اس لی اس کو نیان کڑ دتا
ش
ئ
۔اور ن تالکل پجق ہ کہ کوئ ھی شادی شدہ خص جت ر تا کڑے اور اس کا ن کاج
ض
خنچ تان ت ہو جائ تا وہ ا نی ر تا کا افار تا اعیاف کڑ ےل تا ئررھ نعی شادی ےک
جمل وجود می آ جائ تا ئررھ عورنون ےک معام الت کا کوئ ماہ ن نیا دے کہ ن شادی
شدہ ہ نو اس یک شا رجم ہ۔ ن وہ امور ہی جو رائ ےک لی رجم یک شا کو تان ت
کڑئ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
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ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
عزيز حكيم" ،ولفظها منسوخ لكن حكمها باق.
• آية الرجم  :يه" :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوهما أبلتة نكاال من اهلل ،واهلل ُ
حصن الرجل :إذا وىطء يف نكاح صحيح.
• أحصن  :أحصن :مادة "حصن" تدل ىلع املناعة ،فيقال :ماكن حصني؛ أي :منيع ،وأ ِ
• قرأناها  :تلوناها.

• ووعيناها  :حفظناها.

• عقلناها  :تدبرناها.
• ابليِّنة  :ما أبان احلق وأظهره من األدلة.
ً
• احلَبل  :يقال :حبلت املرأة حبال؛ أي :محلت ،فيه حبىل ،واحلَبَل بفتحتني :هو احلمل.

• فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل  :أي يف اآلية املذكورة اليت نسخت تالوتها وبيق حكمها.

فوائد احلديث:

ً
 .1أنزل اهلل آية الرجم يف كتابه ،فاكن نصها" :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوها أبلتة ،نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم" فذكرهم بها أمري املؤمنني
ريض اهلل عنه-.َّ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
صحيح ،يف قبلها ،والزوجان ملكفان حران ،فإن
نكاح
ٍ
 .2الرجم ال يكون إال يف حق املحصن ،واملحصن هو من وىطء زوجته -ولو ذمية -يف
ٍ
اختل رشط من هذه الرشوط ،فال إحصان لواحد منهما.
 .3احلديث ديلل ىلع أن الزنا يثبت بهذه األمور اثلالثة ويه اإلقرار وابلينة واحلمل ،وإن اكن األخري موضع خالف بني العلماء.

 .4أن آية الرجم اكنت من كتاب اهلل ثم نسخ لفظها وبيق حكمها.

 .5وجوب إقامة احلدود لقوهل فيضلوا برتك فريضة.
ّ
 .6فضيلة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-حيث أعلن هذا احلكم وذكر به وقرنه مع شهادة اتلوحيد ونبوة حممد -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .7إثبات أن القرآن الكم اهلل -تعاىل ،-وأن اهلل -تعاىل -هل صفة العلو.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .منحة العالم
يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام تأيلف احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِم -الطبعة األوىل -1427
َ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه 1994 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
بالم ِ
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل 1435 ،ه.

الرقم املوحد)58231( :
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اہلل اوراسےکرسولئشات،رمدار ،سور اور نون کا بخریا جڑامفاردے

إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير
واألصنام

 .465احلديث:

دتاہ۔

**

جاپ نں عیداہلل رضی اہلل عہما ےس روان ت ہ کہ ائھون ئ رسول اہلل ضیل اہلل علیہ
شل ق
آتضیل اہللعلیہوشلممکہمی ئےھ،فمائ ہوئ سیا:
و مکو چےک شالجت کہ ر

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أنه سمع

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول اعم الفتح

وهو بمكة« :إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة

”اہلل اور اس ےک رسول ئ شات ،رمدار ،سور اور نون یک جڑتدو فوجت کو جڑام
فار دتا ہ“۔ اس رپ نروجرھا گیا کہ تا رسول اہلل! رمدار یک جرڑئ ےک می علق کیا جکم ہ؟
ئ
اےس کش تیون رپ م ال جا تا ہ ،کھالون رپ لگاتا جا تاہ اور لوگ اس ےس ا نی جرڑاع ھی
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا” :ئہی وہ جڑام ہ“۔ اشی مو قع رپ
ج الئ ہی۔ ر
ض
شل
عایل
ر
عایل ،ئہودنون کو پتاد کڑےکہ اہلل ن ٰ
آت یل اہلل علیہ و م ئ فماتا” :اہلل ن ٰ
ئ جت ان رپ جرڑئ جڑام یک ،نو ان لوگون ئ اےس ن رگھ ال کڑ بحرا اور اس یک قمت

خلزنير واألصنام» ،فقيل :يا رسول اهلل أرأيت شحوم
وا ِ
امليتة ،فإنه يُطىل بها السفنُ ،
ويدهن بها اجللود،
وي َ
ستصبح بها انلاس؟ قال« :ال ،هو حرام»  ،ثم قال
ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-عند ذلك« :قاتل
اهلل ايلهود ،إن اهلل حرم عليهم الشحوم ،فأَ ْ َ
مجلوه ،ثم

باعوه ،فأكلوا ثمنه».

کھائ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاءت هذه الرشيعة اإلسالمية السامية ،بكل ما
ّ
فيه صالح للبرش ،وحذرت من لك ما فيه مرضة
فأباحت الطيبات وحرمت اخلبائث ،ومن تلك

اخلبائث املحرمة هذه األشياء األربعة املعدودة يف

هذا احلديث ،حيث ذكر جابر أنه سمع انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -ينىه عن بيعها بمكة اعم الفتح,
فاخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام ,ال حيل بيعها وال
أكل ثمنها ,ألنها عناوين املفاسد واملضار ،ثم ذكر
جابر أن بعض الصحابة قالوا :يا رسول اهلل! أرأيت

شحوم امليتة؟ فإنه يطىل بها السفن لسد املسام
اخلشبية فال تغرق ،ويدهن بها اجللود فتلني،

ويستصبح بها انلاس أي يشعلون بها رسجهم ،فقال

صىل اهلل عليه وسلم( :-هو حرام) ,ثم قال رسولاهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عند ذلك -منبها ىلع أن
اتلحيل ىلع حمارم اهلل ،سبب لغضبه ولعنه :-لعن اهلل

ايلهود ,إن اهلل -سبحانه -ملا حرم عليهم شحوم
امليتة ،أذابوه ،ثم باعوه ,مع كونه حرم عليهم ،فأكلوا

ثمنه .والضمري يف قوهل" :هو حرام" قيل :هو راجع إىل

 .465جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ع
اس طنم اش المی شنعت می انشائ جی و درسییگ ےس می علق ئمام امور کو شمیت دتا گیا
اور ہ اس ارم رپ نیتیہ کڑدی گنی ،جس می رصر رنہان ہو؛ جریابحرہ ئمام تراکیہ جریون کو
میاج کڑ دتاگیا اور ہ قسم یک جتیت جریون کو جڑام فار دے دتا گیا اور ائہی جڑام و

گیدی جریون می ےس رجار جرینں اس جدن ت می گیائ یک گنی ہی۔ جریابحرہ جاپرضی اہلل
عیہفمائہی کہائھونئننی ﷺکو قچمکہےک شالمکہمکڑہممیاناسیا یکجڑتد
و فوجت ےس میع فمائ سیا۔ لہدا شات ،رمدار ،سور اور نون یک جڑتد و فوجت

ئ
جڑام ہ اور ان یک قمت کا کھاتا ھی جڑام ہ؛ کیون کہ ئہی نگارو قشاد اور رصر رشان
اپات عام کڑئ ےک شقرہشت درا نع ہی! ئررھ جاپ رضی اہلل عیہ ئ کہا کہ نعص
ضحان ئ نروجرھا کہ :اے اہلل ےک رسول! رمدار یک جرڑئ ےک می علق کیا جکم ہ؟ اےس
کشتیون رپ م الجا تا ہ؛ تاکہ لکڑی ےک رجھوئ سوراجون کو نید کیا جائ کہ کشتیان
رعق ن ہوئ ترا تی ،کھالون می نطورنیل لگاتا جا تا ہ؛ تاکہ جلد پم و م الئم ہوجائ
ئ
اور اس ےس لوگ ا نی جرڑاع ھی روسں کڑئ ہی؟ نو ننی ﷺ ئ فماتا کہ ن شت
ق
عایل یک
جڑام ہ۔ ئررھ ر
آت ﷺ ئ اس مو ع رپجیدار کڑئ ہوئ فماتا کہ اہلل ن ٰ
م
عایل یک لعیت
جمات ےکنیی جیلہ شاری اجتیار کڑتا ،اس ےک عصت اور ئہود رپ اہلل ن ٰ
عایل ئ
فمائ یک رطج لعیت کو دعوت د نی کا درن عہ ہ؛ کیون کہ اہلل سحان و ن ٰ
جت ان رپ رمدار یک جرڑئ کو جڑام کیا ،نو ائھون ئ اس کو ن رگھ التا اور ئررھ اس کو فوجت
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ابليع ،وقيل راجع إىل االستعمال ,وكونه راجعا إىل

االنتفاع واالستعمال هو ما مالت إيله اللجنة

ادلائمة ,وىلع هذا الرأي حيرم االنتفاع بشحوم امليتة،
أو أي جزء منها ،إال ما خص بادليلل ،كجدل امليتة إذا
دبغ ،والعلة واهلل أعلم من حتريم االنتفاع بشحوم
امليتة فيما ذكر يف احلديث جناستها ،فما حرم عينه

نلجاسته حرم ثمنه واالنتفاع به ،وحرم تناوهل من

باب أوىل.

آت
کیا اور ان ےک لی اس جری ےک جڑام ہوئ ےک تاوجود اس یک قمت کھائ۔ ر
ﷺ ےک قول"ھوجڑام" یک ضمی کا رمجع ،اتک قول ےک مظانق فوجت ہ اور
اتک دوشے قول ےک مظانق اس کا اشت عمال ہ۔ جت کہ "لخیہ دائمہ" ئ
انفاع و اشت عمال (دونون) کو رمجع فار دتا اور اس قیوی ےک مظانق ،رمدار یک جرڑئ تا
ئ
اسےک کسی ھی جڑ ےس انفاعجڑامہ ،اال ن کہاسعمومکوجاص کڑئ وایلکوئ
دلیل تان ت ہو ،جتش رمدار کا دتاعت دتا گیا جرڑم۔ جدن ت می دکڑ کڑدہ ،رمدار یک جرڑئ

ےس اشتفادہ کو جڑام فار د نی یک علت ،اس یک بحاشت ہوشکنی ہ۔ واہلل اعلم۔
ب
جریابحرہ جس جری یک اضل خس ہوئ یک نیا رپ جڑام ہویگ ،اس یک قمت اور اس ےس
ئ
انفاع ھی جڑام ہویگ اور اس کا کھاتا نوتدرج اویل جڑام ہوگا۔
ٔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :تتمة ابن رجب لألربعني انلووية.

معاين املفردات:

• اعم الفتح  :فتح مكة ،واكن يف رمضان سنة ثمان من اهلجرة.
• َّ
حرم  :بإفراد الضمري ،وإن اكن املقام يقتيض اتلثنية ،إشارة إىل أن أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم نايشء عن أمر اهلل ،وهو حنو قوهل تعاىل( :واهلل
ورسوهل أحق أن يرضوه).
• َ
الميتة  :بفتح امليم ،ما زالت عنه احلياة بغري ذاكة رشعية.
• هو حرام  :بيعها حرام ،ومن العلماء من محل قوهل (هو حرام) ىلع االنتفاع فقال :حيرم االنتفاع بها.
• أَ ْ َ
مجلوه  :أذابوه.
• اخلمر  :يه لك ما أسكر وخامر العقل.

• قاتل اهلل ايلهود  :لعنهم اهلل ،ملا ارتكبوه من هذه احليلة ابلاطلة.

فوائد احلديث:
 .1حتريم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام.
 .2أن لك ما حرم اهلل االنتفاع به مطلقا حيرم بيعه وأكل ثمنه.
 .3حيرم االنتفاع بشحوم امليتة ،أو أي جزء منها ،إال ما خص بادليلل ،كجدل امليتة إذا دبغ ,وكذلك لك ما حرم عينه نلجاسته حرم ثمنه
واالنتفاع به ،وحرم تناوهل من باب أوىل.

 .4أن ما حرمه اهلل -تعاىل -فقد حرمه رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وما حرمه الرسول فقد حرمه اهلل.
 .5لك حيلة يتوصل بها إىل حتليل حمرم فيه باطلة.

 .6حتريم ما مفسدته راجحة ىلع مصلحته ،ويف هذا احتمال أدىن املفسدتني دلفع أعظمها ،وتفويت أدىن املصلحتني تلحصيل أعالهما.

 .7تأكيد اخلرب بذكر زمانه وماكنه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلمً
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة،
اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .فتاوى
اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث
العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض- .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ,حممد بن صالح بن حممد العثيمني ,دار ابن اجلوزي ,الطبعة:
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األوىل 1428 - 1422 ،ه- .كشف اللثام رشح عمدة األحاكم ,حممد بن أمحد بن سالم السفاريين احلنبيل ,حتقيق نور ادلين طالب ,وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،دار انلوادر  -سوريا ,الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ,عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ,حتقيق حممد صبيح حالق ,مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
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اہلل اتکنیےکدر نےع تی افاد کو جیت میداجل کڑ تاہ(:اتک) اسےک
نیائواےل کو جو نواتےکارادہےس اےسنیائ( ،دوشے) اسےک
جرالئواےل کو ،اور ( تتشے) ائھا کڑد نیواےل کو۔

إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثًلثة نفر اجلنة:
صانعه حيتسب يف صنعته اخلري ،والراِم به،
ُْ َُ
َومنبيله

 .466احلديث:

**

ً
عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن اهلل

 .466جدنت:

عقیہ نں عارم  -رضی اہلل عیہ  -کہی ہی کہ ننی اکڑم ﷺ ئ فماتا’’ :اہلل اتک
يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة :صانعه نیےک در نےع تی افاد کو جیت می داجل کڑ تا ہ( :اتک) اس ےک نیائ
َُْ َُ
حيتسب يف صنعته اخلري ،والراِم به ،ومن ِبله .وارموا واےل کو جو نوات ےک ارادہ ےس اےس نیائ( ،دوشے) اس ےک جر الئ واےل
واركبوا ،وأن ترموا
أحب ًإيل من أن تركبوا .ومن ترك کو ،اور ( تتشے) ائھا کڑ د نی واےل کو۔ ئم نیاتداری کڑو اور سواری کڑو ،اور
َ ْ
َ
م
الرِم بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها» أو
ئمہارا نی اتداری کڑتا ،چےھ سواری کڑئ ےس رتادہ ن رسید ہ۔ اور جس ئ نی
قال« :كفرها».
س
اتداری یکھی ےک ن عد اےس نیار ہو کڑ رجھور دتا ،نو ن اتک ن عمت ہ جش اس ئ
رجھور دتا'' ،تا راوی ئ کہا'' :جس یک اس ئ تاشکڑی یک۔''

**

درجة احلديث :إسناده ضعيف

جدن ت کا درج :اس جدن ت یک سید صعیف ہ۔

املعىن اإلمجايل:

َّ ّ
ٌ
احلديث بيان لفضل املتعاونني ىلع اخلري ،وأن لك من

شارك يف فعل اخلري نال أجره من اهلل تعاىل ،فالسهم
اذلي قتل الاكفر قد اشرتك فيه صانعه وناقله والراِم

به ولكهم يدخلون اجلنة .وفيه بيان فضل الرِم يف

سبيل اهلل ،والوعيد ىلع من تركه بدون عذر.

واحلديث ضعيف ولكن يدل ىلع هذا املعىن

حديث« :ما من مسلم يغرس غرسا ،أو يزرع زراع،
فيأكل منه طري أو إنسان أو بهيمة ،إال اكن هل به

صدقة» متفق عليه ،وحديث« :إنما األعمال بانليات»

متفق عليه وغريهما ،وبالنسبة للشق اثلاين يدل ىلع

معناه حديث سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه ،قال:

مر انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع نفر من أسلم
ينتضلون ،فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم« :ارموا

بين إسماعيل ،فإن أباكم اكن راميا ارموا ،وأنا مع

بين فالن» قال :فأمسك أحد الفريقني بأيديهم ،فقال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ما لكم ال

ترمون؟» ،قالوا :كيف نرِم وأنت معهم؟ قال انليب
صىل اهلل عليه وسلم« :ارموا فأنا معكم لككم».

**

اجمایل معنی:

اسجدن تمینییک ےککامونمیاتکدوشےکا ن عاون کڑئوالون یکقصیلت
ئ نی
ے گا۔ نرس
نیان ہوئ ہ ،اور جو کوئ ھی یک ےک کام می شامل ہو گا اہلل ےس اجڑ ترا ٔ

وہنی جس ےس کفار کو قیل کیا جا تا ہ اس کا نیائ واال ،اس کو ائھا کڑد نی واال ،اور
ئھ
اس کو ر یتیکی واال شت جیت می جا تی ےگ۔ اس جدن ت می اہلل یک راہ می نی
اتداری یک قصیلت اور اس کو نعی عدر رجھورئ رپ وعید کا نیان ہ۔ ن جدن ت
ئ
صعیف ہ لیک اس معنی رپ اتک اور جدن ت دالل ت کڑئ ہ” :کوئ ھی مشلمان جو
کھ
اتک درجت کا نرودا لگائ تا تنی می بچ نوئ ،ئررھ اس می ےس رپ تد تا انشان تا جانور
ئ
جو ھی کھائ ہی وہ اس یک رطف ےس ضدقہ ہ “ میفق علیہ ،اشی رطج ن جدن ت
ئ
ئ
ھی”ئمام اعمال کا دارومدار تتیون رپ ہ“ میفق علیہ ،ان ےک ع الوہ ھی اجادن ت
ہی۔ اور اس جدن ت ےک دوشے نکڑے ےک می علق شلمہ نں االکوع  -رضی اہلل
عیہ  -یک جدن ت اس ےک معنی رپ دالل ت کڑئ ہ ،ائھون ئ کہا کہ ننی کڑئم ﷺ کا
شل
آت ﷺ
قتیلہ نو ا م ےک جرید لوگون رپ گڑر ہوا جونی اتداری یک مسق کڑ رہ ئےھ۔ ر

ئ فماتا :نو اشماعیل! نی اتداری کڑو ،ئمہارے پرگ دادا اشماعیل علیہ الش الم
ئ
ھی نیاتدار ئےھ۔ اہن! نی اتداری کڑو ،می ننی ق الن یک رطف ہون۔ ائھون ئ
آت ﷺ اتک فنق ےک شائھ ہو گی نو (مفا تےل می جصہ لتی واےل)
کہا :جت ر
آت ﷺ ئ فماتا کیا ہوا ،ئم لوگون
دوشے اتک فنق ئ اہئھ روک لی۔ ر

آت ﷺاتک
ئنیاتدارینید کیون کڑدی؟ دوشے فنق ئ رعص کیاجت ر
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ً
مرفواع« :من علم
رواه ابلخاري ،وحديث عقبة
الرِم ،ثم تركه ،فليس منا» أو «قد عىص» .رواه مسلم.

فنق ےک شائھ ہو گی نو ئھ ال ہم کس رطج مفاتلہ کڑ شکی ہی؟!۔ اس رپ ننی کڑئم ﷺ
ئ فماتا اجرھانی اتداری جاری رکھو می ئم شت ےک شائھ ہون۔ اس کو امام بحاری

ئ روان ت کیا ہ ،اشی رطج عقیہ  -رضی اہلل عیہ  -یک رمقوع جدن ت کہ جس ئ
سیک
نیاتداری ھی اور ئررھ اےس رجھور دتا نو وہ ہم می ےس ئہی تا اس ئ تافمائ یک۔
م
اس کو امام شلم ئ روان ت کیا ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بالسهم الواحد  :أي بسبب رميه ىلع الكفار.
ََ
• نف ٍر  :مجاعة من الرجال ما بني اثلالثة إىل العرشة.

• حيتسب  :يطلب اثلواب.
ْ َُ
• َو ُمن ِبله  :اذلي يناول انلبل إىل الراِم.
ُ
• واركبوا  :أي َت َم َّرنوا ىلع ركوب َّ
ادلواب اليت تستعمل يف القتال.
• ومن ترك الرِم  :أي بالسهام.
ً
• رغبة عنه  :إعراضا عنه.

• فإنها نعمة تركها  :أي ترك العمل بها والشكر عليها.
ََ
• كف َرها  :سرتها ولم يشكرها.

فوائد احلديث:

َّ
 .1الرتغيب يف إعداد العدة للقتال ،وأن اثلواب حاصل للك من شارك فيها.

 .2ىلع املسلمني أن يهتموا ويعتنوا بما هو أهم يف السالح ،وألزم نلرصهم ىلع عدوهم.

 .3احلث ىلع املساهمة يف دعم قوة املسلمني من خالل الصناعة وغريها.

 .4فضيلة الرِم وأنه من اللهو املستحب.

 .5املؤاخذة ىلع إهمال مزاولة أدوات الرِم واحلرب بعد تعلمها رغبة عن اجلهاد من غري عذر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني,
مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار
املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز رياض الصاحلني
لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار
مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .سلسلة األحاديث الضعيفة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .ذخرية العقىب يف رشح
املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب-دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م- .
السنن الكربى للنسايئ -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب-أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،
  1421ـه 2001 -م - .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك
مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
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ج
آتﷺ
ئہودی کہی ہی کہرعل کڑتا ر ھوئ اتدار میر تدہدرگور کڑتاہ۔ ر
ہ
عایل اسکو ن ریدا کڑتا رجاہ گا نو،نو اےس
ئفماتا” ئہودیعلط کہی ی ۔ اگڑ اہلل ن ٰ

إن اِلهود َتدث أن العزل موءودة الصغرى قال:
«كذبت يهود لو أراد اهلل أن خيلقه ما استطعت

تال ئہی شکیا۔

أن ترصفه»

 .467احلديث:

**

ً
عن أيب سعيد اخلدري ،أن رجال قال :يا رسول اهلل،
َ ْ ُ
إن يل جارية وأنا أع ِزل عنها وأنا أكره أن حتمل ،وأنا
َ َ
الع ْزل
أريد ما يريد الرجال ،وإن ايلهود حتدث أن
َ ْ
َ َ ْ َ ُ
َ ُ َُ
الم ْوؤودة الصغرى قال« :كذبَت ي ُهود لو أراد اهلل أن
ََُْ ُ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ
رصف ُه».
خيلقه ما استطعت أن ت ِ

ش
انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ اتک خص ئ کہاکہ ’’ اے اہلل ےک
رسول ﷺ! میی اتک لوتدی ہ اور می اس ےس رعل کڑ تا ہون اور اس کا جاملہ
م
ہوتا چےھ ن رسید ئہی ہ اور می وہی رجاہیا ہون جو رمد رجا ہی ہی۔ مگڑ ئہودی کہی ہی
ج
آت ﷺ ئ فماتا ” ئہودی
کہ رعل کڑتا ر ھوئ اتدار می ر تدہ درگور کڑتا ہ‘‘۔ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث إبطال ملا زعمته ايلهود من أن العزل
ً
ال يُتصور معه احلمل أصال ،وجعلوه بمزنلة قطع

النسل بالوأد ،فأكذبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
 ،وأخرب أنه ال يُمنع احلمل إذا شاء اهلل خلقه ،وإذا لم
ً
يُرد خلقه ،لم تكن وأدا حقيقة ،وهلذا أجاز هلذا
َّ
الصحايب العزل عن جاريته َو َرد دعوى ايلهود.

 .467جدنت:

**

عایل اس کو ن ریدا کڑتا رجاہ گا نو  ،نو اےس تال ئہی شکیا‘‘۔
علط کہی ہی ۔ اگڑ اہلل ن ٰ

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می ئہود ےک اس جیال کا رد کیا جا راہ ہ کہ رعل یک وج ےس شے ےس
ئ
جمل کا نصور ھی ئہی کیا جا شکیا اور ائہون ئ اس کو ر تدہ درگور کڑ ےک قطع نشل ےک
درج می رکھا ہ۔ ننی کڑئم ﷺ ئ ان کوجھوتا فاردتا اور ن نیاتا کہ اگڑ اہلل کسی یک
ب
ب
ئ
حلیق رجاہیا ہ نو کوئ ھی اس جمل کو روک ئہی شکیا۔ اور اگڑ اہلل حلیق کا ارادہ ئہی

رکھیا نو وہ جقیقیاً اس کو درگور ئہی کڑراہ۔ اس لی ضحائ کو ان رنی لوتدی ےس رعل یک
ئ
ی کا رد ھی کیا۔
اجارت دی اور ئہود ےک دعو ٰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
َّ
• جارية  :يه الشابَّة من اإلماء ،سميت به؛ خلفة جريانها.
ُ َ
زنل خارجه.
• أعزل  :العزل :هو نزع اذلكر من الفرج؛ يل ِ
َّ
ُ
َّ
ًّ
ًّ
• املوؤودة  :يف األصل يه ابلنت اليت تدفن حية حتت الرتاب ،شبه عزل احليوان املنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموا برشيا بابلنت املوءودة ،إال
َّ
َّ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -كذب ايلهود يف ذلك.

فوائد احلديث:
 .1جواز العزل.
ً
ٌ
َّ
ُّ
 .2أن إرادة اهلل -تعاىل -الكونية نافذة ،فال يردها عمل وقاية منها وال حذر.
 .3الكناية عن الِشء اذلي يستحيا منه إذا لم تدع احلاجة إىل اتلرصيح.
َ .4يوز لإلنسان أن يكره ما يكون عليه فيه رضر مايل.
ً
 .5اعتبار أقوال من عنده علم وإن اكن اكفرا.
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املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنرش
واتلوزيع ،الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م
 -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)58101( :

479

میی نویئ اتک ا نش ب رےح کوحمدتاہ جس کارتگ کاالہ(جریابحرہ می
نش
ئ اےس انریا بحرہ لنم کڑئےسان کار کڑدتاہ)۔ رسول اہللﷺئ اس
آتﷺ
ےس نروجرھا کہ ئمہارے تراس اونت ہی؟ اسئرعص کیا کہاہن ،ر
ئ نروجرھا :انےکرتگ کیا ہی؟اسئجواتدتا کہ انےکرتگشج
ئ
آتﷺئرمتد نروجرھا کہ کیا ان می کوئ جاکسییرتگ کا ھیہ؟
ہی۔ ر
ئ
آت
اسئجواتدتا کہ اہن،ان می جاکسییرتگےک ھی ہی۔ اس رپ ر

إن امرأيت وَلت غًلما أسود .فقال انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -هل لك إبل؟ قال :نعم .قال:

فما ألوانها؟ قال :محر .قال :فهل يكون فيها من
أورق؟ قال :إن فيها لورقا .قال :فأَن أتاها ذلك؟

ﷺئفماتا کہ ئمہارا کیا جیالہ کہن جاکسییرتگےک اونت کہانےس
کھ
آ گی؟اسئجواتدتا کہ کوئ رگ ہویگجسئ ائہی تنرچ لیا ( نعنی انیک
ئ
ض
آت
ا ل می کوئ جاکسییرتگ کاراہ ہوگا جسےکمشانن ھی ہو گی)۔ ر
کھ
ئ
ﷺئفماتا کہ نو ئررھ اُےس ھی کسی رگہیئ تنرچ لیا ہو گا (جسیکوجےس
وہ کاال ہو گیاہ۔)

قال :عىس أن يكون نزعه عرق .قال :وهذا
عىس أن يكون نزعه عرق

 .468احلديث:

**

 .468جدنت:

انوہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ اتک دئہائ رسول اہلل ﷺ یک جدمت می
جارص ہوا اور کہی لگا کہ میی نوی ئ اتک ا نش ب رےح کو حم دتا ہ جس کا رتگ کاال
نش
ہ (جریابحرہ می ئ اےس انریا بحرہ لنم کڑئ ےس ان کار کڑ دتا ہ)۔ رسول اہلل
ﷺ ئ اس ےس نروجرھا کہ ئمہارے تراس اون ت ہی؟ اس ئ رعص کیا کہ اہن،
آت ﷺ ئ نروجرھا ان ےک رتگ کیا ہی؟ اس ئ جوات دتا کہ ان ےک رتگ
ر
ئ
آت ﷺ ئ رمتد نروجرھا کہ کیا ان می کوئ جاکسیی رتگ کا ھی ہ؟
شج ہی۔ ر
ئ
آت
اس ئ جوات دتا :اہن ،ان می جاکسیی رتگ ےک ھی اون ت ہی۔ اس رپ ر

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم جاءه أعرايب فقال :يا رسول اهلل ،إن

امرأيت ودلت غالما أسود ،فقال« :هل لك من إبل»

قال :نعم ،قال« :ما ألوانها» قال :محر ،قال« :هل فيها
َ َ
من أ ْو َرق» قال :نعم ،قال« :فأىن اكن ذلك» قال :أراه
ٌ
َ
عرق نزعه ،قال« :فلعل ابنك هذا ن َز َع ُه ِع ْرق»

ﷺ ئ فماتا کہ ئمہارا کیا جیال ہ کہ ن جاکسیی رتگ ےک اون ت کہان ےس آ
کھ
گی؟ اس ئ جوات دتا کہ کوئ رگ ہویگ جس ئ ائہی تنرچ لیا ( نعنی ان یک اضل
ئ
نش
آت ﷺ
( ل) می کوئ جاکسیی رتگ کا راہ ہوگا جس ےک مشان ن ھی ہو گی)۔ ر
کھ
ئ
ئ فماتا کہ نو ئررھ اےس (ئمہارے ب رےح کو) ھی کسی رگ ہی ئ تنرچ لیا ہو گا (جس یک
وج ےس وہ کاال ہو گیا ہ۔)

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ودل لرجل من قبيلة فزارة غالم خالف لونه لون أبيه

وأمه ،فصار يف نفس أبيه شك منه .فذهب إىل انليب
ً
معرضا بقذف زوجه وأخربه
صىل اهلل عليه وسلم-بأنه ودل هل غالم أسود .ففهم انليب -صىل اهلل عليه

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ات ےس
قتیلہ ننی فارہ ےک آتک آدمی ےک اہن بحرہ ن ریدا ہوا جس کا رتگ ا نی مان ت ر
م
ات ےک دلمی شکن ریدا ہوگیا۔وہننی ﷺ ےکتراس
خیلفئھا۔اس رپاس ےکت ر
ان رنی نوی رپ ئہمت لگائ ےک لی جارص ہوا اور کہی لگا کہ اس ےک اہن اتک کاےل
ش
رتگ ےک ب رےح یک ن ریدانس ہوئ ہ۔ ننی ﷺ اس ےک نیائ ےس اس یک رماد مچھ
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وسلم -مراده من تعريفه ،فأراد -صىل اهلل عليه

وسلم -أن يقنعه ويزيل وساوسه ،فرضب هل مثال مما
يعرف ويألف .فقال :هل لك إبل؟ قال :نعم .قال :فما
ألوانها؟ قال :محر ،قال :فهل يكون فيها من أورق
خمالف أللوانها؟ قال :إن فيها لورقا .فقال :فمن أين

أتاها ذلك اللون املخالف أللوانها؟ .قال الرجل :عىس
أن يكون جذبه عرق وأصل من آبائه وأجداده.

فقال :فابنك كذلك ،عىس أن يكون يف آبائك
وأجدادك من هو أسود ،فجذبه يف لونه .فقنع الرجل

بهذا القياس املستقيم ،وزال ما يف نفسه من خواطر.

آت ﷺ ئ اےس قا تل کڑئ ےک لی اور اس کا وسوشہ دور کڑئ ےک
گی۔ ر
رج
شم
آت ﷺ ئ اس
لی اتک میال دی جش وہ جوت ا ھی رطج جانیا اور چھیا ئھا۔ ر

آت
ےس نروجرھا کہ کیا ئمہارے تراس اون ت ہی۔ اس ئ انیات می جوات دتا نو ر
ﷺ ئ رمتد درتاق ت کیا کہ ان ےک رتگ کیا ہی؟اس ئ جوات دتا :شج۔
ئ
آت ﷺ ئ نروجرھا کہ کیا ان می کوئ جاکسیی رتگ کا ھی ہ جس کا رتگ ان
ر
ن ھئ
م
اونون ےس خیلف ہو؟ اس ئ جوات دتا کہ ان می جاکسیی رتگ کا او ت ی
ت ﷺ ئ اس ےس نروجرھا کہ اےس ن رتگ کتش م ال جو دوشے اونون
ہ۔ آ ر
ےس مخیلف ہ؟ اس ئ جوات دتا کہ اےس اس ےک آتا و اجداد می ےس کسی رگ
ئ
کھ ت ن
آتﷺ ئ فماتا کہ ئمہارے تتی کا معاملہ ھی ا نش
ئ ان رنی رطف رچ لیا ہو گا۔ ر
ش
ہی ہ۔ ہو شکیا ہ کہنیے آتا و اجداد می ےس کوئ کاےل رتگ کا خص گڑرا ہو
ش
جس ئ اےس رتگ می ان رنی رطف ما تل کڑ لیا ہو۔ اس درشت قیاس رپ وہ خص
م
طمی ہو گیا اور اس ےک دل می جو جیاالت آ رہ ئےھ وہ شت را تل ہو گی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• رجل من بين فزارة  :فَ َزارة من َ
غطفان (قبيلة عدنانية) والرجل اسمه ضمضم بن قتادة.
• ودلت غالما أسود  :وأنا أبيض ،فكيف يكون مين ،يعرض بنفيه.
• أورق  :بوزن أمحر اذلي فيه سواد ليس حبالك بل يميل إىل الغربة.
• ُلو ْرقا ُ :لو ْرقا مجع أورق.

• فأىن أتاها ذلك  :من أين أتاها اللون اذلي خالفها ،هل هو بسبب فحل من غري لونها طرأ عليها أو ألمر آخر.
• نزعه  :اجتذبه.
• ِع ْرق  :أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.

فوائد احلديث:
 .1أن اتلعريض بالقذف ليس قذفا ،فال يوجب احلد ،كما أنه ال يعد غيبة إذا جاء مستفتيا ،ولم يقصد جمرد العيب والقدح.
 .2أن الودل يلحق بأبويه ،ولو خالف لونه لونهما ،قال ابن دقيق العيد :فيه ديلل ىلع أن املخالفة يف اللون بني األب واالبن بابلياض والسواد ال
تبيح االنتفاء.

 .3االحتياط لألنساب ،وأن جمرد االحتمال والظن ،ال ينيف الودل من أبيه ،فإن الودل للفراش .والشارع حريص ىلع إحلاق األنساب ووصلها.

 .4فيه رضب األمثال ،وتشبيه املجهول باملعلوم ،يلكون أقرب إىل الفهم.

 .5فيه حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكيف خياطب انلاس بما يعرفون ويفهمون ،فهذا أعرايب يعرف اإلبل ورضابها وأنسابها أزال
ٌّ
ِّ َ
ك باحل َ
َ
ِكم ِة} فلك
بيل رب ِ
عنه هذه اخلواطر بهذا املثل ،اذلي يدركه فهمه وعقله ،فراح قانعا مطمئنا.فهذا من احلكمة اليت قال اهلل فيها {ادع إىل س ِ
َ
خي ُ
اطب ىلع قدر فهمه وعلمه.

 .6وهذا احلديث من أدلة القياس يف الرشع ،قال اخلطايب :هو أصل يف قياس الشبه .وقال ابن العريب :فيه ديلل ىلع صحة االعتبار بانلظري.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5855( :

482

اہللےکپدتک شتےسرتادہ ن رسیدتدہرورےداود علیہ الشالمےکرورے
ہی۔ اور اہللےکپدتک شتےسرتادہ ن رسیدتدہ ئمارداود علیہ الش الیک ئمارہ۔

َ َ
َ ُ
َّ
صيام داود ،وأحب
إن أحب الصيام إىل اهلل ي
ََ ُ ْ َ
الصًلة إىل اهلل صًلة داود ،اكن ينام ن يصف
َّ ْ
َُ ُ َُُُ ََ ُ ُ ُ َ ُ
اللي يلَ ،ويقوم ثلثهَ ،وينام سدسه ،واكن يصوم
ً
ً
يوما ويفطر يوما

 .469احلديث:

وہآدھیرات تک سوئ اور ئررھ اسےک اتک ئہائ جےص می قیام کڑئ اور
آتعلیہ الش الم
جت رجھیا جصہ تاف رہ جا تا نو اس میسو جاتا کڑئ ئےھ۔ اور ر
اتکدنرورہ ر کھی اور اتکدن نعیرورےےکراہ کڑئ ئےھ۔

**

 .469جدنت:

عید اہلل نں عرمو نں العاص رضی اہلل عہما ےس رمقوعاً روان ت ہ’’ :اہلل ےک
پدتک شت ےس رتادہ ن رسیدتدہ رورے داود علیہ الش الم ےک رورے ہی۔ اور اہلل

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-

قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
أَ َح َّ
ب الصيام إىل اهلل صيَ ُ
ام داود ،وأحب الصالة إىل
ِ
ََ ُ ْ َ
َّ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ َ
وم ثلث ُه،
ام نِصف اللي ِل ،ويق
اهلل صالة داود ،اكن ين
ويفط ُر ً
ام ُس ُد َس ُه ،واكن يصوم ً
َو َينَ ُ
يوما ُ
يوما».
ِ

ےک پدتک شت ےس رتادہ ن رسیدتدہ ئمار داود علیہ الش ال یک ئمار ہ۔ وہ آدھی رات
تک سوئ اور ئررھ اس ےک اتک ئہائ جےص می قیام کڑئ اور جت رجھیا جصہ تاف رہ
آت علیہ الش الم اتک دن رورہ ر کھی اور اتک
جا تا نو اس می سو جاتا کڑئ ئےھ۔ اور ر
دن نعی رورے ےک راہ کڑئ ئےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

َ ْ
خيرب عبد اهلل بن عم ِرو -ريض اهلل عنهما -عن انليب عید اہلل نں عرم رضی اہلل عیہ اس جدن ت کو ننی ﷺ ےس روان ت کڑئ ہوئ نیان
صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ،أن أحب کڑ رہ ہی کہ اہلل ےک پدتک شت ےس ن رسیدتدہ صیام و قیام اس ےک ننی داود علیہالصيام والقيام إىل اهلل تعاىل صيام وقيام نبيه داود -
آت علیہ الش الم اتک دن رورہ ر کھی ئےھ
ً الش الم کا صیام و قیام ہ اور وہ ن ئھا کہ ر
عليه الصالة والسالم، -وذلك أنه اكن يصوم يوما
ئ
اور اتک دن نعی رورے ےک ر ہی ئےھ۔ کیو تکہ اس رطج ےس عیادت ھی ہو جائ
ً
اجلسم
وإعطاء
العبادة
حتصيل
فيه
ملا
؛
ويفطر يوما
ئ م
جس
آت علیہ الش الم رات ےک انیدائ
ہ اور م کو آرام ھی ل جا تا ہ۔ اشی رطج ر
راحته ،واكن ينام انلصف األول من الليل يلقوم
ئ
ھ
ہ
ئ
م
ج
ل
ل
ج
ہ
ج
ک
ک
ن
ر
ً
ً
س
ش
ص
ف ےص ی و جاتا ڑئ ےھ تاکہ وت ت اور ےک ےک و ڑ عیادت ےک
َُُ
نشيطا خفيفا إىل العبادة ،فيصيل ثلث ُه ثم ينام ُس ُد َس ُه
ئ
آت رات کااتک ئہائجصہئمار رپ ھیاورئررھجتآجڑی رجھیاجصہ
لی ا ھی۔جریابحرہ ر
األخري؛ يلكون نشيطا لعبادة أول انلهار ،وهذه
م
الكيفية يه اليت رغب بها انليب -صىل اهلل عليه تاف رہ جا تا نو اس ی سو جائ تاکہ دن ےک انیدائ جےص یک عیادت ےک لی ق عال ہو
جا تی۔ ئہی وہ عیادت کا اتدار ہ جس یک ننی ﷺ ئ پعیت دی ہ۔
وسلم.-
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الصيام  :صيام اتلطوع.
• الصالة  :صالة اتلطوع.
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• صيام داود وصالة داود  :نسبهما إيله؛ ألنه أول من سنهما .والصوم :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص من شخص
خمصوص مع انلية.
• الليل  :املراد به هنا :من غروب الشمس إىل طلوع الفجر.

