أحاديث الفقه وأصوهل

َ
َ ُ َ َّ َ ي
َ ََ َ ْ ُ ْ ُ
يل اهللِ ،أتكف ُر عِّن
ب
س
يف
ت
أرأيت إن قتِل
ِ ِ
َ
َ
خ َطاي َ
اي؟
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م
جےھی بتا ئی کہ اگر می اہللیکراہ می مارا جاؤں تو کتا میے گتاہ م عاف کردی
جا ئیےگ؟
**

عن أيب قتادة احلارث بن ربْ ِّ
يع -ريض اهلل عنه -عن
ِ ِ
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنَّ ُه َ
قام فيهم ،فذكرَ
ُ
َ َّ
َ
َ
هلل أفضل
يف
اجلهاد
ن
هلم أ
هلل ،واإليمان با ِ
سبيل ا ِ
ِ
َ
ٌ
ُ
َ
َ َ
أرأيت إن
هلل،
األعمال ،فقام رجل ،فقال :يا رسول ا ِ
ِ
َ
ُ َ َّ ُ َ ِّ َ
َ
قُتلْ ُ
َ
َ
هلل ،تكفر عِّن خطاياي؟ فقال هل
ت يف
سبيل ا ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ
ُ
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-نعم ،إن ق ِتلت يف
رسول ا ِ
َ َ ٌ َُْ ٌ ُ ْ ٌ َُْ ُ ْ
هلل ،وأنت صابِر مت ِسب ،مق ِبل غْي مدبِر» .ثم
سبيل ا ِ
ِ
ََْ ُْ
ُ
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-كيف قلت؟»
قال رسول ا ِ
َ ََ َ ْ ُ ْ
َُ َ
ك َّف ُر َعِّنِّ
َ
ُ
هلل ،أت
يل ا ِ
قال :أرأيت إن ق ِتلت يف س ِب ِ
َ
ُ
َ َ َ َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
خطاياي؟ فقال هل رسول ا ِ
َ َ ٌ َُْ ٌ ُ ْ ٌ َُْ ْ
ْي ُمدبِر ،إال
«نعم ،وأنت صابِر مت ِسب ،مق ِبل غ
َ
َّ ْ َ َ َّ ْ َ
َ َ
ْبيل -عليه السالم -قال ِِل ذلِك».
ادلين؛ فإن ِج ِ

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی ضحای
اتو قتادہ جارث بن رت عی رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
عایل یک راہ می خہاد کرئا اؤر اہلل رپ ای ماں الئا
ےک سا من خطتہ د بن ےہوی فمائا کہ اہلل ت ی
سب ےس یہی اعمال ہ ےی۔ (ی سن کر ) ائک شخص ک ڑ
ھا ےہوا اؤر رعض کتا کہ ئا رسول اہلل
م
! جےھ ی بتا بن کہ اگر می اہلل یک راہ می مارا جاؤں تو کتا میے گتاہ معاف کر د بن
جا ئی ےگ؟ رسول اہلل ﷺ ی اس ےس فمائا کہ’’:اہں ،تشطتکہ یم اہلل یک راہ می
ش
اس جال می مارے جاؤ کہ یم ( حتیوں رپ ) صی کری ؤاےل ےہو ،تواث ےک طال ث
ڑ
ےہو ،ئ رتش قدمی کری ؤاےل ےہو اؤر ئ رتنھ دکھا کر یھا گن ؤاےل ی ےہو‘‘۔ کجرھ دپ ت عد رسول
م
اہلل ﷺ ی فمائا کہ ’’یم ی کتا کہا یھا؟‘‘ اس ی رعض کتا کہ جےھ ی بتا ئی کہ اگر
می اہلل یک راہ می مارا جاؤں تو کتا میے گتاہ معاف کر دی جا ئی ےگ؟رسول اہلل
ﷺ یفمائا’’:اہں!تشطتکہیم صیکریؤاےل ےہو،تواث ےکطال ث ےہو،ئ رتش
ڑ
قدمی کری ؤاےل ےہو اؤر ئ رتنھ دکھا کر یھا گن ؤاےل ی ےہو ،سوای فض ےک (کہ ی
م
ہ‘‘۔
معاف یہی ےہو گا)۔ جےھ خیابتل علتہ الس الم ی ا تےس ہےی بتائا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
خطيبا،
قام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الصحابة
َ
فذكر هلم أن اجلهاد إلعالء لكمة اهلل واإليمان باهلل
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**

أفضل األعمال ،فقام رجل فسأل انليب -صىل اهلل
ُ
قتلت إلعالء لكمة اهلل أتغفر
عليه وسلم :-أرأيت إن
ِل ذنويب ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم،
ولكن برشط أن تكون قُت َ
لت صابرا ُمتحمال ما
ِ
ٍّ
أصابك ،خملصا هلل -تعاىل ،-غْي فار من ساحة
اجلهاد ،ثم استدرك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا
وهو َّ
ادلين ،منبها ىلع أن اجلهاد والشهادة ال تكفر

حقوق اآلدميني.

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
آث ﷺ
بنی ﷺ ضحای کرام می خطتہ ارساد فمای ےک لن کھے ےہوی۔ ر
ی ایہی بتائا کہ اہلل ےک دبن یک رسئلتدی ےک لن خہاد کرئا اؤر اہلل رپ ایماں الئا
م
اقضل پبن اعمال ہ ےی۔ ائک آدمی ی بنی ﷺ ےس سوال کتا کہ جےھ ی بتا ئی کہ اگر
می اہلل ےک دبن یک رسئلتدی ےک لن خہاد کر ئا ےہوا ماراجاؤں تو کتا اس ؤج ےس
میے گتاہ معاف کر دی جا ئی ےگ؟ بنی ﷺ ی فمائا کہ اہں ،لتک رسط ی
ہ کہ یم اس جال می مارے جاؤ کہ یم رپخو مضاب ث آ ئی اس رپ یم صی کری
ے
ع
ؤاےل ےہو ،یمہارا ی مل جالصتا اہلل ےک لن ےہو ،یم متداں خہاد ےس راہ فاراجتتار ی
کرؤ۔ یرھ بنی ﷺ ی ارراہ استدارک فض کا دکرکتا اؤربتتتہ فمائ کہ خہاد اؤر
شہادث ےس خقوق العتاد معاف یہی ےہوی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

1

معاين املفردات:

• قام فيهم  :أي :خطيبا.
ُ َ
• تكفر  :تغفر.

• خطاياي  :ذنويب.
ُ
• صابر  :متحمل ما أصابك من مكروه يف القتال من جرح وغْيه.
• متسب  :خملص هلل تعاىل ترجو اثلواب منه.
• مقبل غْي مدبر  :أي :مقدم غْي فار.
• َّ
ادلين  :القرض املؤجل.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد إلعالء لكمة اهلل تعاىل ،وعظيم ثواب من يقتل وهو جمتهد يف مقاتلة أعداء اهلل عز وجل.
 .2الشهادة برشوطها تكفر اذلنوب إال َّ
ادلين وغْيه من حقوق اآلدميني.
 .3اإلمام حيث أصحابه ويذكرهم بفضائل األعمال وأفضلها يلقبلوا عليها.
 .4حرص أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع طلب األعمال املكفرة لذلنوب.
 .5جواز االستفهام واالستدراك ىلع الالكم إذا اكن يف ذلك زيادة فائدة أو بيان.
 .6أن السنة انلبوية ويح من اهلل -تعاىل-.
 .7تعظيم شأن ادليون وأهمية سدادها رسيعا.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهالِل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه .املعجم الوسيط ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت .تطريز رياض
الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)4227( :

2

می دبکھ راہ ےہوںکہ یمہارےسبےک خواثآخری ساث ئاریخوں رپمیقق ےہو
گن ہ ےی۔ اس لن خےس اس(سب قدر)یک ئالس ےہوؤہآخری ساثراتوں می

َ
َ َ َ ْ
َْ ُ
أ َرى ُرؤياك ْم قد ت َواطأت يف السبعِ األواخر،
َُ َ ََ َََْ َ َ
فمن اكن متح يريها فليتح َّرها يف السبعِ األواخر
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ئالس کرے۔

**

عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما رؤاب ث کری ہ ےی کہ بنی ﷺ ےک کجرھ ضحای کو خواث
آث
می دکھائ دئا کہ سب قدر (رمضاں یک) آخری ساث ئاریخوں می ے
ہ۔ اس رپ ر

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن رجاال
من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -
أروا يللة
القدر يف املنام يف السبع األواخر .فقال انليب -صىل

ﷺ ی فمائا کہ ’’می دبکھ راہ ےہوں کہ یمہارے سب ےک خواث آخری ساث
ئاریخوں رپ میقق ہےو گن ہ ےی۔اس لن خےس اس (سب قدر) یک ئ الس ےہو ؤہ آخری

اهلل عليه وسلم «:-أرى رؤياكم قد تواطأت يف
ّ
السبع األواخر ،فمن اكن ُم ِّ
فليتحرها يف السبع
تحريها

ساث راتوں می ئ الس کرے‘‘۔

األواخر».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يللة القدر يللة رشيفة عظيمة ،فيها تضاعف
احلسنات وتكفر السيئات ،وتقدر األمور .وملا علم

الصحابة -ريض اهلل عنهم -فضلها وكبْي مزنتلها،
أحبوا االطالع ىلع وقتها ،ولكن اهلل -سبحانه

وتعاىل -حبكمته ورمحته خبلقه أخفاها عنهم يلطول
تلمسهم هلا يف اللياِل ،فيكرثوا من العبادة اليت تعود

 .497جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ع
ہ۔ اس می نکیوں کا اخرکنی گتا
سب قدر ائک یہب ہےی ظمب ؤ رسف ؤایل راث ے
ڑ
ہ۔ ضحای کرام رضی
ہ اؤر گتاہ معاف ےہوی ہ ےیاؤر امور کا قیضلہ کتا جا ئا ے
پھ جا ئا ے
اہلل عتہ کو خب اس راث یک قصتلب اؤر اس ےک علو رمنب کا علم ےہوا تو ؤہ اس ےک
م
ہ
عایل ی حلوق ےک سایھ اب رنی خکمب ؤ رجمب
ؤق ث کو جا بن می لگ گن ئا ےم اہلل ت ی
م
یک ئدؤل ث اےس اں ےس خفی رکھا ئاکہؤہ راتوں می اےس رئادہ ےس رئادہ ئ الس کربن
اؤر توں رئادہ ےس رئادہ عتادث کر سکی خش کا تفع ئاالآخر ایہی کو ہےی ےہو گا۔ ضحای کرام

عليهم بانلفع .فاكن الصحابة يرونها يف املنام،
ی
ھ
م
ت
خ
خ
ک
ک
واتفقت رؤاهم ىلع أنها يف السبع األواخر من شهر و واث ی ی راث دکھائ دئا رئ ی اؤراں ےک وا وں کا اس ئاث رپ اتفاق یھا کہ
ہ۔ خرتایحرہ بنی ﷺ ی ایہی فمائا ":می
رمضان ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-أرى ی رمضاں ےک آخری عشے می ے
ً
رؤياكم قد تواطأت يف السبع ،فمن اكن متحريا دبکھ راہ ےہوں کہ یمہارے خواث اس ئاث رپ میقق ہ ےی کہ ی راث آخری دس ئاریخوں
َّ
ہ ،خرتایحرہ خو اےس ئ الس کرئا رجاہےتا ےہو ؤہ اےس آخری دس راتوں می ئ الس
فليتحرها يف السبع األواخر" ،ويف رواية" :العرش می ے
ً
ہ کہ ؤہ
األواخر" ،خصوصا يف أوتار تلك العرش ،فإنها أرىج ،کرے۔" جاض طور رپاں دس می ےس طاق راتوں می کیو ئکہ رئادہ امتد ی ہی ے
َ ُْ ْ َ
فليحرص املسلم ىلع رمضان ،وعرشه األخْي أكرث ،ایہیمی ےسکوئ ےہو یگ۔خرتایحرہمسلماںکو رجا ہن کہؤہرمضاںرستف(میعتادث)
ويللة سبع وعرشين أبلغ.
کا ا ےہمام کرے ،آخری عشے می سب ےس رئادہ اؤر ستا ئتسوبن یک راث کو اؤر
ی
ھی رئادہ ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

3

معاين املفردات:

ُ
• أ ُروا  :أراهم اهلل -تعاىل -يف املنام.
• يللة القدر  :سميت يللة القدر لعظيم قدرها ورشفها.
• أَ َرى  :أعلم أو أبرص ً
جمازا.
َ َ َ ْ
اطأت  :اتفقت.
• تو
َ
َ
َ
ِّ
• ُمتحريها  :اتلحري هو :طلب اليشء بانلظر فيما يرجو به إصابة احلق.

فوائد احلديث:
 .1فضل يللة القدر ،ملا مزيها اهلل -تعاىل -من ابتداء نزول القرآن ،وتقدير األمور ،وتزنيل املالئكة الكرام فيها ،فصارت يف العبادة كعبادة ألف
شهر.

 .2العمل بالرؤيا الصاحلة ،إذا دلت القرينة ىلع صدقها ولم ختالف الرشع.
َ َّ
يل ِجد انلاس يف العبادة ،طلبا هلا ،فيكرث ثوابهم.
 .3أن اهلل -تبارك وتعاىل من حكمته ورمحته -أخفاها ِ
 .4أن يللة القدر يف رمضان وأنها يف السبع األواخر.
ً

 .5استحباب طلبها ،واتلعرض فيها نلفحات اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تنبيه
األفهام رشح عمدة األحاكم /ممد بن صالح العثيمني  -مكتبة الصحابة-الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة -الطبعة األوىل 1426ه - .تيسْي العالم
رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق ممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .تأسيس األحاكم
برشح عمدة األحاكم ىلع ما صح عن خْي األنام رشح وتعليق :الشيخ العالمة أمحد بن حيىي انلجيم ،نسخة الشاملة.

الرقم املوحد)4545( :

4

َ ْ ُ
ْ َ َ
َ ُ
اْلنازة ِ فإنها إن تك صاحلة :فخري
ب
وا
ع
ْس ِ ِ
أ ِ
َ
َ
َُ ي ُ َ
ُ
ك ِسوى ذلكٌ :
فرش
تقدمونها إيله ،وإن ت
َ ُ
َ َ ُ َُ
تضعونه عن ِرقابِك ْم

 .498احلديث:

ُ َ
عن أيب ه َر ْي َرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ْ
َ ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ ْ ُ
اجلنَ َ
از ِة فإنها إن تك
رسعوا بِ ِ
ِ
َ ُ
ُ َ ِّ َ
صاحلة :فخْي تقد ُمون َها إيله .وإن تك ِسوى ذلك:
َ ُ
ٌ َ َ َُ
فرش تض ُعونه عن ِرقابِك ْم».

ش
ڑ
رہ
ختارے می جلدی کرؤ۔اگرؤہ اجرھا خص یھا تو یم اسکو یھالئیکرطفپھا ے
ڑ
رہ ےہو۔
ےہو اؤر اگر کجرھ اؤر یھا تورس کو اب رنی گردتوںےس ہےتا ے
**

اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی
ش
ڑ
فمائا" :ختارے می جلدی کرؤ ۔اگر ؤہ اجرھا خص یھا تو یم اس کو یھ الئ یک رطف پھا
ڑ
رہ ےہو"۔
رہ ےہو اؤر اگر کجرھ اؤر یھا تو رس کو اب رنی گردتوں ےس ہےتا ے
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر الشارع احلكيم باإلرساع بدفن اجلنازة،

 .498جدبث:

**

واالحتمال اآلخر أن املراد اإلرساع يف جتهزي امليت،

من اتلغسيل والصالة واحلمل وادلفن ،وذلك ألنها إذا

اكنت صاحلة ،فإنها ستقدم إىل اخلْي والفالح ،وال
َ ِّ
ينبيغ تعويقها عنه ،ويه تقول :قدموين قدموين ،وإن
اكنت سوى ذلك ،فيه رش بينكم ،فينبيغ أن

تفارقوه ،وترحيوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته،

فتخففوا منه بوضعه يف قْبه.

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

سارع ی ختارے کو دقن کری می جلدی کری کا خکم دئا۔ ائک دؤرسا احمال ی
ڑ
ڑ
ی
ہ کہ اس ےس رماد اس یک یخہی ؤبکفی ،عسل د بن ،یمار ختارہ رپ ھن ،ایھا کر
ھی ے
ش
ہ تو
ہ کہ ی خص اگر بتک ے
ےل جای اؤر دقن می جلدی کرئا ےہو۔ اس یک ؤج ی ے
ڑ
(جلدی کر ےک) اےس یھ الئ اؤر کامتائ یک رطف پھائا جا راہ ےہو گا اؤر ی متاسبیہی کہ
م
ڑ
ہ کہ جےھ
اس ےک اؤر یھ الئ ےک مائی رکاؤث بتا جای خب کہ ختارہ کہہ راہ ےہو ئا ے
م
آےگ ےل کر رجلو ،جےھ آےگ ےل کر رجلو۔ اؤر اگر اس ےک ع الؤہ کجرھ اؤر ےہو تو یرھ ی
ہ کہ یم اس ےس الگ ےہو
ہ۔ اس لن متاسب ے
یمہارے درمتاں موخود ائک رس ے
ڑ
م
آث کو رجھی کارا دالؤ اؤر
جاؤ اؤر اس یک ضتیب اؤر اس ےک مساہےدے ےس ا بن کو ر
اےس قی می رکھ کر جلد ستکدؤس ےہو جاؤ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ْ
واجلنَ َ
• أَ ْرس ُعوا ب ْ َ َ
ازة :امليت.
اجلنازة  :أي بالسْي بها وإيصاهلا للقْبِ ،
ِ ِ
ِ
• صاحلة  :قائمة حبقوق اهلل وحقوق عباده.
• خْي  :املراد باخلْي نعيم القْب.

• ِسوى ذلك  :غْي صاحلة وعْب عنه بسوى ذلك حتاشيا لبشاعة اللفظ.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اإلرساع بتجهزي امليت ومحله ،دون أن يرض اجلنازة أو املشيعني بتلك الرسعة.
ً
يسْيا ملصلحة،
 .2يقيد اإلرساع بما إذا لم يكن املوت فجأة خيىش أن يكون إغماء ،فينبيغ أن ال يدفن حىت يتحقق موته ،أو يكون يف تأخْيه
ُ
من كرثة املصلني ،أو حضور أقاربه ،ولم خيش عليه الفساد.
 .3فيه طلب مصاحبة األخيار ،واالبتعاد عن األرشار.
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 .4القْب خْي للميت الصالح من ادلنيا.

 .5حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم ببيان حكمته.

 .6مرشوعية اخلالص من الرش وأهله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم،
لعبد اهلل البسام ،حتقيق ممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ملحمد بن
صالح العثيمني -رمحه اهلل -مكتبة الصحابة ،الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل1426 ،ه.

الرقم املوحد)3109( :
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ََ َ ُ ُ
َ ْ
أم َرنا َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-بِسب ٍع،
ََ َ َ ْ َ ْ
َونهانا عن سب ٍع

 .499احلديث:

رسول اہللصیل اہلل علتہؤسلمی ےہمی ساث خریؤںکا خکمدئا یھا اؤر ساث
خریؤںےسہےم کو میعفمائا یھا۔
**

َ
عن الْباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما -قال« :أ َ
مرنا
ِ
َ ْ َََ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-بِسبع ،ونهانا عن
َْ َ َْ
َ ْ َََْ َ َ
ادة ال ْ َمريضَ ،و ِّاتبَ
ِ
يت
اع
سبع :أمرنا بِ ِعي
ِ
اجلناز ِةَ ،وتش ِم ِ
ِ ِ
ِ
ََ ْ َْ ْ ُ
َ َْ َْ َ َْ ُْ ْ
َْ
رص المظلوم،
الع ِ
ار القس ِم (أو المق ِس ِم) ،ون ِ
اط ِس ،و ِإبر ِ
َ
َ َ
ادلايعَ ،وإفْشا ِء َّ
َوإجابة َّ
السالمِ َ .ون َهانا عن خ َوا ِتي َم-
ِ
َِ
ََ
َ َ ْ ُّ
ْ َّ
َّ َ
ُّ
أو عن ختتم -بِاذلهب ،وعن الرشب بِال ِفضة ،وعن
ْ َ ِّ
َ
ِّسَ ،وعن لُبْس احلريرَ ،واإل ْستَ ْ َ
ِّ
ْب ِق،
الميَاثِر ،وعن الق
ِ
ِ
ِ ِ
َو ِّ
ادليباج».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
بُ ِعث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلُتم ماكرم

األخالق ،وذلا فإنه حيث ىلع لك خلق وعمل كريمني،
وينىه عن لك قبيحْ ،
ومن ذلك ما يف هذا احلديث من

األشياء اليت أمر بها ويه :عيادة املريض اليت فيها
قيام حبق املسلم ،وتَرويح عنهُ ،
وداعء هل ،واتباع
اجلنازة ،ملا يف ذلك من األجر للتابع وادلاعء للمتبوع،

والسالم ىلع أهل املقابر وال ِعظة واالعتبار ،وتشميت

العاطس إذا محد اهلل فيقال هل :يرمحك اهلل .وإبرار

قسم املقسم إذا داعك ليشء وليس عليك رضر فتْب
ُ
قسمه ،ئلال حتوجه إىل اتلكفْي عن يمينه ،وتلجيب
خاط َر ُه ،ونرص املظلوم من ظامله ملا فيه
دعوته وجتْب ِ
من رد الظلم ،ودفع املعتدي وكفه عن الرش ،وانليه
َّ
عن املنكر ،وإجابة من داعك ،ألن يف ذلك تقريبا بني

القلوب وتصفية انلفوس ،ويف االمتناع الوحشة

واتلنافر .فإن اكنت ادلعوة لزواج فاإلجابة واجبة،

وإن اكنت لغْيه فمستحبة ،و إفشاء السالم ،وهو

إعالنه وإظهاره للك أحد ،وهو أداء للسنة ،وداعء

**

 .499جدبث:

پاء بن عارث رضی اہلل عتہ ی بتاں کتا کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ےہمی
ساث خریؤں کا خکم دئا یھا اؤر ساث خریؤں ےس میع فمائا یھا۔ بنی کریم صیل اہلل علتہ
رب
جرھ
ؤسلم ی ےہمی بمار یک عتادث کری ،ختارے ےک یجےھ جلن ،یتیکن ؤاےل ےک
ق
ق
ق
خواث می "پجمک اہلل" کہن ،سم (ئا سم کھای ؤاےل یک سم) کو ترورا کری،
مظلوم یک مدد کری ،دعوث د بن ؤاےل یک دعوث قیول کری اؤر س الم یرھت الی کا
ڑ
خک
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ےہمی سوی یک ابگویھیوں ےس-ئاسوی
م فمائا یھا اؤر ر
ڑ
اؤپےک
کتابگویھتاںیہتن ےس ،-رجائدی ےک پبنمی ئتنےس' ،متی'(کحاؤے ےک ر
رتسمی گدے) اؤر 'قسی' (قش ئامی مرصی تسنی یک رطف متسوث رتسمی ک ڑ
یے) ےک
ر
ڑ
ت
است عمال کری ےس اؤر رتسم' ،اس تیق' (دبتاج ےس رئادہ دبی اؤر موبن ر سمی
یا) اؤر 'دبتاج' (ئارئک رتسمی ک ڑ
ک ڑ
یا) یہتن ےس میع فمائا یھا۔
ر
ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بک
ی
آث اعیل اج الق یک متل
بنی کر م ﷺ کو دبتا می اس مفضد ےس میعوث کتا گتا کہ ر
ع
آث ﷺ ےہ رطج ےک اعیل ؤ طنم اج الق ؤ اعمال یک
فمادبن؛ یہی ؤج ے
ہ کہ ر
ق تن
م
آث ﷺ
پعیبفمایاؤر ےہ ح ؤ ئاساتستہاج القؤاعمالےس یعفمائاکری۔ ر
ی
ہ کہ
ہ۔ اں می ےس یرہ ال ی ے
ےک ا ھی اؤارم می ےس کجرھ استا کا دکر اس جدب ث می ے