فوائد احلديث:
 .1أن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام ،وأفضل من صيام ادلهر لكه.
ُ
َُُُ
 .2أن أفضل صالة اتلطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ُس ُد َسه.
 .3قوة نيب اهلل داود -عليه السالم -يف العبادة وحسن تدبريه فيها.
 .4األعمال تتفاوت يف حمبة اهلل -تعاىل -هلا ،ولك ما اكن أحب إيله فهو أفضل.
 .5كراهية قيام الليل لكه.
 .6تفاوت األعمال حبسب حسنها وموافقتها للرشع.
ً
 .7أن العبادة قِ ْس ٌط وعدل ،فال يغفل عن عبادته ،وال يغلو فيها؛ ألن لربك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا ،فآت لك ذي حق حقه.
 .8أن املحبة من صفات اهلل -تعاىل -اثلابتة هل ىلع الوجه الالئق.
 .9أن حمبة اهلل -تعاىل -تتفاوت.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4541( :
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میی مانوقات ترا گنیہ اور اسےک اتک مہتیےکرورےرہ گی ہی۔ کیا
َََْ
می اسیکرطفےسانیک ادانی
ہ
ک
ش
آتﷺئفماتا:اگڑ
ون؟
ا
کی
ڑ
یگ
عنها؟
ه
ي
ض
ق
إن أِم ماتت وعليها صوم شهر .أفأ
ي
ي
ر
َ
َْ ٌ َ ُْ
َُ
َ
ئ
ن
ہ
ک
ئ
اضيه عنها؟
فقال :لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق ي
مہاری مان رپ وئفصواجت االدا و تا و کیا م اسیکرطفےساےسادا
ُْ َ
َ َ ُّ
قال :نعم .قال :فَ َد ْي ُ
ض
ق
ي
أن
ق
ح
أ
اهلل
ن
ج
ک
آتﷺئفماتا :اہللکافص
ڑئ؟اسئ واتدتا کہ:اہن۔ اس رپ ر
ادانییگ کا رتادہ جقدارہ۔

 .470احلديث:

**

عید اہلل نں عیاس رضی اہلل عہما ےس رمقوعاً روان ت ہ کہ اتک آدمی ننی ﷺ یک
جدمت می جارص ہوا اور کہی لگا تا رسول اہلل! میی مان وقات ترا گنی ہ اور اس ےک
اتک مہتی ےک رورے رہ گی ہی۔ کیا می اس یک رطف ےس ان یک ادانییگ کڑ شکیا
آت ﷺ ئ فماتا کہ اگڑ ئمہاری مان رپ کوئ فص واجت االدا ہو تا نو کیا ئم
ہون؟ ر
آت ﷺ
اس یک رطف ےس اےس ادا کڑئ؟ اس ئ جوات دتا کہ :اہن۔ اس رپ ر
ئ فماتا’’ :اہلل کا فص ادانییگ کا رتادہ جق دار ہ‘‘۔ اتک دوشی روان ت می

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :جاء

رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول
َََْ
اهلل ،إن أِم ماتت وعليها صوم شهر .أفأق ِضي ِه عنها؟
َْ ٌ َ ُْ َ َ
اضيَ ُه عنها؟ قال:
فقال :لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق ِ
َ
ُْ َ
ََْ ُ
هلل أ َح ُّق أن يقىض » .ويف رواية:
نعم .قال :فدين ا ِ
«جاءت امرأة إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

فقالت :يا رسول اهلل ،إن أِم ماتت وعليها صوم نذر.
َْ
أفأصوم عنها؟ فقال :أرأيت لو اكن ىلع أمك دي ٌن
ََ
ِّ
فق َضيْتِي ِه  ،أكان ذلك يُ َؤدي عنها؟ فقالت :نعم .قال:
َ ُ
وِم عن أمك».
فص ِ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

وقع يف هذا احلديث روايتان ،والظاهر من السياق،
ً
أنهما واقعتان ال واقعة واحدة .فاألوىل - :أن رجال
جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربه أن أمه

ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها .والرواية

اثلانية :أن امرأة جاءت إيله -صىل اهلل عليه وسلم-
ََ
فأخربته أن أمها ماتت وعليها صوم نذ َر :فهل تصوم
ً
مجيعا بقضاء ما ىلع وادليهما من
عنها؟ فأفتاهما
ً
الصوم ،ثم رضب هلما مثال يُقرب هلما املعىن ،ويزيد
َْ
يف اتلوضيح .وهو :أنه لو اكن ىلع وادليهما دي ٌن آلدِم،

فهل يقضيانه عنهما؟ فقاال :نعم .فأخربهما  :أن هذا
َْ
َْ
الصوم دي ٌن هلل ىلع أبويهما ،فإذا اكن دي ُن اآلدِم
َْ
فدي ُن اهلل أحق بالقضاء.
يُقىض،

 .470جدنت:

**

ہ کہ اتک عورت رسول اہلل ﷺ یک جدم ِ
ت اقدس می جارص ہوئ اور کہی لیگ تا
رسول اہلل! میی مان کا انفال ہو گیا اور اس ےک دہم تدر کا اتک رورہ واجت االدا
م
ش
آت ﷺ ئفماتا :چےھنیا ٔو کہ
ئھا۔کیامیاس یکرطفےسرورہرکھ کنی ہون؟ ر
اگڑ ئمہاری مان رپ کچرھ فص ہو تا نو کیا ئم اےس ادا کڑئ؟ اس ئ جوات دتا کہ :اہن،
آت ﷺ ئ فماتا :نو ئررھ ان رنی مان یک رطف ےس رورہ رکھو‘‘۔
ر

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت یک دو رواتات ہی اور سیاق ےس ئہی ظاہ ہو تا ہ کہ ن دو الگ الگ
واق عات ہی ن کہ اتک ہی واق عہ :ئرہیل روان ت :ن ہ کہ اتک آدمی ننی ﷺ ےک
آت ﷺ کو نیاتا کہ اس یک مان وقات ترا گنی ہ اور اس ےک
تراس آتا اور اس ئ ر
دہم اتک ماہ ےک رورے ئےھ۔ کیا اےس رجا ہی کہ وہ ان رنی مان یک رطف ےس ان یک

ادانییگ کڑے؟دوشیروان ت:اتکعورتننیﷺےکتراسآئ اور کہیلیگ کہ
اس یک مان وقات ترا گنی ہ اور اس ےک دہم تدر کا اتک رورہ واجت االدا ئھا۔ کیا وہ

ش
ی دتا کہ وہ ا نی
اس ےک رطف ےس رورہ رکھ کنی ہ؟ ننی ﷺ ئ دونون کو قیو ٰ
ک
آت ﷺ ئ ائہی ن تات
والدنں ےک دہم واجت االداء رورے ر ھی۔ ئررھ ر
ش
مچھائ ےک لی اور رمتد وضاجت ےک لی اتک میال دی کہ اگڑ ان ےک والدنں
ےک دےم کسی آدمی کا کوئ فص ہو تا نو کیا وہ ان یک رطف ےس اےس ادا کڑ تی؟ ان
آت ﷺ ئ ائہی نیاتا کہ :ن رورہ اہلل کا
دونون ئ جوات دتا کہ :اہن۔ اس رپ ر
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ان ےک والدنں رپ فص ہ۔ اورجت آدمی کا فص ادا کیا جا تا ہ نو اہلل کا فص
اویل ادا کڑتا رجا ہی۔
ت
درج ٰ
ٔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• عليها صوم شهر  :يف ذمتها صوم شهر  ،ولم يبني  ،هل هو رمضان ؟ أو غريه .والصوم :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص
من شخص خمصوص مع انلية.
• أأقضيه  :أفأصومه قضاء؟
َْ
• دي ٌن  :حق واجب آلدِم.
َ
اضيَه  :مؤديا هل أداء يقيض عنه.
•ق ِ
َْ
• دي ُن اهلل  :حقه الواجب هل.
• أحق  :أوىل وأجدر.

• صوم نذر  :صوم واجب بانلذر.
• أرأيت  :أخربيين.

• يؤدي عنها  :خيرج عنها.

فوائد احلديث:

َْ
 .1يؤخذ من الرواية األوىل :قضاء الصوم عن امليت ،سواء أكان نذ ًرا ،أم واجبًا بأصل الرشع.
َْ ْ ُ
ور عن امليت.
 .2الرواية اثلانية :تدل ىلع قضاء الصيام المنذ ِ
 .3حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4أن من حسن اتلعليم رضب األمثال املحسوسة اليت يعقل بها املعىن وتنجيل بها األحاكم.
 .5أن القياس ديلل رشيع تثبت به األحاكم.

دين اآلدِم امليت ،فدين اهلل -تعاىل -أوىل بالقضاء.
 .6أنه إذا جاز قضاء ِ

 .7تقديم الزاكة وحقوق اهلل املايلة ،إذا تزامحت حقوقه وحقوق اآلدميني يف تركة املتوىف.
 .8حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم؛ يلعبدوا اهلل ىلع بصرية.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح
ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف:
مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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تالل رات کو اداند نی ہی۔ جریابحرہ ئم کھا ٔو رنو ئہان تک کہ انں ام مکیومیک
ادان سں لو

إن بًلال يؤذن بليل ،فلكوا وارشبوا حىت تسمعوا
أذان ابن أم مكتوم

 .471احلديث:

ً َّ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن
َ ُُ
ً ُ َ ِّ َ
ََ
حىت ت َ َ
وارش ُبوا َّ
َ
سم ُعوا أذان
يل ،فلكوا
بِ
الال يؤذن بِل ٍ
ُ
ابن أ ِّم َمكتُوم».
ِ

**

عید اہلل نں عرم رضی اہلل عیہ ےس رمقوعاً روان ت ہ’’ :ت الل رات کو ادان د نی
ہی۔ جریابحرہ ئم کھا ٔو رنو ئہان تک کہ انں ام مکیوم یک ادان سں لو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -مؤذنان :بالل بن
رباح وعبد اهلل بن أم مكتوم -ريض اهلل عنهما -واكن
ً
رضيرا ،فاكن بالل يؤذن لصالة الفجر قبل طلوع
الفجر؛ ألنها تقع وقت نوم وحيتاج انلاس إىل

االستعداد هلا قبل دخول وقتها ،فاكن -صىل اهلل عليه
ً
َ
وسلم -يُن ِّبه أصحابه إىل أن بالال -ريض اهلل عنه-
يؤذن بليل ،فيأمرهم باألكل والرشب حىت يطلع
الفجر ،ويؤذن املؤذن اثلاين وهو ابن أم مكتوم -ريض

اهلل عنه -ألنه اكن يؤذن مع طلوع الفجر اثلاين،
وذلك ملن أراد الصيام ،فحينئذ يكف عن الطعام
والرشاب ويدخل وقت الصالة ،وهو خاص بها ،وال

َيوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت ،واختلف

يف األذان األول لصالة الصبح ،هل يكتيف به أو البد
من أذان ثان دلخول الوقت؟ ومجهور العلماء ىلع أنه

مرشوع وال يكتىف به.

 .471جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ننیﷺ ےکدومودن ئےھ۔ اتک ت اللنںرتاج رضیاہلل عیہاوردوشےعید اہلل
نں ام مکیوم رضی اہلل عیہ جو کہ تا تتیا ئےھ۔ ت الل رضی اہلل عیہ ظلوع فج ےس ئہےل فج یک

ادان دتا کڑئ ئےھ ،کیو تکہ فج یک ئمار سوئ ےک وق ت می رپئ ہ اور لوگون کو اس
کا وق ت ہوئ ےس ئہےل اس یکنیاری کڑئ یک رصورت ہوئ ہ۔ ل ٰھدا ننی ﷺ
لوگون کو نیتیہ فماتا کڑئ ئےھ کہ ت الل رضی اہلل عیہ رات ہی کو ادان دے د نی
آت ﷺ ائہی اس وق ت تک کھائ تتی کاجکم د نی جت تک فج
ہی۔ جریابحرہ ر
ظلوع ن ہو جائ اور دوشے مودن ،جو کہ انں ام مکیوم ہی ،ادان ن دے دنں،
کیو تکہ وہ فج تائ ےک ظلوع رپ ادان دتا کڑئ ئےھ۔ ن جکم اس ےک لی ہ جو رورہ
رکھیا رجاہیا ہ۔ جریابحرہ اس وق ت وہ کھائ تتی ےس رک جائ گا اور اشی رپ ئمار کا
وق ت ہو جائ گا۔ ن رصف ئمار فج ےک شائھ جاص ہ اور اس ےک ع الوہ دنگڑ
ئمارون می ئمار کا وق ت ہوئ ےس ئہےل ادان دنیا جاپ ئہی ہ۔ صچ یک ئمار یک ئرہیل

ادان ےک تارے می اجی الف ہ کہ آتا اشی رپ اکیفا کیا جائ گا تا ئررھ وق ت ہوئ رپ
دوشی ادان دنیا رصوری ہ؟ جمہور علماء کا مشلک ئہی ہ کہ ئرہیل ادان دنیا
ئ
مشوع ہ اور اس رپ اکیفا ئہی کیا جائ گا (تلکہ ظلوع فج تائ رپ دوشی ادان ھی
دی جائ یگ۔)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• بِالال  :بالل :هو ابن رباح احلبِش مؤذن رسول اهلل ،اكن حتت أمية بن خلف فأعتقه أبو بكر الصديق ،بعد أن الىق اتلنكيل واتلعذيب من
أمية ،شهد ً
بدرا وغريها ،تويف بالشام سنة عرشين من اهلجرة ،بعد أن قصدها ألداء شعرية اجلهاد يف سبيل اهلل.
ِ
ً
• بليل  :ابلاء للظرفية ،أي :يف يلل ال يف انلهار؛ ألنه قبل طلوع الفجر قريبا منه.
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ُ ْ
• ابْن أ ِّم َمكتُومٍ  :هو عمرو ،وقيل :عبد اهلل بن قيس القريش -ريض اهلل عنه -ابن خال أم املؤمنني خدَية -ريض اهلل عنها-.

فوائد احلديث:
 .1جواز األذان لصالة الفجر قبل دخول وقتها ،وهو األذان األول.
 .2جواز اَّتاذ مؤذنني ملسجد واحد ،ويكون ألذان لك منهما وقت معلوم ،ال أنهما يؤذنان لصالة واحدة أذانني.
َّ
 .3جواز اَّتاذ املؤذن األعىم وتقليده؛ ألن ابن أم مكتوم ،رجل أعىم.
 .4استحباب تنبيه أهل ابلدل أو املحلة ىلع أن األذان قبل طلوع الفجر حىت يكونوا ىلع بصرية.
 .5اَّتاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.
 .6استحباب عدم الكف عن األكل والرشب ملن أراد الصيام حىت يتحقق طلوع الفجر ،وأن ال يمسك قبل ذلك واألمر يف قوهل ":فلكوا وارشبوا
"هو لإلباحة ،واإلعالم بامتداد وقت السحور إىل هذا الوقت.
ً
ً
 .7جواز العمل خبرب الواحد إذا اكن ثقة معروفا.

 .8جواز نسبة الرجل إىل أمه إذا اشتهر بذلك ،ولم حيصل به أذية عليه ،أو ىلع أمه أو أبيه.

 .9جواز ذكر الرجل بما فيه من العيب لقصد اتلعريف وحنوه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .اإلملام برشح
عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ہ تالےک ب رےح جیانت ہوئہ۔اس لی (عشل جیانت کڑئ ہوئ)
تالون کودھو ٔو اور رجرمے کو ضاف کڑو۔

إن َتت لك شعرة جنابة ،فاغسلوا الشعر ،وأنقوا
البرش

 .472احلديث:

**

ً
ِّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن حتت لك
ْ
َّ ْ َ ْ ُ
َ
َ ْ
َ
شع َرة َجنابة ،فاغ ِسلوا الشعر ,وأنقوا البَرش».
**

درجة احلديث :ضعيف

املاء إىل ظاهر البرشة ،فلو اغتسل مع وجود مع يمنع

اجلدل اكلطني والعجني
من وصول املاء إىل ظاهر ِ
َّ
والشمع وغري ذلك ولو اكن يسريا لم يرتفع حدثه.

واحلديث وإن اكن ضعيفا إال أنه ال بد من تعميم املاء

ىلع ابلدن يف الغسل الواجب لعموم األدلة األخرى.

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس رمقوعا رموی ہ کہ ’’ہ تال ےک ب رےح جیان ت ہوئ ہ۔
اس لی (عشل جیان ت کڑئ ہوئ) تالون کو دھو ٔو اور رجرمے کو ضاف کڑو‘‘۔

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ِّ َ ْ
معىن احلديث " :إن حتت لك شع َرة َجنَابة" ال خيلو من
ُ
َّ
حالني :األوىل :أن حي َمل ىلع ظاهره؛ فيكون معناه أن
َّ
لك شعرة حتتها ٌ
جزء لطيف من َ
حلقته اجلنابة،
ابلدن ِ
َّ
فال بُد من رفعها بإصابة املاء هذا اجلزء .اثلانية:
َ
ُحيمل ىلع ُ
المبَالغة يف إيصال املاء إىل أصول ش َعر
ْ
ُّ
َّ ْ
الرأس وشعر اللحية وبقية الشعور" .فاغ ِسلوا الشعر"
يعين :بإيصال املاء إىل مجيع شعر الرأس َ
وابلدن ،وال
َّ
ْ َّ
فرق بَني الشعر الكثيف والشعر اخلَفيف وبني الرجل
َُْ
َ
واملرأة" .وأنقوا البَرش" بإزالة لك ما يمنع من وصول

 .472جدنت:

**

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم" :ان بخت ک ِل َش ْرعَہ جَیَان "اس عیارت کا مقہوم دو می ےس اتک
م
ہ :اول :تا نو اےس اس ےک ظاہ رپ چمول کیا جائ۔ اس صورت می معن ٰی ہو گا کہ
ہ تال ےک ب رےح جسم کا ئہت ہی تارتک جصہ ہو تا ہ جش جیان ت الجق ہو جائ ہ۔
جریابحرہ اس جےص تک ترائ ئرہنحرا کڑ اس جیان ت کو دور کڑتا رصوری ہ۔ دوم :اس کو
م
میالعہ رپ چمول کیا جائ کہ ترائ کو ش ،دارھی اور دنگڑ تالون یک جڑ تک ئرہنحراتا رجا ہی۔
ِ
"قاعْشلوا ال ش َ ْرع" نعنی تدن وش ےک ئمام تال تک ترائ ئرہنحرا کڑ اور اس می ہلےک تال اور
گھی تال اور رمد و عورت ےک درمیان کوئ فق ئہی ہ۔ "و َأنْفُوا الت ََش" نعنی ہ
اوپی جصہ تک ئہی
اس ےس کو ہیا کڑ تدن کو ضاف کڑو جس یک وج ےس ترائ جلد ےک ر
ئرہنخریا۔ اگڑ اس ئ کسی انسی ےس ےک ہوئ ہوئ عشل کڑ لیا جس یک وج ےس ترائ
ج
ڑج ن کم مفدار می
جلد ےک ر
اوپی جصہ تک ئہی ئرہنخریا تش منی ،آتا اور موم وعیہ اگ ر
ڑج صعیف ہ لیک
ہی کیون ن ہون نو اس ےس تاترایک دور ئہی ہوئ۔ ن جدن ت اگ ر
دنگڑ عمومی دال تل یک نیا رپ واجت عشلمی شارے تدن رپ ترائ ئرہنحراتا رصوری ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َْ
َُْ
َّ
َ
َ
األوساخ.
اإلنقاء أي :نظفوا البَرش من
• أنقوا  :من ِ
ََ
اجلدل.
• البرش  :ظاهر ِ
• جنابة  :وصف للشخص بعد اجلماع أو اإلنزال.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
ُ ُ
َُ
ُ
تتوقف ص َّ
حتها ىلع الطهارة.
حنوها من العبادات اليت
واتلأكيد فيه؛ ألنه ال يَصح مع احلدث صالة ،وال
وجوب الغ ْس ِل من اجلنابة
.1
ِ
ُ
 .2وجوب تعميم ابلدن باملاء يف الغسل من اجلنابة وال يعىف عن يشء منه ،ولو اكن يسريا.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي،
تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .سنن ابن
ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن
عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة
ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة اثلاثلة1404 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) للخطايب ،ط ،1املطبعة العلمية ،حلب 1351 ،ه.
مكتبة األسدي ،مكة
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ت
ش
مچ
إن جربيل -عليه السًلم ،-أتاين فَبَ َّ َ
عایلفما تا
رش يين ،
جی ل علیہ الشالم میے تراسآئ اور ےھن جو خییدیکہ :اہللن ٰ
ئ
ئھ
ئھن
آت رپشالم
آت رپدرود نےح گا می اس رپرجمت خون گا اور جو ر
فقال :إن اهلل -عز وجل -يقول :من صىل عليك ہ کہ جو ھی ر
ئ
صليت عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه ،ئ
ھنےح گا می اس رپ شالمنی ھنخون گا۔نو میئاہللرعوجلےک لی شکڑائ کا
ً
شكرا
فسجدت هلل -عز وجل-
شحدہ کیا۔

 .473احلديث:

**

 .473جدنت:

جرصت عیدالڑجم ٰں نں عوف رضی اہلل عیہ فمائ ہی کہ رسول ﷺ گرھ ےس
ن کےل،اور ضدقہ ےک لی میوج ہوئ،ئررھ (مسحد می) داجل ہوئ ،اور قیلہ رو ہو ئ
مچ
عایل ئ
اور شحدہ می جےل گی۔ ر
آت ئ انیا لمیا شحدہ کیا کہ ےھ گمان ہوا کہی اہلل ن ٰ
ق
آت ئ انریا
آت ےک فن ت ہو کڑ تتنھ گیا نو ر
آت یک روج ہی یص ن کڑ یل ہو۔ می ر
ر
ج
آت ئ نروجرھا کہ ئمہی کیا
ش ائھاتا اور نروجرھا کہ ن کون ہ؟ می ئ کہا عیدالڑ م ٰں! ر
ض
شل
آت ئ انیا لمیا شحدہ کیا
ہوا ہ؟ می ئ کہا کہ اہلل ےک رسول ( یل اہلل علیہ و م) ر
م
ق
آت ﷺ
آت یک روج یص کڑ یل گنی ہو۔ ر
کہ چےھ در ن ریدا ہو گیا کہ کہی اشی جال ت می ر
م
ئ فماتا کہ جیتل علیہ الش الم میے تراس آئ اور چےھ ن جوشخیی دی کہ :اہلل
ئ
ئ
ئ
آت رپ درود ھنےح گا می اس رپ رجمت ھنخون گا اور جو بچھ رپ
عایل فما تاہ کہ جو ھی ر
ن ٰ
ئ
ئ
ش الم ھنےح گا می اس رپ ش المنی ھنخون گا۔ نو می ئ اہلل ےک لی شکڑائ کا شحدہ

عن عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه -قال:

خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فتوجه حنو
ً
َ َ
صدقته فدخل ،فاستقبل القبلة فخ َّر ساجدا ،فأطال

السجود حىت ظننت أن اهلل -عز وجل -قبض نفسه
فيهاَ ،ف َدنَ ْو ُ
ُ
جلست فرفع رأسه ،فقال :من
ت منه ،ثم
هذا؟ قلت عبد الرمحن ،قال :ما شأنك؟ قلت :يا

رسول اهلل سجدت سجدة خشيت أن يكون اهلل عز
َ َ َْ َ
وجل قد قبَض نف َسك فيها ،فقال :إن جربيل -عليه
السالم ،-أتاين فَبَ َّ َ
رش ِين  ،فقال :إن اهلل -عز وجل-
يقول :من صىل عليك َصلَّيْ ُ
ت عليه ،ومن سلم
ً
عليك َسلَّ ْم ُ
ت عليه ،فسجدت هلل -عز وجل -شكرا.

کیا۔

**

جدن ت کا درج :ج َ َس ْں

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف مرشوعية سجود الشكر عند

جتدد انلعم وسماع األخبار السارة واملبرشات كما

حصل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث اكن يف
صالة وجاءه جربيل -عليه السالم -فبرشه بأن من
صىل عليه من أمته صىل اهلل عليه وكذلك حال من
سلم عليه ،كما أنه من السنة اإلطالة يف سجود

الشكر لفعله -صىل اهلل عليه وسلم -حيث إن

الصحابة -رضوان اهلل عليهم -شكوا يف أن يكون

**

اجمایل معنی:

رج
ن
م
دہ شکڑ
اس جدن ت شنف می عمت ےک جصول رپ تا کوئ جوس کں تا ا ھی جی لی رپ شح ٔ
یک مشوعیت کو نیان کیا جا راہ ہ جتشا کہ رسو ل اہللﷺ ئمار می ئےھ اور جیتل

ش
آت یک امت می ےس
علیہ الش الم ان ےک تراس نشنف الئ اور ن جو خیی دی کہ ر
ئ
ش
ئ
عایل اس رپ ان رنی رجمت ھنےح گا اور ئہی جال اس خص
جو ھی ر
آت رپ درود رپےھ گا اہلل ن ٰ
ئ
ئھن
دہ شکڑ لمیا کیا جائ
ےک لی ہ جو ر
آت رپ ش الم ےح گا۔ اور ن ھی شتت ہ کہ شح ٔ
آت قوت
جتشا کہ رسو ل اہلل ﷺ ئ کیا ئھا کہ ضحان کو ن شک ن ریدا ہو گیا ئھا کہ کہی ر
ہی ن ہو گی ہون۔

قد مات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :رواه أمحد.

اتلخريج :عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.
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معاين املفردات:

َ
ْ َ
ً
ك َّ
ساجدا هلل -تعاىل.-
ب؛ ىلع األرض
• خ َّر  :املراد هنا :ان

فوائد احلديث:
 .1استحباب سجود الشكر عند جتدد نعمة.
ً
ً
ً
وثناء عليه ،وسؤاهل املزيد من فضله وجوده.
شكرا هلل -تعاىل ،-واعرتافا بنعمه،
 .2استحباب إطالة السجود،
َّ
َّ
 .3استبرش انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذا الفضل ألمرين:األول :أن اهلل -تعاىل -أىلع درجته ،ورفع ذكره ،وكرث أجره بكون املسلمني يصلون
َّ
عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويدعون هل.اثلاين :هذا اثلواب العظيم ألمته حينما يصلون ىلع نبيهم؛ فإن اهلل -تعاىل -من فضله وكرمه يصيل
َّ
عرش مرات ،ىلع من صىل صالة واحدة ىلع نبيه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4الفضل العظيم والرشف الكبري نلبينا َّ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -عند ربه ،و ِعظم هذه املزنلة عنده.
 .5فضل الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واستحباب اإلكثار منها؛ يلحصل للعبد هذا األجر ،ويلقوم بِشء من حق نبيه َّ
حممد -صىل

اهلل عليه وسلم-.

 .6الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املرشوعة يه الصيغة املعروفة باألحاديث الصحيحة ،واليت تؤدى كما اكنت تؤدى زمن الصحابة
وصدر اإلسالم ،ال ما اكن يؤدى بطريقة خمالفة للثابت ملا فيها من ابلدعة.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م إرواء الغليل يف َّتريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلسالِم – بريوت ،اثلانية . 1985 – 1405-
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان  ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط 1427 ، 1ه2006/م7،جمدلات .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد
الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
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َ
َ َ ُ َّ
يل اهلل -عز وجل-
ب
س
يف
هاد
جل
ا
ِت
م
إن يسياحة أ ي ي
ي ي

 .474احلديث:

میی امتیک سیاجت اہللیکراہمی جہاد کڑتاہ۔
**

ً
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه :-أن رجال ،قال :يا
رسول اهلل ،ائْ َذ ْن يل يف السيَ َ
احة! فقال انليب -صىل اهلل
ِ
َ َ ُ َّ
َ
يل اهلل -
عليه وسلم« :-إن ِسياحة أم ِيت ِ
اجلهاد يف س ِب ِ
عز وجل.»-

ش
انو اماہم رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ اتک خص ئ کہا :اے اہلل ےک رسول!
م
ب
آت ضیل اہلل علیہ و شلم ئ فماتا" :میی
چےھ سیاجت یک اجارت دے د خی۔ ر
امت یک سیاجت ،اہلل یک راہ می جہاد کڑتا ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
معىن احلديث  :أن رجال جاء إىل انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -يطلب منه اإلذن للسماح هل باخلروج

إىل ابلدلان والرضب يف األرض ألجل السياحة ،واملراد
اتلعبد .فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن سيَ َ
بهاَّ :
احة
ِ
أُ َّميت اجلهاد يف َ
يل اهلل -عز وجل ،"-واملعىن :إذا
ب
س
ِ
ِ
ِ ِ
أردت السياحة فعليك باجلهاد يف سبيل هلل فهذه يه
سياحة أميت؛ ألن يف ذلك نرش دين اهلل -تعاىل-

وإرساء مبادئه وقواعده العظيمة ،وأما ترك ادليار

ومفارقة األهل ألجل اتلعبد ،فمنيه عنه وأقل أحواهل
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
ََْ
اذلي ُه َو أدىن
الكراهة ،قال -تعاىل( :-أتستب ِدلون ِ
َّ
اذلي ُه َو َخ ْ ٌ
ري)[ ،ابلقرة .]61 :ويف رواية عند أمحد:
بِ ِ
ْ
"عليك باجلهاد ،فإنه رهبَانية اإلسالم".

 .474جدنت:

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

ض
شل
آت ضیل
جدن ت کا مظلت :اتک آدمی ننی یل اہلل علیہ و م ےک تراس جارص ہوا اور ر
اہلل علیہ و شلم ےس اجارت ما تیگ کہ سی یک رعص ےس مخیلف شرہون می جائ اور
آت ضیل
رمی می شف کڑے۔ ئہان رماد نطور عیادت سی وسیاجت ہ۔ جریابحرہ ر
شل
عایل یک راہ می جہاد کڑتا
اہلل علیہ و م ئ فماتا" :میی امت یک سی و سیاجت ،اہلل ن ٰ
ہ"۔ نعنی جت ئم (عیادت یک رعص ےس) سی کڑتا رجاہو ،نو اہلل ےک را سی می

جہاد ےک لی ن کلو ،میی امت یک سی اشی می ہ۔ اس لی کہ اس ےس اہلل ےک
بر
ع
دنں یک اشاعت اور اس ےک طنم تتیادی اصولون کو خییگ فاہم ہویگ۔ جت کہ
عیادت یک نت ےس گرھون کو رجھور دنیا اور اہل وعیال ےس دور جےل جاتا ،ن اش الم

م
ک ک
نَش ِل
می میوع ہ اور م ار م مکڑوہ ہ۔ اہلل ن ٰ
ون ا َلدِی ہُو َ
عایل کا فمان ۂَ ( :ا ْ ت َیْد ُ َ
َ َ ِ ہ جَ
ادئ جری کیون ظلت
ی) [الیفہ ]61 :پجمہ :ئہی جری ےک تدےل ٰ
أدْئ تِالَدی ُو َ ْ ٌ
اوپ الرم کڑلو ،کیون کہ ن
کڑئ ہو؟۔ اوراجدم یک اتکروان تمیہ ":جہاد کوا نی ر
اش الم یک رہیانت ہ"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• السياحة  :اذلهاب يف األرض للعبادة.

فوائد احلديث:
 .1أن أفضل أنواع الرضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل؛ ملا فيه من إعزاز اإلسالم وإذالل الكفر
 .2فيه أنه ال ينبيغ أن يؤثر اإلنسان الراحة بالسياحة واألسفار لغري قصد مرشوع ويرتك اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق :د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
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تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز
إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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میی امتیک سیاجت اہللرعوجلیکراہ می جہاد کڑتاہ۔

إن سياحة أمِت اجلهاد يف سبيل اهلل -عز وجل-

 .475احلديث:

**

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه :-أن رجال ،قال :يا
رسول اهلل ،ائذن يل يف السياحة .فقال انليب -صىل اهلل

عليه وسلم« :-إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهلل -

عز وجل.»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
يف هذا احلديث بيان أن العبادات توقيفية ،وأنه ال

َيوز للمسلم القيام بها إال وفق الكيفية اليت حيددها
هل الرشع احلنيف ،ذللك بني انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -هلذا الرجل اذلي أراد أن يسيح يف األرض
َّ
ألجل العبادة أن هذا من عمل انلصارى وأن
السياحة يف األرض يه نرش اإلسالم فيها وأن سياحة

أهل االسالم يه اجلهاد يف سبيل اهلل إلعالء دين اهلل

 .475جدنت:

م
ش
انواماہم  -رضی اہلل عیہ -کہی ہی کہ اتک خص ئ رعص کیا :اہلل ےک رسول! چےھ
سیاجت یک اجارت رمجمت فما تی ،ننی اکڑم ﷺ ئ فماتا” :میی امت یک
سیاجت اہلل رع وجل یک راہ می جہاد کڑتا ہ“۔

**

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

اس جدن ت می ن نیان کیا گیا ہ کہ عیادات نوقیقی (اہلل یک رطف ےس می عی)
ہوئ ہی ،ہ مشلمان ےک لی اےس اشی کیقیت رپ ادا کڑتا رصوری ہ جس رطج
ش
شنع ِ
آت ﷺ ئ اس خص ےس کہا جو
ت جتیف ئ نیاتا ہ۔ اشی وج ےس ر
رمی می اہلل یک عیادت یک رعص ےس شف کا ارادہ کڑ تا ئھا کہ ن عتشانون کا رطنفہ
ہ۔ اور رمی می شف کڑتا اش الم ئرھی الئ یک رعص ےس ہو تا ہ اور اہلِ اش الم یک
سی اہلل ےک دنں یک شتلیدی یک جارط جہاد کڑئ می ہ۔

-تعاىل.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• السياحة  :اذلهاب يف األرض للعبادة.
• اجلهاد يف سبيل اهلل  :قتال الكفار بقصد إعالء لكمة اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن أفضل أنواع الرضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل.
َّ
 .2أن الرحلة يف طلب العلم داخلة يف معىن السياحة الرشعية.
َّ
 .3اإلسالم يغري املفاهيم السائدة إىل عنرص بناء ،وفضيلة وتعاون ىلع الرب واتلقوى.
 .4حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع استئذان انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أمورهم.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،األبلاين ،املكتب
اإلسالِم ،بريوت ،الطبعة  :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 ،م نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش,
1407ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري ،تأيلف
األبلاين ،إعداد معزت أمحد .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار
كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)5033( :
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ش
ش
اتک خص کا دوشے خصےکشائھ مل کڑ جماعتےس ئمار رپھیا اسےک
ش
ش
نہا ئمار رپ ھیےسرتادہ ئہیہ،اوراتک خص کادو خصونےک شائھ مل کڑ
ش
جماعتےس ئمار رپھیا اتک خصےک شائھ ئمار رپ ھیےسرتا دہ ئہیہ ،جس

إن صًلة الرجل مع الرجل أزىك من صًلته

وحده ،وصًلته مع الرجلني أزىك من صًلته مع
الرجل ،وما كرث فهو أحب إىل اهلل -تعاىل-

 .476احلديث:

قدر اہل جماعتیک ن عدادرتادہ ہویگاہللےکپدتکوہ ئمار اننی ہی ن رسیدتدہ ہویگ

**

َّ
َُ
عن أيب بن كعب -ريض اهلل عنه ،-قال :صىل بنا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوما ُّ
الصبح ،فقال:
َ
َ
أشاهد فالن ،قالوا :ال ،قال :أشاهد فالن ،قالوا :ال،
َْ
قال« :إن َهاتَني َّ
الصالتني أثقل الصلوات ىلع
املنافقني ،ولو تعلمون ما فيهما ألتَيْتُ ُم ُ
وه َما ،ولو َحبْوا
ِّ
ْ
الر َكب وإن َّ
ىلع ُّ
الصف األول ىلع ِمثل صف
املالئكة ولو َعل ْمتُم ما َفضيلَتُه ْ
البتَ َد ْر ُت ُم ُ
وه ،وإن
ِ
ِ
ََْ
ْ
َ
َّ
صالة َّ
الرجل مع الرجل أزَك من صالته وحده،
َ
الر ُجلني أ ْز ََك من صالته مع ُّ
وصالته مع َّ
الرجل ،وما
َكرث فهو َ
أح ُّ
ب إىل اهلل تعاىل».