رمتص یک عتادث یک جای۔ خو درخفیفب ائک اس المی خق یک ادابتیگ ،اےس قدرے
ہ کہ ختارہ ےک
ہ۔ دؤرسا ی ے
راخب رسائ اؤر اس ےک خق می دعاےس عتارث ے
رب
رب
یجےھ جر ال جای؛ کیوں کہ ی ختارے ےک یجےھ جلن ؤاےلےک لن اخرؤ تواث ،میب
ےک خق می دعا ،اہےل قیور ےک خق می س الم ،ؤعظ ؤ تصنخب اؤر عیث ؤ ستق آموری
جرھ
مسن
ہ کہ یتیکن ؤاےل ےک "الجدمہلل" کہن ےک خواث
ہ۔ ئتشا ی ے
ؤعیہ رپ مل ے
ہ قسم کھای ؤاےل یک قسم تروری کرئا۔ خب
می "پجمک اہلل" کہا جای۔ خ رویھا ے
ی
ؤہ مھی (قسم دے کر) کسی کام ےک لن ئ الی اؤراس یک قسم تروری کری می
ی
مھی کسی رطج کا تفضاں ی ےہو ،تو اس یک قسم کو تروری کردؤ؛ ئاکہ ؤہ قسم کا کفارہ ادا
ج
کری رپ مخیور ی ےہوجای۔ اس یک دعوث رپ لتتک کہن ےہوی اس یک دل م عی کا
ہ کہ مظلوم یک طالم ےک ج الف مدد یک جای؛ کیوں کہ اس
ساماں کردؤ۔ ئرایخرواں ی ے
عمل می طلم کا ئدارک ،طالم کو اس یک دسب درارتوں ےس رؤکتا ،اس کو ائدا رسائ
7

للمسلمني من بعضهم بلعض ،وسبب جللب املودة.
أما األشياء اليت نىه عنها يف هذا احلديث فاتلختم

خبواتم اذلهب للرجال ،ملا فيه من اتلأنث وامليوعة،

وانتفاء الرجولة ،وعن الرشب بآنية الفضة ،ملا فيه من
َّ َ
الرس ِف واتلكْب ،وإذا منع الرشب مع احلاجة إيله

فسائر االستعماالت أوىل باملنع واتلحريم ،وعن
املياثر ،والقِّس ،واحلرير ،وادليباج ،واإلستْبق ،ويه

ڑ
ہ دعوث
ےس ئار رکھتا ،میکر ؤ پائ ےس میع کرئا ،جتےس امور سامل ہ ےی۔ رجھتا ارم ے
د بن ؤاےل یک دعوث رپ لتتک کہتا؛ کیوں کہ دعوث قیول کرئا در اصل دلوں می
ہ اؤر اس ےس
فب ث ب رتدا کری اؤر سکوک ؤشہاث ےس ئراک ر کھن کا ائک درت عہ ے
ڑ
ئار ر ہن یک صورث می اخساس ی گا ئیگ اؤر ئا ےہمی تفث ابگیئاں رپؤاں خررھنی

ہ اؤر دبگر دعوتوں کا قیول
ہ ےی۔ دعوث اگر سادی یک ےہو ،تو اس کا قیول کرئا ؤاخب ے
م
ہ کہ س الم کو عام کتا جای۔ ی دراصل ےہ کش ؤ
ہ۔ ساتواں ارم ی ے
کرئا سنخب ے
تع
ئاکش ےک لن س المنی کا اع الں ؤ اظہار ،ستب یک متل ،مسلماتوں یک ائک دؤرسے

من أنواع احلرير ىلع الرجال؛ فإنها تدعو إىل اللني
م
ہ
م
ن
م
خ
ے
ب
والرتف الذلين هما سبب العطالة َّ
ک
خ
س
گ
ی
ہ۔ اس
وادل َع َة ،والرجل ےک ق ی ال ی یک دعا اؤر ب ؤ یگا ب ب رتدا ری کا ائک ا م درت عہ ے
ً
ہ کہ رمد خرصاث
ہ ،اں می ےس ائک ی ے
يطلب منه النشاط والصالبة والفتوة ،يلكون دائما جدب ث می خن خریؤں ےس میع کتا گتا ے
ڑ
ً
مستعدا للقيام بواجب ادلفاع عن دينه وحرمه سوی یک ابگویھتا ں ی یرہتی؛ کیوں کہ اس ےس تسوانب ؤ ر ئای برن یک رطف مت الں
ووطنه.
ہ کہ رجائدی ےک پبن می ی برتا جای؛
ہ۔ دؤرسی ی ے
اؤر رمدا ئیگ یک تفی ےہوئ ے
ہاؤر خب اں پنوں می ئ تن ےس
کیوں کہ اس می مال یکبتاہےی اؤربکی کا اظہار ے
ہ ،تو ماتفی دبگر یمام است عماالث می ی
رؤک دئا گتا ،خو اتسائ ر ئدیگ یک اہےم ضؤرث ے
ہ کہ متاپ (ربن ئا کحاؤہ
ہ۔ ئتشی ی ے
مماتعب اؤر خرمب ئدرج اؤیل ئابث ےہوئ ے
اؤپ رتسم کا گدا) ،قسی (مرص ےک قش ئامی ائک دیہاث ےس متسوث اؤرارطاف
ےک ر
ی
مرص میبتار کتا جای ؤاال ائک ک ڑ
یا ،خش می رتسم ےک دھاےگ ھی است عمال ےہوی
ر
ت
یےھ) ،خرپ (رتسمی لتاس) ،دبتاج (ئارئک ر سمی ک ڑ
یا) اؤر استیق (دبتاج ےس
ر
ت
رئادہ دبی اؤر موئڑا رتسمی ک ڑ
یا) جتےس ر سمی لتاس یک یمام اتواع کو رمدؤں ےک لن
ر
ع
خرام فار دئاگتا؛کیوں کہملیوساث یک ییماماتواع،اتسائرماجمی سسنی اؤر تش
ت
رپسنی ب رتدا کرئ ہ ےی اؤر ی دؤتوں خریبن رماج می جمود ؤ عظل اؤر ی راہ رؤی کا

ئ
ہ کہ ؤہ رجاق ؤ خ روبتد رہ ےی اؤر
ستب تنی ہ ےی ،خب کہ رمدؤں یک رمدا ئیگ کا تفاصا ی ے
خفاکسی اؤر اؤلو العمی یک صفاث ےک جامل ےہوں؛ ئاکہ ا بن دبن ،ا بن اہےل ؤ عتال
اؤر ا بن ؤطن ےک دقاعی فاتص یک ایحام دہےی می ےہمتش کرم تستہ رہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ْبا ِء ب ْ ِن َاع ِزب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
يت الْ َعاطس  :وهو َما ُي َق ُال بعد محده هلل بسبب عطاسه( :يرمحك َ
• ت َ ْشم ُ
اَلل) تشميتا.
ِ
ِ ِ
َ
ٌ
ُ
َ
قسم يف قسمه ,إذا اكن طاعة هلل أو مباحا وهو مستحب.
• إبرار القسم  :تنفيذ ما أقسم عليه الم ِ
• إفشاء السالم  :إشاعته.
ْ
• ال َميَاثِر  :مجع ميرثة ،ويه وطاء يوضع ىلع رسج الفرس ورحل ابلعْي من األرجوان.
َ
ُ َ
الق ِ ّ
ثياب خ ٍّز (من أنواع احلرير) ،ويه نسبة إىل قس إحدى قرى مرص.
ِّس :
•
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ُ َ
ََُ
• ْ
ِّ
اإلستَ ْ َ
يباج (من أنواع احلرير) ،لكمة فارسية ن ِقلت إىل العربية.
ْبق  :ما غلظ ِم َن ادل ِ

فوائد احلديث:
 .1استحباب عيادة املريض.
 .2استحباب اتباع اجلنائز للصالة عليها ودفنها إذا قام بذلك من يكيف ،وإال فيه فرض كفاية.
 .3تشميت العاطس إذا محد اهلل بقوهل( :يرمحك اهلل) فيكون الرد واجبا.
 .4إبرار قسم املقسم ،وهو مستحب ،ملا فيه من جْب القلب وإجابة طلبه يف غْي إثم.
 .5وجوب نرص املظلوم بقدر استطاعته ،ألنه من انليه عن املنكر ،وفيه رد للرش وإاعنة املظلوم وكف الظالم.
َ
 .6إجابة ادلعوة ،فإن اكنت لعرس وجبت اإلجابة إن لم يكن ث َّم منكر ال يقدر ىلع إزاتله ،وإن اكنت لغْيه من ادلعوات املباحة استحبت،
وتتأكد بما يرتتب عليها من إزالة ضغينة أو دفع رش.

 .7إفشاء السالم بني املسلمني؛ ألنه داعء بالسالمة ،وعنوان ىلع املحبة واإلخاء.
 .8انليه عن ختتم الرجال خبواتم اذلهب ،فهو مرم.

 .9انليه عن الرشب بآنية الفضة ،وأعظم منه اذلهب ،وأحلق به سائر االستعماالت إال ما ورد استثناء يف نصوص أخرى.
 .10انليه عن لبس القِّس واحلرير ،واإلستْبق ،وادليباج للرجال.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت  1423 ،ـه -عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة،
  1408ـه -تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه  -تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)2944( :

9

َ ْ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ٌْ َ َ
ري لك
أم ِسك عليك بعض مال ِك فهو خ

 .500احلديث:

ہ۔
اگر ا بن مال کا ائک خضہ ا بن ئراس ہےی ئاقرکھو تو یمہارے خق میی یہی ے

**

عن َك ْعب بن مالك -ريض اهلل عنه -قالُ :
قلت :يا
َ
ً
َ َْ
َ
رسول اهلل ،إن ِمن توبيت أن أْن ِل َع ِم ْن ماِل؛ صدقة إىل
ُ
رسوهل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
اهلل وإىل
ِ
ْ
ٌ َ
َ
َ
"أمسك عليك بعض مالِك؛ فهو خْي لك".
وسلمِ :-
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن كعب بن مالك األنصاري -ريض اهلل عنه -أحد
ُ ِّ ُ
اثلالثة اذلين خلفوا عن غزوة تبوك بال نفاق وال
عذر ،فلما رجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من
تلك الغزوة ،هجرهم ،وأمر أصحابه بهجرهم،
ومازالوا مهجورين ،حىت نزلت توبتهم وريض اهلل

عنهم ،فريض الرسول والصحابة ،فاكن من شدة فرح
كعب برضا اهلل عنه وقبول توبته أن أراد أن يتصدق

بكل ماهل لوجه اهلل -تعاىل ،-فأرشده انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -إىل غْي ذلك بأن يمسك بعض ماهل،

فاهلل -تعاىل -ملا علم صدق نيته وحسن توبته ،غفر

هل ذنبه ،وجتاوز عنه ،ولو لم يفعل هذا ،فاهلل ال
ً
يكلف نفسا إال وسعها ،وقد أنفق بعض ماهل ،فرحا
َّ ً
برضا اهلل -تعاىل ،-ويلجد ثوابه ُمدخرا عنده وأبىق
بعضه ،يلقوم بمصاحله ونفقاته الواجبة من مؤونة

نفسه ،ومؤونة من يعول ،واهلل رؤوف بعباده.

**

 .500جدبث:

کعب بن مالک رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ می ی رعض کتا :ئا رسول اہلل! میی
توی قیول ےہوی کا سکرای ی ے م
عایل اؤر اس ےک رسول ےک
ہ کہ ی ابرتا مال ،اہلل ت ی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا" :اگر ا بن مال کا ائک
را سن می دے دؤں۔ ر
خضہ ا بن ئراس ہےی ئاق رکھو ،تو یمھارے خق می ی یہی ےہوگا۔"

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

کعب بن مالک اتضاری رضی اہلل عتہ ،اں ئی ضحای می ےس ائک یےھ ،خو رعؤہ
رب
رب
نوک می یجےھ رہ گن اؤر یجےھ رہ جای یک ؤج کسی رطج کا تفاق ئا عدر یہی یھا۔ خب
ت
آث ﷺ ی اں ےک سایھ قطع ت علق
بنی ﷺ یک اس رعؤے ےس ؤا رسی ےہوئ ،تو ر
تع
ی
فمالتا اؤر ا بن ضحای کو ھی اں ےس قطع ت علق کری یک ہےداب ث فمادی۔ ی قطع لفی
ی
عایل یک رصامتدی
کا سلسلہ جاری راہ ،ئاآں کہ سورہ توی ئارل ہےوئ اؤر ا ھی اہلل ت ی
ی
تصیب ےہوئ اؤر رسول اہلل ﷺ اؤر ضحای کرام ھی اں ےس راضی ےہو گن۔ خرتایحرہ اہلل
عایل یک رصا اؤر توی یک قیولیب ےس کعب رضی اہلل عتہ اس قدر فجاں ؤ سادماں
ت ی

عایل یک رصاخوئ می صدقہ کری کا رعم کرلتا،
ےہوی کہ ا بن سارے مال کو اہلل ت ی
ئاہےم بنی ﷺ ی ایھی اس ےس ئار ر ہن یک رہ یمائ کری ےہوی فمائا کہ ا بن
ک
عایل ےک علم می خب ی ئاث آگنی کہ ؤہ اب رنی نب
ئراس جرھ مال رکھ لو۔ خ روں کہ اہلل ت ی
ی
ہ ،تو اس ی اں ےک گتاہ خش دی
می ئالکل راسب ئار اؤر اں یک توی جالص ے
ی
اؤر اں ےک سایھ عقو ؤ درگرر کا معاملہفمائا۔ ا تےس می ؤہ ی صدقہ ی ھی کری (تو کوئ
ڑ
عایل کسی جاں کو اس یک طاق ث ےس رئادہ کا مکلف یہی
فق یہی رپ ئا) ،کیوں کہ اہلل ت ی
بتا ئا۔ یرھ ایھوں ی اہلل یک رصا ؤخوس تودی ےس خوس ےہوکر ابرتا کجرھ مال صدقہ کردئا؛
ئاکہ ا بن رپؤردگار ےک ئراس اخر ؤ تواث ےک دجاپ کا دخیہ ےہو اؤر کجرھ مال ا بن ئراس
ڑ
رکھ رجھورا؛ ئاکہ ا بن مضا لح جتےس خود ا بن اؤر ا بن اہےل ؤ عتال ےک ؤاخب تففاث
ڑ
رپ خ ر
ہ۔
رج کر سکی۔ اہلل ا بن بتدؤں رپ پا مرہئاں ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :كعب بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

َ َْ
• أْن ِل َع ِمن ماِل  :يعِّن أخرجه لكه صدقة.

فوائد احلديث:
 .1أن من نذر الصدقة بماهل لكه ،أبىق منه ما يكفيه ويكيف من يعول ،وأخرج ابلايق.
 .2أن األوىل واألحسن أن ال ينهك اإلنسان ماهل بالصدقات؛ ألن عليه نفقات واجبة ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :ابدأ بنفسك ثم بمن
تعول".

 .3أن انلفقة ىلع انلفس والزوجة والقريب ،عبادة جليلة ،وصدقة عظيمة مع انلية احلسنة ،فاألحسن أن يتصدق بنية اتلقرب ،وأن ال تطىغ نية
قضاء الشهوة والشفقة املجردة واملحبة ،ىلع نية العمل.
َْ
 .4أن الصدقة سبب يف م ِو اذلنوب ،ملا فيها من رضا الرب -تبارك وتعاىل -واإلحسان إىل الفقراء واملساكني ،واستجالب داعئهم.
ً
شكرا للنعم املتجددة ال سيما ما عظم منها.
 .5استحباب الصدقة؛

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه- .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة،
1408ه- .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه- .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم,
إسماعيل األنصاري ,الطبعة اثلانية 1392ه- .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل،
1428 -1422ه.

الرقم املوحد)2979( :
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بر
ہےمیرم ظرہاںےکمفام رپائکخرگوس کا رب رجھا کتا۔ کجرھ لوگاسےک یجےھ
یھاےگ ،لتک یھک کررک گن۔

َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ي َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ان فسَع الق ْوم فلغبوا
أنفجنا أرنبا بِمر الظهر ِ

 .501احلديث:

**

َ َ ً
أ ْرنبا بِ َم ِّر
ََ َ ُْ
فأخذت َها،

ََْ ْ َ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :أنفجنا
َْ ْ
َ
َْ
َََ
َّ ْ
ان ،ف َس ََع الق ْو ُم فلغبُواَ ،وأد َركتُ َها
الظه َر
ِ
َََ ْ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ
إىل َر ُ
ول اهلل-
س
فأتيت بِها أبا طلحة ،فذحبها وبعث
ِ
َ َ ََ ََْ ََ َُ
صىل اهلل عليه وسلم -بِو ِر ِكها وف ِخذيها فق ِبله».

اتش رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ ہےم ی رم ظرہاں ےک مفام رپ ائک خرگوس کا
رب
ڑ
رب رجھا کتا۔ کجرھ لوگ اس ےک یجےھ یھاےگ ،لتک یھک کر رک گن۔ می ی اےس ب رکر لتا

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه يف َسفر،
َّ
ُ
َ
َّ ْ
ولعل ُهم قد نزلوا يف ذلك املاكن اذلي ُهو َمر الظه َران؛
َََ ْ َََ
َ ُ
ْ
هلل -صىل اهلل عليه
فلقد نزل يف هذا املو ِضع رسول ا ِ
َْ ْ َََ ُ َ َ ً َ
اروا أ ْرنبا ف َس ََع
وسلم -بأصحابه يف اعمِ الفت ِح ،فأث
َ َ َ
ْ ُ ُ
َْ
ْ
ُ
َ
الق ْو ُم خلفها ِيلَأخذوها ،قال فتعبواوا وأدركتها ،واكن
َ
َْ
ان ش َبابِ ِه،
أنس بن مالك يف ذلك
الوقت يف ريع ِ
َْ ُ
ََ َ َ َ َ
ِّ
وذ َه َ
ب بِها إىل زو ِج أم ِه ،وهو أبو طلحة -
فأخذها
َ َ َََ َْ
ْ
َ
َ
هلل -
ريض اهلل عنه ،-فذحبها وأهدى ِمنها ِإىل
رسول ا ِ
ِ
ْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -الفخذين والوركُ -
وهو ُملتَىق
ََ َ
َ َّ َ ْ َ َ َ ْ
ِّ ْ
َّ ْ
الرجل-؛ فق ِبلها ،ول َعله قد أكل ِمن َها.
الظه ِر َم َع َم ْر َب ِط

 .501جدبث:

**

اؤر اےس ےل کر خرصث اتوطلحہ رضی اہلل عتہ یک جدمب می آئا۔خرصث اتوطلحہ رضی
ڑ
اہلل عتہ ی اےس د یح کتا اؤر اس ےک بےھ اؤر راتوں کا گوسب رسول اہلل ﷺ یک
ی
آث ﷺ ی اےس قیول فمائا۔
جدمب می ھنحا ،تو ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
آث ےک ضحای ائک سف می یےھ۔ سائد ایھوں ی اس جگہ رپ رپاؤ کتا،
بنی ﷺ اؤر ر
ہ۔ رسول اہلل ﷺ ی ا بن ضحای ےک
خو رم الظرہاں ےک ئام ےس معؤف ے
ڑ
سایھ اس جگہ رپ فح مکہ ےک سال رپاؤ کتا یھا۔ ایھوں ی ائک خرگوس کو ئدکائا تو ؤہ
ڑ
رب
ڑ
ڑ ڑ
یھاگ ایھا۔ لوگ اس کو ب رکری ےک لن اس ےک یجےھ دؤر رپے۔ اتش رضی اہلل عتہ
کہن ہ ےی کہ ؤہ سب تو یھک کر رک گن ،لتک می ی اےس جا لتا۔ اتش بن مالک
ڑ
رضیاہلل عتہاسؤق ث عیخوائمی یےھ۔ اےسب رکر کرا بن سو بتےلؤالد اتوطلحہرضی
اہلل عتہ ےک ئراس آی۔ ایھوں ی اےس د یح کتا اؤر اس می ےس کجرھ گوسب تعنی
ڑ
ئ
ہ
آث ﷺ یک جدمب می رتش یک۔ "ؤرک" اس جگہ کو کہا جا ئا ے
را ئی اؤر بےھ ر
ڑ ڑ
ڑ م
آث ﷺ ی اےس قیول فمائا اؤر سائد
خہاں ربھا ،ئائگ ےک خور ےس لنی ے
ہ۔ ر
ی
اس می ےسبتاؤل ھی فمائا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ ْ َ َ ً َ ََ
• أنفجنَا أ ْرنبا  :أي :أث ْرناها من اإلثارة.
َََ
َ
• فلغبُوا  :ت ِعبُوا.
َْ ْ
ْ
• أد َركتُ َها  :حلقتُها.
ْ
َ َ ُْ
• أخذتها َ :م َسكتُ َها.
ِّ ْ
ُ ْ َ َّ ْ
• َوركها َ :
الرجل.
الو ِرك :هو ُملتَىق الظه ِر َم َع َم ْر َب ِط
ِ
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فوائد احلديث:

َْ
األ ْرنَب ،وأَنَّها من َّ
الطيبات ،باإلمجاع.
 .1جواز أكل
ِ

 .2إهداء اليشء اليسْي لكبْي القدر؛ إذا علم من حاهل الرضا بذلك.
ْ
َ ُ
ً
ً
 .3قبُول انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -لِل َه ِدي ِة؛ قليلة اكنت أو كثْية.
ْ َ ْ
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ُ
 .4أَ َّن َ َ
ني املؤ ِم ِنني،
الق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه؛ ملا ِفي ِه ِم َن اتلَ َواد ِد واتلواص ِل؛ فينب ِيغ أن ي ِشيع هذا ب
اتله ْا َ ِدي وقبول ْ اهلدية ِمن أخ ِ
ُخ ُصوصا ً األقَارب واجل َ
ْيان.
ِ
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل
اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.

الرقم املوحد)2958( :
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َ
ُ َ ُ َْ
أ َّن انلَّ َّ
ِت ب ِ َرج ٍل قد
ِب -صىل اهلل عليه وسلمِ -أ
ِ
َ َ َْ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ
يدة ََن َو َأ ْر َبعيَ
ِ
َشب اْلمر ،فجَله ِِب ِر ٍ
ِ

 .502احلديث:

ش
ک
بنی کریمﷺیکجدمب می ائک خص کوجاض کتا گتا ،خشیرساث رئ ر ھی
ڑ
ڑ
ک
ی
آثﷺیاےس ھخوریک یہنیےس لگ یھگ رجالتش کورے مارے۔
ھی ،ر

**

َ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« -أ َن ّ
انليب -صىل
َْ ْ َ َ َ َ
ُ َ ُ َْ َ
ج َدل ُه
رشب اخلمر ،ف
اهلل عليه وسلم -أ ِِت بِرجل قد ِ
ِِبَريدة حنو أربعني»
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رشب رجل اخلمر ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فجدله ِبريدة من َس َع ِف انلخل حنو أربعني
جدلة ،وجدل أبو بكر -ريض اهلل عنه -شارب مخر يف
خالفته مثل جدل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما
جاءت خالفة عمر ،وكرثت الفتوحات ،واختلط
املسلمون بغْيهمَ ،ك ُ َ
رث رشبهم هلا ،فاستشار علماء
الصحابة يف احلد اذلي يطبقه عليهم لْيدعهم كعادته
يف األمور اهلامة ،واملسائل االجتهادية ،ألن انلاس

زادوا يف عهده من رشب اخلمر ،فقال عبد الرمحن بن

عوف :اجعله مثل أخف احلدود ،ثمانني .وهو حد
القاذف ،فجعله عمر ثمانني جدلة ،فهذه الزيادة

تعزير راجع لإلمام.

**

 .502جدبث:

ش
ہ کہ بنیﷺ یک جدمبمی ائک خص کو
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ک
ک ی
آثﷺ ی اےس ھخور یکیہنیےس لگ
جاضکتاگتا،خشی رساث رئر ھی ھی ،ر
ڑ
یھگ رجالتش کورے مارے۔

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ی
آث ﷺ ی اےس
بنی کر م ﷺ ےک رمای می ائک خص ی رساث رئ ،تو ر
ڑ
ڑ
ک
ھخور یک ائک یہنی ےس لگ یھگ رجالتش کورے لگوای۔ اتو بکر صدتق رضی اہلل عتہ
ڑ
ی
ی ھی ا بن دؤر ج الق ث می بنی کریم ﷺ یک رطج رسائ کو رجالتش کورے
لگوای۔لتکخب عرم رضیاہلل عتہ یک ج الق ثکادؤر آئا،ختیگ قیوجاث یکیہتاث ےہوئ
اؤر مسلماتوں کا دبگر قوموں ےک سایھ ملتا جلتا رسؤع ےہوا ،تو لوگ بکیث رساث ئتن
ع ج
لےگ۔ لہیدا ایھوں ی اہےل علم ضحای رضی اہلل ھم ا معی ےس مسورہ طلب کتا کہ
رسانوں رپ کوں شی جد ئاقد یک جاے کہ اں ےک لن شخببتتتہ کا ئاعب ہےو ،جتسا کہ
اس جتےس دبگر اہےم امور اؤر احہادی مسا ئل می عرم رضی اہلل عتہ کا رطتفہ کار ےہوا کر ئا

ی
یھا۔ کیوئکہ اں ےک دؤر ج الق ث می رساث ئتن ؤاےل افاد یک یہتاث ےہوگنی ھی،
ہ
خرتایحرہ عتدالرجم ین بن عوف رضی اہلل عتہ ی ی مسورہ دئا کہ :جدؤد می سب ےس ےلیک
ڑ
ہ۔ (ایہی
جد اشی ( )80کورے مفر کردبن ،خو یہتاں پاشی کری ؤاےل یک جد ے
ڑ
ےک مسورہ ےک مظاتق) عرم رضی اہلل عتہ ی اس جد کو اشی کورؤں می بتدئل
ہ۔
ہ اؤر امام ےک اجتتار یک خری ے
فمادئا۔ ی اصاقہ در اصل تعپ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ
يدة  :اجلريدة تطلق ىلع لك عود ,سواء اكن أخرض أو يابسا ,ويطلق أيضا ىلع َس َعف من َّ
انلخل.
• ِِب ِر
• اخلمر  :اخلمر ما خامر العقل أي غطاه.

فوائد احلديث:
 .1ثبوت حد اجلدل يف رشب اخلمر.
َ َْ َ
َ َّ َّ
َ
 .2أن َحد ُه ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حنو أربعني جدلة ،وتبعه أبو بكر ىلع هذا.
َ
ّ
ُْ
يد.
 .3اجلَدل ِيف حد اخلمر جيوز أن يكون بِاجل َ ِر ِ
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َّ َ َ َ َ ُ
 .4أَ َّن عمر-بعد ْ
ج َعله ثمانني ،وهذه الزيادة تعزير راجع نلظر اإلمام.
استشارة الصحابة-
َْ
 .5االجتهاد يف املسائل ومشاورة العلماء عليها ،وهذا دأ ُب أهل احلق وطاليب الصواب.
 .6جواز القياس والعمل به واالستحسان عند احلاجة إيله.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت  1423 ،ـه -عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة،
  1408ـه -تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف 1414 ،ـه -تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه -اإلملام برشح عمدة األحاكم
للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه .اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن ممد
املشيقح  -دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.

الرقم املوحد)2946( :
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َ
َ
ََ َ
أ َّن انلَّ َّ
ِب -صىل اهلل عليه وسلم -قطع ِيف ِِم ٍّن
ِ

ڑ
ڑ
بنی کریم صیل اہللعلتہؤسلمی ائکدھال (یک خروری) رپاہیھ کائا یھا ،خشیک
فمب

قيمته ثالثة دراهم

 .503احلديث:

**

َ
ُ
بن عمر ريض ُ
عبد اهلل ُ
اهلل عنهما «أ َّن َّ
انل ِيب -صىل
َ
َْ َ ُ
َ ٍّ َ ُ
يمتُه َ -و ِيف لفظ :ث َمنُه-
اهلل عليه وسلم -ق َطع ِيف ِجمن ِق
َ َُ َ
ثالثة د َرا ِه َم».

عتداہلل بن عرم رضی اہلل عہما ی بتاں کتا کہ بنی کریم صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ائک
ڑ
ی
ڑ
دھال (یک خ روری) رپ اہیھ کائا یھا ،خش یک فمب ئی درہےم ھی۔ تعص رؤانوں
ہ۔
می"فمتہ" یک جگہ"یمتہ " آئا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
أم َن اهلل -عز وجل -دماء انلاس وأعراضهم
وأمواهلم ،بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين؛

ذللك جعل عقوبة السارق (اذلي أخذ املال من حرزه
ىلع وجه االختفاء) قطع العضو اذلي تناول به املال
املرسوق ،يلكفر القطع ذنبه ولْيتدع هو وغْيه عن
الطرق ادلنيئة ،وينرصفوا إىل اكتساب املال من

الطرق الرشعية الكريمة ،فيكرث العمل ،وتستخرج
اثلمار فيعمر الكون وتعز انلفوس .ومن حكمته

تعاىل أن جعل انلصاب اذلي تقطع فيه ايلد ،ما يعادل
ثالثة دراهم أي ربع دينار من اذلهب ،محاية
لألموال ،وصيانة للحياة ،ليستتب األمن ،وتطمنئ
انلفوس ،وينرش انلاس أمواهلم للكسب واالستثمار.
ويعادل ذلك جراما وربع الربع من اجلرامات؛ ألن

ادلينار  4,25جم.

 .503جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اہلل رع ؤ جل ی لوگوں یک جاں ،آپؤ اؤر مال کو اں یمام درا تع ےس یخفظ فاہےم کتا
ہ ،خو قسادی اؤر رسکش افاد کو(اں یک رس ابگیتوں ےس) ئار ر کھن یک ضماب ث
ے
م
خ
عایل ی اس خ رور یک رسا خو فی رط تق ےس مال کو اس ےک
د بن ہ ےی۔ خرتایحرہ اہلل ت ی
ڑ
ڑ ک
م
ہ خو اس خررای گن مال کو
ہ ،اس اہیھ کو کابتا ر ھی ے
خقوط مفام ےس ےل ار ئا ے
ڑ
ڑ
ہ؛ ئا کہ اہیھ کابتا اس ےک گتاہ کا کفارہ بن جای اؤر آبتدہ ؤہ اؤر دبگر لوگ
ایھا ئا ے
ڑ
(خصول مال ےک) اں گھتتا رطتقوں ےس ئار رہ ےی اؤر رسعی اؤر ئارعث رطتقوں ےس
ئ
مال کما ئی ،خش ےک تنج می کام کاج کو فؤع مےل ،متا قع کا خصول ےہو ،ی عالم ت عمی ؤ
عایل ی اب رنی
پق یک جاب ث گارمں ےہوجای اؤر لوگ ئارعث ر ئدیگ گراربن۔ اہلل ت ی
خکمب ےک تفاض ےک یخب ،مال یک اس اقل پبن مفدار کا ت عی فما دئا ،خش ےک

ڑ
خررای رپ اہیھ کو کائا جای گا ،خو کہ سوی ےس بن دبتار ےک ائک خ رویھائ ےک
ہ ،ئا کہ مال ؤ جاں مخقوط رہ ےی ،امن کا دؤر دؤرہ ےہو ،دل رپ سکوں ےہوں اؤر
مساؤی ے

خصول ررق اؤر رسمای کاری یک رعض ےس لوگ ابرتا مال (ئ ال خوف ؤ خرط) لگا ئی۔ اؤر
ہ؛ کیو ئکہ
ائک خ رویھائ دبتار ائک گرام اؤر ر تع ےک خ رویھائ گرام ےک مساؤی ےہو ئا ے
ہ۔
ائک دبتار ،سوا رجار ( )4.25گرام کا ےہو ئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
ُ َُ
َ َ
بنفس ِه.
ارش القطع
ِ
• قطع  :أمر بالقط ِع ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يب ِ
• ِجمَ ّن  :املجن بكرس امليم هو الرتس اذلي ُي َّت َىق به َوقع َّ
السيف ويتخىف به.
ِ

فوائد احلديث:

ْ ُ ُ َ
ْ َ
َ ْ
َ ُ َّ
َ ْ ُ َ ُ َّ
ذلي يَأخذ املال من ِح ْر ِزه َىلع َوج ِه االخ ِتفاءِ].
ارق [ا ِ
ار ِق ،واملراد بالس ِ
َ .1قطع يد الس ِ
َّ
ّ َ ّ
 .2أن نصاب القطع ربع دينار أو ما قيمته ثالثة د َرا ِهم ،وهو مذهب اجلمهور.
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 .3هلذا احلكم السايم ،حكمته الترشيعية العظىم ،فاحلدود لكها -ىلع وجه العموم -رمحة ونعمة ،وكفارة للمعتدي.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت  1423 ،ـه -عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة،
  1408ـه -تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه  -اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
1381ه  -تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)2947( :
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َ َ َ ْ ْ
َ َّ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن انلَّذ ِر،
َ َ َ َّ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
ري ،وإِنما يستخرج ب ِ ِه
وقال :إن انلذر ال يأ ِِت ْ ِِب ٍ
ْ َ
ِيل
مِن اْلخ ِ

 .504احلديث:

آثﷺی ئدر ما بنےسمیع کتا اؤرفمائا کہ " ئدر کوئ یھالئ یہیالئ۔
ر
ہ"۔
اسےکدر تےع تو تش کخوسآدمیےس مال ی کلوا لتا جا ئا ے
**

ہ کہ بنی ﷺ ی ئدر ما بن ےس میع کتا اؤر
ابن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
فمائا کہ " ئدر کوئ یھ الئ یہی الئ۔ اس ےک در تےع تو تش کخوس آدمی ےس مال ی کلوا

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل
ّ َّ ْ
انلذ َر ال
عليه وسلم« -أنه نىه عن انلذر ،وقال :إن
ْ
يأِت خبْي ،وإنما ي ُ ْستَخ َر ُج به من ابلخيل».

ہ‘‘۔
لتا جا ئا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن انلذر ،وعلل

نهيه بأنه ال يأِت خبْي؛ وذلك ملا يرتتب عليه من
إجياب اإلنسان ىلع نفسه شيئًا هو يف سعة منه،
فيخىش أن يقرص يف أدائه ،فيتعرض لإلثم ،وملا فيه

من إرادة املعاوضة مع اهلل -تعاىل -يف الزتام العبادة
معلقة ىلع حصول املطلوب ،أو زوال املكروه .وربما

ظن -والعياذ باهلل -أن اهلل -تعاىل -أجاب طلبه؛

يلقوم بعبادته .هلذه األسباب وغْيها ،نىه عنه انليب

صىل اهلل عليه وسلم-؛ إيثارا للسالمة ،وطمعا يفجود اهلل -تعاىل -بال مقابل وال رشط ،وإنما بالرجاء
وادلاعء .وليس يف انلذر فائدة ،إال أنه يستخرج به

من ابلخيل ،اذلي ال يقوم إال بما وجب عليه فعله

وحتتم عليه أداؤه ،فيأِت به مكرها ،متثاقال ،فاراغ من
أساس العمل ،ويه انلية الصاحلة ،والرغبة فيما عند

اهلل -تعاىل.-

 .504جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

بنیﷺی ئدرما بنےسمیعفمائا اؤراسمماتعب یکعلب یبتاں یککہاسےس
م
ہ خو
اؤپ ائک اتسی خری ؤاخب کر لتتا ے
کجرھ خی یہی لنی کیوں کہ اس ےس اتساں ا بن ر
ہ کہ اس یک ادابتیگ می اگر اس
اس رپ ؤاخب یہی ےہوئ اؤر توں ی جدسہ ب رتدا ےہو جا ئا ے
ےس کوئ کو ئاہےی ےہو جای اؤر اس یک ؤج ےس ؤہ گتاہ گار ےہوجای۔اس یک مماتعب یک
ہ کہ مظلوی ےس ےک خصول رپ ئا یرھ کسی ئات رستدئدہ ئاث ےک را ئل
ائک اؤر ؤج ی ے

ےہوی ےک سایھ عتادث ےک یحاالی کو مشؤط کری می اہلل ےک سایھ معاؤصہ
ہ کہ اتساں ی گماں کری لےگ کہ اہلل
ہ اؤر ےہو سکتا ے
ےط کری یک نب ئرائ جائ ے

ہ ئا کہ ؤہ اس یک عتادث کرے۔ العتاد
ی اس یک رجاہےب کو اس لن ترورا کتا ے
ئاہلل۔ اں مدکورہ ئاال استاث اؤر کجرھ دبگر ؤخواہث یک بتا رپ بنی ﷺ ی اس ےس میع
م
فمائا ئاکہ( اں ئاتوں ےس) مخقوط راہ جا سےک اؤر ئ ال کسی عوض اؤر رسط ےک خص امتد
ک
اؤر دعا ےک سایھ اہلل ےک خود ؤ شحا رپ ترط ر ھی جای۔ ئدر می کوئ قائدہ یہی ےہو ئا
ی
ہ خو ضف
سوای اس ےک کہ اس ےک در تےع ختل آدمی ےس مال ی کلوا لتا جا ئا ے
ہ خش کا کرئا اس رپ ؤاخب اؤر حمی ےہو
ہ اؤر ؤہےی کجرھ دبتا ے
ؤہےی ق عل رس ایحام دبتا ے
ج
م
ہ خو عمل ےک خ ے
وہ
جای۔ خرتایحرہ ؤہ خیور ےہوکر اؤر تو ھل دل ےک سایھ ی کام کر ئا ے
م
ت
ہ اس یک رجاہےب ےس ئالکل
عنی صا لح نب اؤر (اس رپ) اہلل ےک اہں خو اخر خقوط ے
ہ۔
جایل ےہو ئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• انلذر  :إلزام امللكف نفسه عبادة لم تكن الزمة بأصل الرشع ،مثل أن يقول :هلل ىلع أن أتصدق بمائة.
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• ال يأِت خبْي  :ال يكون انلذر سببًا حلصول اخلْي ،وانلاذر إذا اعتقد أن اهلل اليعطيه اليشء اذلي طلبه منه إالمقابل انلذر فهذا سوء ظن باهلل -
تعاىل-.
ُْ َ ُ
ُْ َ ْ
ُ
َ
• يستخرج به من ابلخيل  :يؤخذ به من ابلخيل اذلي ال يعطي طاعة إال بمقابل.

فوائد احلديث:
 .1ال يرشع انلذر للمسلم للحديث ،لكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بانلذر؛ لقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-من نذر أن يطيع اهلل
فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فال يعصه» متفق عليه.

 .2العلة يف انليه (أنه ال يأِت خبْي)؛ ألنه ال يرد من قضاء اهلل شيئا؛ وئلال يظن انلاذر أن حصول طلبه اكن بسبب انلذر ،واهلل -تعاىل -غِّن عن
ذلك.

 .3وجوب الوفاء بانلذر إلم يكن معصية.

 .4أن ما يبتدئه امللكف من وجوه الْب أفضل مما يلزتمه بانلذر.
 .5احلث ىلع اإلخالص يف أعمال اخلْي.

 .6ذم ابلخل ،وحتذير املسلم منه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية  1412ـه1992 -م .تأسيس األحاكم ،أمحد بن
حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح
حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد
الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة،
الطبعة :اثلانية 1408ه.

الرقم املوحد)2960( :
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َْ
ََ
َ َّ ْ َ َ ً ُ َ ْ
ازي انلَّ ي
ِب -صىل
غ
م
ض
ع
ب
يف
ت
ِ
جد ِ
أن امرأة و ِ
ِْ َ ً ِ
َ ُ
اهلل عليه وسلم -مقتولة

 .505احلديث:

َ َّ ْ َ ً
َْ
عن عب ُد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« -أن ام َرأة
ََ
ُ َ ْ َْ
َّ
انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم-
و ِجدت ِيف َبع ِض مغ ِ
ازي ِ
ََْ
َُْ ًَ َ ْ َ
ك َر َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل
مقتولة ،فأن
ِ
َ ِّ ْ َ
ِّ َ
ان».
النساءِ ،والصبي ِ

بنیﷺےککسیرعؤے می ائک عورثمفیولہ ئرائ گنی۔
**

ہ کہ بنی ﷺ ےک کسی رعؤے می
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
آث ﷺ ی عورتوں اؤر یخروں کو قتل کری رپ
ائک عورث مفیولہ ئرائ گنی۔ اس رپ ر
ئات رستدئدیگ کا اظہار فمائا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إنكار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل النساء
والصبيان يدل ىلع حتريم قتلهم ،وقوهل يف بعض
األحاديث الواردة يف هذا املعىن( :ما اكنت هذه
تلقاتل) تنبيه ىلع علة انليه عن قتل النساء؛ ألن

الغالب فيهن عدم املقاتلة وإن اكن يف بعضهن رش
ِّ
وشجاعة لكن احلكم ُعلق ىلع األغلب ،فمن

قاتلت قوتلت.

 .505جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

بنی ﷺ کا عورتوں اؤر یخروں ےک قتل رپ اظہار ئات رستدئدیگ فمائا اس ئاث رپ دالل ث
آث ﷺ کا اشی معنی یک جامل دبگر اجادب ث
کر ئا ے
ہ کہ اں کا قتل خرام ے
ہ۔ اؤر ر
ی
می ی فمائا کہ "ی تو اتسی ی ھی کہ اس ےس ختگ یک جائ۔" عورتوں ےک قتل یک
خی
ہ کیوں کہ عور ئی عموماً گخو یہی ےہوئ ہ ےی
مماتعب یک علب یک رطف اسارہ کر ئا ے
ی
ہ ئاہےم اعلتیب رپ خکم معلق
رج اں می ےس تعص می رس اؤر شحاعب ھی ےہوئ ے
اگ ر
ع
ہ۔ عورتوں می ےس خو میل طور رپ قتال کرے یگ اس ےس قتال کتا جای گا۔
ےہو ئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• النساء  :اإلناث من بِّن آدم.
• الصبيان  :الصغار.

فوائد احلديث:

 .1أن اذلي يُقتل ُ
ويقاتل هم الرجال املقاتلون من الكفار.

 .2أن من لم يقاتل من النساء ،والصبيان ،والشيوخ الفانني ،والرهبان ،ال يقتلون ،ألن القتل والقتال دلفع أذى الكفار ووقوفهم يف وجه ادلعوة إىل
اإلسالم ،ما لم يكن هؤالء النساء والشيوخ أصحاب رأي ومساعدة ىلع قتال املسلمني فإذا اكنوا كذلك فإنهم يقتلون.وما لم يقتض الرأي َ
ريم
ُ
ْ َ
فْي َم ْون َولو قتل منهم هؤالء الضعفاء.
الكفار بما يهلكهم اعمة ،اكملدافع ،وفيهم نساؤهم وصبيانهم ،وال يمكن تميزيهم عنهم،

 .3جواز اتلمسك بالعام حىت يرد اخلاص؛ ألن الصحابة تمسكوا بالعمومات ادلالة ىلع قتل أهل الرشك ثم نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن
ُ
قتل النساء والصبيان ،فخ َّص ذلك العموم.

املصادر واملراجع:

-اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق 1381 ،ـه-صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار

طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بْيوت  1423 ،ـه-تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف 1414 ،ـه-عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة،
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  1408ـه-تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)2949( :

21

َ َّ َ َ ً ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ً َ ْ َ َ َ ْ
ي حج َري ِن
جد رأسها مرضوضا ب
ارية و ِ
أن ج ِ

 .506احلديث:

**

َ َّ َ ً
عن أن َ ُ ُ
ار َية
س بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :أن ج ِ
َ َ
َ َ
ُوج َد َرأْ ُس َها َم ْر ُضوضا ً بَ ْ َ
ني َح َج َريْ ِن ،ف ِقيل من ف َعل
ِ
َ َ
ُ ٌ ُ ٌ َ َّ ُ َ َ ُ ٌّ َ َ ْ َ َ ْ
هذا بِك :فالن ،فالن؟ حىت ذ ِكر يهو ِدي ،فأومأت
َ
َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ َ ْ
اعرتف ،فَأ َم َر َّ
انل ِيب -صىل
بِرأ ِسها ،فأ ِخذ ايلهو ِدي ف
ْ
َّ
ْ
ني َح َ
اهلل عليه وسلم -أَ ْن يُ َرض َرأ َس ُه بَ َ
ج َريْ ِن».
َ ُ ْ َ َّ َ َّ َ َّ َ ُ ّ ً َ َ َ َ ً َ َ َ
ار َية َىلع أ ْوضاح،
و َلِمس ِلم والنس ِاِئ «أن يهو ِديا قتل ج ِ
ُ
َ َ َ
فأقاد ُه َر ُسول اهلل».

ق الں ی ،ق الں ی؟ یہاں ئک کہ خب ائک یہودی کا ئام آئا ،تو اس ی ا بن رس
ڑ
ےس اسارہ کتا (کہ اہں) ،یہودی ب رکرا گتا اؤر اس ی خرم کا افار کر لتا۔ بنی کریم صیل
ک
ی
اہلل علتہ ؤسلم ی خکم دئا کہ اس کا رس ھی دؤ ربھؤں ےک درمتاں رکھ کر حرل دئا
ضخ م
جای۔ نح سلم اؤر سی تسائ یک رؤاب ث می ی الفاط ہ ےی"ائک یہودی ی
ڑ
رجائدیےک رتوراث یک ال لح میائک لریککوقتل کر دئا،تورسولاہلل صیل اہللعلتہ ؤسلم
ی اس یہودی کو قضاض می قتل کر دئا۔"

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
فسألوها عن قاتلها يُعددون عليها من يظنون أنهم
َ
قتلوها ،حىت أتوا ىلع اسم يهودي فأومأت برأسها أي
ً
َّ
نعم ،هو اذلي رض رأسها ،فصار متهما بقتلها،
فأخذوه وقرروه حىت اعرتف بقتلها ،من أجل ُحيل

فضة عليها فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ُ َّ
ُجي َ
فرض رأسه بني حجرين.
ازى بمثل ما فعل،

 .506جدبث:

ڑ
ہ کہ ائک لریک کا رس دؤ ربھؤں ےک
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ک
درمتاں رکھ کر حرل دئا گتا یھا۔ اس ےس تروجرھا گتا کہ بیے سایھ ی کش ی کتا؟ کتا

**

ٌ
ُو ِجد ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جارية
َّ
قد ُدق رأسها بني َح َجرين و بها بقية من حياة،

ک
ڑ
ائک لریک کارسدؤ ربھؤںےکدرمتاںرکھ کر حرلدئا گتا یھا۔

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
بنی ﷺ ےک رمای می ائک لریک اس جال می ئرائ گنی کہ اس کا رس دؤ ربھؤں ےک
ک
ی
درمتاں رکھ کر حرل دئا گتا یھا اؤر اس می ر ئدیگ یک کجرھ رمق ئاق ھی۔ لوگوں ی اس
ی
ےک قا ئل ےک ئارے می خفیق کری لن ،اس ےک سا من اں افاد ےک ئام
گتای رسؤع کر دی ،خن ےک ئارے می اس ئاث کا گماں یھا کہ ؤہ اس کو قتل
ڑ
کرسکن ہ ےی ،ئا آں کہ ائک یہودی کا ئام لتن رپ اس لریک ی ا بن رس ےس متیب
ش
ہ۔ خرتایحرہ ؤہ اس ےک قتل کا ملرم فار
اسارہ دئا کہ اہں! اشی خص ی اس کارس کح رال ے
ڑ
ئراگتا۔ لوگوں ی اس کو ب رکر لتا اؤر اس ےس خرم کا افار کرؤائا ،ئاآں کہ اس ی اس
ڑ
لریک کو ،اس ےک رجائدی ےک رتوراث کو جاصل کری یک رعض ےس قتل کری کا
اعیاف کرلتا۔ لہیدا بنی ﷺ ی ''ج تےس کو ئتسا" ےک اصول ےک مظاتق ،اس کو رسا
ک
ی
د بن ےہوی اس کا رس ھی دؤ ربھؤں ےک درمتاں رکھ کر حرل د بن کا خکم دئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
ً
• َ َم ْر ُضوضا  :مدقوقا.
ً
• أ ْو َضاح  :يه قطع الفضة ،وسميت أوضاحا بلياضها.
ََ َ ْ
• فأ ْو َمأت  :أشارت إشارة يُفهم منها أن اجلواب نعم أي فاعل ذلك هو ايلهودي.
َ
َ ً
ار َية  :حيتمل أنها أ َمة ،وحيتمل أنها حرة دون ابللوغ.
•ج ِ
َ ْ ُ َ َّ
ُ
• أن يرض  :أن يدق.
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َ َ
• َىلع أ ْو َضاح  :بسبب أوضاح.
َ
بالقود ،وهو املماثلة يف القصاص.
• فأقاده  :حكم عليه

فوائد احلديث:

 .1أن الرجل يُقتَل باملرأة.
َ َ
ُ ُ َ
بمثل ما قتَل به ،إال يف املحرم اكتلحريق والقتل بفعل الفاحشة.
 .2القاتل يقتل ِ
ْ ْ
 .3قبول قول ال َمج ِِّن عليه يف اتهام أحد فيقرر وحيبس حىت يقر.
ِّ
 .4قتل اذليم باملسلم.
ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ َّ
َ ْ َ َُْ ْ َ َ ُ
لصابر َ
ين).
 .5يشهد هلذا احلديث قوهل -تعاىل( :-و ِإن اعقبتم فعاقِبوا بِ ِمث ِل ما عوقِبتم بِ ِه ول ِنئ صْبتم لهو خْي ل ِ ِ ِ
 .6ثبوت القصاص يف القتل باملثقل ،اكحلجر ،وأنه ال خيتص باملحدد ،اكلسيف ،وهو مذهب اجلمهور.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت  1423 ،ـه -عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم
لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة
قرطبة  1408 ،ـهتأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه  -اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
1381ه  -تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)2943( :
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َ َّ َ ُ َ
َ َ َُيُ
ل
ف
ن
ي
ن
اك
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
ول
أن رس
ع
رسول اہللﷺ تعصرسائاےکمو قع رپ اس میرسئک ےہویؤالوں کو تنمب
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ً
َْ َ َ ْ ََْ ُ
بعض من يبعث ِيف الَّسايا ألنف ِس ِهم خاصة
ی
ےک عام خصوںےکعالؤہ ا بن طور رپ ھی دئا کری یےھ۔
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
اْلي ِش
ِسوى قس ِم َعم ِة

 .507احلديث:

**

َ
َ َّ
َْ
عن عب ُد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما« -أن َر ُسول
َْ ُ
َ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ
اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينفل َبعض َم ْن يب َعث
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ً
َ
َّ ْ ْ
اصة ِس َوى ق ْس ِم َاعم ِة اجلَي ِش».
ِيف الرسايا ألنف ِس ِهم خ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول
ُ ِّ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ي َنفل بعض َمن
ً
يبعث يف الرسايا ألنفسهم خاصة ،أي :يعطيهم نسبة
مما غنموا خاصة بهم دون سائر اجليش؛ وذلك
ً
ً
تشجيعا وحفزا هلم ىلع اجلهاد.