اُئ نں کعت رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ اتک دن رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ہمی
ش
ص
آت
چ یکئمار رپھائئررھفماتا’’ :کیاق الن خصجارصہ؟‘‘لوگون ئکہا:ئہی ،ر
ش
ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا’’ :کیا ق الن خص جارص ہ؟‘‘ لوگون ئ کہا :ئہی۔
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا’’ :ن دونون (عشاء وفج یک) ئمارنں میاقفون رپ نقیہ
ر
ئمارون ےس رتادہ گڑان ہی ،اگڑ ئم کو ان دونون یک قصلیت کا علم ہو تا نو ئم ان می
گ
رصور آئ ،رجاہ ئم کو ھتیون ےک تل جرل کڑآتا رپ تا ،اور ئرہیل صف فشتون یک
صف یک مانید ہ ،اگڑ اس یک قصلیت کا علم ئم کو ہو تا نو ئم اس یک رطف رصور شتقت
ش
ش
کڑئ ،اتک خص کا دوشے خص ےک شائھ مل کڑ جماعت ےس ئمار رپھیا اس
ش
ش
ےک نہا ئمار رپ ھی ےس رتا دہ ئہی ہ ،اوراتک خص کا دو خصون ےک شائھ مل کڑ
ش
جماعت ےس ئمار رپھیا اتک خص ےک شائھ ئمار رپ ھی ےس رتا دہ ئہی ہ ،جس قدر
اہل جماعت یک ن عداد رتادہ ہویگ اہلل ےک پدتک وہ ئمار اننی ہی ن رسیدتدہ ہویگ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
"صىل بِنَا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوما
َ
َ
ُّ
الصبح ،فقال :أشاهد فالن ،قالوا :ال ،قال :أشاهد
َ
فالن ،قالوا :ال" واملراد بفالن وفالن :نفر من
َ
املنافقني كما يف رواية ادلارِم ،فقالوا( :الَ ،نلفر من
َ َ
املنافقني لم يشهدوا الصالة)" .قال :إن هاتني
َْ
َّ
الصالتني أثقل الصلوات ىلع املنافقني" واملراد
بالصالتني هنا :صالة العشاء والفجر كما يف حديث

أيب هريرة -ريض اهلل عنه -يف الصحيحني( :أثقل
الصالة ىلع املنافقني :صالة العشاء ،وصالة الفجر).

واألصل أن مجيع الصلوات املكتوبة ثقيلة ىلع
الص َالة قَ ُ
اموا إ َىل َّ
(وإ َذا قَ ُ
َ
اموا
ِ
ِ
املنافقني ،قال تعاىلِ :
ُ َ
ك َساىل) اآلية[النساء .]142 :ولكن صالة العشاء
والفجر أشدهما ثقال؛ وذلك ألن صالة العشاء

 .476جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ہمی اتک دن فج رپھائ ئررھ فماتا’’ :کیا ق الن خص
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا’’ :کیا ق الن
جارص ہ؟‘‘ ،لوگون ئ کہا :ئہی ،ر
آت ضیل اہلل علیہ وشلم یک
جارص ہ؟‘‘ ،لوگون ئ کہا :ئہی ،اور ق الن ق الن ےس ر
ئ
رماد میاقفی یک جماعت ھی ،جتشا کہ دارمی یک روان ت می اس یک رصاجت ہ،
لوگون ئ کہا’’ :ئہی ،میاقفی می ےس کچرھ لوگون ےک لی جو ئمار می جارص ئہی
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا’’ :ن دونون ئمارنں میاقفون رپ نقیہ
ئےھ‘‘۔ ر
ئمارون ےس رتادہ گڑان ہی‘‘ اور دونون ئمارون ےس ئہان رپ رماد عشاء اور فجیک ئمار
ضخ
ہ ،جتشا یک نحی یک روان ت می اس یک رصاجت ہ’’ :میاقفی رپ شت ےس

ئھاری عشاء اور فج یک ئمار ہ‘‘ ،جس ےک راوی انو ہپہ رضی اہلل عیہ ہی۔ اور
اضل نو ن ہ کہ جملہ فص ئمارنں میاقفون رپ گڑان ہی ،اہلل ن عایل کا فمان ہ:
( َواِدَا قَامُوا ا ِ َیل الص ََالہِ قَامُوا کُ َش َایل)’’اور جت ئمار کو کرھے ہوئ ہی نو پی کاہیل یک
جال ت می کرھے ہوئ ہی۔‘‘ [التشاء .]1٤2 :مگڑ عشاء و فج یک ئمار گڑان
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َ ٍّ َ
تكون يف وقت َّ
الراحة واتلهيئة للنوم بعد كد وتعب

يف ذلك ايلوم ،وأما صالة الفجر؛ فألنها تكون يف
أذل وقت سااعت انلوم؛ وهلذا جاء يف أذان ُّ
الصبح قول

(الصالة خري من ُّ
انلوم)" .ولو تعلمون ما فيهما"
ْ
يعين :من األجر والفضل املرتتب ىلع أداء صالة

العشاء والفجر مع مجاعة املسلمني يف املسجد؛ ألن
َ َ َّ
َْ
ْ
َْ ُ
المشقة" .ألتي ُت ُموه َما ولو َحبوا ىلع
األجر ىلع قد ِر
ُّ َ
الركب" أي :لقصدتم بيوت اهلل تعاىل ألداء هاتني

الصالتني مع مجاعة املسلمني ولو اكن اإلتيان إيلهما
َحبْ َوا ىلع أيديهم وركبهم ،كما حيبو َّ
الصيب ىلع يديه
وركبتيه؛ وذلك فيما لو منعهم مانع من املِش إيلها

ىلع أقدامهم وال يفرطون يف فضل اإلتيان إيلهما.
ِّ
ْ
"وإن َّ
الصف األول ىلع ِمثل صف املالئكة" الصف
األول :هو اذلي يَيل اإلمام مبارشة ،واملعىن :أن انليب
ُ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ش َّبه َّالصف األول يف قربه من
ُ
اإلمام بصف املالئكة املقربني يف قربهم من اهلل عز
وجل ،لو أنكم تعملون ما الفضل املرتتب ىلع أداء
الصالة يف َّ
الصف األول َبلادرتم وتسابقتم إىل
ْ
َّ
حتصيله من أجل الظفر باألجر ،وهو من ِجنس قوهل
صىل اهلل عليه وسلم( :-لو يعلم انلاس ما يف انلِّداءَّ
والصف األول ،ثم لم َيدوا إال أن يستهموا عليه
َ َ
الرجل مع َّ
الستهموا)" .وإن صالة َّ
الرجل أ ْزَك من
ْ
الرجل مع َّ
وح َده" أي :أن صالة َّ
الرجل ،أكرث
صالته
ََْ
ُ
َّ
أجرا من صالته وحده" .وصالته مع الرجلني أزَك من
صالته مع ُّ
الرجل" يعين :لو اكنوا ثالثة فهو أفضل من
العدد" .وما َكرث فهو َ
أح ُّ
صالة الرجلني؛ لكرثة َ
ب إىل
اهلل تعاىل" يعين :ولكما كرث اجلمع فهو أفضل عند اهلل

وأحب إيله .وهذا يدل ىلع فضل اجلماعة؛ ألن صالة
الرجل مع َّ
َّ
الرجل أزىك من صالته وحده ،وصالته مع
الرجلني أزىك من صالته مع الواحد ،ولكما اكن أكرث

فهو أحب إىل اهلل عز وجل.

ہوئ ےک اعتیار ےس ان رپ رتادہ ئھاری ہی اور وہ اس لی کہ عشاء یک ئمار آرام
ےک وق ت می رپھی جائ ہ اور وہ وق ت دن ئرھ ےک ن کان اور مخیت ےک ن عد تتید یک
نیاری کا ہو تا ہ اور رہی تات ئمار ِفج یک نو وہ وق ت انہائ رپ لطف تتید کا وق ت ہو تا
ہ اور اشی لی صچ یک ادان می‘‘الص الہ جی مں الیُوم’’ (نعنی ئمار تتید ےس ئہی ہ)
کہی کا جکم ہوا۔ ’’اور اگڑ ئم کو ان دونون یک قصلیت کا علم ہو تا’’ نعنی عشاء اور فج یک
ئمارمسحدمی مشلمانون یکجماعتےک شائھ رپ ھی رپ کیاقصیلت ہاوراس رپ کتیااجڑ
ملیا ہ،اس لی کہ اجڑ نفدر م شقت ملیا ہ۔ ’’نو ئم ان می رصور آئ رجاہ ئم کو
گ
ھتیون ےک تل جرل کڑآتا رپ تا‘‘ نعنی ئم رصور آئ مشلمانون یک جماعت ےک شائھ
گ
ڑج ئم کو ا نی دونون اہئھ اور ھتیون ےک
ان دونون ئمارون کو ادا کڑئ ےک لی اگ ر
گ
تل جرل کڑ آتا رپ تا ،جتشا کہ بحرہ ا نی دونون اہئھ اور ھتیون ےک تل جرلیا ہ اور ن اس
صورت می جیکہ ائہی کوئ رو کی وایل جری ائہی ان ےک ن ریون رپ اس تک جرل کڑ
جائ ےس روےک اس ےک تاوجود ن اس تک جائ می کوئ کو تاہی ئہی پ نی۔
’’اور ئرہیل صف فشتون یک صف یک مانید ہ‘‘ ئرہیل صف وہ صف ہ جو امام ےس ت ال
قصل میل ہوئ ہ اور معنی ن ہ کہ ننی ضیل اہلل علیہ وشلم ئ ئرہیل صف کو امام

ےستالکل فن ت ہوئ یک وج ےس مفت فشتون ےک صف ےک مشان فار دتا
نعنی ان ےک اہلل رعوجل ےس فن ت پ ہوئ می۔ اگڑ ئم کو علم ہو تا کہ ئرہیل صف می
ئمارادا کڑئ رپکیااجڑونوات اور قصیلتجاضل ہوئہنوئمرصورجلدیآئ اور

اتک دوشے ےس شتقت کڑئ تاکہ اس اجڑ کو جاضل کڑ لتی می کامیات ہو شکو
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ےک اس فمان ےک مصداق ہ کہ’’ :اگڑ لوگون کو نریہ
اور ن ر
جرل جائ کہ ادان کہی اور ئرہیل صف می ئمار رپ ھی کا کیا اجڑونوات اور قصیلت ہ
ئررھ وہ اس رپ فعہ اتداری کڑئ ےک ع الوہ کوئ رجارہ کار ن ترا تی نو وہ رصور اس رپ فعہ
ش
ش
اتداری کڑنں ےگ۔‘‘ ’’اور اتک خص کا دوشے خص ےک شائھ مل کڑ جماعت
ش
ےس ئمار رپھیا اس ےک نہا ئمار رپ ھی ےس رتادہ ئہی ہ‘‘ نعنی اتک خص ےک
ش
دوشے خص ےک شائھ مل کڑ جماعت ےس ئمار رپ ھی می اس ےک نہا ئ مار رپ ھی
ش
ش
ےک تالمفاتل اجڑ ونوات رتادہ ہ۔ ’’اور اتک خص کا دو خصون ےک شائھ مل کڑ
ش
جماعت ےس ئمار رپھیا اتک خص ےک شائھ ئمار رپ ھی ےس رتا دہ ئہی ہ‘‘ نعنی
کی ِ
ت ن عداد یک وج ےساگڑ وہ تی ہی نو دو آدمی ےک تالمفاتل ان یک ئمار اقصل ہ۔
’’جس قدر اہل جماعت یک ن عداد رتادہ ہویگ اہلل ےک پدتک وہ ئمار اننی ہی ن رسیدتدہ
مچ
ہویگ۔‘‘ نعنی جس قدر مع رتادہ ہوگا انیا ہی وہ اہلل ےک پدتک رتادہ مخیوت اور رتادہ
ن رسیدتدہ ہوگا ،اور ن جری جماعت یک قصیلت رپ دالل ت کڑئ ہاس لی کہ آدمی یک ئمار
ش
ش
دوشے خص ےک شائھ مل کڑ اس ےک نہا ئمار رپ ھی ےس ئہی ہ اور اتک خص
ش
ش
کا دو خصون ےک شائھ مل کڑ جماعت ےس ئمار رپھیا اتک خص ےک شائھ ئمار رپ ھی
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نن ہ
ج تن ہ
عایل کو رتا دہ مخیوت
ےس رتا دہ ئہی ہاور ن عداد ی ی رتادہ ہویگ ا ی ی وہ اہلل ن ٰ
ہویگ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وادلارِم وأمحد.
َُ
اتلخريج :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
ارض.
• أشاهد  :أح ِ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ايلدين ُّ
• َحبوا  :مشيا ىلع َّ
والركبتني؛ كحبو الص ِيب.
َ ْ
• ْ
البتَ َد ْر ُت ُم ُ
لسارعتم إيله.
وه :
ََْ
• أزَك  :أطيب وأكرث أجرا.

فوائد احلديث:

َ
 .1جواز تفقد إمام املسجد أحوال املأمومني ،والسؤال عمن اغب منهم.
 .2أن ُمالزمة صالة اجلماعة ،والسيما صالة العشاء والفجر من عالمات اإليمان.
انلفس ُ
والم َصابرة ىلع َّ
ِ .3ع َظم أجر صاليت ال ِعشاء والفجر؛ ملا يف اإلتيان إيلهما من جماهدة َّ
الطاعة ،فاكن أجرهما أعظم من غريهما.

 .4أن صالة اجلماعة تنعقد باثنني فما فوق ،وقد روى ابن ماجه من حديث أيب موىس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
(اثنان فما فوق مجاعة).
َّ
 .5بيان مزيد فضل َّ
الصف األول ،والرتغيب يف املبادرة إيله ،وجاء يف فضله أيضا( :لو يعلم انلاس ما يف انلِّداء والصف األول ،ثم لم َيدوا إال أن
ي َ ْستَهموا عليه ْ
الستَ َهموا عليه).
ِ
 .6فضل كرثة اجلماعة ،فإنه لكما كرث اجلمع اكن األجر أكرث.
 .7فيه ديلل ىلع أنه ال ينبيغ كرثة املساجد يف األحياء؛ ألن هذا يؤدي إىل تفرق اجلماعة.

 .8إثبات صفة املحبة هلل تعاىل إثباتا حقيقيا يليق جبالهل وعظمته.
ُّ
 .9أن األعمال الصاحلة بعضها أزىك من بعض وأفضل ،وهذا راجع إىل ما تتصف به العبادة من اتباع للسنة ،وحتقيق هلا ,وملا حتققه العبادة نفسها
من املقاصد واألرسار واحلكم ،اليت رشعها اهلل تعاىل من أجلها.
َّ
 .10أن مرشوعية اجلماعة خاصة ِّ
بالرجال دون النساء؛ لقوهل( :صالة الرجل).
َ ُّ
َ ُّ
 .11فيه إثبات وقوف املالئكة عند اهلل عز وجل صفوفا ،ويف احلديث( :أال تصفون كما ت ُصف املالئكة عند َر ِّبهم).
َّ
 .12فيه إثبات لوجود املنافقني يف َز َمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه اعملهم بالظاهر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .السنن الكربى،
تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ادلارِم ،تأيلف :عبد اهلل بن
عبد الرمحن بن الفضل ادلارِم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .مشاكة
املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .رشح الطييب
ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة
املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة:
األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون
تاريخ .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .رشح سنن أيب
داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)11306( :
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َّ َّ ُ ْ ُ
َّ َ َ ُ
الريان ،يدخل منه
إن يف اجلنة بابا يقال هل:
َ
َّ ُ َ
ٌ
الصائ يمون يوم القيامة ،ال يدخل منه أحد
َُ
َّ
َغ ُ
ريهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون ال
َُُْ
َ ُ ُ ْ َ
ريهم ،فإذا دخلوا أغليق فلم
يدخل منه أحد غ
َ
يدخل منه أحد

 .477احلديث:

جیت می اتکدروارہہ جش رتان کہا جا تاہ۔رور ِقیامت اسےسرصف
رورےدارداجل ہونےگ۔انےک سوا اسےسکوئ اورداجل ئہی ہو گا۔ کہا
جائ گا:رورہدار کہان ہی؟ نووہ کرھے ہونےگ(اوراسےسداجل ہو

**

جا تیےگ) ،انےکعالوہ اسےس کوئ اورداجل ئہی ہوگا۔ جتوہداجل ہو
جا تیےگ نو اےس نید کڑدتا جائ گا۔ جریابحرہ کوئ اور اسےسداجل ئہی ہوگا

 .477جدنت:

شہل نں شعد رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ ئ فماتا’’ :جیت می اتک
دروارہ ہ جش رتان کہا جا تا ہ۔ رور ِقیامت اس ےس رصف رورے دار داجل

عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -قال«« :إن يف اجلنة بابا يقال هل:
َّ ُ
الر َّيان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،ال يدخل

ہون ےگ۔ ان ےک سوا اس ےس کوئ اور داجل ئہی ہو گا۔ کہا جائ گا :رورہ دار
کہان ہی؟ نو وہ کرھے ہون ےگ (اور اس ےس داجل ہو جا تی ےگ) ،ان ےک ع الوہ

منه أحد غريهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون ال

يدخل منه أحد غريهم ،فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل
اسےس کوئ اور داجلئہی ہوگا۔جتوہداجل ہوجا تی ےگنو اےسنید کڑدتاجائ
منه أحد»
گا۔ جریابحرہ کوئ اور اس ےس داجل ئہی ہوگا۔‘‘
ض
درجة احلديث :صحيح
جدن ت کا درج :خنچ
**

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن يف اجل َ َّنة بابا يقال هل َّ
الر َّيان ،خاص
ً
بالصائمني ،ال يدخله أحد غريهم ،فمن اكن حمافظا
َْ
َ
ىلع الصوم ف ْر ِضه ونفله ،تناديه املالئكة يوم القيامة
ُ
لدلخول من ذلك ابلاب ،فإذا دخلوا أغلق فال يَدخل
ٌ
منه أحد.

**

اجمایل معنی:

جدن ت کا مقہوم :جیت می اتک دروارہ ہ جش رتان کہا جا تا ہ۔ ن رورے
دارون ےک لی جاص ہ ،اس ےس ان ےک ع الوہ کوئ اور داجل ئہی ہوگا۔ جریابحرہ
ش
جو خص فص رورے اور نفیل رورے یک ترانیدی کڑئ واال ہوگا ،اےس رور قیامت
ف سی اس دروارے ےس داجل ہوئ ےک لی ت ال تی ےگ۔ جت وہ داجل ہو
جا تی ےگ نو اےس نید کڑ دتا جائ گا۔ جریابحرہ کوئ اور اس ےس داجل ئہی ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الريان  :اسم باب من أبواب اجلنة ،خيتص بدخول الصائمني.

فوائد احلديث:
 .1فضل صيام اتلطوع.
 .2بيان فضل الصائمني وتفضيلهم ىلع سائر اخللق.
 .3أفرد اهلل للصائمني بابا من أبواب اجلنة اثلمانية ،إذا دخلوه أغلق.
الر َّيان لم يظمأ ً
 .4من دخل من باب َّ
أبدا.
 .5بيان أن للجنة أبوابًا تقوم عليها املالئكة.
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املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة
األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)3738( :
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م
ئ
ع
رسول اہللﷺ نشا اوقات اتک مل کو رجا ہی ہوئ ھی اےس خص اسدر
ع
ےسپکفماد نی ئےھ کہ لوگونےک مل کڑئیکوجےس کہیوہ ان رپ

إن اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -لدع
العمل ،وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به
انلاس ،فيفرض عليهم

 .478احلديث:

فصن ہو جائ۔

**

ْ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :إن اكن رسول
ََ َ ُ
ع العمل ،وهو ُحي ُّ
ب
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلد
ِ
َ
َ
َ ْ
ََُْ َ
أن يعمل به خشيَة أن يعمل به انلاس ،فيفرض
عليهم ،وما َس َّبح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ُّ ِّ َ ُ
ُّ
ُسبْ َ
أل َسبِّ ُ
ح َها».
حة الضىح قط وإين

عانش رضی اہلل عہا نیان کڑئ ہی کہ رسول اہلل ﷺ کسی کام کو رجھور د نی ،جاالن کہ
ئ
آت
آت ﷺ کو اس کا کڑتا ن رسید ہو تا ،اس جیال ےس کہ دوشے لوگ ھی اس رپ ( ر
ر
ع
کو دنکھ کڑ ) مل شوع کڑ دنں اور اس رطج وہ کام ان رپ فص ہوجائ۔ رسول اہلل
ک
ضیل اہلل علیہ وشلم ئ رجاشت یک ئمار ھی ئہی رپھی ،لیک می رپھنی ہون۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن يرتك العمل وهو حيب أن يفعله،
ئلال يعمل به انلاس ،فيفرض عليهم ،فيشق عليهم

أو يعجزوا عنه؛ ثم تذكر -ريض اهلل عنها -أن انليب
ُّ
صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يصيل صالة الضىح,انليف ىلع ُ
ومحل العلماء هذا َّ
الم َداومة ،أي أنه -صىل
اهلل عليه وسلم :-اكن يصليها يف بعض األوقات,

لفضلها ويرتكها يف بعض األوقات ،خشية أن تفرض
َّ
ىلع أمته ،كما ذكرت -ريض اهلل عنها -يف بداية

 .478جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ک
آت
عانش رضی اہلل عہا دکڑ کڑئ ہی کہ ننی ﷺ سی کام کو پک فما د نی ،جاالن کہ ر
ﷺ کو اس کا کڑتا ن رسید ہو تا؛ تا کہ کہی لوگ اس رپ عمل ن شوع کڑ دنں ،نون وہ ان

رپ فص ہو جائ ،ئررھ اس یک وج ےس وہ م شقت می متی ال ہون اور اس کو ابحام ن
دے شکی۔ ئررھ عانش رضی اہلل عہا نیان کڑئ ہی کہ ننی ﷺ رجاشت یک ئمار ئہی
م
رپھا کڑئ ئےھ۔ علما ئ اس نقی کو مداومت رپ چمول کیا ہ۔ نعنی ننی ﷺ اس
ک
ک
یک قصیلت یک وج ےس ھی اےس رپھا کڑئ ئےھ اور ھی اس اتد نش یک بخت رجھور دتا

آت ﷺ یک امت رپ فص ن ہوجائ ،جتشا کہ جدن ت یک انیدا
کڑئ ئےھ کہ کہی ن ر
می عانش رضی اہلل عہا ئ نیان کیا ہ۔

احلديث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة الضىح
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ َ ُ
• يلَدع العمل  :يلرتك العمل.
ْ
ُ
ُ
َ َ ّ ْ َ ْ َ ّ َ َ ْ َ ُ ِ َّ ْ
• ُسبْ َ
حة ُّ :
َََْ ُُ
وب}[،ق.]39 :
السبحة :أي الصالة ،والصالة تسىم تسبيحا ،قال تعاىل { :وسبح ِحبم ِد ربك قبل طل
وع الشم ِس وقبل الغر ِ

فوائد احلديث:
 .1استحباب صالة الضىح واملداومة عليها مطلقا.
ُ
َ
َ
َّ
 .2بيان كمال شفقته -صىل اهلل عليه وسلم -ورأفته بأمته ،فإنه خيىش أن تفرض عليهم األحاكم ويعجزوا عن القيام بها.
 .3حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع املحافظة ىلع نوافل الطااعت.
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 .4أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ وجه ذلك أن خشيته ديلل ىلع عدم علمه بما سيكون.
ُ ِّ
 .5أنه إذا تعارضت املصالح قدم أهمها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف:
حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن
إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن حممد املرصي,
انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة1323 ،ه.

الرقم املوحد)11282( :
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رمد کا ترائ (منی) گارھا شقید ہو تاہ اور عورتکا ترائ نریال اور ررد ہو تاہ ،ان
ئ
دونون میےس جو ھی عالت ہوجائ تا شتقتےل جائ نو اشیےس( ب رےحیک)

إن ماء الرجل غليظ أبيض ،وماء املرأة رقيق
أصفر ،فمن أيهما عًل ،أو سبق ،يكون منه
الشبه

 .479احلديث:

َ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن أم ُسليم
َّ َ
َّ
َ
حدثت أنها سألت ن ِيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
عن املرأة تَرى يف َمنَا ِمها ما يَرى َّ
الرجل ،فقال رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا َرأت ذلك املرأة
َ
َْ َْ
َْ ْ
حيَيْ ُ
ت من ذلك،
فلتَغت ِسل» فقالت أم ُسليْم :واست
َ
قالت :وهل يَكون هذا؟ فقال ن ِيب اهلل -صىل اهلل
َّ
َّ
عليه وسلم« :-نعم ،فمن أين يَ ُ
كون الشبَه؟ إن ماء
ِ
أبيَض ،وماء املرأة رقيق ْ
الر ُجل َغليظ ْ
أص َفرَ ،فمنْ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ
كون ِمنه الشبَ ُه».
أيِّ ِه َما َعال ،أو سبق ،ي

مشائہت ہوئہ۔

**

ش
جرصت انس نں مالک رضی اہلل عیہ فمائ ہی کہ ام لنم رضی اہلل عہا ئ (
ائھی) نیاتا کہ ائھون ئ ننی اکڑمﷺ ےس انسی عورت ےک تارے می نروجرھا جو
نک
تتید می وہی جری د ھنی ہ جو رمد دنکھیا ہ نو رسول اہلل ﷺ ئ فماتا’’:جت
ش
عورت ن جری د ینکےھ نو عشل کڑے ۔ ‘‘جرصت ام لنم ئ فماتا:می اس تات رپ
ئ
آت نولی :کیا انشا ھی ہو تا ہ؟ ننی اکڑم ﷺ ئ فماتا:
شما گنی۔(ئررھ) ر
’’اہن( ،ورن) ئررھ مشائہت کتش ن ریدا ہوئ ہ؟ رمد کا ترائ (منی) گارھا شقید ہو تا ہ
ئ
اور عورت کا ترائ نری ال اور ررد ہو تا ہ  ،ان دونون می ےس جو ھی عال ت ہوجائ تا
شتقت ےل جائ نو اشی ےس ( ب رےح یک) مشائہت ہوئ ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ ُ َ
خيرب أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن أ ِّم ِه أ ِّم ُسليم
َّ
َ
ريض اهلل عنها -أنها سألت ن ِيب اهلل -صىل اهلل عليهوسلم -عن املرأة تَرى يف َمنَا ِمها ما يَرى َّ
الرجل" بمعىن
تَرى املرأة يف منامها ما يراه َّ
اجلماع.
الر ُجل من
ِ ََ
فأجابها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا رأت
َْ َْ
ذلك املرأة فلتَغت ِسل» يعين :إذا رأت املرأة يف منامها
ما يراه َّ
الرجل ،فلتغتسل ،واملراد به :إذا أنزلت املاء
كما يف ابلخاري" ،قال :نعم إذا رأت املاء" أيَ :
المين،
تراه بعد االستيقاظ ،أما إذا رأت احتالما يف انلوم ولم
ُ
َ
تر َم ِن ًّيا ،فال غ ْسل عليها؛ ألن احلكم ُمعلق

باإلنزال ،وهلذا ملا سئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ َ
ْ ُ
عن َّ
الر ُجل ََيد َ
ابللل وال يَذكر اح ِتالما ،قال:
َ
َْ
َّ ُ َ
َيد
"يغتسل" وعن الرجل يرى أن قد احتلم ،وال ِ
ُ
َ
ابللل ،فقال :ال غ ْسل عليه .فقالت أم ُسليم :املرأة
َّ
َ
ترى ذلك عليها الغسل؟ قال :نعم ،إنما النساء شقائق
َ
الرجال" رواه أمحد وأبو داود .فلما سمعت أم ُسليْم
اإلجابة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

 .479جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
جرصت انس نں مالک رضی اہلل عیہ فمائ ہی کہ ام لنم رضی اہلل عہا ئ ننی
کڑئمﷺ ےس اس عورت ےک تارے می سوال کیا جو تتید می وہ کچرھ د ینکےھ جو رمد
دنکھیا ہ (نو اس کا کیا جکم ہ؟) نعنی جتش جوات می رمد جماع کا میظ دنکھیا ہ
ئ
اشی رطج عورت ھی اگڑ د ینکےھ نو؟ رسول اہلل ﷺ ئ جوات دتا« :ادا َر َٔات دلک
ق َ ْلی َع ِ
الرمأہ ْتَشل»نعنی جت عورت وہ کچرھ د ینکےھ جو رمد دنکھیا ہ نو عشل کڑے۔ اس
ض
ےس رماد ن ہ کہ اگڑ اس کو اپال ہو جائ جتشا کہ خنچ بحاری می ہ :فماتا:
"قال :ن عم ادا رأت الماء" اہن اگڑ وہ ترائ د ینکےھ ۔نعنی تتید ےس نیداری رپ اگڑ منی
د ینکےھ۔ اگڑ تتیدمی اجی المد ینکےھ لیکمنی جارج ن ہونواس رپعشل ئہی کیون کہ ن جکم
ش
اپال ےک شائھ معلق ہ۔ اشی لی رسول اہللﷺ ےس ا نش خص ےکتارے
می سوال کیا گیا جو پی د ینکےھ لیک اس کو اجی الم تاد ن ہو نو فماتا:وہ عشل کڑے۔

ش
اورانشا خص جو اجی الم د ینکےھ لیک پی ن د ینکےھ نو اس ےک تارے می فماتا کہ اس رپ
ش
ئ
عشل ئہی۔ ام لنم رضی اہلل عہا ئ کہا کہ اگڑ عورت ھی ن د ینکےھ نو اس رپ عشل
ہ؟ فماتا ’’:اہن۔ ئ شک عور تی اضل جلقت وظتیعت می رمدون یک ہم میل
ش
ہی۔‘‘ اس کو اجدم و انو دا ٔود ئ روان ت کیا ہ۔ ام لنم رضی اہلل عہا ئ جت
رسول اہلل ﷺ ےس اس رطج جوات سیا نو اس ےس پی شم مخسوس یک اور کہی
ئ
لگی " :وہل نَکون ہدا؟ " (کیا ا نش ھی ہو تا ہ؟) نعنی کیا ن ممک ہ کہ جتش رمد کو
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ْ ْ
استَحيَت من ذلك ،وقالت" :وهل يَكون هذا؟" .أي:
َ
هل يمكن أن حتتلم املرأة وتزنل ،كما هو احلال يف
َ
َّ
الرجل؟ فقال ن ِيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-نعم":
أي :حيصل من املرأة احتالم وإنزال ،كما هو حيصل
من َّ
الرجل وال فرق .ثم قال هلا معلال ذلك" :ف ِمن أين
َ
َّ
يُكون الشبَه؟" ويف رواية أخرى يف الصحيحني" :ف ِبم
ُ
َ
ي َ ْشب ُهها ُ
ودلها" أي :فمن أين يكون شبَه الودل بأمه،
ِ
ُ
َ َّ
َ
ًّ
إذا لم تزنل م ِنيا؟! ثم بني هلا انليب -صىل اهلل عليه
َ
َ َ
َّ ُ
وصفة َم ِين املرأة بقوهل" :إن
وسلمِ -صفة م ِين الرجل ِ
ْ َ
الر ُجل َغليظ ْ
ماء َّ
أصفر"
أبيَض ،وماء املرأة ر ِقيق
ِ
وهذا الوصف باعتبار الغالب وحال السالمة؛ ألن
ُْ
َمين َّ
الر ُجل قد يَصري رقيقا بسبب املرض ،وحم َم ًّرا
ِ
ُ
َْ
َ
َ
َ
اجلماع ،وقد يبيض م ِين املرأة لقوتها .وقد
بكرثة ِ
َ
َ
لمين َّ
الرجل عالمات
ذكر العلماء -رمحهم اهلل -أن ِ
ََْ
أخرى يُعرف بها ،ويه :تدفقه عند خروجه دفقة بعد
َْ
دفقة ،وقد أشار القرآن إىل ذلك ،قال -تعاىل( :-من
ماء دافق) ،ويكون خروجه بشهوة وتذلذ ،وإذا خرج
ْ
استَ ْع َق َ
ب خروجه فُتورا وراحئة كراحئة طلع َّ
انلخل،
الطلع قريبة من راحئة َ
وراحئة َّ
العجني .وأما َم ِين املرأة
فقالوا فيه :إن هل عالمتني يُعرف بواحدة منهما
إحداهما :أن راحئته كراحئة مين َّ
الرجل ،واثلانية:
اتلذلذ خبروجه ،وفتور شهوتها َع ِقب خروجه .وال
يشرتط يف إثبات كونه َم ِنيا اجتماع مجيع الصفات
السابقة ،بل يكيف احلكم عليه كونه منيًا من
خالل صفة واحدة ،واذا لم يوجد يشء منها لم
حيكم بكونه م ِن ًّيا ،وغلب ىلع الظن كونه ليس
َ َ
َ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ
كون ِمنه الشبَ ُه" وىف
م ِن ّيًا" .ف ِم ْن أيِّ ِه َما َعال ،أو سبق ،ي
ََ
الرواية األخرى" :غلب" أي من ماء الرجل أو ماء
ََ
َ
املرأة؛ فمن غلب ماؤه ماء اآلخر؛ بسبب الكرثة
َّ
والقوة اكن الشبَه هل ،أو َسبَق أحدهما اآلخر يف
َ
َّ
اإلنزال اكن الشبَه هل .وقال بعض العلماء :إن َعال
َّ
بمعىن َس َبق ،فإن َس َبق ماء َّ
الرجل اكن الشبَه هل وإن
َّ
الشبَه هل .وذلك أن مين َّ
الرجل
َسبَق ماء املرأة اكن
ومين املرأة َيتمعان يف الرحم ،فاملرأة تُزنل َّ
والرجل
ِ
َ
يُزنل وَيتمع ماؤهما ،ومن اجتماعهما خيلق اجلنني؛

ئ
اجی الم ہو تا ہ و نش ہی عورت کو ھی اجی الم ہو تا ہ؟ ننی کڑئم ﷺ ئ فماتا:
ئ
"ن عم" (اہن) نعنی عورت کو ھی اجی الم اور اپال و نش ہی ہو تا ہ جتش رمد کو ہو تا
ِ
آت ﷺ ئ اس یک نوحہہ نیان یک کہ" :فمں
ہ ،اس می کوئ فق ئہی۔ ئررھ ر
ضخ
أنں نُکون السَیَہ؟" (ئررھ ن مشائہت کتش ن ریدا ہوئ ہ؟) نحی یک اتک اور روان ت
م
َق ن
ولداہ"(نو ب رےح یک مشائہت ئررھ کتش ہوئ ہ) نعنی بحرہ مان ےک
ی ہِ " :م َسْن ُِہہا ُ
مشان کتش ہو تا ہ اگڑ اس یک منی جارج ئہی ہوئ ؟ ئررھ ننی کڑئمﷺ ئ رمد اور
عورت یک منی یک صقت نیان کڑئ ہوئ فماتا " :ان ماء ال َڑجُل عَلیِط أ ْن َص ،وماء
ِ
الرمأہ رقیق أص َْف" (رمد کا ترائ (منی) گارھا شقید ہو تا ہ اورعورت کا ترائ نری ال اور ررد
ہو تا ہ) ن وصف اعتیار عال ت ےک لحاظ ےس ہ تا ئررھ اس یک اضل جال ت ےک
اعتیار ےس۔ کیون کہ نشااوقات آدمی یک منی بماری یک وج ےس نرییل ہو جائ ہ اور
کی ِ
ت جماع یک وج ےس شج اور عورت یک ظاقت یک وج ےس منی شقید ہو جائ
ئ
ہ۔ علمائ کڑام ئ رمد یک منی کوئرہحرا نی یک دنگڑ ع الما تی ھی نیان یکہی جتشا کہ
ئ
ئ اجرھال تراتا جا تا ہ اور فآن کڑئم ئ ھی
اس ےک جڑوج ےک وق ت اجرھال ر
عایلہ(:مںماءداقق)(اجھلیترائ ےس) ن
اشیرطفاشارہکیاہ۔فمانتاری ن ٰ
ئ
شہوت اور لدت ےک شائھ جارج ہو تاہ اور جت ن جارج ہو تا ہ نو جوس ھی حم
ک
ہو جا تا ہ اور اس یک نو ھخور ےک گودے یک رطج ہوئ ہ۔ جت کہ عورت یک منی
ےک تارے می کہی ہی کہ اس می دو جاضتیی ترائ جائ ہی۔ ان می ےس کسی اتک
ئ
ےکدر نےعئ رہحرانشکیہی۔ انمی ےساتک نہ کہاس یکنو ھی آدمی یکمنی یکنو
یک رطج ہوئ ہ اور دوشی اس ےک جارج ہوئ ےس لدت مخسوس ہوئ ہ اور
ئ
جڑوج ےک ن عد شہوت ھی حم ہوجائ ہ۔ منی ےک نوت ےک لی شانفہ ئمام
شوظ کا اکھا ہوتا رصوری ئہی تلکہ اس ےک لی انیا ہی کاف کہ کسی اتک ع المت ےس
اس ےک منی ہوئ کا جکم تانت ہو جائ۔ اور اگڑ ان ع المات می ےسکوئ ع المت
ئ
موجود ن ہو نو اس کا جکم منی کا ئہی ہوگا اور طں عال ت ھی ئہی ہ کہ وہ منی ئہی ہو
یگ۔ ان می ےس کوئ اتک تلید ہوجائ تا شتقت ےلجائ نو اس ےس مشائہت ن ریدا
ہوئ ہ۔ اتک دوشی روان ت می ہ":علَت" (عال ت آجائ) نعنی رمد تا
عورت ےک ترائ می ےس کسی یک منی کا عال ت آتا۔ جس یک منی دوشے رپ رتادئ تا
ئ
ظاق ت ےک اعتیار ےس عال ت ہو جائ نو مشائہت ھی اشی ےس ہویگ۔ تا ان دونون
می ےس جو اپال می شتقت ےل گیا اس ےس مشائہت ہو یگ۔ نعص علماءئ ن کہا :
ئ
’ع ال ‘ معنی ’شتق ‘ہ ۔اگڑ رمد یک منی شتقت ےل جائ نو بحرہ رمد ےک مشان ہو گا اور
اگڑ عورت یک منی عال ت ہو جائ نو اس ےک مشان ہو گا کیون کہ رمد اورعورت
ئ
دونون کا ترائ رجم می اکھا ہوجا تا ہ۔ عورت کو اپال ہو تا ہ اور رمد کو ھی اپال
ج
ہو تاہاوراندونونکاترائ مع ہو تاہاور ان ےکاحماعےس بحرہن ریدا ہو تاہ۔
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ُ
وهلذا قال -تعاىل( :-إنا خلقنا اإلنسان من نطفة
ُ
ْ َ
أمشاج) [اإلنسان  ]2 ، 1أي خمتلط من ماء الرجل
وماء املرأة.