**

 .507جدبث:

عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ تعص مہموں
ع
(رسائا) ےک مو قع رپ اس می رسئک ےہوی ؤالوں کو تنمب ےک عام خصوں ےک
ی
ع الؤہ ا بن طور رپ ھی دئا کری یےھ۔

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ خہاد ےک لن خو د سن
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عتہ بتا ے
ع
یھنحا کری یےھ ایھی تطور جاض دؤرسے ل شکر ؤالوں یک ی تستب مال تنمب می

ےس کجرھ رئادہ دئا کری یےھ۔ اتسا اں می خوصلہ ب رتدا کری اؤر خہاد رپ ایہی ایھاری
ےک لن کتا جا ئا یھا۔

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.

معاين املفردات:

ً
• الرسية  :يه القطعة من اجليش يكون عددهم قليال يذهبون إىل ماكن ما ،وأما يف سْية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -فالرسية يه اليت لم
يذهب فيها الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-والغزوة :ما ذهب فيها.

فوائد احلديث:
 .1هذا اتلنفيل هو غْي أسهم املجاهدين ،بل زيادة يعطونها نافلة هلم ىلع أسهمهم ،حسب ما يرى اإلمام والقائد من املصلحة.
 .2إعطاء بعض اجليش زيادة ىلع أسهمهم أو ختصيص بعض الرسايا بزيادة ىلع غْيهم؛ لقصد املصلحة والرتغيب والتشجيع.
 .3أن هذا فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهو ديلل ىلع أنه ال خيل يف إخالصهم ،وال ينقص من أجرهم ،مادام أن املقصد األول من اجلهاد
واملخاطرة ،هو إعالء لكمة اهلل -تعاىل-.

 .4أن نلظر اإلمام مدخال يف املصالح املتعلقة باملال أصال وتقديرا ىلع حسب املصلحة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم ،مسلم

بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه - .تيسْي العالم رشح عمدة
األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه - .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم-لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة،
الطبعة :اثلانية 1408ه.
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َ َّ ُ َ
َ َ
أن َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -س ِمع
َ َََ َ ْ َ
ُ ْ
اب حج َرت ِ ِه
جلبة خص ٍم بِب ِ

 .508احلديث:

ڑ
رسول اہللﷺیا بن ججےےکدرؤارے رپ جھگرے کا سور ستا۔
**

ُ َ
عن أ ُّم َسل َمة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل
ْ
َ َ َ َََ َ ْ
َ
اب ُحج َرتِ ِه،
اهلل عليه وسلم -س ِمع جلبة خصم بِب ِ
َ
َ َ
فخ َر َج إيلْ ِه ْم ،فقال« :أال إنما أنا برش ،وإنما يأتيِّن
اخلصم ،فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛
َ
ٌ ََْ
َ َ ْ ُ َ َّ ُ
ب أنه َصا ِدق؛ فأق ِِض ُهل ،فمن قضيت هل حبق
فأح ِس
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
مسلم فإنما يه قطعة من نار ،فليَح ِمل َها أ ْو يَذ ْرها».

 .508جدبث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی ا بن ججے ےک
ام سلمہ رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ڑ
ج ڑ
آثﷺ اں جھگرا کری ؤالوں ےک ئراس
درؤارے رپ ھگرے کا سور ستا ،تو ر
تشتف ےل گن اؤر فمائا" :می ائک اتساں ہےی ےہوں۔ میے ئراس کوئ ق ییضےل
ج ڑ
ہ کہیممیےسکوئدؤرسے یک یتستب
ہ۔ ےہوسکتا ے
ےک لن ھگرا ےلکرآ ئا ے
ش
ہ اؤر اس ےک خق
رئادہ عدمیگ ےس ئاث کرے ،خش یک بتا رپ می مجھ لوں کہ ؤہ شحرا ے
ش
می قیضلہ کر دؤں۔ تو خش خص کو می کسی مسلماں کا خق دال دؤں ،اےس جاں لتتا
ڑ
ڑ ڑ
اہ تو رجھور
اہ تو ؤہ اےس ےل ےل اؤر رج ے
ہ ،رج ے
رجا ہن کہ ی دؤرج کا ائک بکرا ے
دے"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصوات خصوم
خمتلطة؛ ملا بينهم من املنازعة واملشاجرة عند بابه،

فخرج إيلهم؛ يلقِض بينهم ،فقال :إنما أنا برش
مثلكم ،ال أعلم الغيب ،وال أخْب ببواطن األمور؛

ألعلم الصادق منكم من الاكذب ،وإنما يأتيِّن

اخلصم ألحكم بينهم ،وحكيم مبِّن ىلع ما أسمعه
ْ
من حجج الطرفني وبيِّناتهم وأي َمانِ ِهم ،فلعل
َ
وأبني من بعض؛
بعضكم يكون أبلغ وأفصح
ُ
مق؛ فأقِض هل ،مع أن احلق -يف
فأحسب أنه صادق ِ
ابلاطنِ -بانب خصمه ،فاعلموا أن حكيم يف ظواهر
األمور ال بواطنها ،فلن حيل حراما؛ وذلا فإن من

قضيت هل حبق غْيه وهو يعلم أنه مبطل ،فإنما أقطع

هل قطعة من انلار ،فليحملها ِإن شاء ،أو يلرتكها،
فعقاب ذلك راجع عليه ،واهلل باملرصاد للظاملني.

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ک ج ڑ
م ج
آث ﷺ ےک
بنی ﷺ ی جرھ ھگری ؤالوں یک یل یل آؤاربن ستی ،خو ر
ج ڑ
آث ﷺ اں ےک مائی قیضلہ
درؤارے ےک ئراس ھگرا اؤر یخب کر ے
رہ یےھ۔ ر
کری ےک لن ئ ے
اہ تشتف ےل گن،اؤر فمائا":می یمھاری ہےی رطج ائک
م م
ہ،
اتساں ےہوں ،می عیب یہی جابتا اؤر ی جےھ خفی امور ےک ئارے می بتائا جا ئا ے
م
ڑ
ہ؟ خن لوگوں
خن یک بتا رپ جےھ معلوم ےہو جای کہ یم می ےس کوں شحرا اؤر کوں جھوئا ے
ج ڑ
ہ ،ؤہ میے ئراس قیضلہ کرای آی ر ہن ہ ےی اؤر میا
ےک مائی ھگرا ےہو ئا ے
م
ق
ئ
ہ کہ یم می
ہ۔ ےہو سکتا ے
قیضلہ فتفی ےک رتش کردہ دال ئل اؤر سموں رپ تنی ےہو ئا ے
شم
ق ئ
ےس کوئ رئادہ صنح ؤ لیع اؤر قادر الک الم ےہو اؤر می اےس شحرا جھن ےہوی اس ےک خق
می قیضلہ کردؤں جاالئکہ ائدرؤئ خفاتق یک رؤ ےس اس کا مد مفائل خق رپ ےہو۔ تو جاں لو کہ
م قیض ے م م
ہ ،ی کہ ئاطنی امور رپ۔ خرتایحرہ میے ق ییضےل یک ؤج
ورپ تنی ےہو ئا ے
یا لہ طاہی ا ر
ےس کوئ خرام ےس ج الل یہی ےہوجائ۔ اس لن اگر می کسی کو کسی دؤرسے کا خق
دے دؤں ،جاالئکہ ؤہ جابتا ےہو کہ ؤہ ئاطل پ ہ۔ تو می اےس خہنم کا ائک بڑکرڑا ڑ
کاث کر
ر ے
ڑ
اہ تو رجھور دے۔ اس کا عفاث اشی کو
اہ تو ؤہ اےس ےل ےل اؤر رج ے
دبتا ےہوں ،رج ے
ہ۔
ےہو گا اؤر اہلل ت عایل طالم لوگوں یک گھاثمی رہےتا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

َ ََ
ْ ُ َْ ْ َ
ات.
• جلبة ِ :يه اخ ِتالط األصو ِ
َ َْ
ذرها  :يَرتكها.
•ي
َ
َ
ََ
ْ
ْ َ ْ َ ََ ْ
ََْ ْ َ ْ
َّ
ُ
َ
َ
• أبلغ ِمن بعض  :أفصح يف الك ِم ِه ِمنه ،وأقدر ىلع إِظهار حج ِت ِه.
َ ْ
ََ ْ َ ُ َُ
ب  :فأظ ّن َوأعتَ ِقد.
• فأحس

فوائد احلديث:
 .1أن الصحابة برش ليسوا بمعصومني ،وأنه حيصل بينهم اخلصومة ،لكنهم أفضل البرش بعد األنبياء.
ُ
ُ َ
َ َّ
ٌّ
الغيْ َ
ور ابلاطنَة إال بتَ ْعليم اهلل َ ُ
واأل ُم َ
هل ،ويف ذلك رد ىلع اذلين يغلون فيه.
ب
 .2أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ ُ َّ
ُ
َّ ُ َ َ َ
ُ
ْ ْ
ْ َ ُ َ َ َّ َ
اب؛ لقو ِة ُح َّج ِة اخلَصم فيَحكم هل ،فإن غْيه من باب
ِ .3في ِه تسلية وعزاء لِلحاكم ،فإنه إِذا اكن انليب-صىل اهلل عليه وسلم -قد يظن غْي الصو ِ
أوىل وأحرى.
ُْ
ُ ِّ َ
َّ
 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إنما لكف بِاحلكم بِالظا ِهر.
ٌ
َ
َ ُ ُ
ٌ
 .5يُؤخذ منه العمل بالظ ِّن ،وبناء احلكم عليه ،حيث قال :فأحسب أنه صادق ،وهو أمر جممع عليه بالنسبة للحاكم واملفيت.
َ
ِّ
َ َ َ ََْ َ َْ
َ َ
َْ ُ
ْ
واملعاهد.
وإال فمثله اذل ِّيم
 .6اتلقييد ِب (املس ِلم) يف قوهل( :حبق مسلم) خرج خمرج الغا ِلبِ ،
ً
ُّ
ُ ُ
َّ ُ ْ
يل َما يف َّ
حيل َح َراما.
حي
اطن ،وال ِ
ابل ِ
 .7أن حك َم احلاكم ال ِ

 .8قوهل" :فليحملها أو يلذرها" فيه تهديد شديد ووعيد أكيد ىلع من أخذ أموال انلاس بادلاعوى الاكذبة ،واحليل املحرمة ،فهذا اتلعبْي شبيه
بقوهل تعاىل {اعملوا ما شئتم}.
ُ
ْ ُ
ُ
 .9يُؤخذ منه َمو ِعظة القايض للخصوم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار
علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة
الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن
املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة:
اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.
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ري ْب َن الْ َع َّ
الر ْْحَن ْب َن َع ْوفَ ،و ُّ
َأ َّن َع ْب َد َّ
الز َب ْ َ
ِ
ام
و
ٍ
ِ
عتدالرجمن بن عوف اؤرربی بن عوامرضی اہللعہمایرسول اہللﷺےس
َ َ َ َْ َْ َ َ ُ
ول اهلل -
ريض اهلل عنهما ،-شكوا القمل إَل رس ِ
خوؤںیک س کابثیک۔
صىل اهلل عليه وسلم-

 .509احلديث:

**

الر ْ َ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أَ َّن َعبْ َد َّ
مح ِن
ْ
َ َ
الز َب ْ َ
ْب َن َع ْوفَ ،و ُّ
ْي ْب َن ال َع َّوامِ -ريض اهلل عنهم ،-شك َوا
َْ َْ َ
َ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -يف غ َزاة
القمل إىل َر ُس
ِ
َ
ْ
َ
َْ
ل َ ُه َما َف َر َّخ َص ل َ ُه َ
احل َ
ير َو َرأيْته َعلي ِه َما.
ر
يص
م
ق
يف
ا
م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

ہ کہ ائک رعؤہ می عتدالرجمن بن عوف
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
اؤر ربی بن عوام رضی اہلل عہما ی رسول اہلل ﷺ ےس خوؤں یک س کاب ث یک تو
ت ق
آث ﷺ ی ایھی ر سمی میص یہتن یک اجارث دے دی اؤر می ی ایھی
ر
ق
ت
ر سمی میص یہن ےہوی دبکھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من يرس ادلين اإلساليم أنه يرخص يف اليشء املحرم
لعلة توجب الرتخيص وقد رخص الشارع -صىل اهلل

عليه وسلم -للزبْي وعبدالرمحن -ريض اهلل عنهما-
يف لبس قمص احلرير مع كونه َّ
مر ًما ىلع الرجال
لكونه يدفع القمل بما جعل اهلل -سبحانه وتعاىل-

فيه من الطبيعة املنافية ذللك وكذلك فيه دواء

للحكة ،وكذلك لك من اكن مثلهما.

 .509جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ کسی اتسی علب یک بتا رپ خش
دبن اس الم یک فاہےم کردہ آسانوں میےس ائک ی ے
ی
یک ؤج ےس رخصب ( رجھ ڑ
وث) ضؤری ےہو جای ی خرام استاء یک ھی رخصب دے
ہ۔ سارع علتہ الس الم ی ربی رضی اہلل عتہ اؤر عتدالرجمن رضی اہلل عتہ کو
دبتا ے
ق
ت
ت
ہ اس لن کہ
ر سم یک میضی یہتن یک رخصب دی کیو ئکہ ر سم خوؤں کو دؤر کر ئا ے
ڑ
ہ کہ اس می خوؤں کا تور اؤرجارس کا
عایل ی اےس بتائا ہےی ا تےس ے
قدرئ طور رپ اہلل ت ی
ج
ش
ہ ،خش یک جال ث اں ضحای تسی ےہو۔
ہ۔ ی رخصب ےہ اُس خص کو سامل ے
ع الج ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > أحاكم اتلداوي
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• القمل  :حيوان يكون يف مالبس اإلنسان وقد تكون يف الرأس فتتاكثر وتؤذي من تكون فيه.
• يف غزاة  :أي يف غزوة.

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من قوهل[ :فرخص] ما تقدم من حتريم احلرير ىلع اذلكور.
َّ
 .2جواز لبسه للحاجة ،اكتلداوى به عن احلكة أو القمل ،وكذلك يف اجلهاد للتعاظم ىلع الكفار ،وإظهار الفخر والعزة والقوة أمامهم ،ملا فيه من
مصلحة توهينهم ،فيكون مستثىن مما تقدم من اتلحريم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم،
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لعبد اهلل البسام ،حتقيق ممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة -الطبعة العارشة1426 ،ه .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج،
1427ه.

الرقم املوحد)2970( :
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َ ََ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ
ت انلَّ َّ
ِب -صىل
ل
أ
س
:
ش
أن فاطِمة بِنت أِب حبي
ِ
ٍ
ِ ََ َ ْ ي ُ ْ َ َ ِ ُ َ
اهلل عليه وسلم -فقالت :إين أستحاض فال
َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َّ َ َ ْ ٌ
أطهر ،أفأدع الصالة؟ قال :ال ،إن ذل ِك عِرق،
َ
َّ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ
َ
ك ْن د ِِع الصالة قدر األي ِ
ت
ام ال ِِت كن ِ
َول ِ
َ
َ ي
َ َ ُ َْ
ي فِيها ،ث َّم اغت ِس ِِل َوصِل
ِيض
َت ِ

 .510احلديث:

قاظمہ نب ائ ختتشرضی اہللعہای بنی کریم صیل اہلل علتہؤسلمےس تروجرھا کہ
ڑ
م
ہ اؤر می ئراک یہی ےہو ئرائ ،تو کتا می یمار رجھوردئا
جےھ اشحاصہ کا خوںآ ئا ے
س
ہ۔
آثصیل اہللعلتہؤ لمیفمائا :یہی۔ی تو ائکرگکا خوں ے
کرؤں؟ ر
ڑ
ی
اہں ا بن دں یمارضؤر رجھوردئا کرؤ ،خن می اس بماریےس یہےل مھی خیص
ڑ
آئا کر ئا یھا۔ یرھ عسل کرےک یمار رپھا کرؤ۔

**

َ َّ َ َ َ ْ َ َ
ت أ ِيب
اطمة بِن
عن اعئشة -ريض اهلل عنها(( :-أن ف ِ
َ ََ
ْ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ف َقالَتْ:
ت َّ
انل َّ
ُحبَيش :سأل
ِ
ِ
ِّ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َّ
الصالة؟ قال :ال ،إن
إِّن أستحاض فال أطهر ،أفأدع
َّ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ
َ َ ْ ٌ ََ ْ َ
ت
كن د ِيع الصالة قدر األيامِ ال ِيت كن ِ
ذلِك ِعرق ،ول ِ
ْ
ِّ
ُ
َ
ني ف َ
َحتيض َ
يها ،ث َّم اغت ِس ِيل َو َصيل))َ .و ِيف ِر َوايَة
ِ
ِ ِ
َ َ َََْ
َ ْ
ََْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
((وليست بِاحليضة ،ف ِإذا أقبلت احليضة :فاتر ِِك
َ َ َ َ َ َ َْ َُ َ ْ
َّ
اغسيل َعنْك َّ
ادل َم
الصالة ِفيها ،ف ِإذا ذهب قدرها ف
ِِ
ِّ
َو َصيل)).
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
ذكرت فاطمة بنت أيب ُحبَيش -ريض اهلل عنها -للنيب

صىل اهلل عليه وسلم -أن دم االستحاضة يصيبها،فال ينقطع عنها ،وسأتله هل ترتك الصالة ذللك؟ فقال
انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-ال ترتيك الصالة؛ ألن
ُ
ادلم اذلي ترتك ألجله الصالة ،هو دم احليض .وهذا
ادلم اذلي يصيبك ،ليس دم حيض ،إنما هو دم عرق

**

 .510جدبث:

ہ ،فمائ ہ ےی" :قاظمہ نب ائ ختتش
ام المومتی عاتش رضی اہلل عھا ےس رؤاب ث ے
م
س
ہ
رضی اہلل عہا ی بنی کریم صیل اہلل علتہ ؤ لم ےس تروجرھا کہ جےھ اشحاصہ کا خوں آ ئا ے
ج ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
اؤر می ئراک یہی ےہو ئرائ ،تو کتا می یمار ر ھور دئا کرؤں؟ ر
ڑ
ہ۔ اہں ا بن دں یمار ضؤر رجھور دئا کرؤ ،خن
فمائا :یہی۔ ی تو ائک رگ کا خوں ے
ی
ڑ
می اس بماری ےس یہےل مھی خیص آئا کر ئا یھا۔ یرھ عسل کر ےک یمار رپھا کرؤ"۔
ہ۔ خب خیص آی
ائک اؤر رؤاب ث می ی الفاط ہ ےی" :ی خیص کا خوں یہی ے
ڑ
لےگ ،تو اں دتوں می یمار رجھور دؤ اؤر خب ا بن ائام حم ےہوجا ئی ،تو ا بن ئدں ےس
ڑ
خوں دھولو اؤر یمار رپھو۔"

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنی کریم ﷺی ام ختتتہ رضی اہلل عھا کو اشحاصہ یک صورث می ؤاخب ےہوی
ؤاےلعمل ےک ئارے می درئاق ث کری رپ ایھی عسل کری کا خکم دئا۔ خرتایحرہ ؤہ
ےہ یمار ےک لن عسل کتا کرئ یھی؛ اس یک ؤج ئا تو ی ہےویگ کہ بنی ﷺ کا خکم مظلق

ش
ہ ئا یرھ
یھا اؤر ایھوں ی اس اط الق ےس ی مجھ لتا کہ ےہ یمار ےک لن عسل الرم ے
ی عمل اں یک جاب ث ےس تفل ےک طور رپ یھا۔

منفجر .وإذا اكن األمر كما ذكرت من استمرار

خروج ادلم يف أيام حيضتك املعتادة ،ويف غْيها،

فاتريك الصالة أيام حيضك املعتادة فقط .فإذا
ّ
انقضت ،فاغتسيل واغسيل عنك ادلم ،ثم صيل ،ولو
اكن دم االستحاضة معك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• أستحاض  :يأتيِّن ادلم يف غْي وقته املعتاد.
• فال أطهر  :ال ينقطع ادلم.
ذلك  :خطاب للمرأة السائلة.
• ِ
ْ
• عرق ِ :عرق من عروق ادلم انفجر.
• أقبلت احليضة  :جاء وقتها.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
 .2حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين.
املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.

الرقم املوحد)3029( :

30

فتش کو اس مجؤمی عورثےکم عاملہی ،خشیخروریکا اری کاثکتا یھا،
قکر متد کردئا

َ َّ ُ َ ْ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ ْ
ْسقت
أن قريشا أهمهم شأن المخزومِي ِة ال ِِت

 .511احلديث:

**

َ ُ
َ
َ َّ ُ ْ َ َ
عن َاعئِشة -ريض اهلل عنها« -أن ق َريشا أه َّم ُهم شأن
َ ِّ
َ ََ ْ ََ ُ
َ ْ
رسقت ،فقالواَ :م ْن يُكل ُم فيها
المخ ُزو ِم َّية اليت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ ،فقالواَ :و َم ْن
ََْ ُ
ئ عليه إال أسامة بن زيد ح ُّ
ب رسول اهلل -صىل
رت
ِ
جي ِ
ََ َ ََْ َ
َ ٍّ
َ َ َّ َ ُ
ُ
اهلل عليه وسلم -فلكمه أسامة ،فقال :أتشفع ِيف حد
َّ َ ْ َ َ
ُ َّ َ َ َ ْ
اخ َت َط َ
ب ،فقال :إن َما أهلك
ِم ْن ُح ُدو ِد اهلل؟ ثم قام ف
اذلين م ْن َقبْل ُ
ك ْم أنهم اكنوا إذا رسق فيهم الرشيف
ِ
ِ
ََ
ُ
تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد،
رس َق ْ
ت لَ َق َط ْع ُ
َوأَ ْي ُم اهلل :ل َ ْو أَ َّن فاطمة بنت ممد َ َ
ت
َْ
َ ْ َ ُ َ َ َْ
َ
المتَاع َوجت َح ُد ُه،
يَ َدها»َ .و ِيف لفظ «اكنت امرأة تست ِعْي
ََ
َ
َ
فأ َم َر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بِق ْط ِع يَ ِدها».

ہ کہ’’ :فتش کو اس مجؤمی عورث ےک معاملہ
عاتش رضی اہلل عہا ےس رمؤی ے
ی ،خش ی خ روری کا اری کاث کتا یھا ،قکر متد کردئا یھا ،ؤہ (آترش می) کہن لےگ:
اس عورث ےک سلسلہ می کوں رسول اہلل رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ےس ئاث
کرے گا؟ لوگوں ی کہا :رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک خہتن اساہم بن رئد رضی
س
ہ؟ خرتاں رج اساہم رضی اہلل عتہ
اہلل عہما ےک سوا اؤر کش کو اس یک خراث ےہو کنی ے
گ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا:
ث ےس (اس سلسلہ می) فیگو یک تو ر
یآ ر
‘‘اساہم! کتا یم اہلل ےک جدؤد می ےس ائک جد ےک سلسلہ می سفارس کری ےہو؟’’،
یرھ آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ک ڑ
ھے ےہو کر خظاث فمائا‘‘ :یم ےس یہےل ےک لوگوں
ر
ی
ہ کہ خب اں می ےس کوئ معر آدمی خ روری کر لتتا تو
کو ھی اشی خری ی ہ ےالک کتا ے
ڑ
اےس رجھور د بن اؤر خب اں می کا کوئ کرمؤر ؤ صعیف آدمی خ روری کر ئا تو اس رپ جد
ی
قایم کرد بن ،ئاد رکھو ،اہلل یک قسم! اگر قاظمہ نب مجدم (صیل اہلل علتہ ؤ سلم) ھی خ روری
ی
ڑ
ہ’’ :ائک عورث ساماں
کرئ تو می اس کا ھی اہیھ کاث دبتا۔’’ اؤر ائک لفظ می ے
ی
ی
مائگ کر ےل جائا کرئ ھی اؤر ؤات رسی ےک ؤق ث اس کا ای کار کردئا کرئ ھی ،تو بنی صیل
ڑ
اہلل علتہ ؤسلم ی اس کا اہیھ کا بن کا خکم دئا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت امرأة من بِّن خمزوم تستعْي املتاع من انلاس
ً
ً
احتياال ،ثم جتحده .فاستعارت مرة ُح ِليًا فجحدته،
ُ
فو ِج َد عندها ،وبلغ أمرها انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -فعزم ىلع تنفيذ حد اهلل -تعاىل -بقطع يدها،
واكنت ذات رشف ،ومن أرسة عريقة يف قريش.

فاهتمت قريش بها وبهذا احلكم اذلي سينفذ فيها،
وتشاوروا فيمن جيعلونه واسطة إىل انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -يللكمه يف خالصها ،فلم يروا أوىل من
أسامة بن زيد ،فإنه املقرب املحبوب للنيب -صىل اهلل

عليه وسلم ،-فلكمه أسامة .فغضب منه -صىل اهلل
ً
ٍّ
عليه وسلم -وقال هل  -منكرا عليه" - :أتشفع يف حد
من حدود اهلل"؟ ثم قام خطيبا يف انلاس يلبني هلم

 .511جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
ل
نو مجؤم یک ائک عورث ھی خو لوگوں کا ساماں یہای بتا کر مست عار تنی اؤر یرھ اےس
د بن ےس ای کار کردبنی ائک رمبتہ اس ی رتور مائگ کر لتا اؤر یرھ اس کا ای کار کردئا۔
ت
( فتتش رپ) ساماں اس ےک ئراس ئرائا گتا ،خرتاں رج اس کا معاملہ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم
عایل ےک جد کو ئاقد کری کا رعم کر لتا تعنی اس ےک اہیھ کو
ئک یرہنحرا تو ر
آث یاہلل ت ی
ڑ
ی
کا بن کا۔ ؤہ عورث رسف ؤ میل ث ؤایل ھی اؤر اس کا ت علق فتش ےک ائک معر

گھای ےس یھا۔ اس ئاےط فتش اس عورث اؤر اس رپ ئاقد ےہوی ؤاےل قیضلہ
ےک می علق قکرمتد ےہوی۔ ایہوں ی آترش می مسورہ کتا کہ اس عورث ےک سلسلہ
می کش کو بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ئک رسائ کا درت عہ بتا ئی اؤر ؤہ اس ےک یحراؤ ےک
آث ےس ئاث کرے ،ایہوں ی اساہم بن رئد ےس رئادہ متاسب کسی کو یہی
لن ر
ئرائا کیوں کہ ؤہ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک خہتن ہ ےی۔ خرتاں رج اساہم رضی اہلل عتہ ی
گ
ص
سل
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم عضہ ےہو
آث یل اہلل علتہ ؤ م ےس اس سلسلہ می فیگو یک تو ر
ر
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خطورة مثل هذه الشفاعة اليت تعطل بها حدود اهلل،
وألن املوضوع يهم الكثْي منهم ،فأخْبهم أن سبب

هالك من قبلنا يف دينهم ويف دنياهم :أنهم يقيمون
احلدود ىلع الضعفاء والفقراء ،ويرتكون األقوياء

واألغنياء ،فتعم فيهم الفوىض وينترش الرش والفساد،
فيحق عليهم غضب اهلل وعقابه .ثم أقسم -صىل اهلل

عليه وسلم -وهو الصادق املصدوق -لو وقع هذا

الفعل من سيدة نساء العاملني ابنته فاطمة -أاعذها

اهلل من ذلك -نلفذ فيها حكم اهلل تعاىل -صىل اهلل

عليه وسلم.-

گن اؤر اس ئاث رپ اساہم یک نکی کری ےہوی فمائاکہ کتا یم اہلل ےک جدؤد می ےس
م
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم لوگوں
ائک جد ےک سلسلہ می جھ ےس سفارس کری ےہو! یرھ ر
ق
ےک برح ک ڑ
ھے ےہوی اؤر خطتہ دئا ئاکہ اس سم یک سفارس ےک تفضاں کو لوگوں رپ
ڑ
رکاؤث ب رتدا ےہو ،اؤر خ روں کہ
ؤاضح کتا جا سےک خش یک ؤج ےس اہلل ےک جدؤد ےک تفاد می
م
آث ی لوگوں
موصوع اں می ےس یہب ےس لوگوں ےک لن ا ےہمیب کا جا ل یھا تو ر
کو خی دار کتا کہ یم ےس یہےل ےک لوگوں یک ہ ےالک ث یک ؤج دبنی اؤر دبتاؤی اعتتارےس یہی
ی
ھی کہ ؤہ اہلل ےک جدؤد کا تفاد کرمؤر اؤر قفی لوگوں رپ کری یےھ اؤر مالدار اؤر طاقیور
ڑ
ی
لوگوں کو رجھور د بن یےھ ،اس ئاےط اں ےک برح ائاریک رھتل جائ اؤر رس ؤقساد
یرھ ڑ ڑ
وث رپی اؤر ؤہ اہلل ےک عصب اؤر اس ےک عداث ےک خق دار بن جای۔ یرھ
ص
قس
سل
آث صادق ؤ مضدؤق ہ ےی -کہ اگر ی کام
آث یل اہلل علتہ ؤ م ی م کھائ -اؤر ر
ر
ئت ڑ
آث یک نی قاظمہ رضی اہلل عہا ےس رسرد ےہوا ےہو ئا
دؤتوں خہاں یک عورتوں یک رسدار ،ر
ی
م
ی
آث ﷺ اں رپ ھی اہلل کا خکم ئاقد کری۔
-اہلل ا ھی اس ےس خقوط ر کےھ -تو ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ
ََ
• أه َّم ُه ْم َ :جلب هلم ه ًّما.
ْ ْ
• ال َمخ ُزو ِم َّي ِة  :يه فاطمة بنت األسود بن عبد األسد ،بنت أيخ أيب سلمة ،وبنو خمزوم أحد أفخاذ قريش ،وهم من أرشاف تلك القبيلة الرشيفة
فيسمونهم رحيانة قريش.
َ ِّ
َ ْ َْ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ
• َم ْن يُكل ُم؟  :أي من يشفع ِفيها بِرت ِك قط ِع ي ِدها.
ُ
َ
ُ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
كلمه إ َّال أ َس َ
امة
• ومن جي
رتئ علي ِه إال أسامة  :ومن يست ِطيع أن ي ِ ِ
ِ َْ
• ح ُّ
ُ
ب  :أي مبوبِ ِه.
ِ
َ ََْ َ َ
َ
َ
َّ
• فاختطب  :خطب انلاس.
• َوأَ ْي ُم اهلل  :هذا يَم ٌ
ني وقَ َسمٌ.
ِ

فوائد احلديث:

ُّ ْ
ِّ ْ ُ
َ ُ َّ
الش َف َ
السلطان.
اع ِة يف احلَد َبع َد بُلو ِغ ِه
 .1ام ِتناع
َُْ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
َّ
َ
ُ
ار ِق ،فيقطع.
 .2أن جا ِحد العارية حكم ِه حكم الس ِ
َ
َ
ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ
ْ
َّ
ُ
وج ُ
ُ .3
وب الْ َع ْدل وال ْ ُم َس َ َ ْ َ
اء ِمنهم الغِّن أو الفقْي ،والرشيف أو َ
اسَ ،س َو ً
الو ِضيع ،يف األحاكمِ واحلُدو ِد ،وفيما هم مشرتكون ِفي ِه.
اوا ِة بني انلَّ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِّ ْ َ
َ َّ َ َ َ
َ ُّ َ
َ
َْ
اوة َّ
األقْو َياء سبب اهلالك َّ
ادل َ
وش َق َ
ار ْين.
وادل َمار
امة احل ُ ُدو ِد َىلع الض َعفاء وتع ِطي ِلها يف حق
 .4أن ِإق
ِ
َْ
ْ
َ
َّ
َ
ِّ َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ َ
َّ
وضيح احلق وتبيينه وتأ ِكيده.
 .5جواز المبالغ ِة ِيف الالكم ،والتشبيه واتلمثيلَ ِ ،تل ِ
َ ٌََْ َُْ َ
َ
َ
َّ
َْ
للشفاعة عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم  -وقَ ْد َو َق َع ْ
ت احلَا ِدثة ِيف فت ِح َمكة.
ْبى ِأل َسامة ،إذ لم يروا أوىل منه
 .6منقبة ك
 .7عظيم مزنلة فاطمة -ريض اهلل عنها -عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8تعظيم أمر املحاباة لألرشاف يف حقوق اهلل تعاىل.

 .9االعتبار بأحوال من مىض من األمم وال سيما من خالف أمر الشارع.
 .10دخول النساء مع الرجال يف حد الرسقة.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف،
1414ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة
وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)2955( :
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آثﷺیفمائا کہ
کشرطجےکصدقہ می سبےسرئادہ تواث ے
ہ؟ ر
ی
اسصدقہ می خےس یم ضخبےک سایھ حلےک ئاؤخود کرؤ ،یمہی ائکرطف تو
ڑ
قفیی کادر ےہو اؤردؤرسیرطف مالدار ئتنیک امتد ےہو اؤر ( اسصدقہخیاث

َ ُّ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ً
أي الصدق ِة أعظم أجرا؟ قال :أن تصدق وأنت
َ ْ َْ َ ُ
َ ٌ َ ٌ َْ َ
َ
حيحَ ،تَش الفق َر وتأمل ال ِغىن ،وال
حيح ش ِ
ص ِ
َ َ
ُْ ُ
َََ
ُُْ َ ُْ َ
لفالن كذا
ت احللقوم قلت
تم ِهل حىت إذا بلغ ِ
ٍ
َ َ
لفالن
ولفالن كذا ،وقد اكن
ٍ
ٍ

 .512احلديث:

می )سسنی یہی ےہوئ رجا ہن کہخب جاں جلق ئکآجای تو اسؤقث یم
ہجاال ئکہؤہ تو قالں کا ہےوخ رکا
کہن لگو کہ قالںےک لن ابتا اؤر قالںےک لن ابتا ے
ےہو گا۔

**

 .512جدبث:

ش
ات ے
ہ کہ ائک خص بنی کریم ﷺ یک جدمب می
وہپہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
جاض ےہوا اؤر کہن لگا کہ ئا رسول اہلل! کش رطج ےک صدقہ می سب ےس رئادہ تواث
ی
آث ی فمائا کہ ’’اس صدقہ می خےس یم ضخب ےک سایھ حل ےک ئاؤخود کرؤ،
ے
ہ؟ ر
ڑ
یمہی ائک رطف تو قفیی کا در ےہو اؤر دؤرسی رطف مال دار ئتن یک امتد ےہو اؤر (اس

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،أي
َ َّ َ
ٌ
الصدقة أعظم ً
صحيح
أجرا؟ قال« :أن ت َصدق وأنت
َ
ُ ْ
َ ُ
َشح ٌ
يح ،ختىش الفقر وتأ َمل ال ِغىن ،وال ت ْم ِهل حىت إذا
ِ
ُُْ
َ
بلغت احللقوم قلت :لفالن كذا ولفالن كذا ،وقد
ِ
اكن لفالن».

صدقہ خیاث می ) سسنی یہی ےہوئ رجا ہن کہ خب جاں جلق ئک آجای تو اس
ہ ،جاال ئکہ ؤہ تو ق الں کا
ؤق ث یم کہن لگو کہ ق الں ےک لن ابتا اؤر ق الں ےک لن ابتا ے
ےہوخ رکا ےہو گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يسأهل
أفضل الصدقة ،فقال هل :أن تتصدق وأنت صحيح
ابلدن شحيح انلفس ،ختاف من الفقر إن طالت بك

حياتك ،وتطمع يف ال ِغىن؛ وال تؤخر الصدقة حىت إذا
جاءك املوت وعلمت أنك خارج من ادلنيا قلت

لفالن كذا من املال صدقة أو وصية ،ولفالن كذا
من املال صدقة أو وصية؛ وقد اكن املال لغْيك اذلي

يرثك.

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ائک آدمی بنی ﷺ یک جدمب می جاض ےہوا اؤر تروجھن لگا کہ کوں سا صدقہ سب ےس
ق
ق
ہ) کہ یم ضخب متدی یک
آث ﷺ ی فمائا( :ا ضل پبن صدقہ ی ے
ا ضل ے
ہ۔ ر
ی
ل
جال ث می بتگ دیل ( حل) ےک سایھ صدقہ کرؤ ئابن طورکہ ر ئدیگ منی ےہوی یک
ی
صورث می یمہی قف کا ائدتش ےہو اؤر امیی یک یمتا ھی یمہارے دل می ےہو اؤر صدقہ
کری می ئاخی ی کرؤ یہاں ئک کہ خب موث آیہن رج اؤریمہی تفی ےہو جای کہ اث
ہ ئا
ہ تو یم کہو کہ ابتا مال ق الں ےک لن تطور صدقہ ے
دبتا ےس جای کا ؤق ث آ گتا ے

ارراہ ؤصیب اےس دے دئا جای اؤر اُبتامال ق الں کو تطور صدقہ ئا ارراہ ؤصیب دے
دئا جای جاال ئکہ اث تو مال یمہارے عی کا ےہو ہےی خ رکا خو یمہارا ؤارث بن گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ َّ َ
• ت َصدق  :أصلها :تتصدق.
• الشح  :ابلخل مع شدة احلرص.
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• ختىش  :ختاف.
ْ
َ
• تأ َمل  :ت ْط َمع.

• بلغت احللقوم  :أي :قاربت الروح بلوغ احللقوم.
• احللقوم  :جمرى انلفس.

• قلت لفالن كذا  :املراد :اإلقرار باحلقوق ،أو الوصية ،أو املْياث.
• وقد اكن لفالن  :قد صار هل ذلك.
ُ
• ت ْم ِهل  :تؤخر.

فوائد احلديث:
 .1صدقة الصحة أفضل من صدقة املرض؛ ألن الشح اغلب ىلع اإلنسان يف حال الصحة ،فإذا سمح بها وتصدق دل ذلك ىلع صدق نيته وعظيم
مبته هلل تعاىل.

 .2الرتغيب يف املسارعة إىل اخلْيات ،وأداء الصدقات قبل نزول بوادر املوت باإلنسان.

املصادر واملراجع:

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب - .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 ،للهالِل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت - .رياض الصاحلني
للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثْي ،دمشق ،بْيوت 1428 ،ه.

الرقم املوحد)4252( :
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ْ َُ
َ ُّ َ
ُ
َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ
اء العد يوَ ،واسألوا اهلل
أيها انلَّاس ،ال تتمنوا ل ِق
َْ ََ
العافِية

 .513احلديث:

َ َّ
عن عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنه -أن رسول
ْ َ
َ
اهلل-صىل اهلل عليه وسلمِ -يف َبعض أيَّامه اليت ل ِِق
َ َ
ت الشمس قام ِفيهم،
فيها العدو انتظر ،حىت إذا مال ِ
َْ
َ
َ َّ َ ْ
فقال« :أيُّها انلاس ،ال تتَ َمن ْوا ِلقاء ال َع ُد ِّوَ ،واسألوا اهلل
ْ
َ َ
َ َّ ْ َّ
َ ْ
اص ُ
ْبواَ ،واعلموا أن اجلَنة
العافية ف ِإذا ل ِقيتموهم ف ِ
حتت ظالل ُّ
السيوف ُث َّم َقال َّ
انل ِيب صىل اهلل عليه
ِ
ْ
َ
ْ
ُ
وسلم :امهللَّ ُمزنل الكتابَ ،وجمر َي َّ
السحابَ ،وهازم
ِ
ِ
َ
ْ
َ ْ
ُ
َ
األحزاب :اه ِزمهم ،وانرصنا عليهم».

ڑی ڑ
ش
عایلےس عاقیب طلب کرؤ۔
لوگو!د میوںےس مد ھییک یمتای کرؤ اؤر اہلل ت ی
**

ہ کہرسولاہلل صیل اہللعلتہ ؤسلمی
عتداہللبن ائاؤق رضیاہلل عتہےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
ائکلرائمی ،خشمیدشمن ےس سامتایھا ،سورجدھلنکاانظارکتا۔یرھاں ےک برح
ڑ
ڑی ڑ
ش
عایل ےس عاقیب
کھے ےہوکر فمائا” :لوگو! د میوں ےس مد ھی یک یمتا ی کرؤ اؤر اہلل ت ی
طلب کرؤ۔ لتک خب اں ےس ڑمدیھ ڑ
ی ےہو جای ،تو صی ےس کام لو اؤر جاں لو کہ خیب
ہ"۔ یرھ فمائا":اے اہلل! کتاتوں ےک ئارل فمای
ئلوارؤں ےک سای ئےل ے

ؤاےل ،ئادلوں کو جر الی ؤاےل اؤر حھوں کو سک شب د بن ؤاےل! ایھی سک شب
ےس دؤ رجار کردے اؤر ےہمی اں رپ علتہ عظا فما“۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب عبد اهلل بن أيب أوىف الصحايب -ريض اهلل عنه-

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لِق العدو يف بعض
أيامه فانتظر ولم يبدأ بالقتال إال بعد أن زالت

الشمس ،وملا زالت الشمس قام فيهم -واملعتاد أن
ً
يكون ذلك بعد الصالة -قام فيهم خطيبا فنهاهم
عن تمِّن لقاء العدو ملا فيه من اإلعجاب بانلفس،

وأن يسألوا اهلل العافية ،ثم قال :فإذا لقيتموهم

فاصْبوا .أي إن حقق اهلل ذلك وابتليتم بلقاء العدو

فاصْبوا عند ذلك واتركوا اجلزع ،واعلموا أن لكم
إحدى احلسنيني إما أن ينرصكم اهلل ىلع عدوكم

وتكون لكم الغلبة ،وجيمع اهلل لكم بني قهر
ُ
العدو يف ادلنيا واثلواب يف اآلخرة ،وإما أن تغلبوا بعد
أن بذتلم املجهود يف اجلهاد فيكون لكم اثلواب

األخروي ،أما قوهل :واعلموا أن اجلنة حتت ظالل
السيوف .فمعناه أن اجلهاد يؤدي إىل اجلنة ن ثم داع

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ربه برشعه املزنل
وقدرته الاكملة أن ينرص املسلمني ىلع عدوهم وباهلل

اتلوفيق.

 .513جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ضحائ رسول عتداہلل بن ائ اؤق رضی اہلل عتہ بتاں فمای ہ ےی کہ بنی ﷺ کا کسی
ڑ
ش
آث ﷺ ی انظار کری ےہوی ختگ یک ابتدا
لرائ می د من ےس سامتا یھا ،ر
ڑ
ڑ
سورجدھلن ئکیہی یک۔خب سورجدھلگتا،توضحایکرام ےسخظاث کری ےک

ڑ
مع
آث ےک خطن ،یمار ت عد ےہوا
لن کھے ےہوی-خب کہ عام مول ےک مظاتق ر
آث ﷺ ی دؤراں خظاث دشمن ےس مفائلہ کرییک یمتا کری
کری یےھ -ر
ےس میع فمائا؛ کیوں کہ اس می خود ت رستدی ےک جدئاث ئرای جای ہ ےی۔ (اس یک
ی
عایل ےس عاقیب طلب کربن۔
یحای ) ر
آث ﷺ ی ا ھی ہےداب ث فمائ کہ اہلل ت ی
ڑ
یرھ فمائا کہ خب دشمن ےس مدیھی ےہوجای ،تو ئابث قدمی کا مظ ے
اہہ کرؤ۔ تعنی اگر اہلل
عایل ختگ پئرا کردے اؤر دشمیوں ےس مفا ئےل می یمھاری آرماتش کا مو قع آجای،
ت ی
ی
تو متداں ختگ می جم جاؤ ،تسوتش ؤ اصرطاث کو ئاالطاق رکھ دؤ اؤر جاں رکھو کہ مھی
ی
عایل مھیدشمیوں رپ فح
دؤیھ النوںمیےس ائک ضؤرجاصل ےہوکر ے
رہ یگ؛ئاتواہلل ت ی
ی
ی
ؤ ترصث عظا فمای گا اؤر مھی علتہ جاصل ےہوگا ،اس رطج اہلل ت عایل مھی دبتا می
دشمن رپعلتہاؤرآخرثمی اخرؤتواث دؤتوںہےیےستوارےگائا یکہخہادمیتروری
ی
ڑ
طاق ث ضف کری ےک ئاؤخود مھی سک شب ےس دؤ رجار ےہوئا رپجای ،تو (اب رنی جاں
یم
ص
آث ﷺ
ئاری ؤ جاں بتاری ےک ئدےل) ھی اخرؤی اخر ؤ تواث جا ل ےہوگا۔ ر
ہ" ےکمعنی یہ ےی کہخہاد
ےکقول" اؤرجاں لو کہخیب ئلوارؤں ےک سای ئےل ے
آث ﷺ ی ا بن رپؤردگار ےس ،اس یک ئارل
دخول خیب کا ئاعب ے
ہ۔ یرھ ر
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کردہ رستعب اؤر اس یک قدرث کاملہ کا ؤستلہ لتن ےہوی ،ا بن دشمیوں ےک ج الف
مسلماتوں یک مدد ؤ ترصث یک دعا فمائ۔ ؤئاہلل الیوقیق۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف بعض أيامه  :يف بعض غزواته.
• مالت الشمس  :زالت عن وسط السماء.

• ال تتمنوا لقاء العدو  :ال تتمنوا القتال؛ ألن املرء ال يعلم ما يؤول إيله األمر.

• حتت ظالل السيوف  :يف حضور املعركة وقتال الكفار وجهادهم يف سبيل اهلل.
• مزنل الكتاب  :مزنل القرآن.

• وجمري السحاب  :مرك ومسْي الغيوم ،بقدرته سبحانه وفيه ِإشارة إىل رسعة جريه.
• هازم األحزاب  :املجتمعون من أهل الكفر.

فوائد احلديث:
 .1اختيار الوقت املناسب للقتال ،فإما أن يكون أول انلهار ،وإال بعد الزوال.
 .2كراهية تَ ِّ
مِّن قتال األعداء؛ لعواقبه الوخيمة ،كـ :اجلهل بعاقبة األمر؛ ملا فيه من الغرور وقلة احلزم اجلالب للخذالن واهلزيمة.
 .3سؤال العافية ،ويه شاملة لعافية ادلين وادلنيا واألبدان.
 .4الصْب عند لقاء العدو ،ألنه السبب األكْب يف الظفر واالنتصار.
 .5فضيلة اجلهاد ،وأنه سبب قريب يف دخول اجلنة.
 .6ادلاعء بهذه ادلعوات املناسبات ،عند لقاء األعداء ،كما اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يفعله.
 .7ادلاعء بصفات اهلل اليت تناسب طلب ادلايع ،لقوهل" :وهازم األحزاب ،اهزمهم".
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت 1423 ،ه - .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم
لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة
قرطبة  1408 ،ـه -تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه  -اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر،
دمشق1381 ،ه  -تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حالق ،ط ،10مكتبة
الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه  -اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن ممد املشيقح
دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م - .االستذاكر البن عبد الْب ،حتقيق سالم ممد عطا ،ممد
يلع معوض ،دار الكتب العلمية  -بْيوت ،الطبعة :األوىل - .2000 - 1421 ،حتفة األحوذي للمباركفوري  -دار الكتب العلمية  -بْيوت.