ش
عایل کا فمان ہ( :ا تا جلقیا االنشان مں نُطفہ أمْ َشاج) [االنشان ، 1
ا ی لی اہلل ن ٰ
( ]2ئ شک ہم ئ انشان کو مِےل جُےل نطفہ ےس ن ریدا کیا )نعنی رمد اورعورت ےک
اجی الظ واےل ترائ (منی) ےس۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َّ
َ
• الشبَه  :وهو ال ِمثل واملشابهة.
• َغليظ  :خالف َّ
الرقيق ،وهو :اثلَّخني اجلَامد.
ِ

فوائد احلديث:
 .1سؤال أهل العلم؛ فإن أم سليم -ريض اهلل عنها -سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن هذه املسألة العظيمة اليت تنتفع بها نِساء املسلمني
فاكنت سبب خري.

 .2أنه ال َيوز أن يمتنع اإلنسان من السؤال يف أمور دينه حياء.
ُ
المنَام اكلرجل ،وأنَّها إذا احتلَ َم ْ
َ
َ
 .3وقوع االحتالم من املرأة يف َ
ت وأنزلت ،وجب عليها الغسل َّ
اكلرجل.
ْ َ
كناية موضع اللفظ اذلي ي ُ ْستَحيا منه يف العادة؛ ألنها قالت -ريض اهلل عنها" :-ترى يف منامها ،"..فاجتَنبت اللفظ اذلي ي ُ ْستَحيا منه،
 .4استعمال ال ِ
ُْ
َ
وأتت بلفظ جم َمل يدل عليه.
َ
َْ َْ
 .5ال َيب االغتسال إال بزنول َ
المين؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا َرأت ذلك املرأة فلتَغت ِسل" ،واملراد به :إذا أنزلت ،فإن انتقل عن موضعه
َّ
ُ
ُ
ولم خيرج لم َيب الغسل؛ ألن احلكم ُمعلق ِخب ُروجه.
َ
َّ
َْ َْ
 .6أنه ال َيب الغسل مع الشك؛ لقوهل" :إذا َرأت ذلك املرأة فلتَغت ِسل" ،فإن حصل الشك ،فاألصل عدمه.
ََ
َّ
َّ َ
ُ
(ذكرا أو أنَث) ِّ
َّ
َّ
ً
اجلنسية ،فأي املاءين غلب اكن هل الشبَه.
العملية
بأمه يكون بسبب مائها ،اذلي يلتيق بماء الرجل أثناء
 .7أن شبَه الودل
َّ
َّ
 .8احلديث من األدلة ىلع ثبوت الن َسب بالشبَه.

َ
 .9ينبيغ تعداد األدلة وتنويعها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :نعم) وهذا ديلل رشيع ،وأضاف إىل هذا ادليلل ديلال ِح ِّسيا ،وهو قوهل:
َّ
(فمن أين يكون الشبَه؟).
 .10احلديث من األدلة ىلع إجابة السائل بأكرث َّ
وصف هلا حال َ
مما سأل؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
الم ِين ،ويه لم تسأل عنه ،لكن ملا اكن
املقام يقتيض ذلك بَ َّني هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -صفته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ه.
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ش
قیامتےکدناہللےکپدتکرم نیےک لحاظےس تدپنں خصوہہوگا ،جو
ان رنی نویےسہم نسی ہو اور اسیکنوی اسےسہم نسی ہو اور ئررھوہ اسیک

إن من أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة
الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إِله ،ثم ينرش
رسها

 .480احلديث:

**

ً َّ
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواعِ « :إن
َ َ ً َ َ َ َ َّ َ
َ
ِم ْن أَ َ ِّ
رش َّ
الر ُجل
زنلة يوم ال ِقيام ِة
م
اهلل
ند
ع
اس
انل
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُْ
َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ
ُ
الم ْرأ ِة َوتف ِيض ِإيله ،ثم ينرش ِرسها».
فيض ِإىل
ي ِ

انو شعید جدری رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا:
ش
"قیامت ےک دن اہلل ےک پدتک رم نی ےک لحاظ ےس تدپنں خص وہ ہوگا ،جو ان رنی
نوی ےس ہم نسی ہو اور اس یک نوی اس ےس ہم نسی ہو اور ئررھ وہ اس یک نروسیدہ
تا تی ظاہ کڑ تا ئررھے"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أن من رش
انلاس مرتبة عند اهلل يوم القيامة املتصف بهذه

اخليانة ،وهو اذلي يعمد إىل نرش رس ابليت الزويج،
اذلي ال يطلع عليه إال الزوجان ،فيف هذا احلديث

حتريم إفشاء الرجل ما َيري بينه وبني امرأته من

أمور االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك ،وما َيري من
املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه .فأما جمرد ذكر

اجلماع ،فإن لم تكن فيه فائدة ،وال حاجة فمكروه؛
َّ
ألنه خالف املروءة ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم-
" :من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريا أو
يلصمت"  ،وإن اكن إيله حاجة ،أو ترتب عليه فائدة،
بأن ينكر عليه إعراضه عنها ،أو تديع عليه العجز

عن اجلماع ،أو حنو ذلك ،فال كراهة يف ذكره لوجود

املصلحة يف ذلك وقد دلت عليه السنة.

 .480جدنت:

نروسیدہ تا تی ظاہ کڑ تا ئررھے۔

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی کڑئم ﷺ ئ نیان فماتا کہ رورِقیامت اہلل ےک اہن رم نی ےک لحاظ ےس
ش
ش
تدپنں خص وہ ہو گا ،جو اس جیانت ےس میصف ہو گا ،نعنی وہ خص جو ا نش گرھتلو

اردواجی رار کو اقشا کڑ تا ہ ،جس ےس رصف میان نوی ہی آگاہ ہوئ ہی۔ اس
ج
جدن تمی رمد اور اس یک نویےکماتی تسیلطف اتدوری ےسمی علفہاموراور ان
یک نفاصیل اور اس دوران نوی یک رطف ےسجو تا تی تا اق عال وعیہ ہوئ ہی،
م
ائھی نیان کڑئ ےس میع کیا گیا ہ۔ جہان تک خص جماع کا ن علق ہ ،نو نیا کسی
قاتدے اور رصورت ےک نس نون ہی اس کا دکڑ کڑتا مکڑوہ ہ؛ کیون کہ ن تات
رموت ےک ج الف ہ۔ آت ﷺ کا فمان ہ" :جو شخص اہلل اور ن ِ
وم آجڑت رپ
ر
رج
رت رہ"۔ اگڑ اس ےک دکڑ کڑئ یک
ائمان رکھیا ہو ،وہ تا نو ا ھی تات کےہ تا ئررھ ج ر
رصورت ہوتا ئررھ انشا کڑئ می کوئ قاتدہ ہو ،تانں طور کہ اےس م المت کیا جا راہ ہو کہ
وہان رنی نویےسئگا تیگ پنیاہتا ئررھاسےکج الف ندعویداپ کڑدتاجائ کہ
وہ جماع کڑئ یک ض الجیت ئہی رکھیا تا انسی کسی اور رعص یک نیا رپ اس کا دکڑ کڑئ
م
می کوئ کڑاہت ئہی؛ کیون کہ ان صورنون می اس ےک دکڑ کڑئ یک صلخت ترائ جا
ئ
رہی ہ اور شتت ھی اس ےک جوار رپ دالل ت کڑئ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ َ
ُ
الم ْرأ ِة َ :يامعها.
فيض ِإىل
•ي ِ
َ ُ ُ َّ َ
• ينرش ِرسها  :يذكر للناس ما َيري بينه وبني زوجته يف خلوتها وأثناء اجلماع.
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فوائد احلديث:
 .1نرش أرسار اجلماع كبرية من كبائر اذلنوب للوعيد املذكور فيه.
 .2من حقوق الزوجني ىلع بعضهما عدم إفشاء أرسارهما.
َ
 .3من ِحك ِم هذا انليه :أن نرش مثل هذه األرسار الزوجية يؤدي إىل خراب ابليوت املطمئنة؛ ملا يرتتب عليه من تسليط الفجار ىلع العفيفات
أو ابلغايا ىلع املتقني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
 1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .املعجم األوسط للطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن
حممد  ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني ،القاهرة .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ق
کچرھ اہللےکنیدے ا نش ہی کہ اگڑوہ اہللکا تامےل کڑ سم کھا تی نو اہللانیک
ق
سم نروری کڑدنیا۔

إن من عباد اهلل من لو أقسم ىلع اهلل ألبره

 .481احلديث:

**

َ َ َ ْ َ َ
عن أنس أن ُّ
رست ث ِن َّية جارية ،فطلبوا
الر َبيِّ َع عمته ك
َْ
األرش فأبَ ْوا ،فأتوا رسول
إيلها العفو فأبوا ،فعرضوا
ََ
القصاص فأمر
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأبوا إال
ِ

ِ
ئ
انس رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ان یک ئرھو رھی ُر َن ْع ئ اتک لڑیک ےک دان ت
نور دئ ،ئررھ اس لڑیک ےس لوگون ئ معاف یک درجواشت یک لیک ائہون ئ معاف
ت رت
ئ
ےس ان کار کڑ دتا ۔ائہون ئ دن ت یک شکس یک ،ائہون ئ اےس ھی ئھکڑا دتا اور

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بالقصاص ،فقال
َُ ْ
رس ثَن َّي ُة ُّ
ك َ ُ
الر َبيِّ ِع؟ ال
أنس بن انلرض :يا رسول اهلل أت
ِ
ُ
واذلي بعثك باحلق ال تكرس ثنيتها .فقال رسول اهلل
ُ
ُ
هلل
صىل اهلل عليه وسلم« :-يا أنس ،كتاب ا ُِ َ َ
ُ
القوم ف َعف ْوا ،فقال رسول اهلل -
القصاص» .فريض

رسول کڑئم ﷺ یک جدمت می جارص ہوئ اور قصاص ےک سوا کسی دوشی جری رپ
آت ﷺ ئ قصاص کا جکم دے دتا۔ اس رپ انس نں نرص
راضی ئہی ئےھ۔جریابحرہ ر
رضی اہلل عیہ ئ رعص کیا تارسول اہلل ! کیا رنع رضی اہلل عہاےک دان ت نور دئ
قس
آت کو جق ےک شائھ میعوت کیا ہ،
جا تی ےگ؟ ئہی  ،اس دات یک م جس ئ ر

ن
ج
ت
ئہ
ات
ان ےک دان ت ی نورے جا ی ےگ! اس رپ صور ﷺ ئ فما تا  ،ا س ! کی ُ
اہلل کا جکم قصاص کا ہی ہ۔ ئررھ لڑیک واےل راضی ہو گی اور ائھون ئ معاف کڑدتا
۔ اس رپ جصور ﷺئ فماتا  ،کچرھ اہلل ےک نیدے ا نش ہی کہ اگڑ وہ اہلل کا تام ےل
کڑ قسم کھا تی نو اہلل ان یک قسم نروری کڑ ہی دنیا ہ۔

صىل اهلل عليه وسلم« :-إن من عباد اهلل من لو أقسم
ىلع اهلل ألبَ َّر ُه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
أفاد احلديث أن الربيع -ريض اهلل عنها -كرست
بعض مقدم أسنان جارية من األنصار فأراد انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يقيم عليها القصاص ،وهو

أن تكرس ثنيتها ،فقام أنس بن انلرض-وهو أخوها-
ً
ستفهما وليس منكرا حلكم اهلل ،وحلف أال
فسأل ُم
ً
تكرس ثنيتها -ريض اهلل عنها -إحسانا للظن باهلل -

تعاىل ،-فذكره انليب -عليه الصالة والسالم -بأن

قاض بالقصاص ،فلما رأى القوم ذلك
حكم اهلل ٍ
رضوا بادلية وعفوا عن القصاص ،فحينذاك أخرب -

عليه الصالة والسالم -أن من عباد اهلل من لو أقسم
يمينًا ألتمها اهلل هل ،لصالحه وثقته باهلل -تعاىل.-

 .481جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ب
ِ
اس جدن ت می ن نیاتا جا راہ ہ کہ ُر َنعْ رضی اہلل عہا ئ انصار می ےس کسی رچی ےک
ول اہلل ﷺ ئ ان رپ قصاص الگو کڑئ کا
شا می واےل کچرھ دان ت نور دئ۔ رس ُ
ئ
ارادہ فماتا اور وہ ن ئھا کہ ان ےک ھی دان ت نورے جا تی۔ نو انس نں نرص رضی اہلل
عیہ (جو کہ ان ےک ئھائ ئےھ) ئ نطور اشتقہام ن کہ اہلل ےک جکم کا ان کار کڑئ
عایل ےس جس ِ
ں طں ر کھی ہوئ ن قسم ائھائ
ہوئ ر
آت ﷺ ےس نروجرھا۔ اور اہلل ن ٰ
کہ ان (رضی اہلل عہا) ےک دان ت ئہی نورے جا تی ےگ۔ ننی کڑئم ﷺ ئ
م
ائہی نیاتا کہ اہلل کا قیصلہ قصاص ےک شائھ کمل ہو گا۔ جت لوگون ئ دنکھا کہ وہ
د ِن ت د نی ےک لی راضی ہی نو ائہون ئ قصاص معاف کڑ دتا۔ اُس وق ت رسول
ئ
ک
عایل
اہلل ﷺ ئفماتا کہاہلل ےکنیدون میےس چرھ ا نشلوگ ھیہی کہاگڑوہ اہللن ٰ
قس
عایل ان یکقسم یک درسییگاور اہلل ےس امید یک مصیوظی یک وجاسکو
رپ مائھا تی نواہلل ن ٰ
م
کمل کڑ دنیا ہ ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > األيمان
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ للبخاري.

508

ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الربيع  :تصغري ربيع ،وهو بضم الراء ،وفتح ابلاء املوحدة ،وتشديد ايلاء ،آخره عني مهملة :-بنت انلرض األنصارية اخلزرجية ،أخت أنس بن
انلرض ،وعمة أنس بن مالك خادم انليب -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنهم.-
• ثنية  :واحدة اثلنايا ،وهن أربع أسنان يف مقدم الفم :اثنتان من أىلع ،واثنتان من أسفل.
جار َية  :شابة من بنات األنصار ،وليس املراد بها األمة؛ لعدم القصاص بينهما.
• ِ
• ْ
األرش  :بفتح اهلمزة ،وسكون الراء ،آخره شني معجمة :-هو قدر ما بني قيمة املجين عليه صحيحا ،وبني قيمته وفيه اجلناية ،فيقوم كأنه عبد
سليم ،ثم يُقوم مرة أخرى وفيه اجلرح ،فما بني القيمتني ينسب إىل دية احلر؛ فيكون أرش اجلناية
• أتكرس  :اهلمزة لالستفهام ،ولم يقصد اإلنكار ،ولكن أخذه الغضب واحلمية ،أو أنه َيهل احلكم الرشيع.
ُ
ُ
القصاص  :مبتدأ وخرب؛ أي أن كتاب اهلل حيكم بالقصاص.
كتاب اهلل
•
ُ َ ِّ ُ ُ
َ
ُ
َّ
• ألبره  :الالم للتأكيد يف جواب القسم؛ أي :ال حينثه ،بل يرب قسمه ،وَييبه إىل ما أقسم عليه ،ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه ،وعلمه أنه من
مجلة عباد اهلل الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1ثبوت القصاص يف السن؛ كما قال -تعاىل{ :-والسن بالسن} [املائدة ،]45 :وال يكون القصاص إال يف العمد ،أما اخلطأ وشبه العمد فليس
فيهما إال ادلية.

 .2يكون القصاص بالسن املماثلة للسن املجين عليها.

 .3أن القصاص هو حكم اهلل -تعاىلَ ،-يب القيام به ،ما لم يعف صاحب احلق.

 .4أن لك من وجب هل القصاص يف انلفس أو دونها فعفا ىلع مال فرضوا به جاز.

 .5أن اخليار يف القصاص أو العفو أو ادلية إنما هو ملن وقعت عليه اجلناية ال ملن وقعت منه.

 .6جواز طلب العفو من املجين عليه.

 .7أن احلق لويل الصغري.
َ
 .8أن املؤمن إذا ل َّج به الغضب واحلمية ،فصدر منه ما ظاهره االعرتاض ىلع أمر اهلل وحكمه ،وهو لم يرد به اإلنكار واملعارضة ،وإنما قصد به

طلب الشفاعة وحنو ذلك فال يؤخذ بذلك؛ فإنما األعمال بانليات.
َّ
 .9يف احلديث ديلل ىلع كرامات األويلاء ،فإن أنس بن انلرض حلف أال تكرس ثنية الربيع فأبر اهلل قسمه -ريض اهلل عنه ،-وىلع اإلنسان أن
خيىش ويهاب اهلل -تعاىل ،-وال يغرت بعمله فريى نفسه مثلهم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .منحة العالم
يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيوِم -الطبعة األوىل  -1427فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين
الشافيع -دار املعرفة  -بريوت،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب-
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع
عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه 1994 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58201( :
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ُْ َُ
ہ حھ
عایل ئھنخیاہ۔ن کسییکموتو جیاتیک
إن هذه اآليات الِت ير يسلها اهلل -عز وجل :-ال ئ شکن نشانیان ی ،ی اہلل ن ٰ
ئہ ت
عایل انےکدر نےع ا نی نیدون کو درا تاہ۔
تكون ملوت أحد وال حلياته ،ولكن اهلل
وجےس یآ ی ،تلکہ اہللن ٰ
يُ ْر يسلُ َها ُخيَ ِّو ُف بها عباده ،فإذا رأيتم منها شيئا اس لی جت ئم اسرطجیککوئ جریدنک
ق
ن
ھ
ن
عایلےکدکڑ اور اسےس
اہلل
ً
ا
ور
و
و،
ٰ
ُ َ َ ْ َْ
َ َْ ُ
م
ش
ه
ار
ف
غ
ت
اس
و
ه
ئ
اع
ود
اهلل
ذكر
إىل
وا
ع
فافز
ي
ي
ي
ي
ت
ي
ا عفار ی لگ جا ٔو

 .482احلديث:

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال:
َ َ
خ َسفت الشمس ىلع زمان رسول اهلل -صىل اهلل
َ
عليه وسلم .-فقام ف ِز ًاع ،وخيىش أن تكون الساعة،
حىت أ ىت املسجد ،فقام ،فصىل بأطول قيام وسجود ،ما
رأيته يفعله يف صالته ُّ
قط ،ثم قال :إن هذه اآليات
ُ
اليت يُ ْر ِسل َها اهلل -عز وجل :-ال تكون ملوت أحد وال
ُ َُ ُ
حلياته ،ولكن اهلل يُ ْر ِسل َها خي ِّوف بها عباده ،فإذا
َ ْ
رأيتم منها شيئا فاف َز ُعوا إىل ذكر اهلل و ُد َاعئِ ِه
َ ْ َْ
ار ِه.
واس ِتغف ِ

**

انوموش ٰی اشرعی رضی اہلل عیہ ےس رموی ہ کہ اتک دق عہ رسول اہلل ﷺ ےک
رمائ می سورج گڑہں ہوا ،نو ننی ﷺ گھیا کڑ ا ئےھ ،اس در ےس کہ کہی قیامت ن

ئ
آت ﷺ ئ مسحد می آ کڑ ئہت ہی لمی قیام اور لمی شحدون ےک
قا م ہو جائ۔ ر
ک
ت ﷺ کو انسی ئمار رپ ھی ہوئ ئہی دنکھا ئھا۔
شائھ ئمار رپھی۔ می ئ ھی آ ر
ح
عایل ئھنخیا
ر
آت ﷺ ئ ئمار ےک ن عد فماتا :ئ شک ن نشانیان ہی ،ھی اہلل ن ٰ
ک
عایل ان ےک در نےع
ہ۔ ن سی یک موت و جیات یک وج ےس ئہی آ تی ،تلکہ اہلل ن ٰ
ا نی نیدون کو درا تا ہ۔ اس لی جت ئم اس رطج یک کوئ جری دنکھو ،نو قوراً اہلل
عایل ےک دکڑ اور اس ےس اشتعفار می لگ جا ٔو۔
ن ٰ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا ذهب ضوء الشمس أو يشء منه يف عهد انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قام ً
فزاع ،ألن معرفته الاكملة

بربه -تعاىل -أوجبت هل أن يصري كثري اخلوف وشديد
املراقبة؛ لضالل أكرث أهل األرض وطغيانهم أو أن

ساعة انلفخ يف الصور حرضت فدخل املسجد ،فصىل

بانلاس صالة الكسوف ،فأطال إطالة لم تعهد من
ُ
قبل إظهارا للتوبة واإلنابة ،فلما فرغ املصطىف من
مناشدته ربه ومناجاته ،توجه إىل انلاس يعظهم،

ويبني هلم أن هذه اآليات يرسلها اهلل عربة لعباده،
وتذكريا وَّتويفا ،يلبادروا إىل ادلاعء واالستغفار

واذلكر والصالة.

 .482جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ ےک عہد می جت (اتک تار) سورج یک روسنی عان ت ہوگنی تا مدھم رپ گنی ،نو
آت ا نی رت یک کامل مرعق ت یک وج ےس،
ننی ﷺ گھیا کڑ ا ئےھ؛ اس لی کہ ر
روئ رمی رپ آتاد اکی لوگون یک گم راہی اور ش کسی ےک ت رتس نظ شخت جوف ردہ راہ
کڑئ ئےھ اور درئ ئےھ کہ کہی صور می ئرھوتک مارئ یک گرھی ن آجائ۔

آت مسحد می داجل ہوئ اور لوگون ےک شائھ ئمار کسوف ادا فمائ۔ نون اور
جریابحرہ ر
ل
ک
اتان ت ےک اظہار ےک لی ئمار اس قدر منی رپھی کہ اس ےس ئہےل ھی انشا کڑئ
مص
ہوئ ئہی د ینکےھ گی ئےھ۔ ئررھ جت ننی طق ٰی ﷺ رت یک تارگاہ می فتاد اور
اس ےس میاجات ےس قارع ہوئ ،نو لوگون یکجان ت میوج ہوئ اور ائھی وعط و
ض
نصن
عایل ان نشانون کو نیدون یک عیت ،تاد داہئ
خت کڑئ ہوئ وا چ فماتا کہ اہلل ن ٰ
اور جوف دالئ ےک لی ئھنخیا ہ؛ تاکہ وہ دعا و اشتعفار اور دکڑ و ئمار یک رطف
شتقت کڑنں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• فقام  :أي إىل املسجد.
• سجوده  :سجد ،أي :هوى إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
َ
• ف ِزاع  :وجه فزعه أن تكون الساعة.والفزع يف الكم العرب ىلع وجهني :أحدهما ما تستعمله العامة ،يريدون به اذلعر .واآلخر ،االتلجاء.
• الساعة  :أن تكون الساعة حرضت واملراد بالساعة ساعة العقوبة أو ساعة انلفخ يف الصور.
• ُّ
قط  :ظرف للزمان للمايض.

• اآليات  :العالمات اليت يكون بها اتلخويف وكم من اآليات ظهرت يف هذا الزمان اكلرباكني والزالزل واألاعصري والفيضانات ولكها عقوبات
وآيات للعظة.
ُ
• يُ ْر ِسل َها اهلل  :يوجدها وعرب باإلرسال ملا يتضمنه من معىن اإلنذار.
ْ
َُ ُ
• خي ِّوف بهما عباده  :يُل ِيق اخلوف يف قلوبهم.
َ ْ
• فاف َز ُعوا  :الفزع يف الكم العرب ىلع وجهني :أحدهما ما تستعمله العامة ،يريدون به اذلعر .واآلخر ،االتلجاء ،وهو املراد هنا.
• ذكر اهلل  :ما حيصل به ذكر اهلل من صالة وغريها.
ُ
• د َاعئِ ِه  :سؤاهل الرمحة وكشف ما نزل بكم.
ْ َْ
ارهِ  :طلب مغفرة ذنوبكم أي سرتها واتلجاوز عنها.
• اس ِتغف ِ
• خسفت الشمس  :اخلسوف :ذهاب ضوء الشمس أو بعضه.

فوائد احلديث:
 .1شدة خوف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اهلل تعاىل لكمال علمه باهلل وبعظمته.
 .2مرشوعية صالة الكسوف يف املسجد واإلطالة فيها.
 .3جواز اإلخبار بما يوجب الظن من شاهد احلال؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يبني سبب خوفه.
 .4دوام املراقبة لفعل اهلل تعاىل.
 .5مرشوعية اخلطبة بعدها وبيان احلكمة من الكسوف.
 .6أن احلكمة من اآليات َّتويف انلاس ال موت أحد أو حياته.
 .7مرشوعية الفزع إىل ذكر اهلل تعاىل وداعئه واستغفاره عند رؤية الكسوف وآيات اتلخويف.
 .8اذلنوب سبب للعقوبات.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون
اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).
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َ ْ ُُ
إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا ابلَول
ْ
َ َ
وال القذر ،إنما يه يذليكر اهلل تعاىل ،وقراءة

انمسحدون می ت رتشات اور بحاشت میاشت ئہی ہی۔ن نو اہلل ن عایلےکدکڑ
اورفآن رپ ھیےک لی نیائ گنی ہی۔

القرآن

 .483احلديث:

**

ً
عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن هذه املساجد
َ َ
ال تَ ْصلُ ُح لِشء من هذا َ
ابلول وال القذر ،إنما يه
ْ
ذلكر اهلل تعاىل ،وقراءة القرآن» أو كما قال رسول اهلل
ِِ
-صىل اهلل عليه وسلم.-

انس  -رضی اہلل عیہ  -ےس روان ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :مسحد ون می
ت رتشات اور بحاشت میاشت ئہی ہی۔ ن نو اہلل ن عایل ےک دکڑ اور فآن رپ ھی ےک
لی نیائ گنی ہی۔ أو کما قال رسول اہلل -ضیل اہلل علیہ وشلم-۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث هل قصة ،أخرب عنها أنس -ريض اهلل

عنه -حيث يقول :بينما حنن يف املسجد مع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -إذ جاء أعرايب ،فقام يبول يفاملسجد ،فقال أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم :-مه مه .ويف رواية " :فزجره انلاس"  .فقال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال تَ ْزر ُم ُ
وه ،دعوه"،
ِ
فرتكوه حىت بال ،ثم إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -داعه فقال هل" :إن هذه املساجد ال تصلح
لِشء من هذا ابلول" ،فبني الرسول -صىل اهلل عليه

وسلم -أن هذه املساجد ال يصلح فيها فعل يشء من
األذى كقضاء احلاجة وال وضع القذر ،وال رفع
ِّ
الصوت فيها ،فإنما بنيت للصالة والقرآن واذلكر،
فعىل املؤمن أن حيرتم املساجد وأن يكون فيها
متأدبًا ألنها بيوت اهلل -تعاىل.-

 .483جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

رب
اس جدن ت ےک یچےھ اتک قصہ ہ جش انس  -رضی اہلل عیہ  -ئ نیان کیا ،وہ کہی
ہی کہ ’’ہملوگرسولاہللﷺےک شائھمسحدمی ئےھ۔اشیدوراناتک ارعائآتا

اور اس ئ ائھ کڑ مسحد ہی می تترشات کڑتا شوع کڑ دتا۔ رسول اہلل ﷺ ےک ضحان
ئ اےس میع کڑئ ےک لی اےس آوارنں دنں کہ :ن ،ن۔ اتک اور روان ت می
ہ کہ ائھون ئ اےس جرھکا۔ اس رپ رسول اہلل ﷺ ئ فماتا کہ :اس کا تترشات
ن روکو ،اےس کڑئ دو۔ اس رپ ائھون ئ اےس رجھور دتا ئہان تک کہ اس ئ

ت رتشات کڑ لیا۔ ئررھ رسول اہلل ﷺ ئ اےس ت التا اور فماتا :ان مشاجد می ت رتشات اور
گیدیگ کڑتامیاشت ئہی۔۔۔۔۔ننی ﷺ ئوضاجتفمائ کہ مشاجدمیگیدیگاور

بحاشت ئرھی التا میاشت ئہی تلکہ ن نو ئمار ،فآن اور دکڑ ےک لی نیائ گنی ہی۔
جریابحرہ مومں رپ الرم ہ کہ وہ اہلل ےک گرھون کا اجیام کڑے۔ ان می کسی قسم یک
گیدیگ اور بحاشت ن ئرھی الئ اور ن ہی ان می ان رنی آوار کو تلید کڑے تلکہ انہائ ادت
ےک شائھ رہ کیون کہ مشاجد اہلل ےک گرھ ہی۔ شج رتاص الصالحی النں

ع
تنمی()٤38/6۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ ُ
• ال تصل ُح لِشء  :ال يَ ِليق بها وينبيغ أال يفعل فيها.
َ
الق َذر َ :
الو َسخ.
•

• أو كما قال  :يؤىت بها احرتازا من الكذب لو جزم بالنسبة إيله -صىل اهلل عليه وسلم -فلعله لم حيفظ هذا اللفظ.
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فوائد احلديث:
 .1وجوب العناية باملساجد وتزنيهها عن األقذار.
َ َ
 .2حتريم إلقاء القذارة يف املسجد من بصاق وغريه ،وإذا اكن القذر جناسة اكن اتلحريم أشد.
 .3إثبات جناسة بول اآلدِم.
ْ
ُّ
 .4احلَض ىلع إعمار بيوت اهلل -تعاىل -بالصالة وقراءة القرآن و ِذكر اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه
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صیوہیہ جو ئہےل ضدہمےکوقت ہو۔

إنما الصرب عند الصدمة األوىل

 .484احلديث:

**

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قالَّ :
مر َّ
انليب -
َ
ََ َ
رب ،فقال:
صىل اهلل عليه وسلم  -بامرأة ت ِ
بيك ِعند ق ٍ
َ َّ
َّ
ْ
«ات ِيق اهلل واص ِربي» فقالت :إيلك َع ِّين؛ ف ِإنك لم
تُ َصب ب ُمصيبَيت ولم تَعرفه ،ف ِقيل هلا :إنَّه َّ
انل ِيب  -صىل
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اهلل عليه وسلم  -فأتت باب انليب  -صىل اهلل عليه
َ
َ
وسلم  -فلم جتد عنده َّ
عرفك،
بوابِني،
فقالت :لم أ ِ
ُ
َ
َّ
الص َ
رب عند َّ
َّ
دم ِة األوىل» .ويف رواية:
فقالِ « :إنما الص ُ ِ
«تَبيك ىلع ِّ
صيب هلا».
ِ

انس نں مالک رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ ننی ﷺ کا گڑر اتک عورت ےک
ئ
ت تن
آت ﷺ ئ فماتا کہ اہلل ےس درو
تراس ےس ہوا جو قی ےک تراس ھی رو رہی ھی۔ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

مر انليب صىل اهلل عليه وسلم بامرأة ويه عند قرب
حبا شد ً
صيب هلا قد مات ،واكنت حتبه ًّ
يدا ،فلم تملك
نفسها أن َّترج إىل قربه تلبيك عنده .فلما رآها انليب

صيل اهلل عليه وسلم أمرها بتقوى اهلل والصرب.

فقالت :ابعد عين فإنك لم تصب بمثل مصيبيت .ثم
قيل هلا :إن هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

فندمت وجاءت إىل رسول اهلل ،إىل بابه ،وليس ىلع

ابلاب بوابون يمنعون انلاس من ادلخول عليه.
فأخربته وقالت :إنين لم أعرفك ،فأخربها انليب صىل
اهلل عليه وسلم ،أن الصرب اذلي يثاب عليه اإلنسان

هو أن يصرب عند أول ما تصيبه املصيبة.

 .484جدنت:

**

آت رپ نو وہ مصتیت آئ ہی ئہی جو مچھ رپ رپی
آت جا تی ۔ ر
اور صی کڑو۔ وہ نویل ر
آت ﷺ کو ئ رہحراتا ن ئھا۔ ئررھ جت لوگون ئ اےس نیاتا کہ ن ننی
ہ۔ اس ئ ر
آت ﷺ ےک تراس اےس
ﷺ ئےھ نو وہ (گھیا کڑ) ننی ﷺ ےک دروارہ رپ آئ۔ ر
م
ل
آت کو ئرہحراتا ئہی ئھا۔( چےھ معاف کڑ د یبخی)۔
کوئ درتان ن م ال۔ کہی یگ :می ئ ر
آت ﷺ ئ فماتا’’:صی وہی ہ جو ئہےل ضدہم ےک وق ت ہو‘‘۔ اتک اور
اس رپ ر
ہ ھئ
روان ت می ہ کہ ’’وہ ا نی ب رےح یک وقات رپ رو ر ی ی‘‘۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ کا گڑر اتک عورت ےک تراس ےس ہوا جو ا نی رم جائ واےل ب رےح یک قی
ئ
ئ
ت تن
آت رپ
ےک تراس ھی رو رہی ھی۔ وہ اس ےس ئہت رتادہ نریار کڑئ ھی جریابحرہ ا نی ر
ل
ش
آت
قانو ن رکھ یک اور اس یک قی رپ آ کڑ روئ یگ۔ جت ننی ﷺ ئ اےس دنکھا نو ر
یاجتیار کڑئاورصی کڑئ یک تلفیفمائ۔وہ کہیلیگ:
ﷺئ اےساہلل کانفو ٰ
م
ئہن
مچھ ےس دور ہیو ،ئمہی نو وہ مصتیت ئہی ر رچی ہ جو چےھ الجق ہوئ ہ۔ ئررھ جت
اےس نیاتا گیا کہ ن رسول اہلل ﷺ ئےھ نو وہ تادم ہو کڑ رسول اہلل ﷺ ےک تراس
آت ےک تراس آئ ےس
آت ﷺ ےک دروارے رپ آئ۔ دروارے رپ لوگون کو ر
ر

آت ﷺ کو نیائ ہوئ کہا کہ
رو کی ےک لی کوئ درتان ئہی ئھا۔ اس ئ ر
ت تن
آت کو ئ رہحراتا ئہی ئھا (اس لی ن شت کہہ ھی۔)۔ اس رپ ننی ﷺ ئ
می ئ ر
اےس نیاتا کہ وہ صی جس رپ انشان کو نوات دتا جا تا ہ وہ ن ہ کہ انشان اس وق ت
ئ ئ ئہن
صی کڑے جت اےس مص تیت ا ھی ا ھی ر رچی ہی ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتيق اهلل واصربي  :الظاهر أن يف بكائها قدر زائد من نوح وغريه
• إيلك عين َّ :
تنح وابتعد
• َّ
الصدمة األوىل  :مفاجأة املصيبة عند ذروتها ومحوتها
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فوائد احلديث:
ُ
 .1من أ ِمر بمعروف عليه أن يتقبله بقبول حسن وخيضع للحق ولو لم يعرف اآلمر هل ،وذلك ألن احلق ال يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال

باحلق ،وذللك اكنت املرأة يف موضع اللوم حقيقة؛ ألنها لم تستجب ملوعظة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بادئ ذي بدء ،حيث إنها لم تعرفه
ولكنها عندما عرفته ذهبت لتستميحه العذر ،فأخربها أن صربها اآلن ال ينفعها.

 .2الرتغيب يف احتمال األذى عند بذل انلصيحة ونرش املوعظة ،وذللك احتمل الرسول صىل اهلل عليه وسلم تعنت املرأة ولَكمها اذلي حيمل
اتلعنيف.
 .3ىلع احلاكم ومن واله اهلل أمرا من أمور املسلمني أن يتفقد ما اسرتاعه اهلل عنه.

 .4عدم الصرب ينايف اتلقوى
 .5ثواب الصرب إنما حيصل عند مفاجأة املصيبة ،خبالف ما بعدها.

 .6حسن خلق انليب عليه الصالة والسالم ودعوته إىل احلق وإىل اخلري ،فإنه ملا رأى هذه املرأة تبيك عند القرب أمرها بتقوى اهلل والصرب.وملا قالت:
َّ
َّ
"إيلك عين" لم ينتقم نلفسه ،ولم يرضبها ،ولم يُ ِقمها بالقوة؛ ألنه عرف أنه أصابها من احلزن ما ال تستطيع أن تملك نفسها ،وهلذا خرجت من
بيتها تلبيك عند هذا القرب
ً
 .7اإلنسان يعذر باجلهل ،سواء أكان جهال باحلكم الرشيع أم جهال باحلال ،فإن هذه املرأة قالت للنيب صىل اهلل عليه وسلم :إيلك عين ،أي:
ابعد عين ،مع أنَّه يأمرها باخلري واتلقوي والصرب .ولكنها لم تعرف أنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فلهذا عذرها َّ
انليب عليه الصالة والسالم.
 .8ال ينبيغ لإلنسان املسؤول عن حوائج املسلمني أن َيعل ىلع بيته بوابًا يمنع انلاس إذا اكن انلاس حيتاجون إيله
َّ
 .9احلديث ديلل ىلع :أن ابلاكء عند القرب ينايف الصرب؛ وهلذا قال هلا الرسول صىل اهلل عليه وسلم" :اتيق اهلل واصربي"
 .10تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ورفقه باجلاهل.