الرقم املوحد)2953( :
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َ ْ ُ
ُ ُ
َ
أم ِْرت أن أسجد ىلع سبع ِة أعظم

 .514احلديث:

ڑ
م
جےھ خکمدئا گتا کہ می ساث ہےدتوں رپشحدہ کرؤں۔

**

َ
عن عبد اهلل بن ع َّباس -ريض اهلل عنهما -قال :قال
َْ َ
ُ ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ِم ْرت أن أس ُجد
ْْ
ْ َ ْ ُ
ىلع َسب َع ِة أعظم :ىلع اجلَب َه ِة -وأشار بيده إىل أنفه-
ُّ ْ َ َ ْ
ني  ،وأطراف القدمني».
وايلدين ،والركبت ِ

عتد اہلل ابن عتاس رضی اہلل عہما رؤاب ث کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا:
ڑ
م خک
آث ﷺ ی اہیھ ےس
" جےھ م دئا گتا کہ می ساث ہےدتوں رپ شحدہ کرؤں :ئ رتسائ رپ ـ ر
ڑ
گ
اب رنی ئاک یک رطف اسارہ کتا ــ ،دؤتوں اہیھوں ،دؤتوں ھتیوں اؤر دؤتوں ئراؤں ےک

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
ممدا -صىل اهلل عليه وسلم-
أمر اهلل -تعاىل -نبيه

أن يسجد هل ىلع سبعة أعضاء ،يه أرشف أعضاء
ابلدن وأفضلها؛ يلكون ذهل وعبادته هلل ،وقد أمجلها

انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم فصلها يلكون أبلغ
يف حفظها وأشوق يف تلقيها :األوىل منها :اجلبهة مع

األنف .واثلاِّن واثلالث :ايلدان ،يبارش األرض منهما

بطونهما .والرابع واخلامس :الركبتان .والسادس
ً
موجها أصابعهما حنو
والسابع :أطراف القدمني،
القبلة.

 .514جدبث:

**

ارطاف رپ۔‘‘

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

خک
آث ﷺ ساث اعضاء رپ شحدہ کربن خو کہ
اہلل ت عایل ی ا بن بنی ﷺ کو م دئا کہ ر
قض
خس
آث کا جھکتا اؤرعتادث ،اہلل ہےی ےک
م ےک ارسف ؤ ا ل پبن اعضاء ہ ےی ئا کہ ر
ت
لن ےہوجای۔ بنی ﷺ ی یہےل اجماال اں کا دکر کتا اؤر یرھ اس یک فصتل بتاں یک ئا
کہ ایہی ئاد رکھتا آساں ےہو اؤر ترورے سوق ےک سایھ ایہی سیکھا جای۔ اں می ےس
ت
ہ۔ دؤرسے اؤر ئتشے اعضاء دؤتوں اہیھ ہ ےی ئابن
یرہ ال عصو ئترسائ سمول ئاک ے
ےہ
طور کہ یماری اہیھوں یک ھتلیوں کو رمی رپ ر کےھ۔ خ رو یےھ اؤر ئرایخروبن اعضاء دؤتوں
ڑ
ڑ
گھتن ہ ےی۔ اؤر جھن اؤر ساتوبن دؤتوں ئراؤں ےک کتارے ہ ےی ،اس جال می کہ اں یک
ایگلیوں کا ُرج قتلہ یک رطف ر کےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ ُ
• أَ ِم ْرت  :أمرين اهلل ،واألمر :طلب الفعل ممن هو أىلع من املأمور.
ْ ُ
• أعظم  :مجع عظم.
ْ
• اجلَبْ َهة  :أىلع الوجه.

• وأشار بيده إىل أنفه  :ولم يقل واألنف إشارة إىل أنه ليس عضوا مستقال بل تابع للجبهة؛ ألنهما عظم واحد ،ولكن ال بد من السجود
عليهما.
• وايلدين  :الكفني.

• أطراف القدمني  :أصابع القدمني.

فوائد احلديث:
 .1وجوب السجود ىلع هذه األعضاء السبعة مجيعها ،ويف السجود ىلع هذه األعضاء أداء لواجب السجود ،وتعظيم هلل -تعاىل -وإظهار لذلل
واملسكنة بني يديه.

 .2أن األنف تابع للجبهة ،وهو متمم للسجود؛ وعليه فال تكيف اجلبهة بدونه.
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املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3230( :
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ہ۔
جالل خریؤں می اہلل کو سبےسرئادہ ئات رستد طالق ے

أبغض احلالل إَل اهلل -تعاَل -الطالق

 .515احلديث:

**

 .515جدبث:

ہ کہ بنی ﷺ ی فمائا کہ "ج الل خریؤں می
ابن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ہ"۔
اہلل کو سب ےس رئادہ ئات رستد ط الق ے

عن ابن عمر ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -قال« :أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل
الطالق».

**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث -إن صح -أن الطالق وإن اكن أصله
ً
مباحا؛ الحتياج انلاس إيله عند تعذر العرشة ،إال أنه
مبغوض عند اهلل -تعاىل -وغْي مبوب ،ملا يرتتب
عليه من مفاسد وأرضار يف حق الزوجني واألوالد،
ووصف الطالق باحلل ال ينيف عنه الكراهة ،فقد

حيل اهلل -تعاىل -شيئا لكنه ال حيبه ملا فيه من
األرضار املنافية ملقاصد الرشيعة ،فقصد الرشع من

انلاكح استدامته واحلفاظ ىلع األرس وإجناب اذلرية،
والطالق يؤدي إىل إعدام ذلك.

**

اجمایل معنی:

ضخ
ہ کہ ط الق اب رنی اصل ےک اعتتار
اس جدب ث ےس -تشطتکہ ی نح ےہو  -ی معلوم ہےو ئا ے
ڑ
ہ خب ائک سایھ ر ئدیگ
ہ کیو ئکہ لوگوں کو بث اس یک ضؤرث رپئ ے
ےس متاج ے
ئ
رہ ئاہےم اس ےک تنج می متاں نوی اؤر اؤالد کو خو مفاسد اؤر
تش کرئا ممک ی ے
تفضائاث الخق ےہوی ہ ےی اں یک ؤج ےس ی اہلل ےک اہں ئات رستدئدہ اؤر عیمخیوث
ہ۔ اؤر ط الق کو ج الل کہن ےس اس یک کراہےب یک تفی یہی ےہوئ۔ تعص اؤقاث اہلل
ے
ہ لتک اس می ئرائ جای ؤایل اں مرصتوں ےک
ت عایل کسی ےس کو ج الل تو کر دبتا ے
ئاعب خو مفاصد رستعب ےک متاق ےہوئ ہ ےی اےس ت رستد یہی فما ئا۔ رستعب کا ی کاج
رہ ،اس یک ئدؤل ث جائداتوں کو استفار مےل اؤر
ہ کہ ی ےہمتش قایم ے
ےس مفصود ی ے
ہ۔
اؤالد ب رتدا ےہو ،خب کہ ط الق یک ؤج ےس ی مفضد قوث ےہوجا ئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > حكم الطالق
راوي احلديث :رواه أبوداود وابن ماجه.

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

معاين املفردات:

• أبغض  :اسم تفضيل ،بمعىن أشد كراهة.

فوائد احلديث:
 .1الغرض من انلاكح ابلقاء وادلوام ،وبناء بيت الزوجية ،وتكوين األرسة اليت نواتها الزوجان.
 .2أن الطالق مباح وحالل لكن اهلل يبغضه وال حيبه لكنه أبيح للحاجة.
 .3الطالق هدم هلذا بيت الزوجية ،ونقض دلاعئمه ،وإزالة ملعامله.
 .4الطالق إبطال ملصالح انلاكح املتعددة؛ من تكوين األرسة ،وحصول األوالد ،وتكثْي سواد املسلمني ،ويسبب العداوة وابلغضاء بني الزوجني
وأرسهما.

 .5الطالق ال يكون ممودا ،وال تْبز حكمة رشع اهلل فيه ،إال حينما تسوء العرشة الزوجية ،وتفقد املحبة واملودة ،ويكرث الشقاق واخلالف،
ويصعب اتلفاهم واتلالؤم ،وال يمكن االجتماع؛ فحينئذ يكون الطالق رمحة ،ويكون اتلفرق نعمة.

 .6إثبات صفة من صفات اهلل -تعاىل -ويه ابلغض ،وهو بغض يليق ِبالهل -سبحانه ،-ودلت عليه أدلة أخرى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
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توضيح 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 بيويم -الطبعة األوىل  .1427إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل /ممد نارص ادلين األبلاِّن ،إرشاف :زهْي الشاويش  -املكتب اإلساليم – بْيوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ی
آثیفمائا:
بنیﷺےک ئراس ائکآدمیالئا گتا خشیرساث رئ ھی ۔ ر

أِت انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -برجل قد
َشب ً
مخرا ،قال« :ارضبوه».

 .516احلديث:

"اےس مارؤ۔"

**

ُ

ہ کہبنی ﷺ ےکئراسائک آدمیالئاگتا
اتو ےہپہ رضیاہلل عتہ ےسرمقوعاً رؤاب ث ے
ی
آث ی فمائا" :اےس مارؤ۔" ات ے
وہپہ رضی اہلل عتہ کا
خش ی رساث رئ ھی۔ ر
ہ کہ :تو ہےم می ےس کوئ اےس ا بن اہیھ ےس ،کوئ ا بن خوی ےس اؤر کوئ
بتاں ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :أ ِِت انليب -صىل
َ
رشب مخرا ،قال:
اهلل عليه وسلم -برجل قد ِ
«ارضبوه» .قال أبو هريرة :فمنا الضارب بيده،

ا بن ک ڑ
یے ےس مارراہ یھا۔ خب ؤہ (مار کہاکر) جای لگا تو لوگوں می ےس کسی ی
ر
ی
آث ﷺ ی فمائا" :اس رطج مب کہو ،اس ےک
کہا :اہلل جےھ رسوا کرے۔ ر

والضارب بنعله ،والضارب بثوبه ،فلما انرصف ،قال

بعض القوم :أخزاك اهلل ،قال« :ال تقولوا هكذا ،ال
ُ
ت ِعينُوا عليه الشيطان».

ج الف ستظاں یک مدد ی کرؤ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن الصحابة -ريض اهلل تعاىل عنهم-

جاءوا إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برجل قد

رشب اخلمر ،فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

برضبه فرضبه الصحابة ،فبعضهم رضبه بيده دون
استعمال أداة أخرى من أدوات الرضب ،ومنهم

الضارب بنعله وهذا من اتلنكيل به ومنهم الضارب

بثوبه ،ولم يستعملوا السوط اذلي هو أداة احلد يف
ً
الرضب ،وجاء يف رواية أنه أمر عرشين رجال فرضبه
لك رجل جدلتني باجلريد وانلعال ،وهذا يفرس أن
اجلدل أربعني ،وما جاء عن اخللفاء الراشدين من

زيادة ىلع ذلك فهو تعزير راجع لإلمام .ثم ملا فرغ
انلاس من رضبه ،داع عليه بعضهم بقوهل  " :أخزاك

اهلل" أي داع عليه باخلزي ،وهو اذلل واملهانة

والفضيحة بني انلاس ،فقال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم" :-ال تقولوا هل هكذا ال تعينوا عليه الشيطان"؛
ألنهم إذا دعوا عليه باخلزي ربما استجيب هلم ،فبلغ

الشيطان مأربه ،ونال مقصده ومطلبه ،وحىت ال ينفر

العايص وقد حد.

 .516جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مع
عایل عہم بنیﷺ ےک ئراس ائک آدمی کو ےل
جدب ث کا نی :ضحای کرام رضی اہلل ت ی
ی
آث ﷺ یاےس ماری کا خکم دئا۔
کر آی خش ی رساث توشی یک ھی۔ ر
خرتایحرہ ضحای کرام ی اےس مارا۔ اں می ےس کجرھ ی اےس ماری ےک کسی
دؤرسے آےل ےک است عمال ےک تعی جایل ا بن اہیھ ےس مارا ،تو کسی ی اےس
ط ی
ورپ ھی ،اؤر کسی ی
ا بن خوی ےس مارا اؤر ی اےس عیبتاک رسا د بن ےک ر
ڑ
اےس ا بن ک ڑ
یے ےس مارا۔ ختکہ ایہوں ی کورے کا است عمال یہی کتا خوکہ ماری
ر
م
آث ﷺ
ہ۔ ائک رؤاب ث می آئا ے
ےس ی علق رسعی جد (ےک تفاد) کا آلہ ے
ہ کہ ر
ی ئتش آدمیوں کو خکم دئا تو اں می ےس ےہ ائک ی اےس رج ڑ
ھی اؤر خوی ےس دؤ
ڑ
ہ کہ کورؤں یک ت عداد
دؤ ضث لگای۔ اس ےس اس ئاث یک ؤصاخب ےہو جائ ے
ل
ہ خو
ہ ؤہ تطور تعپ ے
ہ ،اؤرجلفای راسدبن ےس اس رپ خو اصاقہ ؤارد ے
رجا تش ے

ہ۔ یرھخب لوگ اےس مار ی ےس قارع
امام ؤق ث (جاکم) یک صوائدئد رپ مخرص ے
ی
ےہو گنتواںمیےس کسی ی اےس ی ئددعادی کہ" :اہلل جےھ رسوا کرے" تعنیاےس
رسوائ یک ئددعا دی ،خش کا مظلب لوگوں ےک برح دل ث ؤخواری ،ااہب ث ؤ خفارث اؤر

ق
ہ۔ تو اس رپ بنی ﷺ ی فمائا" :ا ےس اس رطج مب کہو ،اس
صنخب ؤ رسوائ ے
ےک ج الف ستظاں یک مدد ی کرؤ۔" کیو ئکہ خب لوگ اےس دل ث ؤرسوائ یک ئددعا دبن
ی
س
ہ ،تو اس رطج ستظاں اب رنی رماد کو رہنرح
ےگ تو تسا اؤقاث اں یک ئددعا قیول ےہو کنی ے
جای گا اؤر اس کا مفضد ترورا ےہوجای گا۔ بی اس لن ئاکہ گتاہ گار ےس تفث ی یک
ہ۔
جای ختکہ اس رپجد کا تفاد ےہوخ رکا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
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راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أخزاك اهلل  :أهانك وأذلك.

فوائد احلديث:
 .1حصول حد شارب اخلمر بالرضب بايلد وأطراف اثلوب واجلريد وانلعال.
 .2احلدود زواجر جوابر فمن أقيم عليه احلد اكن كفارة هل.
 .3أسلوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف توجيه العصاة بعدم تعيْيهم أو سبهم ،مما جيعل ذلك أدىع إىل استجالبهم إىل ترك املعايص.
 .4ال ينبيغ للمسلم أن يكون عونا للشيطان ىلع أخيه املسلم إذا فرط يف حق من احلقوق.
 .5ىلع املسلمني أن حيرصوا ىلع رد العصاة إىل جانب احلق و الصواب.
 .6مرتكب الكبْية ال يكفر بها ثلبوت انليه عن لعنه ،واألمر بادلاعء هل.
 .7فيه ديلل ىلع أن اإلنسان إذا فعل ذنبا وعوقب عليه يف ادلنيا ،فإنه ال جيوز نلا أن ندعو عليه باخلزي والعار ،بل نسأل اهلل هل اهلداية ،ونسأل
اهلل هل املغفرة.

 .8فيه حتريم رشب اخلمر وأن من رشبها عوقب.

 .9فيه الرفع إىل ويل األمر إذا اقتىض األمر ذلك.

 .10ادلاعء للعايص بعد إقامة احلد علية باتلوفيق وانلجاة من اخلذالن.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .كنوز رياض

الصاحلني ،محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بْيوت ،الطبعة الرابعة،
1425ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة ،بْيوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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ش
عتداہللبن مشعود رضی اہلل عتہےک سا من ائک ا تےس خص کا م عاملہ ئترش کتا گتا
خشی ائک عورثےسسادی تویک لتک اسکا مرہ میعیی کتا اؤر اسےس
جلوثےس یہےلرم گتا ،عتداہللرضی اہلل عتہی کہا :لوگوںےسترو رجھو کہ کتا یم

أِت عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -يف

رجل تزوج امرأة ولم يفرض هلا ،فتويف قبل أن

لوگوںےکسا من (رسول اہللصیل اہلل علتہؤ سلمےکرمای می) اتسا کوئ م عاملہ
ئ
ہ؟ لوگوںی کہا :اےاتو عتد الرجم ین!ہےم کوئ اتسی تظ یہی
ترشآئا ے
ئرای۔تو ایہوںی کہا :می اب رنی عفلؤرایےسکہتا ہےوں اگردرسب ہےو تو
شم
ہ
جھو کہی اہللیکجابثےس ے

يدخل بها ،فقال عبد اهلل :سلوا هل جتدون فيها
أثرا؟ قالوا :يا أبا عبد الرْحن ،ما جند فيها -يعِّن
ً
أثرا -قال :أقول برأيي فإن اكن صوابا فمن اهلل

 .517احلديث:

**

ُ
ِت عبد اهلل يف رجل تَ َ
عن علقمة ،واألسود ،قاال :أ ِ َ
زوج
امرأة ولم يَفرض هلا ،فتُويف قبل أن يَدخل بها ،فقال
ُ
عبد اهللَ :سلوا هل جتدون فيها أثرا؟ قالوا :يا أبا عبد
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ہ ،دؤتوں کہن ہ ےی :عتداہلل رضی اہلل عتہ ےک سا من
علفمہ اؤر اسود ےس رؤاب ث ے
ش
ائک ا تےس خص کامعاملہئ رتش کتاگتا ،خش یائک عورث ےس سادی تو یک ،لتکاس
کا مرہ می عی ی ہہی کتا اؤر اس ےس جلوث ےس یہےل رم گتا۔ عتداہلل رضی اہلل عتہ ی
کہا :لوگوں ےس ترو رجھو کہ کتا یم لوگوں ےک سا من (رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم ےک
ئ
ہ؟ لوگوں ی کہا :اے اتوعتد الرجم ین! ہےم
رمای می) اتسا کوئ معاملہ رتش آئا ے
کوئ اتسی تظ یہی ئرای۔ توایھوں ی کہا :می اب رنی عفل ؤرای ےس کہتا ہےوں؛
شم
ہ۔ ”اےس مرہ متل دئا جای گا؛ ی کم
اگردرسب ےہو تو جھو کہ ی اہلل یک جاب ث ےس ے
ی
اؤر ی رئادہ۔ اےس میاث می اس کا خق ؤخضہ دئا جای گا اؤر اےس عدث ھی گرارئ
ےہو یگ“۔ (ی سن کر) اشخع (قتتےل) کا ائک شخص ک ڑ
ھا ےہوا اؤر اس ی کہا :ےہمارے یہاں
یک ائک عورث پْؤع نب ؤاسق ےک معا مےل می رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی
ش
ش
اتسا ہےی قیضلہ دئا یھا۔ اس عورث ی ائک خص ےس ی کاج کتا۔ ؤہ خص اس ےک
ئراس (جلوث می) جای ےس یہےل رم گتا ،تو رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی اس

الرمحن ،ما جند فيها  -يعِّن أثرا  -قال :أقول برأيي فإن
ْ
َْ
كمه ِر نسائها ،ال َوك َس وال
اكن صوابا فمن اهلل« ،هلا
َ
َّ
ش َط َط ،وهلا املْياث ،وعليها ال ِعدة» ،فقام رجل ،من

أشجع ،فقال :يف مثل هذا قىض رسول اهلل صىل اهلل
ْ
اشق
عليه وسلم فينا ،يف امرأة يقال هلا بِر َوع بنت َو ِ
تزوجت رجال ،فمات قبل أن يَدخل بها« ،فقىض هلا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ب ِمثل َصداق نسائها،
وهلا املْياث ،وعليها الع َّدة» فرفع عبد اهلل يَديْه َّ
وكْب.
ِ
ِ

ےک جائداں یک عورتوں ےک مرہ ےکمظاتق اس ےک مرہ کا قیضلہ کتا اؤر (بتائاکہ) اےس
ی
ی
میاث ھی مےل یگ اؤرعدث ھی گرارے یگ۔ (ی سن کر) عتداہلل رضی اہلل عتہ ی
ڑ
ڑ
ا بن دؤتوں اہیھ ایھا دی اؤر اہلل اکی کہا (تعنی اہلل یک پائ بتاں یک)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن املرأة تستحق بموت زوجها بعد
العقد قبل فرض الصداق مجيع املهر ،وإن لم يقع منه
دخول وال خلوة ,وإن اكنت لم َّ
يسم هلا مهر -أي لم

حيدد -فلها مهر مثلها من قراباتها ,ودل احلديث أيضا
َّ
َّ
أن َعليها ال ِعدة بما أنه قد حصل عقد انلاكح ،فإذا

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہعورث سادیےک ت عدمرہ می عی ےہوی ےس
یجدب ثاسئاث رپدالل ث کرئ ے
مسن
مکم
یہےل س ے
رج دخول ؤ جلوث ی
وہ ےک قوث ےہو جای ےس ل مرہ یک خق ےہویگ؛ اگ ر
ہ تو جائداں یک دبگر عورتوں ےک مرہ ےک
جاصل ےہوئ ےہو۔ اگر مرہ می عی یہی کتا گتا ے

ی
ہ کہ اتسی
مظاتق اس کا مرہ می عی کتا جای گا۔ ی جدب ث اس ئاث یک ھی دلتل ے
ہ ،اگر س ے
وہ یک ؤقاث ےہو جای تو
ہ؛ کیوں کہ اس کا ی کاج ےہوخ رکا ے
عورتوں رپعدث ے
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تويف زوجها ،فعليها عدة الوفاة واإلحداد ،ولو لم
َّ
حيصل دخول وال خلوة ,كما أنها ترث منه؛ ألنها
زوجة بعصمة زوجها.

رج دخول ؤجلوث ی ےہوئ ےہو۔ اشی رطج
اس رپ ؤقاث ؤسوگ یک عدث ؤاخب ےہویگ ،گ ر
مسن
ہ ،س ے
وہ ےک اس ےس سادی کری یک
ؤہ میاث یک خق ےہویگ؛ کیوں کہ ؤہ نوی ے
ؤج ےس۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنساِئ وابن ماجه وأمحد.
َ
َْ َ
اتلخريج :األ ْس َو ِد بن يزيد انلخيع -رمحه اهللَ -علق َمة بن قيس انلخيع -رمحه اهلل-

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

مهرا ّ
• لم َي ْفرض هلا  :لم يُلزم نفسه ً
معني املقدار.
ِ
ِ
• ال وكس  :بفتح الواو ،فسكون الاكف ،ثم سني مهملة ،أي :ال نقصان ،واملعىن :ال ينقص عن مهر نسائها.
• شطط  :الشطط :اجلَور والظلم ،أي :ال جيار ىلع الزوج بزيادة مهرها ىلع نسائها.
• فمات قبل أن يدخل بها  :مات قبل أن جيامعها.

• بمثل صداق نسائها  :أقاربها من النساء كأختها وعمتها ،وينظر إىل من هو مثلها يف دينها وعقلها وحنو ذلك.

فوائد احلديث:

 .1أن املرأة تستحق كمال املهر وإن لم يُس َّم ،وذلك يف حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها وال خال بها ،وإذا لم حيدد املهر فاذلي تستحقه مهر
املثل.
ُ ُّ
َّ
َّ
خيل بصحة انلاكح؛ فإنه يصح ولو لم يسم.
 .2أن عدم ذكر املهر يف العقد أو قبله ،ال ِ
َّ
َّ
 .3أنه البد من وجود الصداق يف انلاكح ،وأن عدم ذكره ال جيعل عقد انلاكح عقد تْبع ال عوض فيه.
ً
ّ
َ
فرض هلا صداقا فيجب هلا مهر املثل ،وجتب عليها العدة .وأنها ترث من زوجها ذلك.
 .4أن املرأة اليت مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم ي ِ
َّ
اَلل عنه -من الورع ،حيث امتنع عن الفتوى بال ّ
نص.
 .5ما اكن عليه ابن مسعود -ريض
َّ
ٌ
 .6أن إصابة ّ
ُ
توفيق من اَلل -تعاىل ،-فينبيغ الشكر عليه ،وأن خطأه من تلبيس الشيطان ،وال ينسب إىل الشارع.
احلق
 .7أن املجتهد إذا أخطأ ال لوم عليه ،بل يُعذر يف ذلك ،حيث إن هل ً
أجرا باجتهاده.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :ممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن الرتمذي ,ت:ممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية،

  1395ـه  -سنن ابن ماجه ،ت :ممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -سنن للنساِئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت
اإلسالمية الطبعة :اثلانية - 1406 ،مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -صحيح أيب داود
ّ
َ
لوغ َ
 األم لألبلاِّن  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة.الطبعة :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  -رشح سنن النساِئ املسىم «ذخْية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل  -نيل
َ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل
األوطار للشواكِّن  ,ت :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن
عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58106( :

45

ڑ
آثﷺ رجرمےےس بن ائکرسج
می بنیﷺیکجدمب می جاض ہےوا۔ ر
مفن
آثﷺےک)ؤصوکا ئرائ
حےممی م یےھ۔ ا بن می ئالل رضی اہلل عتہ ( ر

ُ َّ
أتيت انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف قب ٍة
هل ْحراء من أدم ،فخرج بالل بوضوء فمن ناضح

ےل کر ی کےل ،تو کوئ اںےسپاہراسبی ئرائےلراہ یھا اؤر کوئ اسےسی ئرائ
ےلراہ یھا خشی اںےس لتا یھا۔

ونائل

 .518احلديث:

**

ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َّ
اَلل ُّ
الس َو ِ ِّ
اِئ -ريض اهلل
ب ب ِن عب ِد ِ
عن أيب جحي َفة وه ِ
عنه -قال« :أتَ ُ
يت انلَ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو
ِ
َ
َ َ
ََ
يف ُق َّبة َ ُهل َمح َر َ
اء ِمن أدم ،قال :فخ َرج بِالل بِ َو ُضوء،
فمن نَاضح ونَائل ،قال :فَ َ َ َ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه
ِ
ِ
خ َر ِّج َ ِ
ُ َّ ٌ َ َ ُ َ
َ َ
ُ
َ
َ
ُ
اض ساقي ِه،
وسلم -عليه حلة محراء ،كأِّن أنظر إىل بي ِ
َ
َ َ َ َّ َ َّ
ت أتَتَ َّب ُع فَ ُاه َه ُهناَ
الل ،قالَ :ف َ
ج َعلَ ُ
قال :فتوضأ وأذن بِ
َّ َ
ََُ
يح ىلع َّ
وشماالَّ َ :
يح َىلع
الصالة؛
وههنا ،يقول ي ِمينا ِ
َ َ
زن ٌةَ ،فتَ َق َّد َم وصىل ُ
الحُ .ث َّم َر َك َزت َ ُ
هل َع َ َ
الظ َ
هر
الف
َ
َ
ِّ
ُ
كعتَني ،ث َّم لم يَزل يُصيل َر َ
َر َ
كعتَني َح َّىت َر َج َع ِإىل
ِ
َ
الم ِدينَة».

اتو جخیفہ ؤہےب بن عتد اہلل السوائ رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری
ڑ
آث ﷺ رجرمے ےس بن ائک
ہ ےی" :می بنی ﷺیک جدمب می جاض ہےوا۔ ر
م
رسج حےممی فنم یےھ"۔اتو جخیفہ رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی ":ا بن می ئ الل
آث ﷺ ےک) ؤصو کا ئرائ ےل کر ی کےل ،تو کوئ اں ےس ی ئرائ ےل راہ
رضی اہلل عتہ ( ر

یھا اؤر کوئ اس ےس ی ئرائ ےل راہ یھا ،خش ی اں ےس لتا یھا"۔ "یرھ بنیﷺ
ی
رسج ختہ رب ثبن فمای ئ ے
اہ تشتف الی۔ می گوئا (اث ھی خرسم تصور ےس)
ڑ
آث ﷺ یک برتدلیوں یک سفتدی دبکھ راہ ےہوں"۔ اتو جخیفہ رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی :
ر
"ئ الل رضی اہلل عتہ ی ؤصو کتا اؤر اداں دی"۔ ؤہ کہن ہ ےی ":می اں ےک متہ
ےکسایھ سایھ ا بن متہ کو ادرھ ادرھ یرھیی لگا۔ ؤہ دا ئی ئا ئی متہ کر ےک جی عیل

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نازال يف األبطح يف

أىلع مكة ،فخرج بالل بفضل وضوء انليب -صىل اهلل
عليه وسلم ،-وجعل انلاس يتْبكون به ،وأذن بالل.

قال أبو جحيفة :فجعلت أتتبع فم بالل ،وهو يلتفت
ً
يمينًا وشماال عند قوهل" :يح ىلع الصالة يح ىلع
الفالح" ليسمع انلاس حيث إن اجلملتني حث ىلع
امليجء إىل الصالة ،ثم ُر ِك َزت للنيب -صىل اهلل عليه

وسلم -رمح قصْية تلكون سرتة هل يف صالته ،فصىل
الظهر ركعتني ،ثم لم يزل يصيل الرباعية ركعتني حىت
ً
مسافرا.
رجع إىل املدينة ،لكونه

 .518جدبث:

**

آث ﷺ ےک لن (تطور سیہ) ائک
الضلوہ اؤر جی عیل الف الج کہہ ے
رہ یےھ۔ یرھ ر
ڑ ڑ
ڑ
ڑ
آث ﷺ آےگ پےھ اؤر ظرہ یک دؤ رکعتی رپھا ئی۔ مدبتہ
رجھی گار دی گنی۔ ر
ڑ
رہ"۔
آث ﷺ دؤ رکعب ہےی رپ ھن ے
ؤاترش تشتف ےل آی ئک ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

م
بنی ﷺ ئاالئ مکہ ےک ائک کسادہ مفام رپ فنم یےھ۔ ئ الل رضی اہلل عتہ بنی ﷺ
ےک ؤصو ےک ئاق مائدہ ئرائ کو ےل کر ئ ے
اہ آی ،تو لوگ اس ےس پک ث جاصل کرئا
رسؤعکر دی۔ئ الل رضیاہللعتہ یاداںدی۔اتوجخیفہرضیاہللعتہبتاںکری
ہ ےی کہ می ئ الل رضی اہلل عتہ ےک متہ کو دبکھن لگا۔ ؤہ "جی عیل الضلوہ "اؤر "جی عیل

ڑ
رہ یےھ؛ ئاکہ سب لوگوں کو ی ستائ دے
الف الج" کہن ےہوی دا ئی ئا ئی رم ے
ہ۔ یرھ بنی
سکی ،کیوں کہ اں دؤتوں جملوں می یمار ےک لن آی یک پعیب ے
ڑ
ج ڑ
آث ﷺ یک یمار ےک دؤراں
ﷺ ےک لن ائک ر ھوئا سا بیہ گار دئا گتا؛ ئا کہ ؤہ ر
آث ﷺ ی ظرہ یک دؤ رکعتی ادا فما ئی۔ مساف ےہوی یک
سیہ کا کام دے۔ یرھ ر

آث ﷺ خب ئک مدبتہ ؤاترش یہی آ گن،ب ث ئک رجار رکعب ؤایل یمار
ؤج ےس ر
ڑ
رہ۔
کو دؤ رکعب ہےی رپ ھن ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
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السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ُّ
ب بن عبد اهلل السواِئ -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ
• ُق َّبة َ ُ
هل َمح َر َ
اء ِمن أدم  :األدم اجلدل املدبوغ ،والقبة يه اخليمة.
• بِ َو ُضوء  :يعِّن املاء.
َّ ٌ
• ُحلة  :ال تكون إال من ثوبني ،إزار ورداء أو غْيهما وتكون ثوبا هل بطانة.
َ
َ
اضح ونائِل  :انلضح :الرش ،واملراد هنا األخذ من املاء اذلي توضأ به انليب صىل اهلل عليه وسلم للتْبك .وانلائل :اآلخذ ممن أخذ من
• فمن ن ِ
وضوئه عليه الصالة والسالم.
َ
ََ َ َ
• أتت َّب ُع ف ُاه ه ُهنَا وه ُهنَا  :ظرفا ماكن ،واملراد يلتفت جهة ايلمني وجهة الشمال يلبلغ من حوهل.
ٌَََ
زنة  :رمح قصْي ،يف طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال هلا :زج.
•ع
َّ
• يح  :أقبلوا.
َ َ
• الفالح  :الفوز باملطلوب وانلجاة من املرهوب.
ُ َّ َ َ َ
زل يُص ِّيل َر َ
كعتَني  :استمر يصيل ركعتني ألجل السفر ،يعِّن :يف الصالة الرباعية ،ويه :الظهر ،والعرص ،والعشاء.
• ثم لم ي
ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتلفات املؤذن يمينا وشماال عند قوهل( :يح ىلع الصالة ،يح ىلع الفالح) واحلكمة يف هذا تبليغ انلاس يلأتوا إىل الصالة؛ ألن هاتني
اجلملتني نداء وخماطبة للناس ،وما عداهما ذكر هلل تعاىل؛ ذللك خصتا باالتلفات.

 .2مرشوعية قرص الرباعية إىل ركعتني يف السفر.
ً
 .3املسافر يقرص وإن اكن يف بدل تزوج فيه ،أو استوطنه سابقا.

 .4مرشوعية السرتة أمام املصيل ولو يف مكة.

 .5شدة مبة الصحابة للنيب صىل اهلل عليه وسلم وتْبكهم بآثاره ،وهذا اتلْبك خاص به صىل اهلل عليه وسلم.

 .6تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم حيث اكن خميمه تلك القبة الصغْية من اجللود.

 .7جواز لبس احللة احلمراء الغْي اخلالصة يف احلمرة.

 .8جواز تشمْي الرجل ثوبه عن ساقيه السيما يف السفر.

 .9الساقني ليسا من العورة.

 .10مرشوعية األذان يف السفر.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن
املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3530( :
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رہ
آثﷺ ائکپمسواک کر ے
می بنیﷺیکجدمب می جاض ہےوا ،تو ر
آثﷺیک
یےھ۔ اتو موشی اسعیرضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ مسواککا کتارہ ر

أتيت انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يستاك
بسواك رطب ،قال :وطرف السواك ىلع لسانه،

آثمسواکمتہ میےل کر متہےساسرطجاع ،اعیکآؤار
رئاں رپ یھا اؤر ر
رہ یےھ ،جت
رہ ےہوں۔
ےسآثﷺق کر ے
ی کال ے
ر

وهو يقول :أع ،أع ،والسواك يف فيه ،كأنه يتهوع

 .519احلديث:

**

 .519جدبث:

اتو موشی اسعی رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی" :می بنی
رہ یےھ۔ اتو موشی
آث ﷺ ائک پ مسواک کر ے
ﷺ یک جدمب می جاض ےہوا ،تو ر

عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -قال:
يت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ي َ ْستَ ُ
((أتَ ُ
اك
وط َر ُف ِّ
بس َواك َر ْطب ،قالَ :
الس َواك ىلع لسانه ،وهو
ِِ
ُ ْ ُ ْ
َّ َ
َ
َ
ِّ
َّ
َ
يقول :أع ،أع ،والسواك يف ِفيه ،كأنه يتهوع)).

آث
آث ﷺ یک رئاں رپ یھا اؤر ر
اسعی رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ مسواک کا کتارہ ر
رہ یےھ ،جت
ےسآث
مسواک متہ می ےل کر متہ ےس اس رطج اع ،اع یک آؤار ی کال ے
ر
رہ ےہوں۔"
ﷺ ق کر ے

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدب ث کا درج :خنح

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو موَس األشعرى -ريض اهلل عنه :-أنه جاء

**

إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهو يستاك بسواك
رطب؛ ألن إنقاءه أكمل؛ فال يتفتت يف الفم؛ فيؤذى،
وقد جعل السواك ىلع لسانه ،وبالغ يف التسوك ،حىت

كأنه يتقيأ.

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ؤہ بنی ﷺ یک جدمب می جاض
اتو موشی اسعی رضی اہلل عتہ بتاں کر ے
رہ یےھ؛ کیوں کہ ی رئادہ ا جےھ رط تق ےس
آث ﷺ ائک پ مسواک کر ے
ےہوی ،تو ر
ڑ
ڑ
آث ﷺ مسواک کو اب رنی
صفائ کرئ ے
ہ اؤر متہ می توث کر ی کلیف یہی دبنی۔ ر
رہ یےھ اؤر توں لگ راہ
رئاں رپ ر کےھ ےہوے یےھ اؤر یہب ائدر ئک مسواک فما ے
ج
رہ ےہوں۔
آث ﷺ ق کر ے
یھا ،تےس ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :متفق عليه .ملحوظة :لفظه أخذ من اجلمع بني الصحيحني للحميدي.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َأتيْ ُ
َّ
انليب  :جئت إيله ،ولم يعلم مىت اكن هذا امليجء.
ت
• ي َ ْستَاك  :يدلك فمه بالسواك.

• ىلع لسانه  :ىلع طرف لسانه من داخل.
ُ ْ ُ ْ
• أع أع  :حاكية صوت املتىقء ،أصلها هع هع ،فأبدلت همزة.
• يف فيه  :يف فمه.
ُّ
• كأنه يتَ َه َّوع  :اتلهوع :اتلقيؤ بصوت.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية السواك بالعود الرطب ،وأن السواك من العبادات والقربات.
 .2جواز التسوك يف حرضة انلاس.
 .3مرشوعية أن يستعمل السواك يف لسانه ،يف بعض األحيان ،كما يكون ىلع اللثة واألسنان.
 .4مرشوعية املبالغة يف التسوك؛ ألن يف املبالغة كمال اإلنقاء.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل
عليه وسلم ،-لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3456( :
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ْ ُ
َّ َ َ َ ْ ُ ي َ
ارب وأعفوا اللح
أحفوا الشو ِ

 .520احلديث:

ڑ
ڑ
ی
ڑ
مو رجھی کاتو اؤردارھتاںپھاؤ۔
**

وعن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل
َ ُْ
ُْ
َّ َ
ار َب وأعفوا
اهلل عليه وسلم -قال« :أحفوا الشو ِ
ِّ
الل َح».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
اربه
معىن احلديث :أن المسلم مأمور باألخذ من ش ِ
َْ
وال يرتكه أكرث من أربعني يوما ما لم يفحش؛ ملا رواه
ُ ِّ
َ
"وقت نلا يف ق ِّص
مسلم عن أنس -ريض اهلل عنه:-

الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط ،وحلق

العانة ،أن ال نرتك أكرث من أربعني يللة" ويف رواية
"و َّق َ
أيب داودَ :
ت نلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
حلق العانة وتقليم األظفار ّ
وقص الشارب أربعني
ً
ً
يوما مرة" وقد وقع عند أمحد والنساِئ" :من لم يأخذ
َ
َّ
اربه فليس ِمنا" ،وصححه الشيخ األبلاِّن يف
من ش ِ
صحيح اجلامع الصغْي وزيادته ( )1113/2برقم
ِّ
( .)6533فيتأكد األخذ من الشارب ،سواء ِحبَفه حىت
َ
يبْ ُد َو بياض اجلدل أو بأخذ ما زاد ىلع الشفه مما قد
َْ
يعلق به الطعام " .وإعفاء اللحية "واللحية  :قال أهل
َ
اللغة :إنها شعر الوجه واللحيني يعِّنَ :
الع َوارض وش َعر
َّ
اخلَديْ ِن فهذه لكها من اللحية .واملقصود من إعفائها:
َّ ٌ
تركها ُم َوف َرة ال يتعرض هلا حبلق وال بتقصْي ،ال
بقليل وال بكثْي؛ ألن اإلعفاء مأخوذ من الكرثة أو

اتلوفْي ،فاعفوها وكرثوها ،فاملقصود بذلك :أنها ترتك

وتوفر ،وقد جاءت األحاديث الكثْية عن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم باألمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛

فقد جاء بلفظ " :وفروا" وبلفظ " :أرخوا " وبلفظ" :

أعفوا " .ولكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفْيها وعدم
َ
اتلعرض هلا .وقد اكن من اعدة الفرس قص اللحية،
فنىه الرشع عن ذلك ،كما يف ابلخاري من حديث
ابن عمر بلفظ " خالفوا املرشكني ."..وهذا األمر مع

تعليله بمخالفة املرشكني يدل ىلع وجوب إعفائها،

 .520جدبث:

ی
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا" :مو رجھی
ابن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
ڑ
کاتو اؤر دارھتاں پھاؤ"۔

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ڑ
ی
خ
ہ کہ ؤہ اب رنی مو رجھی کای اؤر رجال تش دں ےس
مفہوم جدب ث :مسلماں کو ی کم ے
ڑ
رئادہ ایہی تعی کای ی ر ہن دے تشطتکہ ؤہ یہب رئادہ ی ےہوجا ئی۔ کیو ئکہ امام
ڑ
ی
مس
ہ" :مو رجھی کیی  ،ئاخن کا بن،
لم ی اتش رضی اہلل ےس رؤاب ث کتا ے
ڑ
ڑ
ت عل ےک ئال اکھاری اؤر رپ ئاف ئال موئدیےک لن ےہمارے لن ؤق ث مفر
ڑ
ہ کہ ہےم ایہی رجالتش دں ےس رئادہ ی رجھورے رکھی"۔ اتوداؤد
فمادئاگتا۔ ؤہ ی ے
م ڑ
ہ":رسول اہلل ﷺ ی ےہمارے لن رپ ئاف ئال وئدی،
یک رؤاب ث می ے
ڑ
ڑ
ی
ئاخن کا بن اؤر مو رجھوں ےک ئال کا بن ےک لن ؤق ث مفر فما دئا"۔ امام اجدم اؤر
ڑ
ی
ہ کہ" :خش ی اب رنی مو رجھی رجھوئ ی کی ؤہ ہےم می
امام تسائ یک رؤاب ث می آئا ے
ےس یہی"۔ شح التائ ی کتاث 'الحامع الصعی ؤ رئادی' ( )1113/2می اس
ضخ
ہ۔ جدب ث یمی ()6533۔ خرتایحرہ اس ےس مویجرھ کا کجرھ خضہ
جدب ث کو نح فار دئا ے
لتتا ئاب ث ےہو ئا ہ جاہ اتسا اےس ڑ
کاث کر کتا جای یہاں ئک کہ جلد یک سفتدی
ے ر ے
ڑ
اہی ےہوجای ئا یرھ ےہوب ڑ
ط ے
ث رپ آ جای ؤاےل اس خےص کو کائا جای خش ےس کھائا
ہ۔ " ؤاعفاء اللختہ " :اہےل لعب ےک پدئک 'لختہ' ےس رماد خررہے اؤر
لگ جا ئا ے
خ ڑ
یے رپ ا گن ؤاےل ئال ہ ےی تعنی رخسارؤں ےک ئاالئ خےص اؤر گالوں رپ اُےگ
ہ :ایہی گھن
ےہوی ئال۔ ی سب 'لختہ' می سامل ہ ےی۔ اں ےک 'اعفاء' ےس رماد ے
ہ یہ ی ڑ
ڑ
ورا یہب ڑ
ےہوی دبتا ئابن طورکہ رمد ی تو ؤہ ایہی موئدے اؤر ی ےی ا ی ھ
کاث کر
ڑ
م
ہ
ہ خرتایحرہ رماد ی ے
رجھوئا کرے۔کیو ئکہ 'اعفاء' کا لفظ کیث اؤر یہتاث کا عنی دبتا ے
ڑ
ہ کہ ئالوں کو ا بن جال رپ رجھور دئا
کہ ایہی رئادہ ےہوی دؤ۔ اس ےس مفصود ی ے
جای اؤر گھن ےہوی دئا جای گا۔ رسول اہلل ﷺ ےس یہب شی اتسی اجادب ث
ڑ
خ
ہ۔ تعص
رمؤی ہ ےی خن می ایہی می عدد الفاط ےک سایھ پھای کا کم دئا گتا ے
ک
ک
ہ۔ ی
ہ ،ھی"ارخوا"کالفظ اؤر ھی "اعقوا" کالفظآئا ے
اؤقاث"ؤفؤا" کالفظآئا ے
سب کلماث اس ئاث رپ دالل ث کری ہ ےی کہ ایہی ا بن جال رپ ر ہن دئا جای،
ڑ
ی
ایہی پ ھن دئا جایاؤر اں ےسکجرھ تعض ی کتاجای۔قارشیلوگوں یک عادث ھی
ڑ ڑ
ض
کہ ؤہ دارھی کیوای یےھ۔ رستعب ی اس ےس میع کردئا۔ جتسا کہ خنح یحاری می
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واألصل يف التشبه اتلحريم ،وقد قال صىل اهلل عليه

وسلم( :من تشبه بقوم فهو منهم).

ہ کہ" :مشکی یک محالفب
ابن عرم رضی اہلل عہما ےس رمؤی ائک جدب ث می ے
ڑ
کرؤ۔۔۔۔۔"۔ مشکی یک محالفب کری یک علب ےک سایھ ی خکم دارھی کو
ڑ
ہ۔ مسایہب اجتتار کری می اصل یہی
پھای ےک ؤاخب ےہوی رپ دالل ث کر ئا ے

ہ ۔ رسول اہلل ﷺ ی فمائا" :خش ی کسی قوم یک مسایہب
ہ کہ ؤہ خرام ے
ے
ہ"۔
اجتتار یک ؤہ ایہی می ےس ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• أحفوا الشوارب  :قصوا ما طال من الشفتني.
ِّ
• أعفوا اللح  :ال تقصوا منها شيئا.

فوائد احلديث:
 .1حتريم حلق اللحية أو تقصْيها ووجوب إعفائها ،خبالف الشارب ،فإنه يؤخذ منه.
َّ
 .2وجوب األخذ من الشارب وعدم جواز تركه ،سواء باألخذ من أسفله مما ييل الشفة أو بتخفيفه لكه.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .
كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.
عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه -منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة ممد قاسم مكتبة دار
ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)3279( :
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اؤپ خرام ےہو جاؤیگ اؤرؤہ(کراہےب) خو اتو
یم (سالم کو) دؤدھ ئرالدؤ ،یم اسےک ر
ہحم ےہو جاییگ۔
جدتفہےکدل می ے

أرضعيه َتريم عليه ،ويذهب اذلي يف نفس أِب
حذيفة

 .521احلديث:

**

ہ کہنی ہ ےی کہ سالم مویل اتو جدتفہ ،اتو جدتفہ ےک
عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ئ ڑ
سایھ اں ےک گھ می ر ہن یےھ اؤر شہل یک تنی رسول اہلل ﷺ ےک ئراس آ ئی اؤر
شم
ہ اؤر رمدؤں یک ئا ئی جھن لگا اؤر ؤہ ےہمارے
رعض کتا کہ سالم جد ئلوع کو یرہو یرح گتا ے
ہ
ہ اؤر می ختال کرئ ےہوں کہ اتو جدتفہ ےک دل می اس ےس کراہےب ے
گھ می آ ئا ے
اؤپ خرام ےہو
 ،خرتایحرہ اں ےس بنی ﷺ ی فمائا کہ یم سالم کو دؤدھ ئ رال دؤ  ،یم اس ےک ر
جاؤ یگ اؤر ؤہ کراہےب خو اتو جدتفہ ےک دل می ہ حم ےہو جای یگ ،یرھ ؤہ ل ڑ
وث کر بنی
ے
ﷺ ےک ئراس آ ئی اؤر کہا کہ ایہوں ی اےس دؤدھ ئ رال دئا  ،خرتایحرہ اتو جدتفہ ےک دل
ی
می خو ئاث ھی ؤہ حم ےہو گنی۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن ساملا موىل أيب حذيفة

اكن مع أيب حذيفة وأهله يف بيتهم ،فأتت -تعِّن ابنة
ُسهيل -انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :إن ساملا
ََ
قد بلغ ما يبلغ الرجال .وعقل ما عقلوا .وإنه يدخل
علينا .وإِّن أظن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك
َ
شيئا .فقال هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم« -أ ْر ِض ِعي ِه،
َْ
حت ُر ِيم عليه ،ويذهب اذلي يف نفس أيب حذيفة»
فرجعت فقالت :إِّن قد أرضعته .فذهب اذلي يف

نفس أيب حذيفة.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاءت َسهلة بنت ُسهيل زوجة أيب حذيفة -ريض اهلل

عنهما -تستفيت يف سالم -واكن من أفاضل الصحابة
َّ
ريض اهلل عنه -واكن أبوحذيفة قد تبناه يوم أن اكن

اتلبِّن جائزا قبل أن ينسخ ،واكن قد نشأ يف حجر أيب
حذيفة وزوجته نشأة االبنَّ ،
فلما أنزل اهلل -تعاىل:-
ِّ
اتلبِّن ،وبِق سالم ىلع
{ادعوهم آلبائهم} بطل حكم

دخوهل ىلع سهلة حبكم صغره ،وصار يدخل عليهم
ََ
وىلع سهلة ويراها ،إىل أن بَلغ مبلغ الرجال ،فوجد أبو
ََُ
حذيفة يف نفسه كراهة ذلك ،وثقل عليهما أن يمنعاه
ْ
ادلخول؛ لإللف السابق ،إىل أن سأال عن ذلك رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هلا رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم :-أرضعيه حتريم عليه ،وتذهب
َ
ْ
الكراهة اليت يف نفس أيب حذيفة ،فأ ْرضعته ،فاكن
ذلك .وهذا حكم خاص ،فمن ارتضع بعد الفطام
من امرأة فإنها ال تكون بذلك أمه من الرضاع ،كما

أفتت به اللجنة ادلائمة.