 .11مالزمة األمر باملعروف وانليه عن املنكر.

 .12املرء ال يؤجر ىلع املصيبة؛ ألنها ليست من صنعه ،وإنما يؤجر ىلع حسن نيته وثباته ،ومجيل صربه ،ورضاه بقضاء اهلل وقدره ،وذللك أمر رسول
اهلل املرأة بتقوى اهلل والصرب.
 .13مساحمة املصاب وقبول اعتذاره ،وذللك انرصف عنها انليب صىل اهلل عليه وسلم عندما قالت هل :إيلك عين فإنك لم تصب بمصيبيت.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .رشح
رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ئمہارے لی نس انیا کڑتا کافہکہ ئم ا نیش رپ تی رجلو ترائدال لو اور ئررھ
ج
ا نی نرورے سم رپ ترائ ئہا لو۔ اسےس ئم تراک ہو جا ٔویگ

إنما يكفيك أن َتيث ىلع رأسك ثًلث حثيات
ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين

 .485احلديث:

**

ام شلمہ رضی اہلل عہا نیان کڑئ ہی کہ می ئ رعص کیا :اے اہلل ےک رسول! می
ل
ا نی ش ےک تالون کو مصیوظی ےس تاتدھ تنی ہون نو کیا می عشل جیان ت ےک لی
ائہی کھولون [اتک اور روان ت می ہ کہ :اور عشلِ جیص ےک لی ائہی

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قلت :يا رسول
ِّ
َ ُ ُّ َ ْ
ََُْ ُ ُ
اهلل ،إين امرأة أشد ضف َر رأيس فأنق ُضه لغسل اجلَنابة
ْ
َّ
ْ َ
[ويف رواية :واحلَيضة]؟ قال« :ال ،إنما يَك ِفيك أن
َحتْيث ىلع رأْسك ثالث َحثَيَات ثم تُفيض َ
ني عليك املاء
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
َ
ُ
ْ
فتَطهرين».

ک
آت ﷺ ئ فماتا’’ :ئہی۔ ئمہارے لی نس انیا کڑتا کاف ہ کہ ئم
ھولون]؟ ر
ج
ا نی ش رپ تی رجلو ترائ دال لو اور ئررھ ا نی نرورے سم رپ ترائ ئہا لو۔ اس ےس ئم تراک

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
َّترب أم َسلمة -ريض اهلل عنها -أنها جتعل ش َعر رأسها
َ
َضفائر ،ثم إنها سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عن كيفية االغتسال من احل َ َدث األكرب [ غسل
َ ْ
احليض واجلَنَابة ] ،هل يلزمها تفريق شعرها ألجل

إيصال املاء إىل باطنه ،أو ال َيب عليها تفريقه؟ قال:
ْ
َّ َ ْ
َْ
َ ََ
ات
«ال ،إنما يك ِفيك أن حت ِيث ىلع رأ ِسك ثالث حثي ٍ
َ
ُ
يلزمك ،بل يكفيك أن ت ُص ِّيب املاء ىلع
» أي :ال
َ
رأسك بِملء كفيك ثالث مرات ،مع ظ َّن حصول
َّ
باطن
اإلرواء ألصول الشعر ،سواء وصل املاء إىل ِ
َّ
َ َ
باطنه للزم
الشعر أو لم يصل؛ ألنه لو وجب إيصاهل إىل ِ
َن ْق ُضه يلُعلم أن املاء قد َ
وصل إيله أو لم يصل.
َ
ْ
َ ََ
ات" ال يُراد باحلَثيَات اثلالث احلَرص ،بل
"ثالث حثي ٍ
َّ
الشعر ،فإن َ
َ
وصل
المطلوب إيصال املاء إىل أصول
ُ َّ
َ
واجبة ،حىت
بمرة فاثلالث سنة ،وإن لم يصل فالزيادة ِ
يَبلغ أصوهل مع ظن اإلرواء" .ثم تُفيض َ
ني عليك املاء"
ِ ِ
ُ
أي :ت ُصبِّني املاء ىلع مجيع َجسدك ،ويف حديث اعئشة
َّ َ ُ ِّ َ
رأس ِك َ
املاء"" .
ريض اهلل عنها" :-ثم تصبني ىلع َِ
فتَ ْط ُهرين" ويف رواية عند أيب داود وغريه" :فإذا أنت
قد َط ُهرت" أي :من احلَدث األكرب اذلي َ
أصابك.

واحلاصل :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أفتاها بأنه
َْ
َ
ُ
ال يلزمها نقض ش َعر رأسها لغسل اجلَنَابة واحليضة،

 .485جدنت:

**

ہو جا ٔویگ۔‘‘

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ام شلمہ رضی اہلل عہا نی ال رہی ہی کہ وہ ا نی ش ےک تالون کو ج رونون یک صورت می
تاتدھ لیا کڑئ ئھی۔ ائہون ئ ننی ﷺ ےس درتاق ت کیا کہ ِ
جدت اکی ےس تراک
ہوئ ےک لی عشل (نعنی عشلِ جیص اور عشل ِجیان ت) کتش کڑنں؟ کیا ترائ کو اتدر
تک ئرہنحرائ ےک لی ان کا ا نی تالون کو کھولیا رصوری ہ تا ائھی کھولیا رصوری
آت ﷺ ئ فماتا" :ئہی ,ئمہارے لی نس انیا کاف ہ کہ ئم
ئہی ہ؟ ر
ا نی ش رپ تی رجلو ترائ دال لیا کڑو۔" نعنی ئمہارے لی تالون کو کھولیا رصوری ئہی
ہ ،تلکہ ئمہارے لی نس انیا کاف ہ کہ ئم رجلو ئرھ کڑ تی دق عہ ا نی ش رپ ترائ دال
لیا کڑو تانں طور کہ عال ت گمان ہو جائ کہ تالون یک جڑنں پ ہو گنی ہی ،رجاہ ترائ
تالون یک جڑون تک ئہن رےح تا ن ئہن رےح۔ کیو تکہ اگڑ ترائ کا تالون یک ن تک ئرہنحراتا واجت ہو تا نو
ئ
ئررھ تالون کا کھولیا رصوری ہو تا ،تاکہ ن معلوم ہو شےک کہ ترائ اتدر تک رہنرچ گیا ہ تا
ئہی۔ " تی رجلو" تی رجلو ےس معی طور رپ رصف تی کا عدد رماد ئہی ہ ،تلکہ ترائ
ئ
کو تالون یک جڑون تک ئرہنحراتا مظلوتہ۔ اگڑ ترائ اتک ہی دق عہ می جڑ تک رہنرچ جائ
نو ئررھ تی دق عہ دالیا شتت ہو گا اور اگڑ ن ئہن رےح نو ئررھ اس ےس رتادہ دق عہ دالیا واجت ہو گا
ئ
ئہان تک کہ جڑون تک رہنرچ جائ اور ان ےک پ ہو جائ کا عال ت گمان ہو جائ۔

اوپ ترائ ئہا لو۔" نعنی ا نی نرورے تدن رپ ترائ ئہا لو۔ عانش رضی اہلل عہا
"ئررھ ا نی ر
ےس رموی جدن ت می ہ کہ "ئررھ ئم ا نی ش رپ ترائ اتدتلو۔" "ئم تراک ہو جا ٔو یگ۔"
ش
شی انو داود وعیہ یک روان ت می ن الفاظ ہی" :قادا أن ت قد ظَ ُرہت" (نو مچھ لو کہ
ئم تراک ہو گیی) نعنی الجق ہوئ واےل ِ
جدت اکی ےس ئم تراک ہو جا ٔویگ۔ جاضل ن کہ
ننی ﷺ ئ ائہی قیوی دتا کہ عشلِ جیان ت تا عشلِ جیص کڑئ ہوئ ان ےک
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َ
وإنما يكفيها أن حتيث ىلع رأسها ثالث غ َرفات
َ
بميلء كفيها ،وت ُعم جسدها باملاء ،وبذلك تكون قد
طهرت من احلدث األكرب.

لی ا نی تالون کو کھولیا رصوری ئہی ہ تلکہ ان ےک لی نس انیا کاف ہ کہ تی
ج
رجلو ئرھ کڑ ا نی ش رپ دال لی اور ا نی نرورے سم رپ ترائ ئہا لی۔ ا س ےس وہ جدت

اکی ےس تراک ہو جا تی یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َ ُ
َُْ
• أَنق ُضه  :أف ِّرقه وافك الضفر.
َّ ْ
َّ
ً
• أ ُش ُّد َض ْف َر رأيس  :أيُ :
الشعر بعضه يف بعض ،وجعله َ
أض ُّمه ًّ
ج َدايل.
شديدا ،والضفر :اجلَدل ،وهو إدخال
ضما
َْ
َ ْ
َ ْ
ك ِفيك  :يُغنيك احل َ ْ ُ
يث عن نقض شعرك.
•ي
َ
َْ
َّ ْ
ْ
َ
ُّ
َ
ني من املاء وغريه.
• حت ِيث  :احلثية :يه احلفنة اليت يه ِملء الكف ِ
َ
َ
َّ
ُّ
• تُفيض َ
ني  :اإلفاضة بمعىن :الصب.
ِ ِ

فوائد احلديث:

ِّ
 .1الرجوع إىل العلماء وسؤاهلم عما أشلك من أمور ادلين ،قال تعاىل( :فاسألوا أهل اذلكر إن كنتم ال تعلمون).
َ
ْ
 .2يف احلديث ديلل ىلع أن النساء ال ي ْمنَ ُعهن احلياء أن يسألن عن أمور دينهن؛ ألن سؤال أم سلمة -ريض اهلل عنها -مما قد يُستَحيَا منه.
َ
ْ َ ُ َّ َ
َّ
 .3يف احلديث ديلل ىلع أن للمرأة أن تشد ش َعر رأسها ،وجتعله َضفائر ،وهذا من األمور العادية اليت ال دخل هلا يف العبادة ،فالعادة اليت يعملها
َ
َّ ُّ
َُ
ُ
َّ
انلاس بغري قصد التشبه ال بأس بها؛ ألن األصل يف العادات اإلباحة ما لم تقرن بأمر حمرم رشاع.
ِّ
ُ
ُ
َْ َ َ ْ
 .4ال يلزم املرأة نقض شع ِرها للغ ْس ِل من اجلَنابة؛ ملا يف ذلك من املشقة وكذا يف الغسل من احليض.
 .5االكتفاء ب َص ِّ
ب املاء ىلع الرأس ثالث مرات.
ِ
ُ
ُ
َْ
ُ
َ
َ
يضني املاء ىلع سائر جسدك" فلو ترك موضعا لم يصبه املاء لم َيزئ الغسل ،وهذه الصفة املجزئة
 .6وجوب تع ِميم اجلسد باملاء؛ لقوهل" :ثم ت ِف ِ

للغسل.
َْ
َ َّ
َُ
َ ْ
 .7ديلل ىلع قاعدة رفع احلَرج يف الرشيعة اإلسالمية ،فلما اكن نقض املرأة لشعر رأسها يشق عليها ،فإن الشارع احلكيم خفف عنها وأمرها
َْ
باالكتفاء ب َص ِّ
ب املاء عليه من غري نق ٍض.
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مطالع األنوار ىلع
صحاح اآلثار ،تأيلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر،
الطبعة :األوىل1422 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
ّ
املكرمة الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد
 2003م .ف ُ
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية -
بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10030( :
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ئ
آتﷺئ ا نی
إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا :ثم رضب ئمھارے لی ا نیاہ ھونےسنس انیا کڑتا لتیا کاف ئھا۔ ر
بيديه األرض رضبة واحدة ،ثم مسح الشمال ىلع
دونوناہئھون کو اتک دقعہ رمی رپ مارا۔ ئررھ ا نیتا تیاہئھےسدا تیاہئھ،
م
ہ
اِلمني ،وظاهر كفيه ووجهه
ھیلیونیک ن رشت اور ا نی جررہےکا سچ کیا

 .486احلديث:

**

م
عمار نں تاش رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ ،وہ کہی ہی کہ چےھ ننی ﷺ ئ کسی
م
ج
ِ
دوران شف) می تنی ہو گیا؛ لیک (عشل ےک لی) چےھترائ متش
کام ےک لی ئھنحا۔ (
ن آتا۔اس لی می منی می ا نش لوت نروت ہوگیا جتش جانور ہو تا ہ۔ ن عد اران

َ
عن عمار بن يارس -ريض اهلل عنهما -قالَ « :ب َعث ِين
َ َ ََ ْ َْ ُ ََ
ت  ،فل م
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حاجة ،فأجنب
َ
َّ َّ ُ
َ َ
َّ
َ َََ ْ ُ
يد ،ك َما ت َم َّرغ ادلابة ،ثم
أ ِجد الماءِ ،فتم َّرغت ِيف الص ِع ِ
ََ َ ُ
أَتَ ُ
يت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فذكرت ذلك هل،
َُ َ
َ َ َ َ ُ
ْ
َّ
فقال :إِن َما يَك ِفيك أن تقول ِبيَ َديك هكذا :ث َّم
ِّ َ
َْ َ َ ًَْ
ً ُ
ََ
َ َ
اح َدة ،ث َّم َم َس َح الش َمال
رضب بِيدي ِه األرض رضبة َو ِ
َ
وظاه َر َك َّفيه َو َو َ
ََ َ
جه ُه».
ني،
ِ
ِ
ىلع ايل ِم ِ

آت ﷺ کو اس ےک تارے می
جت ننی ﷺ یک جدمت می جارص ہو کڑ می ئ ر
آت ﷺ ئ فماتا :ئمھارے لی ا نی اہئھون ےس نس انیا کڑتا لتیا کاف
نیاتا ،نو ر

آت ﷺ ئا نیدونوناہئھونکواتک دق عہرمی رپمارا۔ ئررھا نیتا تیاہئھ
ئھا۔ ر
ہ
م
ےس دا تی اہئھ ،ھیلیون یک ن رشت اور ا نی جررہے کا سچ کیا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بعث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عمار بن يارس -

ريض اهلل عنه -يف سفر بلعض حاجاته ،فأصابته
جنابة ،فلم َيد املاء يلغتسل منه ،واكن ال يعلم

حكم اتليمم للجنابة ،وإنما يعلم حكمه للحدث
األصغر؛ فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض

أعضاء الوضوء عن احلدث األصغر ،فالبد أن يكون
اتليمم من اجلنابة بتعميم ابلدن بالصعيد؛ قياسا ىلع
املاء ،فتقلب يف الصعيد حىت َّ
عمم ابلدن وصىل ،فلما
جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واكن يف نفسه
مما عمله يشء؛ ألنه عن اجتهاد منه ،ذكر هل ذلك؛

لريى هل هو ىلع صواب أو ال؟ فقال انليب -صىل اهلل

عليه وسلم :-يكفيك عن تعميم بدنك لكه بالرتاب
أن ترضب بيديك األرض ،رضبة واحدة ،ثم تمسح
شمالك ىلع يمينك ،وظاهر كفيك ووجهك ،مثل

اتليمم للوضوء.

 .486جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ننی ﷺ ئ ا نی کسی کام ےک لیعمار نں تاش رضی اہلل عیہ کو شف رپ روان کیا۔
دوران شف ائھی جیان ت الجق ہو گنی ،لیک عشل ےک لی ترائ ن م ال۔ ان ےک علم
ب
می رصف جدت اصرع ےس تراک ہوئ ےک لی مم کا جکم ئھا ،جیان ت الجق ہوئ
رپ بمم کا جکم ائھی معلوم ئہی ئھا۔ جریابحرہ ائھون ئ احہاد کیا کہ ِ
جدت اصرع ےک
م
الجق ہوئ رپ جتش نعص اعصاے وصو کا منی ےس سچ کیا جا تا ہ ،و نش ہخیان ت
ب
ےک لی مم می رصوری ہو گا کہ ترائ رپ قیاس کڑئ ہوئ منی کو نرورے جسم تک
ئرہنحراتا جائ۔ جریابحرہ وہ منی می لوت نروت ہو گی ،ئہان تک کہ جت ن نرورے جسم
ئ
آت ﷺ
کو لگ گنی ،ا ھون ئ ئمار ادا یک۔ جت وہ ننی ﷺ ےک تراس آئ ،نو ر
ےک شا می اس کا دکڑ کیا؛ تا کہ جان شکی کہ ان کا عملدرشت ئھا تا ئہی؟ کیوتکہ دائ
ئ
احہاد ہوئ یک وج ےس ان ےک دل می ا نی اس عمل ےک تارے می کھیک ھی۔
اس رپ ننی ﷺ ئ فماتا :نرورے جسم رپ منی ملی یک بحائ ئمھارے لی نس انیا
ہی کاف ئھا کہ ا نی دونون اہئھون کو اتک دق عہ منی رپ مارئ۔ ئررھ ا نی تا تی اہئھ ےس
ہ
م
دا تی اہئھ ،ان رنی ھیلیون یک ن رشت اور ا نی جررہے کا سچ کڑ لتی ،ج تشا کہ وصو یک جگہ
ب
مم کیا جا تا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عمار بن يارس -ريض اهلل عنهما-
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َََ
َّ
انل ُّ
يب  :أرسلين.
• بَ َعث ِ
ين ُ ِ
ْ
• فأجنَبْت  :صار ىلع جنابة ،واجلنابة :وصف يقوم بابلدن بسبب إنزال املين أو اجلماع.
َ
• فَلم أجد َ
الم َ
اء  :لم أحصل عليه بعد طلبه.
ِ ِ
• يف َح َ
اجة  :يف غرض ،واكن مع إحدى الرسايا.
َّ
َََ ْ ُ
يد  :تقلب يف األرض حىت عم بدنه الرتاب.
• فتم َّرغت ِيف الص ِع ِ
• فَ َذ َك ْر ُت ذلك َ ُ
هل  :أي ما جرى هل من اجلنابة.
ْ َ
• يَك ِفيَك  :يغنيك عن اتلمرغ يف الصعيد ،أو عن االغتسال باملاء.
َ ْ َُ َ
َ
• أن تقول ِبيَ َديْك  :أن تفعل بيديك كذا ،يراد بالقول الفعل.
َ
• هكذا  :مثل ما أقول بيدي.
• الشمال ىلع ايلمني  :ايلد اليرسى ىلع ايلمىن من باطن كفه.
َ َّ
َ
• َوظا ِه َر كفيْ ِه  :ومسح ظاهر كفيه ،أي :ظهرهما.
• ووجهه  :ومسح وجهه.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلرصيح بما يستحيا من ذكره للحاجة.
 .2أنه البد من طلب املاء قبل اتليمم.
 .3جواز االجتهاد يف مسائل العبادات.
 .4وقوع االجتهاد من الصحابة -ريض اهلل عنهم -زمن انلبوة.
 .5اتليمم للغسل من اجلنابة.
 .6صفة اتليمم :وهو رضب األرض مرة واحدة ،ثم مسح الوجه والكفني وتعميمها باملسح.
 .7أن اتليمم للحدث األكرب ،اكتليمم للحدث األصغر ،يف الصفة واألحاكم.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل
عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3461( :

519

ش
ئ ہی (عشایک ئمار کا ن رسیدتدہ)وقتہ ،اگڑ می ان رنی امت رپ گڑانن مچھیا

إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أمِت

 .487احلديث:

**

َ ْ
أعتَ َم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يللة من
َ َ
ُْ َ
العتَ َمة ،فلم
الليايل بصالة العشاء ،ويه اليت تدَع

رسول اہلل ﷺ ئ اتک رات عشا یک ئمار می تاجی کڑ دی ،ن وہی ئمار ہ جش
'عمہ' ےک تام ےس ن رکارا جا تا ہ۔ دراضل رسول اہلل ﷺ ئہی ن کےل جن ٰی کہ عرم
رضی اہلل عیہ کو کہیا رپا کہ عور تی اور ب رےح سو گی۔ (اتک روان ت می ہ کہ:ئہان
تک کہ رات کا اکی جصہ گڑر گیا) ئررھ ننی کڑئم ﷺ (ججے ےس) نشنف الئ اور
ن
ن کلی ہی مسحد می موجود لوگون ےس فماتا" :د کھو روئ رمی رپ اس ئمار کا (اس
وق ت) ئمھارے سوا اور کوئ انظار ئہی کڑ راہ ہ"۔ اور اتک روان ت می
ش
ہ":ئہی اس (ئمار) کا (ن رسیدتدہ) وق ت ہ ،اگڑ می ان رنی امت رپ شاق ن مچھیا"۔
ئ
اور اتک روان ت می ہ" :اگڑ ن میی امت رپ شاق ن ہو تا" ن اش الم ےک رھیلی
ےس ئہےل کا واق عہ ہ۔ انں شہات کہی ہی :مچھ ےس نیان کیا گیا ہ کہ عرم نں

خيرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت قال

عمر بن اخلطاب :نام النساء والصبيان [ويف رواية:
َّ
حىت ذهب اعمة الليل] ،فخرج رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم ،-فقال ألهل املسجد حني خرج عليهم:
ري ُ
«ما ينتظرها أحد من أهل األرض َغ ْ ُ
كم» ،ويف
رواية« :إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت» .ويف رواية:
َ
َ
يفشو اإلسالم
«لوال أن يُش َّق ىلع أميت» ،وذلك قبل أن
ُ
يف انلاس .قال ابن شهاب :وذ ِكر يل :أن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم ،-قال :وما اكن لكم أَن تَ ْ ُ
زن ُروا
َ
وذاك
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الصالة،

جظات رضی اہلل عیہ ئ جس وق ت جر ال کڑ رسول اہلل ﷺ کو ئمار یک رطف میوج کیا ،نو
رسول اہلل ﷺ ئ فماتا :ئمھارے لی میاشت ئہی ہ کہ ئم اہلل ےک رسول
ﷺ کو ئمار ےک لی کہو۔

ِحني صاح عمر بن اخلطاب.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث
وقت صالة العشاء الفاضل وهو آخر اثللث األول

من الليل  ،ولكنه عليه السالم لم يكن يصليها
ً
ً
دائما يف هذا الوقت رمحة بأمته وخشية أن يشق ىلع

أمته بهذا األمر.

 .487جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

رسول ﷺ ئ اس جدن ت می ئمارعشا کا اقصل وق ت نیان فماتا ہ اوروہ رات
آت ﷺ ئ عشا یک ئمار ہمتش اقصل
ےک انیدائ ئہائ جےص کا آجڑی جڑ ہ۔ لیک ر
آت یک
وق ت می ادا ئہی یک ،ان رنی امت رپ مرہتائ یک وج ےس اور اس در ےس کہ ن ر
امت رپ م شقت کا تاعت ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• أعتم  :أي :أخر صالة العشاء حىت اشتدت عتمة الليل ويه ظلمته ،يقال :أعتم :دخل يف العتمة ،ويه من الليل بعد غيبوبة الشفق إىل آخر
اثللث األول.
• حىت ذهب اعمة الليل  :أي أكرث الليل.
• إنه لوقتها  :أي :وقتها الفاضل لوال املشقة ىلع األمة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب تأخري صالة العشاء إىل اعمة الليل ،واملراد به آخر اثللث األول.
ّ
ّ
 .2أنه لم يكن من شأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تأخريها مرااعة للصحابة.
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 .3استحباب مرااعة حالة املأمومني ،وعدم املشقة عليهم يف االنتظار ،وتطويل الصالة.
ً
 .4جواز عمل العمل املفضول أحيانا؛ بليان حكمه للناس.
ً
ً
 .5رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وطلبه أيرس األمرين؛ َّتفيفا ىلع األمة ،وتسهيال يف أعماهلم.

 .6فيه ديلل ىلع القاعدة الرشعية  " :درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح " ،فدفع مشقتهم قدمت ىلع مصلحة فضيلة الوقت املختار هلا.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ .توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد
السالم السليمان،ط 1427 ، 1ه2006/م.

الرقم املوحد)10600( :
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می ئمہی ئمار رپھا ٔون گا ،اورمیا ارادہ ئمار کا ئہی تلکہ (میرصفن نیائ
ےک لی) ئمار رپھون گا کہ میئرسول اہللﷺ کو کتش ئمار رپ ھی ہوئ

ُ َ ِّ
َ ُ َ ِّ
ُ ُ
إين ألصيل بكم ،وما أ يريد الصًلة ،أصيل كيف
َ ِّ
رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل

 .488احلديث:

دنکھا۔

**

َ َ َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ ْ ِّ ْ َ ْ
رص ِّي قال:
عن أيب قِالبة عب ِد ِ
اَّلل ب ِن زي ٍد اجلر ِِم ابل ِ
ْ
«جاءنا مالك بن احل ُ َويْ ِرث يف مسجدنا هذا ،فقال :إين
َُ
ُ ِّ
أل َص ِّيل بكم ،وما أُر ُ
يد الصالة ،أ َصيل كيف رأيت
ِ
ُ َ ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ،فقلت أليب
َ َ
ِّ
قِالبَة كيف اكن يُ َصيل؟ فقال :مثل صالة شيخنا هذا،
َْ
واكن َي ِل ُس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن
َْ َ
ين َهض» .أراد بشيخهم :أبا بُ َريد ،عمرو بن سلمة

انو ق الن عید اہلل نں رتد الجمی نرصی نیان کڑئ ہی کہ ہمارے تراس مالک نں
جوپت ہماری اس مسحد می آئ اور کہی لےگ :می ئمہی ئمار رپھا ٔون گا۔ میا
ارادہئمارکائہیتلکہ(میرصفئمہی ننیائےک لی)ئمار رپھا ٔونگا کہمی ئ
رسول اہلل ﷺ کو کتش ئمار رپ ھی ہوئ دنکھا۔ راوی کہی ہی کہ می ئ انو ق الن
ےس نروجرھا کہ وہ کتش ئمار رپ ھی ئےھ؟ ائہون ئ جوات دتا کہ جتش ہمارے ن پرگ
ئمار رپ ھی ہی۔ وہ جت شحدے ےس ش ائھائ نو کرھے ہوئ ےس ئہےل تتنھ
جائ ئےھ۔ ان ےک پرگ ےس ان یک رماد انو پتد عرمو نں شلمہ جڑمی ئےھ۔

اجلرِم.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يقول أبو قالبة :جاءنا مالك بن احلويرث -ريض اهلل
عنه -أحد الصحابة يف مسجدنا ،فقال :إين جئت
ً
إيلكم ألصيل بكم صالة قصدت بها تعليمكم
صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بطريقة عملية؛

يلكون اتلعليم بصورة الفعل أقرب وأبىق يف

أذهانكم ،فقال الراوي عن أيب قالبة :كيف اكن
مالك بن احلويرث اذلي علمكم صالة انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -يصىل؟ فقال :مثل صالة شيخنا أيب

يزيد عمرو بن سلمة اجلرِم ،واكن َيلس جلسة

خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام ،قبل أن
ً
ينهض قائما.

 .488جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انو ق الن کہی ہی کہ ضحان می ےس اتک ضحائ مالک نں جوپت رضی اہلل عیہ ہماری
مسحد می آئ اور کہی لےگ :می ئمہارے تراس اس لی آتا ہون کہ ئمہی اتک ئمار
ع
رپھا ٔون جس ےس میا مقصد ئمہی میل رط نف ےس ننی ﷺ یک ئمار شکھاتا ہ تاکہ
نع
ع
ش
میل ش کل می دی گنی لنم ئمہی رتادہ مچھ آئ اور ئہی طور رپ دہں نشی ہو
آت
جائ۔ راوی جدن ت ئ انو ق الن ےس نروجرھا کہ :مالک نں جوپت حہون ئ ر
کو ننی ﷺ یک ئمار شکھائ وہ کتش ئمار رپ ھی ئےھ؟ ائہون ئ جوات دتا :وہ ا نش

ئمار رپ ھی ئےھ جتش ہمارے ن پرگ انو پتد عرمو نں شلمہ جڑمی ئمار رپ ھی ہی۔ وہ
جت کرھے ہوئ ےک لی شحدے ےس ش ائھائ نو کرھے ہوئ ےس ئہےل کچرھ
دپ ےک لی تتنھ جائ ئےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• مسجدنا هذا  :مسجد بابلرصة واإلشارة إيله بليان اتلأكد من احلديث.
• املسجد  :املاكن املتخذ للصالة بصفة دائمة.
• وما أُر ُ
يد الصالة  :ما أقصد أن أصيل لوال أين أريد تعليمكم صالة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وذلك ألنه ليس وقت صالة.
ِ
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• مثل صالة  :يصيل صالة تشبه صالة إمامكم.

• فقلت  :القائل هو أبو ايوب السختياين ،راوي احلديث عنه.

• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها :اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:
 .1جواز فعل العبادة؛ ألجل اتلعليم مع نية العبادة ،وأنه ليس من الترشيك يف العمل فإن األصل ابلاعث ىلع هذه الصالة هو إرادة اتلعليم ،وهو
قربة كما أن الصالة قربة.

 .2جواز اتلعليم بالفعل؛ يلكون أبىق يف ذهن املتعلم.

 .3استعمال أقرب الطرق يف إيصال العلم إىل أفهام انلاس.

 .4حرص الصحابة ىلع نرش السنة.
 .5استحباب جلسة االسرتاحة.

 .6أن موضع جلسة االسرتاحة عند انلهوض من السجود إىل القيام.

 .7أن القصد منها االسرتاحة؛ بلعد السجود من القيام؛ ذلا لم يرشع هلا تكبري وال ذكر.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)5391( :
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َ
َ َ َ
َ
إين ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت،
َ َ ِّ ُ
َ
ُ
جليف ية
فآذين
وين به وعجلوا به ،فإنه ال ينبيغ ي
ي
ُ
َ
ْ
َ
ْ
مسلم أن َتبس بني ظه َر ي ْ
اين أهله.

 .489احلديث:

ْ
ُ َ ْ
ني بن َوح َو ٍح -ريض اهلل عنه :-أن طلحة بن
عن حص ِ
َ َ َ
َ
الرباء -ريض اهلل عنهماَ -م ِرض ،فأت ُاه انليب -صىل اهلل
َ
َ ُ
عليه وسلم -ي ُعود ُه ،فقال« :إين ال أ َرى طلحة إال قد
َ َ ِّ ُ
َ َ َ
ُ
جلوا به ،فإنه ال ينبيغ
وين به وع
حدث فيه املوتُ ،فآ ِذن ِ
َ
يف ِة مسلم أن حتْبَس بني َظ ْه َر ْ
اين أهله».
جل
ِ
ِ

ش
م
می ئ ہی مچھیا ہون کہ اتظلحہرمئ ہیواےل ہی ،نو ئم لوگ چےھانےک
انفالیک جیدنیا اور بخہیونکفی میجلدی کڑتا ،کیو تکہ کسی مشلمانیکالساس
ےک گرھوالون میروےکرکھیا میاشت ئہیہ۔

**

ج رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ ظلحہ نں پاء رضی اہلل عیہ بمار ہوئ نو ننی
جصی نں َوج ْو َ ْ
ش
ﷺ ان یک عیادت ےک لی آئ ،اور فماتا” :می ئہی مچھیا ہون کہ ات ظلحہ
م
رمئ ہی واےل ہی ،چےھ ان ےک انفال یک جی دنیا اور بخہی ونکفی می جلدی کڑتا،

کیو تکہ کسی مشلمان یک الس اس ےک گرھ والون می روےک رکھیا میاشت ئہی ہ“۔
**

درجة احلديث :ضعيف

جدن ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

َ َ
مرض طلحة بن َ
الرباء -ريض اهلل عنهما ،-فأت ُاه انليب

-صىل اهلل عليه وسلم -يزوره يف مرضه .ثم أخرب -

صىل اهلل عليه وسلم -أنه رأى عليه عالمات املوت،
ثم أمرهم أن خيربوه بموته؛ ألجل الصالة عليه ،وقال:

إذا تيقنتم موته ،فأرسعوا يف جتهزيه والصالة عليه
َّ
ودفنه ،فإنه ال حيسن أن تبىق ُجثة املسلم بني أهله؛
ََ
ألن املسلم عزيز مكرم ،فإذا استحال َجيفة ونتنًا،

استقذرته انلفوس ونفرت عنه الطباع ،فيهان،
فينبيغ أن يُرسع يف جتهزيه؛ يلبىق ىلع عزته .ملحوظة:
جاء يف رياض الصاحلني( :طلحة بن الرباء بن

اعزب) ،والصحيح كما يف مصادر اتلخريج( :طلحة
بن الرباء) وهو ابن عمري األنصاري ،كما يف ديلل

 .489جدنت:

**

اجمایل معنی:

ظلحہ نں پاء نں عارت رضی اہلل عہما بمار ہوئ نو ننی ﷺ ان یک بمار رپشی ےک
آت ئ ظلحہ رضی اہلل عیہ رپ موت
آت ﷺ ئ نی التا کہ ر
لی نشنف الئ ،ئررھ ر
جک
آت کو ان ےک
آت ﷺ ئ م دتا کہ وہ لوگ ر
ےک آ تار دنکھ لی ہی ،اور ر
انفال یک جی دنں تاکہ ان یک ئمار جیارہ ادا یک جا شےک ،اور فماتا:جت ئمہی ان یک
موت کا نفی ہوجائ نو ان یک بخہی ونکفی ،ئمار جیارہ اور تدقی می جلدی کڑنں
کیو تکہ ن میاشت ئہی ہ کہ کسی مشلمان کا جیارہ اس ےک گرھ والون ےک درمیان
روک کڑ رکھا جائ ،اس لی کہ مشلمان مرعر اور مخیم ہ اور جت وہ میعی ہوکڑ
ظ
تدنودار ہوجائ نو لوگ اس کو تا ن رسید کڑنں ےگ اور تیعیی اس ےس متیف ہو جا تی یگ
جس ےس اس یک نوہی ہویگ ،لہدا بخہی،نکفی و تدقی می جلدی کڑتا میاشت ہوگا تاکہ

اس کا اجیام تاف رہ۔

الفاحلني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ْ
ْ
اتلخريجُ :ح َصني بن َوح َو ٍح -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َُ ُ
ود ُه ُ :
يزوره.
• يع
َ َ َ
ث فيه املوت  :ظهر فيه عالمة املوت ،وذلك :بالرشوع يف َّ ْ
الزنع.
• حد
ُ
وين  :أعلموين به.
• آ ِذن ِ
َ
َّ
اجليفة ُ :جثة امليت.
• ِ
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• بني َظ ْه َر ْ
اين أهله  :أي :بينهم.
ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية عيادة املريض.
 .2حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تفقد أصحابه.
َ
 .3وجوب الرشوع بتجهزي امليت بعد تيقن وفاته ،وحيرم تأخريه بغري سبب.
 .4أن للموت عالمات تظهر ىلع جسد امليت.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي،
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
سنة النرش1418 :ه1997 -م.
العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .ديلل
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد
الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين
األبلاين ،انلارش :املكتب اإلسالِم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)8874( :
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َّ ُ ْ َ
ُ َ ِّ ُ
رثةَ َ
وك ْ َ
احلل ييف يف ابليع ،فإنه ينفق ثم
إياكم
َ
ْ َ ُ
يمحق

 .490احلديث:

ق
جڑتدوفوجت می ئہترتادہ سمی کھائےسبخرو ،کیو تکہ اسےس گڑم تاراری
نو ہوجائہ لیک پکت جائرہنیہ۔
**

انو قیادہ رضی اہلل عیہ روان ت کڑئ ہوئ نیان کڑئ ہی کہ ائہون ئ رسول اہلل
ق
ﷺ کو فمائ ہوئ سیا کہ ’’ جڑتد وفوجت می ئہت رتادہ سمی کھائ ےس بخرو،
کیو تکہ اس ےس گڑم تاراری نو ہو جائ ہ لیک پک ت جائ رہنی ہ‘‘۔

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه :-أنه سمع رسول اهلل -
َّ ُ ْ َ ْ َ َ
رثة احل َ ِل ِف
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إياكم وك
ُ َ ِّ
َْ
يف ابليع ،فإنه ينف ُق ثم يم َح ُق».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث احذروا كرثة احللف يف ابليع والرشاء
ً
ولو صدقا؛ ألن كرثة احللف مظنة الوقوع يف الكذب،
ً
فمثال ال ينبيغ لإلنسان أن يقول :واهلل لقد اشرتيتها
ً
بمائة .ولو اكن صادقا ،ولو قال :واهلل لقد اشرتيتها
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**

بمائة .ولم يشرتها إال بثمانني صار أشد؛ ألنه يكون
ً
بذلك اكذبًا حالفا يف ابليع ،وقد نىه انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن ذلك ،وأخرب بأن األيمان يف ابليع

سبب يف إنفاق السلع ،ثم إن اهلل -تعاىل -يمحق
َ
بركتها؛ ألن هذا الكسب َمبْ ِين ىلع معصية رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعصية رسول اهلل -عليهالصالة والسالم -معصية هلل -تعاىل.-

ضخ
جدن ت کا درج :نچ

اجمایل معنی:

قس
م
ڑج
جدن ت کا قہوم :جڑتد و فوجت می ئہت رتادہ می کھائ ےس رپہی کڑو اگ ر
ش
ق
رچی ہی ہون کیون کہ ئہت رتادہ سمی کھائ ےس جھوت می رپئ کا ام کان ہ۔
می الً انشان ےک لی میاشت ئہی کہ وہ نون کےہ :اہلل یک قسم! می ئ اس جری کو سو
ڑج وہ شحرا ہی کیون ن ہو۔ اگڑ وہ جھوتا ہوا نو ئررھ ن ظلم در ظلم ہو جائ
می جڑتدا ہ اگ ر
گا۔ و العیاد تاہلل۔ اگڑ اس ئ کہا کہ اہلل یک قسم می ئ اےس سو می جڑتدا ہ جاال تکہ
ئ
اس ئ اےس اشی ( )80می جڑتدا ہو نو ن اور ھی شدتد ظلم ہ کیو تکہ اس صورت
می وہ نع می جھوت نو لی واال اور جھوئ قسم کھائ واال ہو گا جت کہ ننی ﷺ ئ

م
آت ﷺ ئ جی دی ہ کہ جڑتد و فوجت می
انشا کڑئ ےس یع فماتا ہ اور ر
ق
سمی ائھائ ےس شامان بحارت نو آتاً قاتاً تک جا تا ہ ،تاہم اہلل ن عایل اس ےس
پک ت حم کڑ دنیا ہ۔ کیو تکہ ن کمائ رسول ﷺ یک تافمائ ےس جاضل ہوئ ہ اور

رسول اہلل ﷺ یک تافمائ درجقیقت اہلل ہی یک تافمائ ہ۔ ئہت ےس لوگ اس
ن
آت د کھی ےگ کہ وہ گاہک ےس کہی ہی کہ ’’ اہلل یک
عادت می متی ال ہوئ ہی می الً ر
قسم ن ئہت عدمہ ہ ،اہلل یک قسم می ئ اےس ا نی می جڑتدا ہ رجاہ‘‘۔ وہ اس
می شحرا ہو تا جھوتا ہو ئرہصورت انشا کڑئ ےس میع کیا گیا ہ کیو تکہ اس می دوشون
ع
رپ ظلم ہو تا ہ۔شج رتاص الصالحی ار انں تنمی()٤62 ، ٤61/6۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُينَ ِّف ُق ثم َي ْم َ
ح ُق  :يُ ِّ
روج ثم يَنقص وتذهب بركته.
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فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع ترك احلَلف يف اتلعامل واتلحذير منه؛ ملا فيه من جعل اهلل تعاىل آلة لرتويج ابلضاعة َ
وجلب ِّ
الربْح واحلصول ىلع َع َرض من ادلنيا
ِ
قليل.
َ
ُ
 .2احللف يف اتلعامل مع الصدق مكروه ،وأما مع الكذب فحرام  ،وهو كبرية ويمني غموس.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8958( :
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ََ
ٌَْ ْ
أىت انلَّ َّ
ني مين
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ع
ي
َ َ
ُْ ْ
َ َ ُ
َ
رشك يني ،وهو ييف سف يره
الم ي

 .491احلديث:

اتکشف می مشکی کا کوئ جاسوس ننی کڑئم ضیل اہللعلیہوشلمےک تراسآتا۔
**

َ
عن سلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه -قال« :أ َىت َّ
انل َّ
يب
ِ
ٌَْ ْ ُْ ْ َ ُ
نيَ ،وه َو ِيف
رش ِك
صىل اهلل عليه وسلم َ -عني ِمن الم َِ َ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ َ َ
جلَ َس عنْ َد أ ْص َ
َس َفرهَ ،ف َ
حابِ ِه يتحدث ،ثم انفتل،
ِ
ِِ
ََ َ
ُْ ُُ ُ َ ْ
اقتُلُوهُ
َّ
ُّ
فقال انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم :-اطلبوه و
ََ َ
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ
َ َ
َ ُ
فقتَلتُه ،فنفل ِين َسلبَه»ِ .يف ِر َوايَ ٍة «فقالَ :م ْن قتَل
َّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ
هل َسلَبُ ُه أَ ْ َ
األ ْك َو ِع َف َق َالُ َ :
مج ُع».
الرجل؟ فقالوا :ابن

شلمہ نں اکوع رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ اتک شف می مشکی کا کوئ جاسوس
ننی کڑئم ضیل اہلل علیہ وشلم ےک تراس آتا اور ضحان ےک شائھ تتنھ کڑ تات کڑ تاراہ ،ئررھ
جاموشی ےس کھشک گیا ،نو ننی کڑئم ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا” :اےس دھوتدو اور

قی
قی
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ اس کا شامان
ل کڑ دالو“۔ می ئ اےس ل کڑ دتا ،نو ر
م
چےھ نطور نفل (ان عام) عیان ت فماتا۔ اتک روان ت می ہ کہ رسول اہللﷺ ئ

قی
آت
نروجرھا" :اس کو کس ئ ل کیا ہ؟" لوگون ئ نیاتا کہ انں اکوع ئ ،نو ر
ﷺ ئ فماتا" :اس کا شاراشامان انں اکوع کا ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يف بيان حكم اإلسالم فيمن يتجسس
ىلع املسلمني من الكفار احلربيني؛ فقد أخرب سلمة

بن األكوع -ريض اهلل عنه ،-قال" :أىت انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -عني من املرشكني" العني اجلاسوس
سيم به؛ ألن عمله بالعني ،أو لشدة اهتمامه بالرؤية

واستغراقه فيها كأن مجيع بدنه صار عينا" .وهو" :أي
واحلال أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -يف سفر،
فجلس أي :اجلاسوس ،عند أصحابه يتحدث ،ثم
انفتل أي :انرصف ،فقال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم :-اطلبوه واقتلوه فقتلته ،أي :فطلبته فوجدته
ً
َّ َ
فقتلته ،فنَفل ِين أي :أعطاين نفال ،وهو ما خيص به
َ َ
"سلبه" :أي :ما
الرجل من الغنيمة ،ويزاد ىلع سهمه،
اكن عليه من اثلياب والسالح سيم به؛ ألنه يسلب

عنه ،ويدخل يف السلب :املركب وما عليه من الرسج
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**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
اس جدن ت می ا نش کاف جڑئ خص ےک می علق اش الم کا قانون نیاتا جا راہ ہ ،جو
مشلمانون یک جاسوشی کڑ تا ہو۔ شلمہ نں اکوع رضی اہلل عیہ فمائ ہی" :ننی کڑئم
ﷺ ےک تراس مشکی کا اتک جاسوس آتا"۔ "العی" نعنی جاسوس۔ اےس ن تام
اس لی دتا گیا کہ وہ آنکھ ہی ےس کام کڑ تا ہ تا دنکھی می اس قدر مہمک رہیا ہ
آت شف رپ ئےھ۔ جریابحرہ جاسوس ضحان ےک
کہ شاترا آنکھ نں جا تا ہ۔ اس وق ت ر
درمیان تتنھ کڑ تا تی کڑئ لگا۔ ئررھ واہن ےس کھشک گیا۔ ننی کڑئم ﷺ ئ فماتا:

اس کو ت الس کڑو اور قیل کڑ دو۔ جریابحرہ می ئ اےس ت الس کڑ ےک ن رکڑ لیا اور قیل کڑ
م
ع
آت ئ چےھ اس کا شامان نطورنفل دے دتا۔ نفل وہ تنمت کا وہ مالہ ،جو
دت ا ۔ ر
ن
کسی محاہد کو اس ےک جےص ےس رتادہ دتا جائ۔ "شلت" عنی اس ےک ک ریے اور
ہھیار وعیہ۔ ائھی "شلت" اس لی کہا جا تا ہ؛ کیون کہ ائھی جرھتیا جا تا ہ۔
"شلت" می سواری ،اس کا رنں ،ہھیار ،ج روترائ رپ موجود مال اور ان ےک شائھ
موجود سوتا رجاتدی وعیہ شت شاملہی۔

واآللة ،وما معه ىلع ادلابة من مال ،وما ىلع وسطه من

ذهب وفضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية رواها مسلم.
َ ْ
َ َ
اتلخريجَ :سل َمة ب ْ ِن األك َو ِع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• العني  :هو اجلاسوس اذلي يريد اكتشاف أخبار املسلمني؛ يلدل العدو ىلع ذلك.
• وهو يف سفر  :املراد به موقعة حنني.
• ثم انفتل  :أي حترك ،وخرج برسعة.
َ
َ َّ َ
• فنَفل ِين  :أعطاين زيادة ىلع ما أستحقه من الغنيمة.

فوائد احلديث:
 .1قتل العني اذلي يبعثه األعداء يلتعرف ىلع أحوال املسلمني؛ ألن يف تركه رضرا ىلع املسلمني باإلخبار عن حاهلم ،وماكن الضعف منهم،
ً

وادلاللة ىلع ثغراتهم ،خبالف الرسل ،فإنهم ال يُ ْ
ؤذون؛ ألنهم داعة سالم وصلة اتلئام ،وهذا من حماسن اإلسالم.
ً
ً
 .2فيه أن من قتل قتيال يف املعركة وأقام ىلع قتله إياه بَينة؛ فله سلبه اذلي تقدم تعريفه.
 .3أن السلب للقاتل ،سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده.

 .4إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه - .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
إلسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه - .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة:
اثلانية 1408ه1988 ،م - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .كشف اللثام رشح عمدة األحاكم -حممد بن أمحد بن سالم السفاريين -اعتىن به حتقيقا
وضبطا وَّترَيا :نور ادلين طالب-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،دار انلوادر – سوريا-الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.

الرقم املوحد)2939( :
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َ َ َ
ََ َ ُ ٌ ْ ُْ ْ
أىت رجل مين المسلي يمني رسول اهلل -صىل اهلل
ََ َ ُ َ َ ُ َ
َْ ْ
َ َُ
ج يد -فناداه :يا رسول
عليه وسلم -وهو ييف المس ي
ِّ َ َ ْ ُ
اهلل ،إين زنيت

 .492احلديث:

مشلمانون میےس اتکآدمیرسول اہللضیل اہللعلیہوشلمیکجدمت می جارص
ہوا۔ ض
شل
آت کوآوار
آت یل اہلل علیہو م مسحد می نشنففما ئےھ۔ اسئ ر
ر
دی اور کہا :اےاہللےکرسول !میئر تا کیاہ۔

**

ََ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :أىت رجل ِم َن
َ
املسلمني رسول -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف
ِّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ََ َ
ت ،فأع َرض
املسجد فناد ُاه :يا رسول اهلل ،إين زني
ِّ
ََ َ
َْ َ ْ
َ َ َّ
اء َوج ِه ِه فقال :يا رسول اهلل ،إين
عنه ،فتَنىح تِلق
ََْ
َ َّ َ َّ
َ ْ َ َ َ َّ
ات.
زنيت ،فأعرض عنه ،حىت ثىن ذلك عليه أربع مر ٍ
َ َْ َ
ُ
ََ َ
َ
فل َّما ش ِه َد َىلع نف ِس ِه أ ْربع شهادات :د َاع ُه َر ُسول اهلل -
ٌ َ َ
ََ َ َ َ
صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :أبِك ُجنُون؟ قال :ال،
ََ َ
ُ
َ َ َ
َ َ َ ْ ُ ْ ْ
قال :ف َهل أح ِصنت؟ قال :ن َع ْم ،فقال َر ُسول اهلل:
ََ ْ ََ َ
َ َ ْ ُ َ
َُْ
َ ُُْ ُ
رب ِين أبُو
اب :فأخ
اذهبوا بِ ِه فارمجوه» .قال ابن ِشه ٍ
َُ ُ
َ َ َ َ ُ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ
بن عبْ ِد اهلل يقول:
سلمة بن عب ِد الرمح ِن .س ِمع ج ِابر
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َْ
يم ْن َر َ َ
« ُكنْت ف َ
مج ُه ،فَ َر َمجْنَ ُاه ب ُ
الم َصىل ،فل َّما أذلقت ُه
ِ
ِ
ْ
احل َ
ج َ
ار ُة َه َر َبَ ،فأَ ْد َر ْكنَ ُاه باحل َ َّر ِة ،فَ َر َمجْنَاه»ُ.
ِ
ِ

انو ہپہ رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ کہ مشلمانون می ےس اتک آدمی رسول اہلل
ض
شل
آت ضیل اہلل علیہ وشلم مسحد می نشنف
یل اہلل علیہ و م یک جدمت می جارص ہوا۔ ر

آت کو آوار دی اور کہا  :اے اہلل ےک رسول ! می ئ ر تا کیا
فما ئےھ۔ اس ئ ر
ہ۔۔ ننی کڑئم ضیل اہلل علیہ وشلم ئ اس ےس انریا میہ ئرھی لیا۔ لیک وہ گھوم کڑ
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ےک شا می آتا اور کہی لگا :اہلل ےک رسول !
اتک رطف ےس ر
ش
آت ضیل اہلل علیہ و لم ئ (ئررھ) اس ےس میہ ئرھی لیا ،جنی کہ
می ئ ر تا کیا ہ۔ ر
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ےک شا می ئہی کلمات رجار رمنیہ دہائ۔ جت
اس ئ ر
اس ئ ا نی ج الف رجار گواہیان دے دنں ،نو رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم ئ
اےس ت التا اور نروجرھا :کیا ئم تراگل ہو؟ اس ئ رعص کیا ئہی۔ ئررھ رسول اہلل ضیل اہلل
علیہوشلمئنروجرھا:کیانو شادی شدہہ؟ اسئ رعصکیا:جیاہن! نورسولاہلل
ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا :اےس ےل جا ٔو اور سیگ شار کڑدو۔ انں شہات کہی
م
ہی :چےھ انو شلمہ نں عید الڑجمں ئ جی دی ،حھون ئ جاپ نں عیداہلل رضی اہلل
عیہ ےس سیا کہ جاپ رضی اہلل عیہ کہی ئےھ" :می ان لوگون می شامل ئھا ،حھون ئ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َْ َ
أَ َىت َما ِع ُز ُ
يم -ريض اهلل عنه -إىل ّ
بن َمالِك األ ْسل ِ ّ
انليب

صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف املسجد ،فناداهَ َ
ْ
واع َ َ
رت َف ىلع َن ْفس ِه ِّ
بالزنا ،فأ َع َرض عنه انليب -صىل
ِ
اهلل عليه وسلم ،-لَ َعلَّه يَ ْرجع فَيتُوب فيما بَيْنَه َ
وبني
ِ
ً
ْ
نفس ِه،
هلل -تعاىل ،-ولكن قد جاء
اغضبا ىلع ِ
ا ِ
ِ
َْ
ً
ِّ َ
فق ُ
َْ
صده من تِلقاء وجه ِه
ريها باحلد،
جاز ُما ىلع تط ِه ِ
ِ
َ
ً
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ِّ
َ
َ
َم َّر ًة أخرى ،فاعرتف بالزنا أيضا .فأعرض ُّ
انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -أيْضاً ،حىت َشه َد ىلع َن ْفسه ِّ
بالزنا
ِ
ِ
أربع مرات ،حينَئذ ْ
استَثْ َب َ
ُّ
ت انليب -صىل اهلل عليه
ِ ٍِ
َ
َ
َ
ْ
وسلم -عن َح ِاهلَ ،
فسأهل :هل بِ ِه ِم ْن ُجنُون؟ قال :ال،
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اےس رجم کیا۔ ہم ئ اےس عیدگاہ می سیگ شار کیا۔ نرس جت اےس ربرھ لےگ نو وہ
ئھاگ گیا ،ہم ئ اےس میدان جَڑہ می تراتا اور سیگ شار کڑدتا"۔

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ش
مارع نں مالک ا لمی رضی اہلل عیہ ،ننی ﷺ یک جدمت می جارص ہوئ ،اس وق ت
آت کو آوار دی اور ر تا ےک
آت ﷺ مسحد می نشنف فما ئےھ۔ ائہون ئ ر
ر

آت کا مقصد
آت ﷺ ئ ان ےس انریا جررہہ ئرھی لیا۔ شاتد ر
ارن کات کا اعیاف کیا۔ ر
م
ن
عایل ےک علم می خقی اس ارم ےس
ن ئھا کہ وہ وا رس لوت جا تی اور ان ےک اور اہلل ن ٰ
نون کڑلی ،لیک وہ ا نی گیاہ ےس شخت تاالن ئےھ اور جد رجم ےک در نےع جود کو تراک
آت ےک روپو
و ضاف کڑائ کا بر خیہ رعم لی جارص ہوئ ئےھ۔ جریابحرہ وہ دوتارہ ر
ئ
آت ﷺ ئ اس رمنیہ ھیان ےس
آئ اور ئررھ ر تا ےک ارن کات کا اعیاف کیا۔ ر

انریا جررہہ ئرھی لیا ،تاآن کہ ائھون ئ رجار رمنیہ ارن کات ر تا کا اعیاف کیا۔ اس رمنیہ
ب
آت ﷺ اس معا مےل یک خقیق ےک لی میوج ہوئ اور ان ےس درتاق ت کیا کہ
ر
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َ ْ َ َ َ ْ ً ُ َّ َ َ َ ُ ْ
َْ
َ ََ َ ْ َ ُ
هل :هل
وسأل أهله عن عق ِله ،فأثنوا عل ِيه خريا ،ثم سأ
ُ ُْ َ ٌ ْ ْ
َّ ْ
ْ َ َ َ َّ ُ
كر ال ُ
ربه أنه
الرجم؟ فأخ
َيب عليه
هو حمصن أم ب
َ َ َ ِ َ َ َّ ُ َ َ ْ
َّ ْ َ ْ
ُْ َ
ُ
ُ
ُ
وجب احلدِ ،من لم ٍس
َحمصن ،وسأهل :لعله لم يأ ِت ما ي ِ
َّ ْ
استَثَبَ َ
فرص َّح حبقيق ِة ِّ
أ ْو َت ْقبيلَّ َ ،
ت -صىل
الزنا .فلما
ِ
ْ ُ ِّ
َ َ َّ
ُ
ْ
َ
ُ
وب
اهلل عليه وسلمِ -من لك
ذلك ،وحتقق ِمن وج ِ
ََْ ُ
َ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
إقَ َ
ُ
ُ
ام ِة احلد ،أمر أصحابه أن يذهبوا بِ ِه فريمجوه.
ِ
ُ ُ َ َ
ََْْ
َ َ
ََ
ُ
َ
َ
يع الغرق ِد -وهو مصىل اجلنائِ ِز-
فخرجوا بِ ِه ِإىل ب ِق ِ
َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
َّ َ َ
َ َُ
ِّ
حلجار ِة ،طلب انلجاة،
ف َرمجوه ،فلما أح َّس ِحبر ا ِ
ورغ َ
َ
املوت ،ألن انلفس البرشية ال
ار ِم َن
ب يف ال ِف َر
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َْ ُ
َ
َ ْ
تتحمل ذلك ،ف َه َر َب ،فأدركوه باحل َ َّرة ،فأج َه ُزوا َعليْه
َ َ َ
ات- ،رمحه اهلل َ
ور ِيض عنه.-
حىت م

ئ
ئم گ
آت ﷺ ئ ان
ھیترا لنرں یک بمارینوئہی؟ ا ھونئجواتدتا:ئہی۔ ر
ےک گرھ والون ےس ان یک عفل ےک تارے می درتاق ت فماتا ،نو ائھون ئ ان یک
عف
آت ﷺ ئ مارع رضی اہلل عیہ ےس نروجرھا :آتا وہ
ل کو درشت فار دتا۔ ئررھ ر
شادی شدہ ہی تا عی شادی شدہ کہ وہ رجم ےک جق دار ئہی ہوئ؟ ائھون ئ نیاتا
آت ﷺ ئ ان ےس درتاق ت کیا کہ شاتد ائھون ئ
کہ وہ شادی شدہ ہی۔ ر
ج
رجھوئ تا نوس و کیار کڑئ تسی جڑکات یک ہون کہ جس ےس جد رجم واجت ئہی
ہوئ ،تاہم ائھون ئ واقعیا ر تا ےک ارن کات یک وضاجت کڑ دی۔ جت ننی ﷺ
ئ ہ اعتیار ےس معا مےل یک جرھان تی فمایل اور جد رجم ےک نفاد کا وجوت تان ت
ہ ن ن ض ک جک
ئھ
ک ن
ب ض
ک
حان کڑام،
وگیا ،و ا ی حان و م دتا کہ ا ی ےل جا ڑ سیگ شار ڑد ں۔ جریا حرہ ٔ
ئ
ائھی ےل کڑ نقیع رعقد یک جان ت ن کےل -ن ئمار جیارہ یک جگہ ھی -اور ائھی رجم کڑتا
شوع کیا۔ جت ائھی ربرھون یک شدت مخسوس ہوئ ،نو اس ےس بخریا رجااہ اور موت
م
ےس ئھا گی یک آررو یک؛ کیون کہ انشائ نقس اس شا کا چمل ئہی ہوشکیا۔ جریابحرہ وہ
ئھاگ رپے۔ ضحان ئ ائھی مفام جڑہ (مد نی می وا قع کیت ےس ترائ جائ
واےلسیاہ ربرھون یک شرمی) رپ آلیا اور مارئ لےگ ،ئہان تک کہ ان یک موت
گ
عایل شان ان رپ رجم فمائ اور ان ےس راضی ہو۔
ہو نی۔ اہلل ن ٰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• فتنىح  :انتقل من انلاحية اليت اكن فيها.
• تلقاء وجهه  :إىل انلاحية اليت يستقبل بها وجه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َ
َ
• ث َّىن  :ك َّر َر.
• شهد  :اعرتف.

• أذلقته  :بلغت منه اجلهد واتلعب.
• أحصنت  :تزوجت.

• باملصىل  :أي مصىل العيد أو اجلنائز.

• احلرة  :أرض ذات حجارة سوداء معروفة باملدينة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1جواز ِإقامة احلدود يف ُم َصىل اجلَنَائِز.
َ َ ً
ََْ ًَ
ْ
ْ
َ
َ
ريا هلا من إثم املعصية.
هلل -تعاىل ،-وتط ِه
 .2هذه المنقبة العظيمة لِما ِعز -ريض اهلل عنه -إذ جاد بنف ِسه ،غضبا ِ
ُ
َّ
ُّ
َّ
 .3أن احلَد كفارة للمعصية اليت أ ِقيم احلَد هلا ،وهو إمجاع ودلت عليه السنة.
َّ
 .4أن الزنا يثبت باإلقرار كما يثبت بالشهادة.
َّ ْ
ُ
ايص ي َ ْس ُق ُط باتلوبة َّ
انل ُصوح ،وهو إمجاع املسلمني.
 .5أن إِثم املع ِ
َ َّ
 .6أن املجنون ال يُعترب إقراره ،وال يثبت عليه احلد ،ألن رشط احلد اتللكيف.
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ْ
ْ
َّ َ
َ َّ ُ َ
َُ
َُْ
َّ َ ُ ُ
َ
ْ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ
احلكم ِيف ال َمسألة.
عما َيب االس ِتفسار عنهِ ،م ّما يغ ِّري
فصيل
فيت اتلثبت يف األحاكمِ  ،والسؤال باتل ِ
 . 7أن ه ِ
َيب ىلع القايض وامل ِ
اإلمام يقيمها وال يهملها.
 .8أن احلدود إذا وصلت إىل ِ
َ َّ َ
ُ ْ َ ُ َ ْ َّ ْ
َُُْ
َّ َّ
َ
ُ
مجه بِاحلجارة حىت يموت ،وال َيب أن حيفر هل ِعند الرجم.
املحصن الزاين ر
 .9أن حد
َ
َ
ِّ
 .10أَنَّه ال ي ُ ْش َ َ
رت ُط يف إِقامة احلَد ،حضور اإلمام أ ْو نائِ ِبه.

املصادر واملراجع:

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

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلقعليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه - .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
 اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل 1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)2933( :
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ََْ ُ َ ُ َ
َُ ْ ُ
ت :میئرسول اہللﷺیکجدمت می جارص ہوکڑرعص کیا :اےاہللےک
أتيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقل
َََْ
ُ
َ َ ُ َ
ُ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
ہ
ہ
ہ
م
ہ
م
م
ہ
ن
ن
يت
ك
ل
ه
أ
و
ق
ض
ر
أ
ب
ا
إن
اهلل،
ول
يا رس
ي
مٍ
اب ،أفنأكل رسول! م ا ل کیاتیکشر ی یر ی ی ،و کیا م انےکپ ون ی کھا
ي
ٍ
ي
َ
ْ
ييف آن ييتي يهم
شکی ہی؟

 .493احلديث:

**

عن أيب َث ْعلبة اخلُشين -ريض اهلل عنه -قال« :أَ َتيْ ُ
ت

انون علیہ جسنی رضی اہلل عیہ ےس روان ت ہ ،وہ کہی ہی کہ می ئ رسول اہلل ﷺ
یک جدمت می جارص ہوکڑ رعص کیا :اے اہلل ےک رسول! ہم اہل کیات یک شرمی

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقلت :يا رسول
َََْ ُُ
اهلل ،إنا بأرض قوم أهل كتاب ،أفنأكل يف آنِيَ ِت ِهم؟ ويف
َ ْ
أرض صيد ،أَص ُ
يد ب َق ْ
وبكل ِيب اذلي ليس
يس
ِ
و
ِ
ِ
ِ
ُ َ َّ
َ
الم َعلَّم ،فما يَصلح يل؟ قالَّ :
أما ماَ
كلْيب ُ
وب
ِ
بِمعل ٍمِ ،
ِ
ْ
ُْ
َ َْ َ
فإن وجدت ْم
ذكرت -يعين من آنية أهل الكتابِ :-
ْ َ
َ
فاغسلوها ،ولكوا
جت ُدوا
ِ
وإن لم ِ
غريها فال تأكلوا فيهاِ ،
ََ
َ َْ َ َ َْ َ
ف َ
َ
يها ،وما صدت بِقو ِسك ،فذكرت اسم اهلل عليه
ِ
َ ُْ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ
ْ َ
ْ
َ
فلك ،وما ِصدت بِكل ِبك المعل ِم ،فذكرت اسم اهلل
َ ُْ
َ ْ َ
ْ َ
الم َعلَّم فَأَ ْد َر ْك َ
ك غري ُ
ت
عليه فلك ،وما ِصدت بِكل ِب
ِ
ِ
َ َ َ َ ُْ
ذاكت ُه فلك».

می ر ہی ہی ،نو کیا ہم ان ےک پنون می کھا شکی ہی؟ اور ہم انسی رمی می ر ہی
ئ
ہی ،جہان ش کار ئہت ہو تا ہ۔ مینی کمان ےس ھی ش کار کڑ تا ہون اور ا نی اس
ئ
ئ
کی ےس ھی جو شکھاتا ہوا ئہی ہ اور اس کی ےس ھی جو شکھاتا ہوا ہ ،نو اس
آت ضیل اہلل علیہ وشلم ئ فماتا کہ ئم
می ےس کس کا کھاتا میے لی جاپ ہ۔ ر
ئ
ئ جو اہل کیات ےک پنں کا دکڑ کیا ہ ،نو اگڑ مھی اس ےک سوا کوئ اور پنں مل
شےک ،نو اس می ن کھا ٔو ،لیک کوئ دوشا پنں ن مےل ،نو ان ےک پنں کو جوت دھو کڑ
ئھ
اسمیکھاشکی ہواورجوش کار ئمان رنینیکمانےس کڑواور(نی ر یتیکیوق ت) اہللکا تام
لیا ہو ،نو اےس کھا شکی ہو اور جو ش کار ئم ئ عی شدھائ ہوئ کی ےس کیا ہو اور
اےس جود د بچ کیا ہو ،نو اےس کھا شکی ہو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو ثعلبة -ريض اهلل عنه -للنيب -صىل اهلل عليه
وسلم -أنهم مبتلون بمجاورة أهل الكتاب ،واملراد
بهم ايلهود أو انلصارى ،فهل حيل هلم أن يأكلوا يف

أوانيهم مع الظن بنجاستها؟ فأفتاه جبواز األكل فيها،
ومن باب أوىل استعماهلا يف غري األكل برشطني-1 :

أن ال َيدوا غريها -2 .وأن يغسلوها .وذكر هل أنهم
بأرض صيد ،وأنه يصيد بقوسه وبكلبه املعلم ىلع

الصيد وآدابه ،وبكلبه اذلي لم يتعلم ،فما يصلح هل

وحيل من صيد هذه اآلالت؟ فأفتاه بأن ما صاده

بقوسه فهو حالل ،برشط أن يذكر اسم اهلل -تعاىل-

عند إرسال السهم .وأما ما تصيده الالكب ،فما اكن
ً
منها معلما وذكر اسم اهلل عند إرساهل فهو حالل
ً
أيضا ،وأما اذلي لم يتعلم ،فال حيل صيده إال أن َيده
ً
اإلنسان حيا ويذكيه اذلاكة الرشعية.

 .493جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

انو ن علیہ رضی اہلل عیہ ئ ننی ﷺ ےس نیان کیا کہ وہ لوگ ،اہل کیات ےک ہمشانییگ
می ر ہی یک نیا رپ کچرھ مشا تل ےک ش کار ہی۔ ئہان اہل کیات ےس ان یک رماد ئہود و
نصاری ہی۔ ا نش می کیا ان ےک لی ن جاپ ہ کہ وہ ان ےک پنون می گیدیگ
ئ
ک
آت ﷺ ئ ائھی دو شطون ےک
کانفی ر ھی ہوئ ھی کھاشکی ہی؟ جریابحرہ ر

ی دتا۔ کھائ ےک ع الوہ دنگڑامور می
شائھ ان ےک پنونمی کھائ ےکجوار کا قیو ٰ
ان پنون کا اشت عمال تدرج اویل جاپ ہوگا۔ ( )1اتک ن کہ ائھی ان ےکع الوہ پنں
ٔ
متش ن آ تی ( )2اور دوشی ن کہ وہ ان پنون کو دھو کڑ ہی اشت عمال کڑنں۔ ائھون
ئ
آت ﷺ ےس اس تات کا ھی تدکڑہ کیا کہ وہ انسی شرمی می ر ہی ہی،
ئ ر
جہان ش کار ئہت رتادہ عام ہ اور وہ ان رنی کمان ،ش کار اور اس ےک آدات ےک
ئ
تارے می پنت تاقیہ کی اور ت ال پنت تاقیہ کی ےس ھی ش کار کڑئ ہی ،نو ان
ےک لی کس ش کار کا کھاتا جاپ ہ اور ان آالت ےس کی گی ش کار می ےس کون شا
ی دتا کہنی وکمان ےس کیا جائ واال ش کار اس
آت ﷺ ئ ائھی قیو ٰ
ج الل ہ؟ ر
شظ ےک شائھ ج الل ہ کہ "نسم اہلل" کہی ہوئ نی رجھورا جائ۔ جہان تک
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کیون ےس کی جائ واےل ش کار کا معاملہ ہ ،نوشکھائ گی کیون کو رجھورئ
ئ
ن
وق ت سم اہلل کہی ےس ،وہ ش کار ھی ج الل ہوجا تا ہ اور عی شکھائ گی کیون

ےک در نےع کیا جائ واال ش کار اشی صورت می ج الل ہ کہ ش کار ر تدہ جال ت می
دشتیات ہو اور اس کو شعی طور رپ د بچکیا جائ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.
َ ََْ
َ
ُ َْ
اتلخريج :أبو ثعلبَة اخلُش ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اخل ُ َش ّ
ين  :منسوب إىل خشينه بطن من قضاعة ،قبيلة قحطانية.
َ ِ
• بِق ْو ِيس  :آلة رِم قديمة معروفة.
َْ
ُ َّ
الم َعلم  :وهو املدرب ىلع الصيد.
• لكيب

فوائد احلديث:
 .1إباحة استعمال أواين الكفار ،ومثلها ثيابهم ،عند عدم غريها ،وذلك بعد غسلها.
 .2إباحة الصيد بالقوس :وباللكب املعلم برشط ذكر اسم اهلل عند إرساهلما.
 .3أن صيد اللكب اذلي لم َ
يعلم ،ال حيل إال إن أدركه اإلنسان فذاكه قبل موته.
 .4فضل العلم ىلع اجلهل ،إذ أبيح صيد اللكب املعلم دون اللكب اذلي لم يعلم ،فقد آثر العلم حىت يف ابلهائم.
املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.ـ -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق
عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه- .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

الرقم املوحد)2956( :
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َ
َ ُ ِّ
أ ْج َرى انلَّ ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ما ضم َر
ي
ْ
َ َ
ْ َْ ْ
ْ َْ ْ
احلف َيا يء إىل ثن ي َّي ية ال َو َداعي
مين اخلي يل :مين

 .494احلديث:

َ ْ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :أج َرى
ْْ
َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ما ُض ِّم َر ِمن اخلَيلِ :م ْن
ِ
َ
َْ ْ َ َ
ْ
َ َ
إىل ثَن َّي ِة َ
الوداعَ ،وأج َرى ما ل ْم يُض َّم ْرِ :م ْن
احلفيا ِء
ِ
َ
َ
ْ
ْ
اثلَّن َّية إىل مسجد بين ُز َريق .قال ابن عمرَ :وكن ُ
ت
ِ ِ
ٍ
َ َ
َْ ْ
َ
َ َ ْ
َّ
َ
ِفيمن أجرى .قال سفيانِ :من احلفياء إىل ثنِية الوداع:
َ
ْ
مخسة أميال ،أو ِس َّتة ،ومن ثنِ َّية الوداع إىل مسجد بين
ٌ
ُز َريْ ٍقِ :ميل».

ننی کڑئم ضیل اہللعلیہوشلمئنیار کی ہوئگھورونیکدورمفام جقیاءےس
ئ
تتیہ الوداع تک کڑائ ھی۔
**

عیداہلل نں عرم رضی اہلل عہما ئ نیان کیا کہ ننی کڑئم ضیل اہلل علیہ وشلم ئنیار کی
ئ
ہوئ گھورون یک دور مفام جقیاء ےس تتیہ الوداع تک کڑائ ھی اور جو گھورےنیار
ئ
ئہی کی گی ئےھ ،ان یک دور تتیہ الوداع ےس مسحد ررنق تک کڑائ ھی۔ انں عرم
ئ
رضی اہلل عہما ئ نیان کیا کہ می ھی گھور دور می شتک ہوئ والون می ئھا۔
شقیان ئ نیان کیاکہ جقیاء ےس تتیہ الوداع تک ترا برچ تا جےھمیل کا قاضلہ ہ اور
تتیہ الوداع ےس مسحد ننی ررنق رصف اتک میل ےک قا ضےل رپ ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مستعدا للجهاد،
قائما ً بأسبابه ،عمال بقوهل -تعاىلَ :-
{وأ ِعدوا هلم َما
َ
ْ َ
ْ
اط اخلَيل ْ
تر ِهبُون بِ ِه َع ُدو
استطعتم ِمن قو ٍة َو ِمن ِرب ِ
ِ
ُ ُ
وي َم ِّرن أصحابه ىلع
اهلل وعدوكم} فاكن يضمر اخليل
ّ َ
ّ
املسابقة عليها يلتعلموا ركوبها ،والكر والفر عليها،
ويقدر هلم الغايات اليت يبلغها َج ْر ُي َها ُ
الم َض َّم َرة ىلع
َّ
َّ
املضمرة ىلع حدة ،تلكون ُم َد َّربة ُم َعلمة،
حدة ،وغري

ويلكون الصحابة ىلع استعداد للجهاد ،وذلا فإنه
أجرى املضمرة -ويه اليت أُطعمت ُ
وج ِّوعت باعتدال

 .494جدنت:

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

مع
ئ
آت جہاد ےک لی ہمتش نیار ر ہی ،اس ےک ئمام
ننی کڑ م ﷺ کا مول ئھا کہ ر
شتَطَ
ت
عایل ےک اس قول " َو َأعِ ُدوا ل َہُم م َا ا ْ عْنُم
اسیات و وشا ل کو اجتیار فمائ اور اہلل ن ٰ
ِم ق ُ ٍّ ِم ِ ِ ْلخَی ِہی
ون ِنِعَ ُد َو ال َـل ِہ َوعَ ُد َوک ُ ْم"( ئم ان ےک مفا تےل ےک لی ان رنی
ں و َہ َو ں رتَاظ ا ْلِ ُپْ ُ َ
ظاق ت ئرھ قوت یک نیاری کڑو اور گھورون ےک نیار ر کھی یک کہ اس ےس ئم اہلل ےک
نع
ئ
دشمیون کو جوف ردہ رکھ شکو اور ان ےک سوا اورون کو ھی)یک میل می گھورون کو
نیار فمائ اور ا نی ضحان کو گھور سواری ےک مفاتلہ یک پتتیگ د نی؛ تاکہ وہ اس یک
سواری می مہارت جاضل کڑ لی ،وار اور ترلت وار ےک گڑ سیکھ جا تی ،ان ےک لی
نشائ مفر فمائ ،جہان تک ےک لی نیار کی گی گھورون یک دور الگ اور

َّ
ہ ت ن ض
ہ
گھ
گھ
حان کڑام جہاد یک
حىت قويت -ما يقرب من ستة أميال ،وغري املضمرة عام ورون یک دور الگ وئ؛ تاکہ ورے پنید و جا ی۔ ی ٔ
ً
ميال ،واكن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -أحد نیاری ےک لی ہمتش ج روکس رہی ،اس تات کا لحاظ کڑئ ہوئ نیار کی گی
شباب الصحابة املشاركني يف ذلك.
گھورون نعنی ان گھورون یک ،حھی اعیدال و نوارن ےک شائھ اس اتدار می کھ التا اور
ئھوکا رکھا گیا کہ وہ مصیوظ ہو گی ،دور لگ ئھگ جےھ میل اور عینیار کڑدہ گھورون یک
دور اتک میل مفر فمائ۔ عیداہلل نں عرم رضی اہلل عھما ،اس دور می جصہ لتی
نج ض
حان کڑام می ےس اتک ئےھ۔
واےل و وان ٔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• ما ُض ِّم َر  :املضمرة يه اليت أعطيت العلف حىت سمنت وقويت ثم قلل هلا تدرَييا تلخف وتضمر فترسع يف العدو وتقوى ىلع احلركة.
ْ
• احلَفيَاء  :ماكن خارج املدينة.
• ثنية الوداع  :موضع سيم بذلك؛ ألن املسافر من املدينة خيرج معه املودعون ،واثلنية يه الطريق يف اجلبل.
• ُز َريق  :هم بطن من األنصار.
• مخسة أميال  :امليل حنو كيلو مرتين إال سدسا.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتلمرن للجهاد وتعلم الفنون العسكرية ،والعلوم احلربية ،استعدادا ملجابهة العدو ،وهو خيتلف باختالف األزمنة ،فللك زمن
سالحه وأدوات قتاهل وآالته.

 .2املسابقة ىلع اخليل مرشوعة ،وإذا اكنت لالستعداد للجهاد جاز أخذ العوض عليها ،وال يقال إنها قمار؛ وذلك لورود ديلل خاص( :ال سبق إال
يف خف أو نصل أو حافر) ،وللقاعدة الرشعية  :إذا ترجحت املصلحة ىلع املفسدة وغمرتها ،اغتفرت املفسدة ذللك.
َ
َ
َ
 .3ال يتقيد أخذ العوض بإجراء اخليل ،فلك ما أاعن ىلع قتال األعداء ،فاملغابلة عليه بِ َع َوض جائزة ،للحديث السابقَ( :ال سبق إال يف نصل أو
خف أو حافر) والسبق أخذ عوض.

 .4أن مثل هذه املسابقة مع انلية الصاحلة عبادة؛ ملا فيها من تنشيط اجلسم يلنهض بالعبادة ىلع أحسن وجه.
ُ
 .5أن َيعل للمسابقة ىلع اخليل والرِم بابلنادق وغريهما ،أمد مناسب هلا ،وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل للخيل املضمرة اخلفيفة
القوية حنو ستة أميال ،وللخيل السمان اثلقال ميال.
 .6جواز جتويع ابلهائم ىلع وجه الصالح عند احلاجة إىل ذلك ،وليس هو من باب تعذيبها ،بل من باب تدريبها للحرب.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط1422 .ه - .صحيح مسلم ،ط .دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .تيسري العالم برشح

عمدة األحاكم ،للشيخ عبد اهلل البسام ،ت :صبيح احلالق ،مكتبة الصحابة ،الطبعة العارشة1426 ،ه - .اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن،
املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.
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َ َ
َ َ َ ٌ َُ َ َ ُ َ
ال :الَ ،ولَك َّين ُه لَمْ
أحرام هو يا رسول اهلل؟ ق
ََ ُ َ َ ُُ َ َ َ
َ ُ
ك ْن بأَ ْرض قَ ْ
اَلٌ:
جد يين أاعفه ،قال خ ي
أ
ف
،
ِم
و
ي
ي ي
ي
ي
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
فاج َ
ُت ْرته ،فأكلتهَ ،وانلَّ ُّ
يب -صىل اهلل عليه
ي
َُْ
وسلم -ينظ ُر

 .495احلديث:

آتﷺئفماتا :ئہی ،لیک میی
اےاہللےکرسول ! کیان جڑامہ؟ ر
م
قومیکشرمی می ئہی تراتا جا تا ،اس لی چےھ اسےس گھں مخسوس ہوئہ۔
کھ
جالدرضی اہلل عیہ کہی ہی( :ن سں کڑ) می اےس تنرچ کڑ کھائ لگا اور ننیﷺ
دنکھرہ ئےھ
**

َ َ
َ ْ ْ َ َّ
اس -ريض اهلل عنهما -قال« :دخلت أنا
عن اب ِن عب ٍ

 .495جدنت:

انںعیاس رضی اہلل عہماےسروان ت ہ،وہ کہیہی’’ :میاورجالد نںولیدرضی
اہلل عیہ رسول اہلل ﷺ ےک شائھ ام المؤمیی ممون رضی اہلل عہا ےک گرھ می داجل
آت یک جدمت می ئھیا ہوا گوہ التا گیا۔ رسول اہلل ﷺ ئ اس یک رطف
ہوئ ،نو ر
اہئھ پھاتا رجااہ ،نو ممون رضی اہلل عہا ےک گرھ می موجود نعص عورنون ئ کہا :ننی
ئ
آت کھاتا رجا ہی ہی۔ (لوگون ئ
کڑ م ﷺ کو اس جری ےک تارے می نیادو ،جش ر
رعص کیا :اہلل ےک رسول ! ن گوہ ہ) نو رسول اہلل ﷺ ئ انریا اہئھ ائھا لیا۔ می

وخادل بن الويلد مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ُ
َ ُ َ َ ٍّ َ ْ َ َ ْ
ب حمنُو ٍذ فأه َوى إيلْ ِه َر ُسول اهلل
بيت ميمونة ،فأ ِيت ِبض
ِّ
ْ
َ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -بِي ِد ِه ،فقال بعض النسو ِة يفبيت ميمونة :أخربوا رسول اهلل بما يريد أن يأكل،
فرفع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ،فقلت:
َ ََ ٌ َُ َ َُ َ
ول اهلل؟ قَ َال :الَ ،ولَك َّن ُه ل َ ْم يَ ُ
ك ْن
أحرام هو يا رس
ِ
ََ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََْ ُ
رت ْرت ُه،
بِأ ْر ِض ق ْو ِِم ،فأ ِج ُد ِين أ َاعف ُه ،قال خادل :فاج
َ
َْ
فَأ َكلْتُ ُهَ ،و َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ين ُظ ُر».
ِ

آت ﷺ ئ فماتا:
ئ رعص کیا :اے اہلل ےک رسول ! کیا ن جڑام ہ؟ ر
م
’’ئہی! لیک میی قوم یک ش رمی می ئہی تراتا جا تا ،اس لی چےھ اس ےس گھں
کھ
مخسوس ہوئ ہ‘‘۔ جالد رضی اہلل عیہ کہی ہی( :ن سں کڑ) می اےس تنرچ کڑ کھائ
لگا اور ننی ﷺ دنکھ رہ ئےھ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
اءت أُ ُّم َحفيد ب ُ
َج َ
ويه ُه َزيلة بنت
نت
احلارثِ ،
ِ ُِ
ِ
َ
ْ
خت َها َميْ ُمونَة َزائ َر ًة َهلا َ
احلارث َ
ومعها يش ٌء
ِ
جاءت إىل أ ِ
اهلدايا واكن من ض ْمن َ
من َ
اهلدايا َض ٌّ
ب ،وقَ ْد َح َ َ
رض
ِ
َ
َ َ
اء أَ َ
ك الْ َغ َداء أ ْبنَ ُ
خوات ميمونة ،فخادل بن الويلد
ذل ِ
ُ
َ َُ
ْ
ُهو ابن أختها؛ ُ
ميمونة خاتله ،وعبداهلل بن عباس
ِ
خاتلهما أيضاً .وملا ُوضعَ
ُ
والفضل بن عباس يه
ِ
َ َ ُ َ َّ
ومد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يَ َد ُه إىل
الغداء
ْ
ُ
ْ
ْ
ٌ
ْ
اللحم ِيلَأكل منه قالت ن ِ ْس َوة ممن يف ابليت أخ ُ
ربوا
ِ
ِْ
َ
ْ ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -بما يريد أن يَأكل،
رسول ا ِ
َ َ َّ َ
حل ُم ضب فرفع َ
يده ولم يأكل فقال هل
ف ِقيل هل :إنه
َ
ُ
ٌ
أحرام هو يا رسول اهلل؟ قال :ال ولكنه لم يكن
خادل:
َْ َْ ََ
ُ
ُ
ُ
بِأر ِض قو ِِم فأ ِجدين أاعفه ،أي :أتقذر منه قال خادل:
فاجرترته فأكلته وانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ينظر.

**

ض
جدن ت کا درج :خنچ

اجمایل معنی:

ام جقید نت جارت  ،جو رھتلہ نت جارت رضی اہلل عہا ہی ،ان رنی ئہں ممون رضی
ئ
اہلل عہا ےس ملی آ تی۔ ان ےک شائھ کچرھ ہداتا وبحانف ھی ئےھ۔ ہداتا ےک ضمں می
ئھ
ئ
اتک گوہ ھی ئھا۔ ممون رضی اہلل عہا ےک تنخون ئ اےس دوئررہ ےک کہائ می
ت رتس کیا۔ جالد نں ولید رضی اہلل عیہ ممون رضی اہلل عیہ یک ئہں ےک لڑےک ئےھ؛ اس
ئ
رطج وہ ان یک جالہ ئھی۔ عید اہلل نں عیاس اور قصل نں عیاس رضی اہلل عہ ما یک ھی
ن جالہ ئھی۔ جت دسیجوان برچھاتا گیا،نو ننی ﷺ ئ گوشت لتی ےک لی انریا اہئھ
پھاتا؛ تاکہ گوشتنیاول فما تی۔ ا نی می گرھ می موجود کسی عورت ئ کہا :ننی

ئ
آتکھاتا رجا ہیہی۔لوگونئنیاتا
کڑ مﷺکواسجری ےکتارےمی نیادو،جو ر
کہ اہلل ےک رسول ! ن گوہ کا گوشت ہ ،نو رسول اہلل ﷺ ئ انریا اہئھ ائھا لیا اور
ئہی کھاتا۔ جالد رضی اہلل عیہ ئ رعص کیا :اے اہلل ےک رسول ! کیا ن جڑام ہ؟
آت ﷺ ئ فماتا’’ :ئہی! لیک ن میی قوم یک ش رمی می ئہی تراتا جا تا؛ اس
ر
م
م
گ
لی چےھ اس ےس ھں خسوس ہوئ ہ‘‘۔ جالد رضی اہلل عیہ کہی ہی( :ن سں کڑ)
کھ
می اےس تنرچ کڑ کھائ لگا اور ننی ﷺ دنکھ رہ ئےھ‘‘۔
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ ِّ ْ َ
َ ٌ
ٌ
ُ
َّ
• َ
بض ٍّ
اب األ ْر ِض وه َو َحيَ َوان بَ ِّري.
ب  :الضب دابَّة ِمن دو
َ ْ
ْ
• حمنُوذ  :مش ِوي.
َ
َ
َ
ُ
َُْ
ََ ْ
َّ
• فأه َوى إيلْ ِه َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلمِ -بيَ ِدهِ  :أي َمد يَ َد ُه ِإيلْه ِيلَأكل منه.
َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُّ ً
أاعفه  :أك َرهه تقذرا.
•

فوائد احلديث:
 .1جواز أكل الضب.
 .2أن الكراهة الطبيعية من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للِشء ال حترمه؛ ألن هذا يشء ليس هل تعلق بالرشع ،ومرده انلفوس والطباع.
ُ ُ ُ ُ
سن خل ِق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ لم يعب الطعام ،وهذه اعدته الكريمة ،إن طاب هل الطعام أكل منه ،وإال تركه من غري عيبه.
 .3ح
َ
 .4أن انلفس وما اعتادته ،فال ينبيغ إكراهها ىلع أكل ما ال تشتهيه وما ال تستطيبه ،فإن اذلي ال ترغبه ال يكون مريئا ،فيخل بالصحة.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر ،بدمشق الطبعة األوىل1381ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص
انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط،
مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء
السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط،10
مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
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رتہدہ َ
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ًّ
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ہ
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ہ۔ 173 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
ً
هذا اذلي حترك هل العرش ،وفتحت هل أبواب السماء ،وشهده سبعون ألفا من املالئكة ،لقد ضم ضمة ،ثم فرج عنه 175 ..........................
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ئ ہی وہ خصہی جںےک لی ِ
رعسال ٰہیہلگیا،آشمانےکدروارے کھولدئ گی،اور سیہارف سیانےک جیارےمی شتکہوئ(،ئررھ ھیقیمی)ائہیاتک تار
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واذلي نف ُس حم َّم ٍد بِيَ ِدهِ ،إين ألر
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کڑ ن ئمیاکڑے گاکہکاساس قیواےلیک جگہمی دقں ہو تا!۔اسکاشتتدنں ئہی ہوگا ،تلکہ وہدنیایکمصتیتیک وج ےسن ئمیاکڑے گا۔ 188 ..........................
وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا بغري حساب ،وال عذاب مع لك ألف سبعون ألفا وثالث حثيات من حثيات ريب 190 ............

میے رت ئ مچھ ےس وعدہ کیا ہ کہ وہ میی امت می ےس سی ہار لوگون کو جشات اور عدات ےک نعی جیت می داجل کڑے گا اور ( ان سی ہار می ےس) ہ ہار ےک
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قیامت ےکدن لوگونکو نیےگ تراؤن ،نیےگ تدناورعی مخیونائھاکڑمیدان جشیک رطفالتاجائ گا۔ 199 ........................... ................................
ْ َ
املؤمن َ
ُ
يوم القيامة من ربه حىت يضع َكنَ َف ُه عليه ،فيُ ِّ
قر ُره بذنوبِه 201 ......................................... ................................
يُدىن
می ئدنیامی اس گیاہےکمعا مےلمینیی سینروشییکاورآجمی اےسنیے لیمعافکڑ تا ہون۔ 201 .................... ................................
يا أبا اعئشة ،ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم ىلع اهلل الفرية 203 ........................................ ................................

ئ
اےانو عانش! تی تا تیانسیہی کہ جسئانمی ےس اتک ھی تاتکہی،اسئاہلل رپ ئہت پاجھوتتاتدھا۔ 203 ............. ................................
ُ
أسامة ،أَ َقتَلْتَ ُه َب ْع َد َما قَ َال :ال هلإ َ َّإال ُ
اهلل؟ 207 ..................................... ................................ ................................
يا
ئ
اےاشاہم!الالہ االاہلل کہی ےکن عد ھی ئم ئاُےس قیلکڑ دتا؟! 207 ......................... ................................ ................................
َ
يا أم حارثة إنها جنَان يف اجلنة ،وإن ْابنَك َ
أصاب ال ِفرد ْوس األىلع 210 ............. ................................ ................................
ِ
اےام جارن! جیت ےککنیدرجاتہی،نیے تتی ئنوفدوساعیلترائہ۔ 210 ........................................ ................................
يا أمري املؤمنني ،إن اهلل تعاىل قال نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم{ :-خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني} وإن هذا من اجلاهلني212 ..... .
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ہ۔ اگڑ ئماےس سیدھا کڑئ لگ جا ٔو ےگ،نو اےس نور تنھو ےگ اور اگڑ اس کو نون ہی رجھور دو ےگ ،نو وہ نیھی ہی رہیگ۔ اس لیعورنون ےک شائھ جسں شلوک یک وصیت
قیولکڑو۔ 285 ........................................ ................................ ................................ ................................

اشرتى رجل من رجل عقارا ،فوجد اذلي اشرتى العقار يف عقاره جرة فيها ذهب 288 .............................. ................................
ش
اتک خص ئ کسیےس رمی جڑتدیاور رمی جڑتدئ واےلکواسمیاتک گرھام ال ،جسمی سوتائھا 288 ........................... ................................
َْ ُ
َ َ
َْ ُ ْ
اعيْه انْب َس َ
اط اللكب 290 ............... ................................ ................................
اعت ِدلوا يف السجود ،وال يبسط أحدكم ِذر ِ ِ
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ئ ش
م
شحدےمی اعیدالکو لخوظ رکھواورئممی ےسکوئ ھی خصا نیتارو ٔونکو کییک رطج ن بچرھائ۔ 290 ......................... ................................
ُ ْ
َ َ ََ َْ
ََْ َ ْ ْ َََ
ْ ُ َْ ََ َ ْ ْ ُ
ج ٍر ،فقتَلت َها َو َما ِيف َب ْط ِن َها 292 ............................. ................................
ت إح َداه َما األخ َرى ِحب
ان ِمن هذي ٍل ،فرم
اقتتلت امرأت ِ
قتیلہہدتلیک دوعورنونمیجھگڑا ہوا،انمی ےس اتک ئدوشی کو ربرھ ئرھتیککڑمارانو وہاور جواس ےک رنتمی بحرہ ئھاہ الک ہو گی 292 ............................
ْ
َ ْ ٌ
احل َ ْر ُب خد َعة 294 .................................. ................................ ................................ ................................
جیگ رجالکا تامہ۔ 294 ............................. ................................ ................................ ................................
الزباق يف املسجد خطيئة وكفارتها دفنها 295 ....................................... ................................ ................................

مسحدمی ئھوکیا گیاہہاوراسکاکفارہاےسمنیمی دتادنیاہ 295 .......................... ................................ ................................
اتلثاؤب يف الصالة من الشيطان ،فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع 297 .................................... ................................

ِ
دوران ئمارجمائآتا شتظانیک رطف ےس ہو تاہ۔ جریابحرہ جت ئممی ےس کسیکوجمائآئنو وہاےس جہان تک ہو شےک روےک۔ 297 .................................

التسبيح للرجال ،واتلصفيق للنساء 299 ............ ................................ ................................ ................................
نش
رمدونےک لی تنچ (سحاناہللکہہکڑامامکو ئمارمیمیتیہکڑتا) اورعورنون ےک لی تایل بحاتاہ۔ 299 .......................... ................................
اتليمم رضبتان :رضبة للوجه ،ورضبة لليدين إىل املرفقني 301 ...................... ................................ ................................
ب
مممی دودق عہ (اہئھونکو جاک رپ)مارا جا تاہ؛اتک دق عہ جررہے رپ ئرھیئ ےک لی اور دوشی دق عہدونون اہئھون رپکہتیون تک ئرھیئےک لی۔ 301 ...............
َ ْ
احل َ ْر ُب خد َعة 303.................................. ................................ ................................ ................................
جیگاتک رجال ہوئہ۔ 303 .......................... ................................ ................................ ................................
احل ُ َّىم من فيح جهنم فأبردوها باملاء 305 ............ ................................ ................................ ................................
جہن
ھاتےس ہو تا ہاسکو ترائےس ئھیداکڑو۔ 305 ............................... ................................ ................................
بحار میک ئ ر
َْ َ ُ ٌ
ود يف نَ َواص َ
يها اخل َ ْري إىل يوم ال ِقيامة 306 .................................. ................................ ................................
اخليل معق
ِ
قیامت تک ےک لی گھورےیک ت رتشائ رپ جیو پکت لکھ دیگنیہ۔ 306 .................... ................................ ................................

اخلازن املسلم األمني اذلي ينفذ ما أمر به فيعطيه اكمال موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إىل اذلي أمر هل به ،أحد املتصدقني 308 .....................
نع
ش
ب
مشلمان امانت دار جڑا رچی جش کسی جری ےک د نی کا جکم دتا جائ اور وہ اس یک میل کڑئ ہوئ اےس نروری رطج نیا کسی کمی ےک جوس دیل ےک شائھ اس خص کو دے جش
د نیکااےس جکم دتاگیا ہونواسکا شمارضدقہکڑئ والونمیےس ہو تاہ۔ 308 .............. ................................ ................................
اذلهب باذلهب ربا ،إال هاء وهاء ،والفضة بالفضة ربا ،إال هاء وهاء ،والرب بالرب ربا ،إال هاء وهاء .والشعري بالشعري ربا ،إال هاء وهاء 311 .........

سوتاسوئےکتدلہمی اگڑنفدنہونوسودہوجا تاہ۔ رجاتدی رجاتدیےکتدےلاگڑنفدنہونوسودہوجائہ۔گہونگہونےکتدےلمیاگڑنفدنہونوسودہوجا تاہ۔ج َوج َوےک

تدلہمی اگڑنفد ن ہو نو سود ہوجا تاہ۔ 311 ................ ................................ ................................ ................................
َّ
الرضاعة حترم ما حترم الوالدة 313 .................. ................................ ................................ ................................

ئ
رضاعت ےس ھی وہ ئمام ر سی جڑام ہو جائہی ،جون شتیک وجےس جڑام ہوئہی۔ 313 ................................... ................................
ِّ
السواك َم ْط َه َر ٌة للْ َفم َم ْر َض ٌاة ل ِ َّ
لر ِّب 315 ............... ................................ ................................ ................................
مسواکمیہیک تراکییگ اور رتیک رضاکاموجت ہ۔ 315 .................................... ................................ ................................
ُ
َ
ُ
أسأل َ
شاء ُ
أهل ادليار من املؤمنني واملسلمني ،وإنا إن َ
اهلل نلا ولكم العافية 317 ............................
اهلل بكم لالحقون،
السالم عليكم
ِ
ئ
اس دتار ےکمومیواورمشلمانو! ئم رپ ش الم ہو۔ہم ھیان شاءاہللعیفنت ئم ےسآملی واےلہی۔می ا نیاور ئمھارے لیعاقیتظلتکڑ تا ہو۔ 317 .................
الشفق احلمرة ،فإذا اغب الشفق وجبت الصالة 320 ................................. ................................ ................................

’شفق‘شج روسنی کو کہیہی اور جت شفقرعوت ہو جائ،نو ئمار واجت ہو جائہ۔ 320 .................................... ................................
الشهداء مخسة :املطعون واملبطون ،والغريق ،وصاحب اهلدم ،والشهيد يف سبيل اهلل 322 ........................... ................................
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’’شہید ترا برچہی :ظاعونیک بماریےسرمئ واال ،رنتیک بماری ےسرمئواال ،دوتکڑرمئ واال،دتکڑرمئ واالاوراہلل یک راہمی شہید ہوئ واال۔‘‘ 322 .......
الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عرش سنني ،فإذا وجدت املاء فأمسه جدلك فإن ذلك خري 324 ................ ................................

جک
ڑجدس پس تک ترائن ترائ۔ جت ئم ترائ تراجا ٔو،نواسکوا نی تدن رپئہا لو؛اس لی کہ نئہیہ“ 324 ...
تراکمنی مشلمانےک لیوصو(ےک ترائےک ممی) ہ،اگ ر
َ ِّ ٌ
َّ
بينهن إذا اجتُنبَت الكبائر 326 .........................................
الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان ُمكفرات ملا

ترابخرون ئمارنں ،اتک جمعہ دوشے جمعہ تک اور اتک رمصان دوشے رمصان تک ا نی ماتی شرد ہوئ واےل گیاہون کا کفارہ نں جائ ہی ،نشےط کہ کتیہ گیاہون
ےساجتیاتکیاجائ۔ 326 ............................ ................................ ................................ ................................
ِّ َ ْ
َ َ ْ ُ
َ ْ
اء ُجبَ ٌ
ج َم ُ
الراك ِز اخل ُ ْم ُس 328 ................ ................................ ................................
المع ِدن ُجبَار ،ويف
ار ،وابلرئ ُجبار ،و
الع
ج
جانورکا رجمیکڑ دنیا رانگانہ،کیونںمیگڑ جاتا رانگانہ،کانمیدتجاتا رانگان ہاور رکار (رمانجاہلیتےک دتائ ہوئ جڑان)می مسہ۔ 328 .......

الفجر فجران :فأما الفجر اذلي يكون كذنب الرسحان فال حتل الصالة فيه وال حيرم الطعام ،وأما اذلي يذهب مستطيال يف األفق فإنه حيل

الصالة ،وحيرم الطعام330 ......................... ................................ ................................ ................................ .
ئ
اوپ ا ھی) ہوئ ہ۔ اس می ئمار (فج) رپھیا جاپ ئہی اور کھاتا (شجی) کھاتا جڑام ئہی۔ دوشی وہ فج ہ جو اُقق
فج دو رطج یک ہوئ ہ :اتک وہ جو ئھیئ یک دم یک رطج ( ر
ئ
ےکشائھشائھ رھییل ہوئہ۔اسمی ئمار(فج) رپھیاجاپہاورکھاتا (شجی)کھاتا جڑام ہ۔ 330 ............................. ................................
الفطرة مخس :اخلتان ،واالستحداد ،وقص الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط 332 ............................. ................................
ب
ترا برچ جرینںقظتمیےسہی؛جتیہکڑتا ،رپ تاف تالموتد تا،مو چرھی رجھوئکڑتا ،تاجں پاسیااورن علےک تالاکھی تا۔ 332 ..........................................
ُْ َ
ُْ َ
ُْ َ
حلِّق َ
حلِّق َ
حلِّق َ
َّ ُ َّ
ني ،قالوا :وال ْ ُم َق ِّ َ
ني ،قالوا :وال ْ ُم َق ِّ َ
ني ،قالوا:
رصين يا رسول اهلل؟ قال :امهلل ارحم الم ِ
رصين يا رسول اهلل؟ قال :امهلل ارحم الم ِ
اللهم ارحم الم ِ
ِ
ِ
ين يا رسول اهلل؟ قال :و ال ْ ُم َق ِّرص َ
وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين 334 .................................... ................................ ................................
ِ
ِ
ع
ج
لن ہ
ج
آت ﷺ ئ فماتا:اے اہلل!
اے اہلل! ش میدوائ والون رپ ر م فما۔ ضحان کڑام رصوان اہلل م ا معی ئ رعص کیا :اے اہلل ےک رسول! اور تال کیوائ والون رپ؟ ر
عہ
ج
آت ﷺ ئ فماتا :اے اہلل! ش میدوائ والون رپ رجم
ش میدوائ والون رپ ر م فما۔ ضحان کڑام رضی اہلل م ئ رعص کیا :تا رسول اہلل ! اور تال کیوائ والون رپ؟ ر
عہ
آت ﷺئ فماتااورتالکیوائوالون رپ۔ 334 ..............................
فما۔ضحانکڑام رضی اہلل م ئرعصکیا :تا رسولاہلل!اور تالکیوائ والون رپ؟ ر
َ
َّ
ُُ َ َ
َ َ
َ
ْ
ُ ْ
كُ ،
ناء عليك أنت كما أَثْنَيْ َ
ح ِِص ثَ ً
ت ىلع نفسك 336 .............
وأعوذ بِك ِمنك ،ال أ
الل ُه َّم إين أ ُعوذ بِ ِر َضاك من َسخ ِطك ،وبِ ُم َعافاتِك من عقوب ِت
اےاہلل!می نریاہمانگیا ہوننیی رضاےکدر نےع ےسنیی تاراضیےساورنییعاقیت ےک در نےعےسنییشاےس،اورمینیینریاہمانگیا ہوننیی داتےک در نےع

ےسنیے قرہوعصت ےس،مینیینرعنفکا شمار ئہیکڑشکیا،نو ونشا ہیہ جتشنو ئ جودان رنینرعنف نیانیکہ 336 .......................................

امهلل اجعل يف قليب نورا ،ويف برصي نورا ،ويف سميع نورا ،وعن يميين نورا ،وعن يساري نورا ،وفويق نورا ،وحتيت نورا ،وأماِم نورا ،وخليف نورا،

واجعل يل نورا339 ................................. ................................ ................................ ................................ .

اوپنورن ریداکڑ
اےاہلل!میےدلمینور ن ریدا فما،میینظمینور ن ریدا فما،میےکانمینور ن ریدافما،میی دا تی رطفنور ن ریداکڑ ،مییتا تیرطفنور ن ریداکڑ ،میے ر
م
رب
،میے ب رےحنور ن ریداکڑ،میےآےگنورن ریداکڑ ،میے یچےھنور ن ریداکڑاور چےھنورعظافما۔ 339 ................................ ................................

امهلل اغفر حلينا وميتنا ،وصغرينا وكبرينا ،وذكرنا وأنثانا ،وشاهدنا واغئبنا ،امهلل من أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم ،ومن توفيته منا فتوفه ىلع

اإليمان ،امهلل ال حترمنا أجره ،وال تفتنا بعده 344 ................................... ................................ ................................
ب
ش
تااہلل!نو ہمارے ر تدونکو خساور ہمارےرمدونکو،اور ہمارےجارص خصونکواور ہمارےعانت لوگونکواور ہمارے رجھونونکواور ہمارےپونکواور ہمارےرمدون

کو اور ہماری عورنون کو۔ تا اہلل! نو ہم می ےس جس کو ر تدہ ر کےھ نو اس کو اش الم رپ ر تدہ رکھ اور جس کو ہم می ےس موت دے نو اس کو ائمان رپ موت دے۔ تا اہلل! ہمی اس ےک
اجڑ ےس مجومنکڑاوراس ےکن عد ہمیقتیہمیمتی ال نکڑ۔ 344 .............................. ................................ ................................

امهلل إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك ،فقه فتنة القرب ،وعذاب انلار ،وأنت أهل الوفاء واحلمد؛ امهلل فاغفر هل وارمحه ،إنك أنت الغفور

الرحيم 346 .......................................... ................................ ................................ ................................
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ج
اے اہلل! ق الن نں ق الننیی امان می اورنیی جفاطت یک نریاہ می ہ ،نو اےس قی یک آرمانس اور ہنم ےک عدات ےس مخفوظ فما ،نو وعدے کو نرورا کڑئ واال اور النق سیانس
ب
ب
ہ۔اےاہلل!نواس کو خس دےاوراس رپ رجم فما ،ئشکنو ئہت خسی واال ،ئہانت مرہتانہ۔ 346 ...................... ................................
امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث 348 ......................................... ................................ ................................

اےاہلل!می تاتراک جیوناور جتیونےسنیی نریاہ رجاہیا ہون۔ 348 ........................... ................................ ................................

امهلل أنج عياش بن أيب ربيعة ،امهلل أنج سلمة بن هشام ،امهلل أنج الويلد بن الويلد ،امهلل أنج املستضعفني من املؤمنني ،امهلل اشدد وطأتك ىلع

مرض ،امهلل اجعلها سنني كسين يوسف 350 ........................................ ................................ ................................
ب
اےاہلل! عیاس نںائ رن عہکو بحات دے۔اےاہلل! شلمہ نں ہشام کو بحات دے۔اےاہلل! ولید نں ولیدکو بحات دے۔ تااہلل! ئنس و تانوانمشلمانونکو بحات خس۔
ج
اےاہلل!قتیلہمرصیک شخت ن رکڑ فما۔اےاہلل!ان رپنوشف علیہالش الم ےک رمائ تسی فخط شایلمشلط فما 350 ...................... ................................
امهلل باعد بي ين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب ،امهلل نقين من خطاياي كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس ،امهلل اغسلين من
خطاياي باثللج واملاء والربد 353 .................... ................................ ................................ ................................

انوہپہےسروان تہکہرسولاہلل(ﷺ)جت(آعار)ئمارےک لی تکتی کہی،نوفاءتکڑئےس ئہےلکچرھدپشکوتفمائ۔میئرعصکیا:اےاہللےکرسول!

ت
آت (ﷺ) ئ فماتا’’:می کہیا
آت کیا کہیہی؟ ر
آت یک جاموشی ہ( ،اس ےک دوران می ) ر
آت رپ فتان! ن جو کتی اور فاءت ےک درمیان ر
ات ر
(ﷺ)میے مان ت ر
لل
لی
لل ع
ل
ہون :ا ھم تاعدتتنی وتی جظاتای کما تاعدت تی المشق والمرعت ا لہم نقنی مں جظاتای کما نقی الیوت االنص مں الدنس ،ا ھم ا شلنی مں جظاتای تا لچ والماء والید"۔ پجمہ:
م
اے اہلل! میے اورمیے گیاہون ےک درمیان اس رطج دوری دال دے ،جس رطجنوئ مشق اور مرعت ےک درمیان دوریدایل ہ۔اے اہلل! چےھ میے گیاہون
ک
م
ےس اس رطج تراک ضاف کڑ دے ،جس رطج شقید ک ریا میل خ ریل ےس ضاف کیا جا تا ہ۔ اے اہلل! چےھ میے گیاہون کودھودے ،پف ےک شائھ ،ترائ ےکشائھ اور اولون
ےکشائھ‘‘۔ 353 ..................................... ................................ ................................ ................................
َ َ َ َّ
ً
ْ
ْ َ َّ
َ ً َ َُ
ال أن ْ َ
اء ال يغا ِد ُر َسقما 357 ...................... ................................
تِ ،شف
ت الش ِايف ،ال ش ِايف ِإ
امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اش ِف أن
اےاہلل،اے لوگونےک رپوردگار،اے رپنشائ کودورکڑئواےل!نوشفاعظا فما،نوہیشفاد نی واالہ،نیےسواکوئ شفاد نیواال ئہیہ،انسی شفا جو بماری کو تاف
ن رجھورے۔ 357 ..................................... ................................ ................................ ................................
املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور 359 ........... ................................ ................................ ................................

جو جریاسکو ئہی دیگنی،اسکاجھوتموتاظہارکڑئ واال،جھوت ےکدوک ریےئہتی واےلیک رطجہ 359 ................. ................................
املؤذن أملك باألذان ،واإلمام أملك باإلقامة 361 ................................... ................................ ................................

مودِنادانکا رتادہ جفدار ہاورامام تکتیکہ الئکا رتادہ جقرکھیاہ۔ 361 .................. ................................ ................................
الوتر حق ،فمن شاء أوتر بسبع ،ومن شاء أوتر خبمس ،ومن شاء أوتر بثالث ،ومن شاء أوتر بواحدة 362 ..........................................

وپ جقہ؛ جو رجاہشات رپھےل ،جو رجاہ ترا برچ رپھےل ،جو رجاہ تی رپھ ےلاورجو رجاہاتک رپھےل۔ 362 ................ ................................
ُ
الس ْف َىل ،وايلد ُ
ايلد ُ
العلْيَا يه ُ
المنْف َق ُةُّ ،
العلْيَا خري من ايلد ُّ
والس ْف َىل يه َ
السائِلة 365 ................................. ................................
ِ
ِ

اوپ واال اہئھ ج ر
ڑجکڑئواال اہئھ ہاور ب رےحواال اہئھما نگی واال اہئھہ۔ 365 ........... ................................
اوپ واال اہئھ ب رےح واےل اہئھےس ئہیہ،اور ر
ر
امكيث قدر ما اكنت حتبسك حيضتك ،ثم اغتسيل 367 ............................. ................................ ................................

ئمہارے جیصکا جون جتیدن ئمہی ( ئہےلصوم ض الہےس) روےک رکھیا ئھا،اشیقدر ُریک رہو ،ئررھعشلکڑو۔ 367 .................... ................................
ظالما أو َم ْظلُ ً
َ
أخاك ً
ان ْ ُ ْ
وما 369 ................... ................................ ................................ ................................
رص
ا نی ئھائیک مددکڑو ،رجاہ ظالم ہو تامظلوم 369 ........... ................................ ................................ ................................
ٌَ
ُ
َ ََْ
َ ْ ََ َ ً ََْ
إِذا أنف َق الرجل ىلع أه ِل ِه نفقة حيت ِسبُ َها فيه هل َص َدقة 370 .......................... ................................ ................................
جتآدمیا نیاہل وعیال رپنواتیک نتےس ج ر
ڑجکڑ تا ہنو وہاسےک لی ضدقہ شمار ہو تاہ 370 ......................... ................................
َ َ َ
إ َّن َما يَلْبَ ُس احلَر َ
ير َم ْن ال خالق هل 371 .............. ................................ ................................ ................................
ِ
ِ
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(دنیامی) رنسمنو رصف وہیرمد ئرہتیا ہجسکا (آجڑتمی)کوئ جصہ ئہی۔ 371 ............. ................................ ................................
َ
اره ،وإ َّن َ
إنَّ ُه اكن يُ َص ِّيل وهو ُم ْسب ٌل إ َز َ
اهلل ال يقبل صالة رجل ُم ْس ِبل 372 ............ ................................ ................................
ِ ِ
ِ
ِ
ش
ش
وہ خصارار (ننید) بخیون ےس ب رےح لی کاکڑ ئمار رپھ راہ ئھا،اوراہللا نش خصیک ئمار قیول ئہی فما تا جوانریا ننید بخی ےک ب رےح لی کائ ہو“۔ 372 ..........................
ُ
إذا استأذنت َ
أحدكم امرأته إىل املسجد فال يمنعها 374 ........................... ................................ ................................

جت ئممی ےس کسی ےساسیک نویمسحد جائیک اجارتما تےگنو وہاےس ن روےک 374 ...................................... ................................
ْ
َ
َّ
ْ َّ ْ َ َ ُ
إذا اشتَد احل َ ُّر فأب ْ ِردوا بالصالة ،فإن شدة احل َ ِّر من فيْ ِح َج َهن َم 376 ................... ................................ ................................
ج
جت گڑمییک شدت رتادہ ہوجائنو ئمارکو ئھیدیکڑ ےک رپھو،کیو تکہ گڑمییک شدت ہنم ےک جوسیک وجےس ہوئ ہ۔ 376 ..........................................
َ َّ
ُ
َ
َ
ُ َ
َْ َ َ
الرجل أهله من الليل ف َصليا أو صىل ركعتني مجيعا ،ك ِتبَا يف اذلا ِكرين واذلا ِكرات 378 .................... ................................
إذا أيقظ

آت ﷺ ئ فماتا کہ وہ ا کےھ دو رکعت رپھی نو ان کا تام دکڑ کڑئ واےل رمدون اور دکڑ کڑئ وایل
جت آدمی رات کو ان رنی نوی کو جگائ اور ئررھ وہ دونون ئمار رپھی تا ر

عورنونمی لکھ دتا جا تاہ۔ 378 ....................... ................................ ................................ ................................
العشاء فابدأوا َ
إذا أُقيمت الصالة وحرض َ
بالعشاء 380 .............................. ................................ ................................
ِ
ئ
جت ئمارکرھی ہو جائاور راتکاکھاتا ھیشا میآ جائ،نو رات ےککھائےس ئرہلکڑو۔ 380 .............................. ................................
إذا أىت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا 382 .................. ................................ ................................
ش
جت ئممی ےسکوئ خصان رنی نویےک تراس جائ(ضخیتکڑے)اور ئررھ دوتارہ ضخیتکڑتا رجاہنواندونون ےکدرمیانوصوکڑے۔ 382 ........................
إذا أتيتم الغائط ،فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول ،وال تستدبروها ،ولكن رشقوا أو غربوا 384 ................ ................................
جت ئم قصائجاجتےک لیآ ٔو،نو ت رتشات تراجانکڑئوقت ننو قیلہیک رطفمیہکڑواور نن رشت۔ تلکہ تانومشقیک رطفمیہکیا کڑو تامرعتیک رطف۔ 384 ...........
ْ
َ
إذا أقبل الليل من ه ُهنا ،وأدبَر انلهار من ههنا؛ فقد أفطر الصائم 386 ............... ................................ ................................

جتاِدرھ (مشق) ےس رات رپ تاشوع ہوجائاوراُدرھ (مرعت)ےسدن رجصت ہوتا شوع ہوجائنواس وقت رورہ داراقظارکڑ ےل۔ 386 ......................

إذا أقر الرجل بودله طرفة عني فليس هل أن ينفيه 388 .............................. ................................ ................................
ج
ئ
جت نیدہ ترلک ھیکییک جد تک ھی کسی ب رےحےسا نین شتکاافارکڑےنو ئررھاس ےسنقیکڑتا جاپ ئہیہ۔ 388 ................ ................................
إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة ،فال بأس أن ينظر إيلها 389 ................ ................................ ................................
عایل کسی رمد ےک دلمی کسیعورتکون کاجکا رن عامد نیکا جیالن ریداکڑے،نواسعورتکو دنکھیمیکوئ جڑج ئہیہ۔ 389 ...........................
جتاہللن ٰ

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي قتل ,وحيبس اذلي أمسك 391 .................................... ................................
ش
ش
ش
جت کسی خص ئ کسی خص کو نرکڑے رکھااور اےس دوشے خص ئ قیل کڑ دتا ،نو جس ئ قیل کیا ،اےس قیل کیا جائ گا اور جس ئ اےس ن رکڑے رکھا اےس قید کیا جائ
گا۔ 391............. ................................ ................................ ................................ ................................

إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة :غفر هل ما تقدم من ذنبه 393 ......................... ................................
بر
ئ
جتامامآمی کےہ نو ئم ھیآمی کہوکیو تکہ جسیکآمیم ال تکہیک آمی ےکمواقق ہو جائہاس ےک چھےلگیاہمعافکڑد نیجائہی۔ 393 ...........................
َّ
ُ
العبد املسلم ،أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه لك خطيئة نظر إيلها بعينيه مع املاء ،أو مع آخر قطر املاء 395 ......................
إذا توضأ
م
’’جت کوئ مومں تا شلم وصو کڑئ وقت جررہہ دھو تا ہ ،نو جتش ہی جررہہ ےس ترائ گڑ تا ہ ،تا ترائ کا آجڑی قظہ گڑ تا ہ نو اس ےک وہ گیاہ جرھ جائ ہی جو اس ئ ان رنی
آنکھونےس کی ئےھ۔‘‘ 395 ......................... ................................ ................................ ................................
إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ،ثم يلنترث ،ومن استجمر فليوتر ،وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء

ثالثا ،فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده 397 .................................... ................................ ................................
ش
جت ئم می ےس کوئ وصو کڑے نو اےس رجا ہی کہ ان رنی تاک می ترائ داےل اور ئررھ اےس جھارے اور جو خص ربرھون ےس اشتنحا کڑے اےس رجا ہی کہ ظاق عدد ےس اشتنحا کڑے اور
جت ئممی ےسکوئ سوکڑا ئےھنو پنںمی اہئھ دا لی ےس ئہےلاےسدھوےل۔کیو تکہ ئممی ےسکوئ ئہیجانیا کہاس ےکاہئھئ راتکہانگڑاری۔ 397 ...............

553

ِّ
َّ
الشيَاط ُ
ُ َ ْ َْ
َ َّ َ ُ ِّ َ ْ ْ َ ُ َّ
ني 399 .................................. ................................
ار َوصف َد ِت
ِ
إذا جاء رمضان ف ِتحت أبواب اجلن ِة وغلقت أبواب انل ِ

ج
جت رمصانآ تا ہنو جیت ےک دروارےکھولدئجائہی ،ہنم ےکدروارےنیدکڑ دئجائہیاور شتظانونکونیتان ئرہیا دیجائہی۔ 399 ...............

إذا جلس بني شعبها األربع ،ثم جهدها ،فقد وجب الغسل 401 .................... ................................ ................................
ت
جترمدعورتیک رجارونشاجون ےک برچ تنےھ ،ئررھکوشکڑے،نوعشل واجت ہو گیا۔ 401 .................................. ................................
َ ْ
ُ
تموه فَ ُص ُ
إذا َرأَي ْ ُ
وموا ،وإذا َرأَ ْيتُ ُموه فَأفْط ُ
روا ،فإن غ َّم عليكم فاق ُد ُروا هل 403 ........................................ ................................
ِ
”جت ئم رجاتددنکھونو رورہ رکھواور جت(سوالکا) رجاتددنکھونو رورہ رکھیانیدکڑ دو( ،اور)اگڑ ئم رپمظلعاپآلود ہونواسکااتدارہ لگا ٔو“۔ 403 ..............................

إذا سجدت فضع كفيك ،وارفع مرفقيك 405 ....................................... ................................ ................................
ہ
کہ
اوپائھائ رکھو۔ 405 ................................... ................................
جت ئم شحدےکڑونوان رنی ھیلیونکو رمی رپرکھ دتاکڑواوران رنی تیونکو ر
إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول 407 ........... ................................ ................................ ................................

جت ئممؤدنکو (ادان د نی ہوئ) شتونوو نش ہی کہو جتش وہکہیاہ۔ 407 .................. ................................ ................................
إذا رشب اللكب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا 408 ............................... ................................ ................................

جتکیا ئممی ےس کسیےکپنںےس (کچرھ) رئ ےل،نواےس شاترمنیہدھو لو 408 .............. ................................ ................................

إذا شك أحدكم يف صالته ،فلم يدر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ما استيقن ،ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم ،فإن اكن

صىل مخسا شفعن هل صالته ،وإن اكن صىل إتماما ألربع؛ اكنتا ترغيما للشيطان410 ............................... ................................ .

”جت ئم می ےس کسی کو ان رنی ئمار می شک ہوجائ اوراےس معلوم ن ہو کہ اس ئ کتنی رکعیی رپھ یل ہی؟ تی تا رجار ؟ نو وہ شک کو رجھور دے اور جتنی رکعیون رپ اےس نفیہ

ان رپاعمادکڑے ئررھ ش المےس ئہےلدو شحدےکڑےل،اگڑاسئترا برچ رکعیی رپھیلہینون شحدےاسیک ئمارکو جقت(جرھ رکعیی)کڑدنںےگاوراگڑنروری رجار رکعات رپھی

ہوننو ن شحدےشتظانیک دلت ورسوائکا تاعت ہون ےگ“۔ 410 .......................... ................................ ................................
َّ
َْ َ ُْ
َْ ْ َُْ
رت ُه من انلاس ،فأراد أحد أن ََيْتَ َ
صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس ُ ُ
از بني يديه فليَدفعه ،فإن أىب فليُقاتِله؛ فإنما هو شيطان 412 .......................
إذا
ئ
جت ئممی ےسکوئ کسیانسی ےسیک رطف ُرجکڑےک ئمار رپھ راہ ہو جواس ےکاور لوگون ےکماتیجا تل ہواور ئررھ ھیکوئ اس ےک شا می ےس گڑرتا رجاہنواےس رجا ہی کہوہ
اےس ہیائاوراگڑ وہ ن ُرےکنواس ےس لڑےاس لی کہ وہشتظانہ۔ 412 .............. ................................ ................................
إذا صىل أحدكم إىل يشء يسرته من انلاس ،فأراد أحد أن َيتاز بني يديه ،فليدفعه فإن أىب فليقاتله؛ فإنما هو شيطان414 ...................... .

جت ئم می ےس کوئ کسی جری کو سیہ نیا کڑ اسیک رطف ئمار رپھ راہ ہو  ،اور کوئ اس ےک آےگ ےس گڑرئ یک کوش کڑے نو اےس روک دے ۔ اگڑ وہ ان کار کڑے نو اس ےس

لڑائکڑے  ،ت السیہ وہ ش تظانہ۔ 414 ................. ................................ ................................ ................................

إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا احلاجة ،وإذا صىل أحدكم نلفسه فليطول ما شاء 416 .......................
ہ
جتکوئ ئممی ےس لوگونکو ئمار رپھائ,نو لیک ئمار رپےھ؛اس لی کہانمیکوئ تانوان،کوئ بماراورکوئ رصوتمید ہو تاہ۔التیہ جت ئممی ےسکوئاکی ال ئمار رپےھ،نو
ل
جتنی رجاہ ،منی کڑے۔ 416 ........................... ................................ ................................ ................................
إذا صىل أحدكم ،فليسترت لصالته ،ولو بسهم 418 ................................. ................................ ................................
ئ
ڑجنی ہی شہی 418 .................................... ................................
جت ممی ےسکوئ ئماراداکڑے،نو وہان رنیئمار ےک لیسیہرکھےل؛اگ ر
ً َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََْ َ ََ َ َْ َ َ ْ ََ
رشة 419 ....................................... ................................
إذا صمت من الشهر ثالثا فصم ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس ع

اگڑ ئم مہتی ےک تی رورے رکھو،نونیہ ،ج رودہاور نریدرہ تار بچ ےک رورے رکھاکڑو۔ 419 ....................................... ................................
َ
ْ
َ
طبخت َم َرقة ,فأكرث ماءها ,وتعاهد ِج ْريانك 421 ................................ ................................ ................................
إذا
ئ
جت ئمکوئ سورئ وایل جرین رکا ٔونواسمی ترائ کچرھ رتادہکڑ لیاکڑواورا نی ہمشائکا ھیجیال رکھاکڑو۔ 421 ....................... ................................
إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل والوتر ،فأوتروا قبل طلوع الفجر 423 .................................... ................................
ل
جت فج ظلوع ہو گنی،نو ئ ہحد (قیاما لیل)اوروپکاشارا وقت حم ہو گیا؛ لہٰدا فج ےکظلوع ہوئ ےس ئہےلوپ رپھ لیاکڑو 423 ............ ................................
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ْ
َ ُ ُ
كم من الليل ،فَ ْ
استَ ْع َ
ج َم القرآن ىلع ل ِ َسانه ،فلم يَد ِر ما يقول ،فليَض َط ِجع 425 ......................... ................................
إذا قام أحد
ش
جت ئم می ےس کوئ آدمی رات کو ئمار ےک لی کرھا ہو اور اس یک رتان فآن مخید رپ ھی می اتک رہی ہو اور وہ ن مچھ راہ ہو کہ وہ کیا رپھ راہ ہ نو اےس رجا ہی کہ وہ لیت جائ۔
425 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الرمحة تواجهه ،فال يمسح احلىص 427 ............ ................................ ................................
جت ئممی ےسکوئ ئمار ےک لیکرھا ہو تا ہنو رجمتاسیک رطفمیوج ہوئ ہ۔نرس وہکیکڑنون رپاہئھن ئرھیے۔ 427 ........................................
ََ َ
إذا قلت لصاحبك :أَنْص ْ
ت يوم اجلمعة واإلمام َخيْ ُط ُ
ب ،فقد لغ ْوت 430 .............. ................................ ................................
ِ
ت
جتجمعہ ےک دنامام جطیہ دےراہ ہواور ئما نی تراس تنےھ ہوئآدمیےسکہو کہ"جاموس ہو جاؤ"نو (انشاکہہکڑ) ئم ئ جوداتک لعو جڑکتیک۔ 430 ....................

إذا اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل ،أو القروح ،أو اجلدري فيجنب ،فيخاف أن يموت إن اغتسل ،يتيمم 432 .................................
ش
جتآدمیکو جہادف تیلاہللمی رجم لےگ ہون ،ئ رھورےئرھتسیانن کیل ہونتا رححرککارمصالجق ہو ،ئررھ وہ جتنی ہوجائاوراےساتدنش ہوکہاگڑاسئعشلکیانورمجائ گا،
ب
نو وہ ممکڑ ےل۔ 432 ................................. ................................ ................................ ................................
َ
رض ٌ
اتلأ ِذ َ
يسمع َّ
إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وهل ُ َ
ين 434 .............. ................................ ................................
اط حىت ال
جت ئمار ےکےک لی اداندیجائ ہنو شتظان تترنھ ئرھی کڑ ئھاگیاہ۔ 434 ................ ................................ ................................

إذا وطئ األذى خبفيه ،فطهورهما الرتاب 436 ....................................... ................................ ................................
ش
جتکوئ خصا نیمورون ےس بحاشتکو روتدےنوائھیمنی تراککڑدننیہ۔ 436 ......................................... ................................
إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم يلزنعه؛ فإن يف أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر شفاء 438 ............ ................................
مک
جت ھی کسی ےک (مشوت ےس ئرھے)پنںمی گڑ جائنواےس دنو دےاور ئررھ ن کالکڑ ئرھتیک دے۔کیو تکہاس ےک اتک رپ می بماری ہوئ ہاور دوشے ( رپ)می

شفاء ہوئ ہ۔ 438 .................................. ................................ ................................ ................................
َ َ َ ُ َ ُ َ َّ ْ َ َ ً ْ ُ ْ َ َ ُ ً َ
َّ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ
جال َزنيَا 440 ........... ................................ ................................
ول اهلل فذكروا هل :أن امرأة ِمنهم ور
إن ايلهود جاءوا إىل رس ِ
ض
شل
آت ﷺکو نیاتا کہانےک ئہان اتکرمداوراتکعورت ئ ر تاکاارن کاتکیا ہ۔ 440 .............
رسولاہلل یلاہلل علیہ و میک جدمتمی ئہود یجارص ہوئاور ر
َّ
إن هلل ما أخذ وهل ما أعطى ،ولك يشء عنده بأجل مسىم فلتصرب وتلحتسب 442 ................................. ................................
ئ
ئ
ئ
ئ
جو اہلل ئ ےل یل ،وہ اشی یک ھی اور جو اس ئ دی ھی ،وہ ھی اشی یک ھی اور ہ جری کا اس ےک تراس اتک وقت مفر ہ۔ اس لی صی کڑو اور اہلل ےس نوات یک امید رکھو
442 ................. ................................ ................................
................................ ................................
َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً ْ َ َّ َ َ ْ ُ َّ
ُ َ َ ْ ٌ َ َ َ َّ ْ
َ
ُ
َ ْ ُ ََ َ
ْ َ َ
ِّ َ
اذلي هو خري ،وحتللتها 446 ..........................................
ني ،فأرى غريها خريا ِمنها إال أتيت ِ
إين واهلل -إن شاء اهلل -ال أح ِلف ىلع ي ِم ٍ
م
اہللیک قسم( ،اگڑ اہلل رجاہنو)،می جت کسیتات رپ قسمکھا لتیا ہوناورن عداراناس ےکع الوہکوئاور جری چےھئہی لگنی ہنومیاس ئہیکوکڑ لتیا ہوناوراُس قسمکاکفارہدے
دنیا ہون۔ 446 ....................................... ................................ ................................ ................................
بني وإن احلرام بني ،وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس ،فمن اتىق الشبهات فقد ْ
إن احلالل ِّ
استَ ْ َ
ربأ دلينه وعرضه ،ومن وقع يف

الشبهات وقع يف احلرام 447 ......................... ................................ ................................ ................................
ش
ئ
ج الل واضچ ہاور جڑام ھی واضچاور ان ےک درمیان کچرھمشتیہ جرینںہی ،حہی ئہتےس لوگ ئہیجا نی (کہج اللہی تا جڑام) ئررھ جو خصان مشتیہ جریون ےس بحرااسئ

ا نی دنںاوررعتکو بحرا لیااور جوانمی رپ گیا وہ جڑاممی رپ گیا۔ 447 ......................... ................................ ................................
إن ادلنيا ُحلوة َخ ِ َ
رضة ،وإن اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ،فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بين إرسائيل اكنت يف النساء
450 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ئ
دنیا سینں اورشسی وشادات ہ اور اہلل اس می ئمہی تےک ن عد دنگڑے ھ ینخی واال ہاور وہ دنکھیا رجاہیا ہ کہ ئم کتش عمل کڑئ ہو۔ لہدا دنیا ےس بخرو اور عورنون ےس بخرو،

کیو تکہ ننیاشانیلمیروئما ہوئ واال ئرہ القتیہعورنونکا ہی ئھا۔ 450 ......................... ................................ ................................
َ ْ ُ َّ َ
َ ُّ َ َّ ُ
ْ َ َ
وك ِّ ُ
وصلوا وت َصدقوا 452 ...............
ربوا
ان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا رأيتم ذلك فادعوا اَّلل
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال ينخ ِسف ِ
سورج اور رجاتد دونون اہلل یک نشانیان ہی ،کسی یک موت وجیات ےس ان می گڑہں ئہی لگیا۔ جت ئم گڑہں لگا ہوا دنکھو ،نو اہلل ےس دعا کڑو ،تکتی کہو ،ئمار رپھو اور ضدقہ کڑو۔
452 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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َ ُّ
َُ ُ
َْ َ َ
ْ
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،خي ِّوف اهلل بهما عباده ،وإنهما ال ينخ ِسفان ملوت أحد من انلاس ،فإذا رأيتم منها شيئا ف َصلواَ ،واد ُعوا حىت

ينكشف ما بكم 456 .............................. ................................ ................................ ................................

سورج اور رجاتد اہلل یک نشانون می ےس دو نشانیان ہی۔ان ےک در نےع ےس اہلل ا نی نیدون کو درا تا ہ۔ لوگون می ےس کسی ےک رمئ رپ ائہی گڑہں ئہی لگیا۔ جت ئمہی
ئ
اہللیکان نشانونمی ےسکوئنظآئنو ئمار رپھاکڑواور دعاکیاکڑوئہان تک کہ مھیالجق ہوئ وایل وہکیقیتدور ہوجائ۔ 456 .................................
َْ ُ
ُ َ
إن الصائم تصيل عليه املالئكة إذا أ ِكل عنده حىت يفرغوا 458 ................... ................................ ................................
جت کسی رورےدار ےکشا میکھاتاکھاتاجا تا ہنو جت تککھائ واےلکھائےسقارع ئہی ہوجائ ف سیاسےک لی رجمتیک دعاکڑئ ر ہیہی۔ 458 ....
إن العبد إذا نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل ،فله أجره مرتني 460 ................. ................................ ................................

ئ شکاگڑکوئ ع الما نیآقاکاجی جواہ رہ،اوراہللیکعیادتئہینں رط نف ےسکڑےنواس رپاس (ع الم ) کو دہااجڑ مےل گا۔ 460 ..............................
إن العني تدمع والقلب حيزن ،وال نقول إال ما يريض ربنا ،وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون 462 .................. ................................

ع
آنکھونےسآنسو جاریہیاور دل عمےس تدھال ہ رپ رتانےس ہم وہیکہیےگ جو ہمارے رپوردگارکون رسید ہاوراےاپاہم!ہم ئمہاریجدائ ےس مگیہی۔ 462
إن اهلل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ،ما لم تعمل أو تتلكم 464 .............. ................................ ................................

عایل ئمیی امت ےک لیان جیاالتکومعافکڑدتا ،جوان ےک دلونمین ریداہوئہی ،جت تکان رپ عمل نکڑلیتا رتان ےسادا نکڑدنں 464 ..............
اہللن ٰ
إن اهلل عز وجل زادكم صالة ،فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح ،الوتر الوتر466 ................. ................................ .

ئ شکاہلل رعوجلئ ئمہیرمتد اتک ئمار دی ہاسکو ئمار ِعشاءاور ئمار ِفج ےکماتیاداکڑواور وہ وپہوپ ہ466 ........................................ -
إن اهلل عز وجل قد أمدكم بصالة ،ويه خري لكم من محر انلعم ،ويه الوتر ،فجعلها لكم فيما بني العشاء إىل طلوع الفجر469 ............. .

ئ
ج
عایل ئ ئمہارے لی عشاء یک ئمار ےس صچ ضادق
عایل ئ مہی رمتد اتک ئمار عظا فمائ ہ ،وہ ئمہارے لیشج اونون ےس ئہی ہ اور وہ ’وپ‘ ہ س کو اہلل ن ٰ
اہلل ن ٰ
ظلوع ہوئ تکےک وقتمیمفرکیاہ۔ 469 ........................................ ................................ ................................
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -باحلق ،وأنزل عليه الكتاب ،فاكن مما أنزل عليه آية الرجم ،قرأناها ووعيناها وعقلناها ،فرجم رسول
إن اهلل قد بعث

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ورمجنا بعده 471 ........................................ ................................ ................................
ئ ئ
آت رپ جو تارل کیا اس می رجم یک آنت ھی ھی ،ہم ئ اےس رپھا ،تاد کیا اور
آت رپ کیات تارل فمائ۔ اہلل ئ ر
عایل ئ مچدم ﷺ کو جق ےک شائھ میعوت کیا اور ر
ت السیہ اہلل ن ٰ
ئ
ش
ئ ج
آت ﷺےکن عد ہم ئ ھی رجمیک شا دی۔ 471 .................... ................................
مچھا،اس لیرسولاہلل ﷺ ئ ھی ر میک شا دیاور ر
إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام 473 ....................... ................................ ................................

اہللاوراس ےک رسولئ شات،رمدار،سوراور نونکا بخریا جڑام فاردے دتاہ۔ 473 ..................................... ................................
ْ َُ
إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة :صانعه حيتسب يف صنعته اخلري ،والراِم بهَ ،و ُمن ِبله 476 ............. ................................
اہلل اتکنیےک در نےع تی افاد کو جیت می داجل کڑ تا ہ( :اتک) اس ےک نیائ واےل کو جو نوات ےک ارادہ ےس اےس نیائ( ،دوشے) اس ےک جرالئ واےل کو،

اور ( تتشے)ائھاکڑد نی واےلکو۔ 476 ............... ................................ ................................ ................................
إن ايلهود حتدث أن العزل موءودة الصغرى قال« :كذبت يهود لو أراد اهلل أن خيلقه ما استطعت أن ترصفه» 478 ...................................

ج
ہ
عایل اس کو ن ریدا کڑتا رجاہ گا نو  ،نو اےس تال ئہی شکیا۔
ئہودی کہی ہی کہ رعل کڑتا ر ھوئ اتدار می ر تدہ درگور کڑتا ہ۔ ر
آت ﷺ ئ فماتا ” ئہودی علط کہی ی ۔ اگڑ اہلل ن ٰ
478 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
إن امرأيت ودلت غالما أسود .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل لك إبل؟ قال :نعم .قال :فما ألوانها؟ قال :محر .قال :فهل يكون فيها من أورق؟

قال :إن فيها لورقا .قال :فأىن أتاها ذلك؟ قال :عىس أن يكون نزعه عرق .قال :وهذا عىس أن يكون نزعه عرق 480 ............................
نش
میی نوی ئ اتک ا نش ب رےح کو حم دتا ہ جس کا رتگ کاال ہ (جریابحرہ می ئ اےس انریا بحرہ لنم کڑئ ےس ان کار کڑ دتا ہ)۔ رسول اہلل ﷺ ئ اس ےس نروجرھا کہ
آت ﷺ ئرمتدنروجرھا کہ
آت ﷺ ئنروجرھا:ان ےک رتگکیاہی؟اس ئ جوات دتا کہان ےک رتگ شجہی۔ ر
ئمہارے تراساونتہی؟اس ئرعصکیا کہ اہن ،ر
ئ
ئ
آت ﷺ ئ فماتا کہ ئمہارا کیا جیال ہ کہ ن جاکسیی رتگ
کیا ان می کوئ جاکسیی رتگ کا ھی ہ؟اس ئ جوات دتا کہ اہن ،ان می جاکسیی رتگ ےک ھی ہی۔ اس رپ ر
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ئ
کھ ت ن ن
ض
آت
ےک اونت کہان ےس آ گی؟ اس ئ جوات دتا کہ کوئ رگ ہو یگ جس ئ ائہی رچ لیا ( عنی ان یک ا ل می کوئ جاکسیی رتگ کا راہ ہوگا جس ےک مشان ن ھی ہو گی)۔ ر
کھ
ئ
ﷺ ئ فماتا کہنو ئررھاُےس ھی کسی رگہیئ تنرچ لیا ہو گا(جسیک وجےس وہکاال ہو گیاہ۔) 480 ............................. ................................
ام ُس ُد َس ُه ،واكن يصوم ً
إن أَ َح َّ
وم ثُلُثَ ُهَ ،و َينَ ُ
ام ن ْص َف اللَّيْلَ ،و َي ُق ُ
ام داود ،وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود ،اكن َينَ ُ
ب الصيام إىل اهلل صيَ ُ
يوما ويفطر
ِ
ِ
ِ
ً
يوما 483 ............ ................................ ................................ ................................ ................................
اہلل ےک پدتک شت ےس رتادہن رسیدتدہ رورے داودعلیہالش الم ےک رورےہی۔اور اہلل ےک پدتک شت ےس رتادہن رسیدتدہ ئمار داود علیہالش ال یک ئمار ہ۔ وہآدھی رات تک
آت علیہ الش الم اتک دن رورہ ر کھی اور اتک دن نعی
سوئ اور ئررھ اس ےک اتک ئہائ جےص می قیام کڑئ اور جت رجھیا جصہ تاف رہ جا تا نو اس می سو جاتا کڑئ ئےھ۔ اور ر

رورےےک راہکڑئ ئےھ۔ 483 ....................... ................................ ................................ ................................
َ
َََْ
َ ْ
َْ ٌ َ ُْ َ َ
ُْ َ
ُ
اضيَه عنها؟ قال :نعم .قال :ف َدي ُن اهلل أ َح ُّق أن يقىض 485 .....
إن أِم ماتت وعليها صوم شهر .أفأق ِضي ِه عنها؟ فقال :لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق ِ

نی
آت ﷺ ئ فماتا :اگڑ ئمہاری مان رپ کوئ
میی مان وقات ترا گنی ہ اور اس ےک اتک مہتی ےک رورے رہ گی ہی۔ کیا می اس یک رطف ےس ان یک ادا یگ کڑ شکیا ہون؟ ر
ئ
آت ﷺئ فماتا:اہللکافصادانییگکا رتادہجق دارہ۔ 485 .....
فص واجتاالدا ہو تانوکیا ماسیک رطف ےساےساداکڑئ؟اسئ جوات دتا کہ:اہن۔اس رپ ر
إن بالال يؤذن بليل ،فلكوا وارشبوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم 487 ........... ................................ ................................

ت الل راتکواداند نیہی۔ جریابحرہ ئمکھا ٔو رنو ئہان تک کہانںاممکیومیکادان سں لو 487 ...................................... ................................
إن حتت لك شعرة جنابة ،فاغسلوا الشعر ،وأنقوا البرش 489 ........................ ................................ ................................

ہ تالےک ب رےح جیانت ہوئہ۔اس لی (عشل جیانتکڑئ ہوئ) تالونکو دھو ٔواور رجرمےکوضافکڑو۔ 489 .............. ................................
إن جربيل -عليه السالم ،-أتاين فَبَ َّ َ
رش ِين  ،فقال :إن اهلل -عز وجل -يقول :من صىل عليك صليت عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت
ً
شكرا 491 ........................... ................................ ................................ ................................
هلل -عز وجل-
ئ
ئ
ئھ
ئھن
ش
ت
مچ
آت رپ ش الم ھنےح گا می اس رپ
آت رپ درود نےح گا می اس رپ رجمت خون گا اور جو ر
عایل فما تا ہ کہ جو ھی ر
جی ل علیہ الش الم میے تراس آئ اور ےھ ن جو خیی دی کہ :اہلل ن ٰ
ئ
ش المنی ھنخون گا۔نومی ئاہلل رعوجلےک لی شکڑائکا شحدہکیا۔ 491 .................... ................................ ................................
َ َ ُ َّ
َ
يل اهلل -عز وجل493 ................................ ................................ ................................ -
إن ِسياحة أم ِيت ِ
اجلهاد يف س ِب ِ

مییامتیک سیاجتاہللیک راہ می جہادکڑتا ہ۔ 493 .................................... ................................ ................................
إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهلل -عز وجل495 ................................ ................................ ................................ -

مییامتیک سیاجتاہلل رع وجلیک راہمی جہادکڑتاہ۔ 495 ............................. ................................ ................................

إن صالة الرجل مع الرجل أزىك من صالته وحده ،وصالته مع الرجلني أزىك من صالته مع الرجل ،وما كرث فهو أحب إىل اهلل -تعاىل496 ........ -
ش
ش
ش
ش
اتک خصکادوشے خصےکشائھملکڑجماعت ےسئمار رپھیااسےکنہا ئمار رپ ھی ےس رتا دہئہیہ،اوراتک خصکادو خصون ےکشائھملکڑجماعتےس ئمار رپھیا
ش
اتک خص ےکشائھ ئمار رپ ھی ےس رتا دہئہی ہ ،جسقدراہلجماعتیکن عداد رتادہ ہویگاہلل ےک پدتکوہ ئماراننیہی ن رسیدتدہ ہویگ 496 ...............................
َ
َّ َّ ُ ْ ُ
ٌ
َّ
ريهمُ ،ي َقال :أين َّ
خل منه َّ
أحد َغ ُ
الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد
الصائِ ُمون يوم القيامة ،ال يَدخل منه
إن يف اجلنة بَابَا يُقال هل :الريان ،يد
َ
َُْ ُ
دخلُوا أُ ْغل َق فلم يدخل منه َ
أحد 499 .................................. ................................ ................................
ريهم ،فإذا
غ
ِ
جیتمیاتکدروارہہ جشرتانکہاجا تاہ۔رور ِقیامتاسےسرصفرورےدارداجلہونےگ۔انےکسوااسےسکوئاورداجلئہیہوگا۔کہاجائگا:رورہ
دارکہانہی؟نو وہکرھے ہون ےگ (اوراس ےس داجل ہوجا تیےگ)،ان ےک ع الوہاس ےسکوئاور داجل ئہی ہوگا۔ جت وہ داجل ہو جا تی ےگنواےس نیدکڑ دتا جائ گا۔

جریابحرہکوئ اوراس ےس داجل ئہی ہوگا 499 ................ ................................ ................................ ................................

إن اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلدع العمل ،وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به انلاس ،فيفرض عليهم 501 ......................
م
ئ
رسول اہلل ﷺ نشا اوقات اتک عمل کو رجا ہی ہوئ ھی اےس خص اس در ےس پک فما د نی ئےھ کہ لوگون ےک عمل کڑئ یک وج ےس کہی وہ ان رپ فص ن ہو جائ۔
501 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
إن ماء الرجل غليظ أبيض ،وماء املرأة رقيق أصفر ،فمن أيهما عال ،أو سبق ،يكون منه الشبه 503 .............. ................................
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ئ
رمد کا ترائ (منی) گارھا شقید ہو تا ہ اور عورت کا ترائ نری ال اور ررد ہو تا ہ ،ان دونون می ےس جو ھی عالت ہوجائ تا شتقت ےل جائ نو اشی ےس ( ب رےح یک ) مشائہت ہوئ
ہ۔ 503 ........... ................................ ................................ ................................ ................................

إن من أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إيله ،ثم ينرش رسها 506 .............. ................................
ش
قیامتےکدناہللےکپدتکرم نیےکلحاظےستدپنں خصوہہوگا،جوان رنینویےسہمنسیہواوراسیکنوی اسےسہمنسیہواورئررھوہاسیکنروسیدہتا تیظاہکڑ تا

ئررھے۔ 506 ........................................ ................................ ................................ ................................
إن من عباد اهلل من لو أقسم ىلع اهلل ألبره 508 ..................................... ................................ ................................

کچرھاہلل ےک نیدےا نشہی کہاگڑ وہاہللکا تام ےلکڑقسمکھا تینواہلل انیک قسم نروریکڑدنیا۔ 508 ............................... ................................
ُ
ُ َُ ُ
َ ْ
إن هذه اآليات اليت يُ ْر ِسل َها اهلل -عز وجل :-ال تكون ملوت أحد وال حلياته ،ولكن اهلل يُ ْر ِسل َها خي ِّوف بها عباده ،فإذا رأيتم منها شيئا فاف َز ُعوا إىل
ُ َ َ ْ َْ
ارهِ 510 ...................... ................................ ................................ ................................
ذكر اهلل وداعئِ ِه واس ِتغف ِ
ئشکننشانیانہی،حھیاہللن ئ
ک
عایلانےکدر نےعا نینیدونکودرا تاہ۔اس لیجتئماس
عایل ھنخیاہ۔ن سییکموتوجیاتیکوجےسئہیآ تی،تلکہاہللن ٰ
ٰ

نک
عایل ےک دکڑاوراس ےساشتعفارمی لگجاؤ 510 ............. ................................ ................................
رطجیککوئ جری د ھو،نو قوراًاہللن ٰ
ْ
َ َ
إن هذه املساجد ال تَ ْصلُ ُح لِشء من هذا َ
ذلكر اهلل تعاىل ،وقراءة القرآن 512 ............ ................................
ابلول وال القذر ،إنما يه ِ ِ

انمسحدونمی ت رتشاتاور بحاشتمیاشتئہیہی۔ننواہللن عایل ےک دکڑاور فآن رپ ھی ےک لی نیائگنیہی۔ 512 ............ ................................
إنما الصرب عند الصدمة األوىل 514 ................. ................................ ................................ ................................
صیوہیہ جو ئہےل ضدہم ےکوقت ہو۔ 514 ............. ................................ ................................ ................................
إنما يكفيك أن حتيث ىلع رأسك ثالث حثيات ثم تفيضني عليك املاء فتطهرين 516 ............................. ................................

ئمہارے لی نسانیاکڑتاکافہ کہ ئما نی ش رپ تی رجلوترائ دال لواور ئررھا نینرورےجسم رپ ترائ ئہا لو۔اسےس ئم تراک ہوجا ٔویگ 516 ...............................

إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا :ثم رضب بيديه األرض رضبة واحدة ،ثم مسح الشمال ىلع ايلمني ،وظاهر كفيه ووجهه 518 ................
ہ
ئ
آت ﷺ ئ ا نی دونون اہئھون کو اتک دق عہ رمی رپ مارا۔ ئررھ ا نیتا تی اہئھ ےس دا تی اہئھ ،ھیلیون یک ن رشت اور
ئمھارے لی ا نی اہ ھون ےس نس انیا کڑتا لتیا کاف ئھا۔ ر
م
ا نی جررہےکا سچکیا 518 .............................. ................................ ................................ ................................

إنه لوقتها لوال أن أشق ىلع أميت 520 ................ ................................ ................................ ................................
ش
ئ ہی (عشایک ئمارکان رسیدتدہ) وقتہ،اگڑمیان رنیامت رپ گڑان ن مچھیا 520 ................... ................................ ................................
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َ ِّ
ُ ِّ
أل َص ِّيل بكم ،وما أُر ُ
يصيل 522 ................ ................................
يد الصالة ،أ َصيل كيف رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
إين
ِ
می ئمہی ئمار رپھا ٔون گا،اورمیاارادہ ئمارکا ئہی تلکہ (میرصف ننیائےک لی) ئمار رپھون گاکہمی ئ رسولاہلل ﷺکو کتش ئمار رپ ھی ہوئدنکھا۔ 522 ........
َ َ ِّ ُ
َ َ َ
َ
ُ
ََ
يف ِة مسلم أن ُحتْبَس بني َظ ْه َر ْ
اين أهله524 ..................... .
جل
ِ
وين به وعجلوا به ،فإنه ال ينبيغ ِ
إين ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت ،فآ ِذن ِ
ش
م
می ئ ہی مچھیا ہون کہ ات ظلحہ رمئ ہی واےل ہی ،نو ئم لوگ چےھ ان ےک انفال یک جی دنیا اور بخہی ونکفی می جلدی کڑتا ،کیو تکہ کسی مشلمان یک الس اس ےک گرھ والون می
روےک رکھیامیاشتئہیہ۔ 524 .................... ................................ ................................ ................................
َّ ُ ْ َ
رث َة احلَلف يف ابليع ،فإنه ُينَ ِّف ُق ثم َي ْم َ
وك ْ َ
ح ُق 526 ............................. ................................ ................................
إياكم
ِِ
ق
جڑتد وفوجتمی ئہت رتادہ سمیکھائےس بخرو،کیو تکہاس ےس گڑم تارارینو ہوجائہ لیک پکت جائ رہنیہ۔ 526 .........................................
َ
َ
ٌَْ ْ ُْ ْ َ ُ
أ َىت انلَّ َّ
نيَ ،وه َو ِيف َسف ِره 528 ............. ................................ ................................
رش ِك
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ال
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ني
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وسلم
عليه
اهلل
صىل
يب
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ش
ض
ل
ئ
ن
اتک شفمیمشکی کاکوئ جاسوس نیکڑ م یلاہلل علیہ و م ےکتراسآتا۔ 528 .............. ................................ ................................
ْ
ِّ
َ
َ
َ َ
ُ
إين َز َنيْ ُ
أَ َىت َر ُج ٌل م ْن ال ْ ُم ْسلم َ
ت 530 ...................................
ني َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -وه َو ِيف ال َم ْس ِج ِد -فنَاد ُاه :يَا َر ُسول اهلل،
ِ
ِِ
مشلمانون می ےس اتک آدمی رسول اہلل ضیل اہلل علیہ وشلم یک جدمت می جارص ہوا۔ ض
شل
آت کو آوار دی اور کہا  :اے
آت یل اہلل علیہ و م مسحد می نشنف فما ئےھ۔ اس ئ ر
ر
اہلل ےک رسول!می ئ ر تاکیاہ۔ 530 ................. ................................ ................................ ................................
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ول اهلل ،إنَّا بأَ ْرض قَ ْومٍ أَ ْهل كتَ
اب ،أفنَأكل ِيف آنِيَ ِت ِه ْم 533 ....................................
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می ئ رسولاہلل ﷺیک جدمتمی جارصہوکڑ رعصکیا:اےاہلل ےکرسول! ہماہلکیاتیکشرمیمی ر ہیہی،نوکیا ہمان ےک پنونمیکھاشکیہی؟ 533 .....
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َ ْ
ج َرى َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ما ُض ِّم َر ِم ْن اخلَيْ ِلِ :م ْن احلَفيَا ِء إىل ثنِ َّي ِة ال َو َد ِ
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ننیکڑئم ضیلاہلل علیہوشلم ئنیار کی ہوئ گھورونیکدورمفام جقیاءےس تتیہالوداع تککڑائ ھی۔ 535 ...................... ................................
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ِ
537 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
م
آتﷺ ئ فماتا :ئہی ،لیکمیی قومیک ش رمیمی ئہیتراتاجا تا،اس لی چےھاس ےس گھں مخسوس ہوئہ۔جالد رضی اہللعیہ
اےاہلل ےک رسول!کیا ن جڑام ہ ؟ ر
کھ
کہیہی( :ن سںکڑ)میاےس تنرچکڑکھائلگااور ننی ﷺدنکھرہ ئےھ 537 .............. ................................ ................................
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