 .521جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ئ ڑ
شہل یک تنی شہلہ خو اتو جدتفہ رضی اہلل عتہ یک نوی یھی ؤہ آ ئی ،اتو جدتفہ ےک آراد
ڑ
کردہ ع الم سالم ےک ئارے می قیوی تروجرھ رہےی یھی -ؤہ پے ضحای کرام می ےس
یےھ ،اتو جدتفہ رضی اہلل عتہ ی ایہی گود ےل لتا یھا خش ؤق ث کہ گود لتتا جاپ یھا ی
ڑ
ہ ،اتو جدتفہ رضی اہلل عتہ یک گود می ئےل پےھ اؤر
ؤاق عہ متسوج ےہوی ےس یہےل کا ے
ڑ
اں یک نوی ی لرےک یک رطج رپؤرس یک  ،خرتایحرہ خب اہلل ی ی آب ث ئارل فمائ
”ادعوہےم ال آئایہم ،،تعنی اں ےک ئاتروں یک رطف تستب کر ےک ایہی ی رکارؤ ،خش یک بتا

ی
خ
رہ
رپ گود لتن کا کم ئاطل ےہو گتا ،اؤر سالم ح رری یک رطج اں ےک یہاں آی جای ے
یرھ ؤہ اشی رطج ئدستور اں ےک بی اُں یک نوی شہلہ ےک ئراس آئا جائا کری یےھ اؤر
ایہی دبکھن یےھ ،یہاں ئک کہ ؤہ ئا لع ےہو گن ،خش یک ؤج ےس اتوجدتفہ رضی اہلل عتہ
ی
کو ئا گوار گرر ئا یھا ،اؤر ساتفہ الفب یک بتا رپ ایہی میع ھی یہی کر سکن یےھ ،اشی ؤج
آث ﷺ یاں ےس فمائا کہ یم سالم
ےس اں دؤتوں یبنی ﷺ ےس تروجرھا ،تو ر
اؤپ خرام ےہو جاؤ یگ اؤر ؤہ کراہےب خو اتو جدتفہ رضی اہلل عتہ
کو دؤدھ ئ رال دؤ ،یم اس ےک ر
ہ حم ےہو جای یگ ،خرتایحرہ ایہوں ی کہا کہ اےس دؤدھ ئ رال دئا اؤر اتسا ہےی
ےک دل می ے
ےہوا ،ی خکم جاض یھا اں ےک لن  ،لہدا خش کسی ی مدث رصاعب حم ےہوی ےک
ت عد کسی عورث کا دؤدھ برتا تو ؤہ اس یکرصاعی ماں یہی ےہویگ جتسا کہ لختہ دایمہ(سعودی
ہ۔
رعث) ی اس کا قیوی دئا ے
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع > آثار الرضاع
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• أرضعيه  :الرضاعة مص الصيب ثلدي املرأة ذات اللنب.
ً
• موىل أيب حذيفة  :حليف أيب حذيفة ،واكن قد تبناه ملا اكن اتلبِّن جائزا يف أول اإلسالم.
ً
• ما يبلغ الرجال  :أدرك احللم وصار بالغا.

فوائد احلديث:
 .1أن رضاع الكبْي يفيد ،وأن هل ً
أثرا ،وأنه يفيد من املحرمية واألحاكم ما يفيده رضاع الصغْي؛ لكن احلديث خمصوص بسالم ألدلة أخرى.
 .2أنه تقرر عند الصحابة أن رضاع الكبْي ال أثر هل؛ ألنها جاءت تسأل.
 .3جواز خماطبة الرجل للمرأة عند احلاجة إن لم تكن فتنة ،ولم ختضع بالقول.
 .4حرص الصحابة ىلع تعلم العلم؛ ألن الصحابية جاءت تسأل.
َّ
ً
 .5أن صوت املرأة ليس بعورة إذا لم ختضع بالقول ولم تقل إال خْيا.
 .6اتلكنية عن اليشء بالزمه؛ ألنها قالت "بلغ ما يبلغ الرجال".
 .7ذكر املستفيت مجيع أوصاف القضية للمفيت.
 .8أن من حرمت عليه امرأة جاز هل انلظر إيلها ،وأن إباحة انلظر وحتريم انلاكح متالزمان.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ُ ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن ممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام،
مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام
من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن -حتقيق وختريج وتعليق :سمْي بن أمني الزهْيي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض  -الطبعة:
السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،ممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)58175( :
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ی
تویستب کو ئرا لتا اؤربیی یمار جےھ کاق ےہو گنی۔

أصبت السنة ،وأجزأتك صالتك

 .522احلديث:

**

اتو سعتد جدری رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ دؤ آدمی سف رپ ی کےل۔ خب یمار کاؤق ث ےہوا،
ڑ ب
تو اں ےک ئراس ئرائ یہی یھا۔ خرتایحرہ دؤتوں ی ئ راک منی ےس مم کر لتا اؤر یمار ادا کر

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :خرج
َر ُج َالن يف سفر ،فَ َح َ َ
رض ِت الصالة وليس معهما ماء؛
َ
ِّ َ َ َّ َ َّ َ َ
وجدا املاء يف الوقت،
فتَيَ َّم َما َصعيدا طيبا فصليا ،ثم
َ
فأاعد أَ َح ُد ُه َما الصالة َو ُ
الو ُض َ
وء ولم يُ ِع ِد اآلخر ،ثم أت َيا
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فذك َرا ذلك هل فقال
َ ُ َ
َ ْ َْ َ
ل َّذلي ل َ ْم يُع ْد« :أَ َصبْ َ
ت السنةَ ،وأج َزأتك َصالتك».
ِ ِ
ِ
َّ َ
وقال لذلي توضأ وأاعد« :لك األجر مرتني».

یل۔ یرھ خب اں کو ئرائ م ال ،تو اں می ےس ائک ی دؤئارہ ؤصو کتا اؤر یمار ے
دؤہائ،
خب کہ دؤرسے ی یہی ے
دؤہائ۔ خب ؤہ دؤتوں رسول اہللﷺ ےک ئراس
ے ی
ک
دؤہائ ھی ،اس ےس
آث ےک سا من ر ھی ،تو خش ی یمار یہی
آی اؤر ی ئاث ر
ی
فمائا" :تو ی ستب کوئرا لتا اؤربیی یمار جےھ کاق ےہو گنی"۔ اؤر خش ی ؤصو اؤر یمار

دؤہائا یھا ،اس ےس فمائا" :بیے لن ے
کو ے
ہ"۔
دؤہا اخر ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يقص الصحايب اجلليل أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل
عنه -فيقول( :خرج رجالن يف سفر فحرضت
الصالة) أي :جاء وقتها( .وليس معهما ماء؛ فتيمما

صعيدا طيبا) أي :قصداه ىلع الوجه املخصوص،
أوفتيمما بالصعيد( .فصليا ،ثم وجدا املاء يف الوقت،

فأاعد أحدهما الصالة بوضوء) إما ظنا بأن األوىل
َ
باطلة ،وإما احتياطا( .ولم يعد اآلخر) بناء ىلع ظن
أن تلك الصورة صحيحة( .ثم أتيا رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -فذكرا ذلك) أي :ما وقع هلما .فقال

صىل اهلل عليه وسلم -لذلي لم يعد( :أصبت السنة)أي :صادفت الرشيعة اثلابتة بالسنة( .وأجزأتك

صالتك) تفسْي ملا سبق ،وتوكيد هل .وأما اآلخر:
(وقال لذلي توضأ) أي :للصالة (وأاعد) أي :الصالة

يف الوقت« ،لك األجر مرتني» أي :لك أجر الصالة

مرتني؛ فإن الك منهما صحيحة ترتتب عليها مثوبة،
َّ
وإن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال ،وفيه إشارة
َّ
إىل أن العمل باألحوط أفضل ،كما قال -صىل اهلل
عليه وسلم« :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك».

 .522جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ج
رہ ہ ےی
لتل الفدر ضحائ اتو سعتد جدری رضی اہلل عتہ اس جدب ث می ی بتاں کر ے
کہ(:دؤ آدمی سف رپ ی کےل اؤر یمار جاض ےہو گنی) تعنی یمار کا ؤق ث ےہو گتا۔(اں دؤتوں
ڑ
ب
ےک ئراس ئرائ یہی یھا ،ایہوں ی ئراک منی ےس مم کر لتا) تعنی ا بن خررہے رپ
ڑ ب
م
خصوض ائدار ےس اس کو یرھی لتا ئا دؤتوں ی منی ےس مم کر لتا۔(دؤتوں ی یمار
ڑ
رپھ یل اؤر خب ایہی ئرائ م ال تو ائک ی ؤصو اؤر یمار کو ے
دؤہا لتا)اس ختال ےس کہ یرہیل
ہ ئا یرھ اجتتاطاً اتسا کتا۔(اؤر دؤرسے ی ی ے
دؤہائ) ی ختال
ؤایل ئاطل ےہو گنی ے
ی ڑ ی
کری ےہوی کہ یرہیل ؤایل صورث ھی یھتک ھی۔(یرھ ؤہ دؤتوں رسول اہللﷺ
آثﷺ ےک سا من اس ئاث کا ئدکرہ کتا) تعنی خو اں ےک
ےک ئراس آی اؤر ر
ی
سایھ ےہوایھا۔خش ی(ؤصواؤریمار)یہی ے
دؤہائ ھی اسےس رسولاہللﷺ ی
فمائا( :اصیب الستہ) (تو ی ستب کو ئرائا)تعنی رستعب ےس ئاب ث ستب کو ئرائا
ی
ہ۔ختکہ خو دؤرسا
ہ)ی ماقتل یک ؤصاخب اؤر ئاکتد ے
ہ۔اؤر (بیی یمار جےھ کاق ے
ے
یھا( :ؤقال للدی توصا) (خش ی ؤصو کتا یھا اس ےس فمائا)تعنی یمار ےک لن
دؤہائا؍لوئڑائا)تعنی یمار کو اس ےک ؤق ث می ہےی۔ (بیے لن ے
(ؤاعاد) (اؤر ے
دؤہا
ض
ہ)تعنی بیی یمار کا ے
ہ۔اں دؤتوں ےک عمل ےک خنح ےہوی یک
دؤہا اخر ے
اخر ے
ع
عایل کسی ےک ا جےھ عمل
ؤج ےس اں ےک مل رپ تواث جاری ےہوا ے
ہ اؤر ئتسک اہلل ت ی
ی
ہ کہ عمل یک ادابتیگ
ےک اخر کو رانگاں یہی کری۔اؤر اس می ی ھی اسارہ موخود ے
ڑ
ی
ق
ہ جتسا کہ رسو ل اہللﷺ ی فمائا( :خو جےھ سکمی دال دے
می اجتتاط ا ضل ے
ڑ
اےس رجھور دے اؤر ؤہ اجتتار کر خش می سک یہی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راوي احلديث :رواه أبو داود والنساِئ وادلاريم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فحرضت الصالة  :دخل وقتها.
ً
• صعيدا  :الصعيد وجه األرض.
ً
ً
• طيبًا  :طهورا مباحا.

• أصبت السنة  :الطريقة الرشعية ،أي :فعلك صحيح ،موافق للطريقة الرشعية اليت سنها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• أجزأتك  :كفتك صالتك.
ًّ
• لك األجر مرتني  :أجر للصالة األوىل باتليمم ،وأجر للصالة اثلانية بالوضوء؛ ألن الك منهما صالة صحيحة ،ولكن إصابة السنة أفضل من
ذلك.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتليمم ،واستقرار أمره دلى املسلمني يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2فقد املاء هو العذر األول للطهارة باتليمم ،واثلاِّن تعذر استعماهل ملرض وحنوه.
 .3جواز اتليمم ىلع ما تصاعد ىلع وجه األرض من أي تربة اكنت ،وىلع أي يشء طاهر ىلع ظهر األرض؛ لعموم احلديث.
َ
 .4ال بد من طهارة ما يُتيَ َّمم به من تراب أو متاع ،فال يصح اتليمم بنجس.
ً
 .5من تيمم لفقد املاء ثم وجده ،فال خيلو من ثالث حاالت:األوىل :أن جيده بعد الصالة وبعد خروج الوقت ،فهذا ال إاعدة عليه إمجااع.اثلانية:
ً
أن جيد املاء بعد الصالة وقبل خروج الوقت ،فهذا ال إاعدة عليه ،بل وال ترشع هل اإلاعدة.اثلاثلة :أن جيد املاء وهو يصيل ،كأن يبعث أحدا يف
طلب املاء فيأِت وهو يف الصالة ،فهذه احلالة يبطل اتليمم وتبطل الصالة ،وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصالة.
 .6وقوع االجتهاد يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ممن اكن ً
بعيدا عنه ،فإن هذين الصحابيني اجتهدا ،أحدهما لم يعد الصالة ،واثلاِّن أاعدها
وانليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
أقرهما ىلع ذلك.

 .7ال جيب االنتظار آلخر الوقت؛ ألجل حتصيل املاء ،بل مىت دخل وقت الصالة وليس عند اإلنسان ماء؛ فله أن يصيل ،وال يلزمه اتلأخْي ،إال إن
اكن غلب ىلع ظنه احلصول ىلع املاء.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بْيوت .املجتىب من السنن (السنن
الصغرى) ،أمحد بن شعيب النساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .سنن ادلاريم،
حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراِّن ،دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .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 .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،
اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10022( :
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أصيب سعد يوم اْلندق ،رماه رجل من قريش ،رعؤہ ختدقےکدںس عد بن م عادرضی اہلل عتہ رجمی ہےو گن ،قتتلہفتشےک ائک
ش
خص ختاں بنرعقہ ئامیی اں رپبی جرالئا یھا اؤرؤہ اںےک ئارؤیکرگمیآ
يقال هل حبان بن العرقة ،رماه يف األكحل،
فرضب انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -خيمة يف ےک لگا یھا ،تو رسول اکرمصیل اہلل علتہؤسلمی اںےک لنمسحد می ائکحمہ
املسجد يلعوده من قريب
آثفبثےساںیک عتادث کر سکی۔
لگائا ئاکہ ر

 .523احلديث:

ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :أ ِصيب سعد يوم

اخلندق ،رماه رجل من قريش ،يقال هل حبان بن
ْ َ
ال َع ِرق ِة وهو حبان بن قيس ،من بِّن معيص بن اعمر
َ
األ ْك َ
ح ِل  ،فرضب انليب -صىل اهلل
بن لؤي رماه يف
َ
عليه وسلم-خيمة يف املسجد يلعوده من قريب ،فلما
رجع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من اخلندق

وضع السالح واغتسل ،فأتاه جْبيل -عليه السالم-
ُ
َ
وضعت
وهو ينفض رأسه من الغبار ،فقال " :قد
السالح ،واهلل ما وضعتُه ،اخرج إيلهم ،قال انليب -
ُ
صىل اهلل عليه وسلم :-فأين فأشار إىل بِّن ق َريظة "

فأتاهم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فزنلوا ىلع
َّ
فرد احل ُ َ
كم إىل سعد ،قال :فإِّن أحكم فيهم:
ُحكمه،
ُ
ُّ
ُ
أن تقتل املقاتِلة ،وأن تسىب النساء واذل ِّرية ،وأن
ُ
تقسم أمواهلم قال هشام ،فأخْبين أيب ،عن اعئشة :أن
سعدا قال :امهلل إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إِل أن
ُ
َّ
أجاهدهم فيك ،من قوم كذبوا رسولك -صىل اهلل

عليه وسلم -وأخرجوه ،امهلل فإِّن أظن أنك قد
َ
وضعت احلرب بيننا وبينهم ،فإن اكن بِق من حرب
َ
قريش يشء فأبْ ِقِّن هل ،حىت أجاهدهم فيك ،وإن
ْ
َ
َ
وضعت احلرب فاف ُجرها واجعل موتيت فيها،
كنت
َ
فانفجرت من َّبلته فلم يَ ْر َعهم ،ويف املسجد خيمة من
َ
بِّن ِغفار ،إال ادلم يسيل إيلهم ،فقالوا :يا أهل اخليمة،
َْ
ما هذا اذلي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو
جرحه دما ،فمات منها -ريض اهلل عنه.-

**

 .523جدبث:

عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی :رعؤہ ختدق ےک دں سعد بن معاد رضی اہلل عتہ رجمی ےہو
ش
م
گن ،قتتلہ فتش ےک ختاں بن رعقہ ئامی ائک خص ی  -خو کہ قتتلہ عیص بن عارم
ق
ہ  -اں رپبی مارا ،اس ی ایہی ئارؤ یک
بن لوی ےس ت علق ر کھن ؤاال ختاں بن تش ے
ڑ
پی رگ میبی مارا یھا ،تو بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اں ےک لن مسحد می ائک حمہ
س
آث ﷺ رعؤہ ختدق
آث فب ث ےس اں یک عتادث کر کی۔ یرھ خب ر
لگوائا ئاکہ ر
ئ
عس
آث صیل اہلل علتہ
ےس ؤاترش ےہوی اؤر ےہھتار رکھ کر ل کتا تو خی ل علتہ الس الم ر
ڑ
س
رہ یےھ۔ ایہوں ی بنی
ؤ لم ےک ئراس آی ؤہ ا بن رس ےسگرد ؤ عتار جھار ے
ص
سل
آث ی ےہھتار رکھ دی؟ اہلل یک قسم ! ہےم ی اسلحہ یہی
یل اہلل علتہ ؤ م ےس کہا ر
ا ئارا ،اں یک رطف ی کلن۔ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی درئاق ث فمائاکہ’’ :کہاں؟‘‘ تو
ایہوں ی نو فتظہ یک رطف اسارہ کتا۔ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم نو فتظہ ےک
ئاسیہنج،ؤہ ص
سل
آث صیلاہلل علتہ ؤسلم
ر
آث یل اہللعلتہ ؤ م ےک قیضلہ رپاپ آی،تو ر
ر
ر
یسعد بن معاد رضی اہلل عتہ کو اں کا خکَم بتا ئا ،خرتاں رج سعد رضی اہلل عتہ ی کہا کہ

می اں ےک ئارے می قیضلہ کر ئا ےہوں کہ اں ےک ختگ خو افاد قتل کر دی جا ئی،
تف
عور ئی اؤر ی رج قتد کر لن جا ئی اؤر اں ےک اموال سنم کر لن جا ئی۔ ےہسام ی
م
بتاں کتا کہ یرھ جےھ میے ؤالد ی عاتش رضی اہلل عہا ےس خی دی کہ سعد رضی اہلل
م
ی
ہ کہ جےھ بیے را سن می ،اس قوم
عتہ ی ی دعا یک ھی’’ :اے اہلل! تو جابتا ے
ڑ
ےک ج الف خہاد ےس پھ کر کسی ےک ج الف خہاد کرئا مخیوث یہی حہوں ی بیے
ڑ
ش
رسول کو جھت الئا اؤر ایہی ی کال ئ ے
اہ کتا۔ اے اہلل! می مجھتا ےہوں کہ اث تو ی
ہ۔ ترش اگر فتش یک ختگ کجرھ ئاق رہ
ےہمارے اؤر اں ےک درمتاں ختگ کو حم کر دئا ے
م
گنی ےہو تو جےھ اس ےک لن ئاق رکھ ئاکہ می اں ےسبیے را سن می خہاد کرؤں ،اؤر
ڑ
ہ تو اشی رجم کو جاری کرےک اےس میی موث کا ستب
اگر لرائ تو ی حم کر دی ے
ی
بتادے۔ ختاں ج اں ےک ستن کا رجم یرھ ڑ
وث کر یہن لگا ،مسحد می نو عفار کا ھی ائک
ر
ر
ہ۔ی ہےی خوف ردہ کر
حمہ یھاـ ؤہ ی دبکھ کر خ رو ئےک کہ اں یک جاب ث خوں یہہ کر آ راہ ے
ہ خو یمہاری
دئاخو اں یک رطف ی راہ یھا ،ایہوں ی تروجرھا :اے حےم ؤالو! ی کتا ے
ہ؟ دبکھا تو سعد رضی اہلل عتہ ےک رجم ےس خوں یک
جاب ث ےس ےہماری رطف آراہ ے
ی
دھار رؤاں ھی۔ یرھ اشی ےس اں یک موث ؤا قع ےہوگنی۔ اہلل اں ےسراضی ےہو۔
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**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف فضيلة الصحايب اجلليل سعد
بن معاذ؛ حيث ُعمل هل خيمة يف املسجد يك يزوره
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مما أصابه يف جهاده ،وأنه

ريض اهلل عنه -حكم حبكم ىلع بِّن قريظة يوافقحكم اهلل -تعاىل -عليهم من فوق سبع سموات وهو
ُ
أن يقتل رجاهلم وتسىب نساؤهم وذراريهم وتؤخذ
أمواهلم وذلك بسبب خيانتهم للمسلمني ونقضهم
ُّ
وجتمع
امليثاق واستغالهلم ظروف حرب اخلندق
قريش وغْيها ىلع أطراف املدينة آنذاك ،كذلك

تتجىل فضيلة أخرى لسعد -ريض اهلل عنه -وذلك يف
داعئه أن يبقيه اهلل -تعاىل -إن اكن بِق حرب بني

قريش وبني املسلمني أو أن يستشهده اهلل -تعاىل -إن

اكن قد انتهت حرب املسلمني مع قريش باستشهاده
ً
متأثرا ِبرحه اذلي جرحه يوم اخلندق.

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ج
ہ،
جدب ث رستف می ضحائ لتل سعد بن معاد رضی اہلل عتہ یک قصتلب کا بتاں ے
اس طور رپ کہ دؤراں خہاد ؤہ رجمی ےہو گن تو اں ےک لن مسحد می ائک حمہ لگائا گتا ئاکہ
بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم اں یک عتادث کر سکی۔ سعد رضی اہلل عتہ ی نو فتظہ ےک

اؤپ ےس اں ےک ئارے می اہلل
ئارے می خو قیضلہ دئا ؤہ قیضلہ ساتوں آشماتوں ےک ر
ےک ق ییضےل ےک عی مواقق یھا ،اؤر ؤہ ی کہ جتن لوگ اں ےک ختگ کری ےک قائل
ہ ےی ؤہ قتل کر دی جا ئی ،اں یک عور ئی اؤر ی رج قتد کر لن جا ئی اؤر اں کا مال صیظ
کر لتا جای ،اؤر ی سب کجرھ مسلماتوں ےک سایھ اں یک ختاب ث اؤر عہد سکنی اؤرختدق
ڑ
ڑ
ےک ختیگ جاالث اؤر فتش ےک مدبتہ ےک ارطاف جم گھن ےس علظ قائدہ ایھای ےک
ہ
ستب یھا۔ سعد رضی اہلل عتہ یک ائک دؤرسی قصتلب اں یک دعا ےس آس کار ےہوئ ے
ڑ ی
کہاہللت عایل ایہیئاختاث ر کےھ اگر فتشاؤر مسلماتوںےکمائی لرائ ا ھیئاق ےہواؤر
ڑ
یہ
ہتومیے اںرجموںکو
اگر فتشےک سایھ مسلماتوں یکلرائ اب رنیانہاءکو ر نرحگنی ے
م
یرھ ےس ےہا کر دے خو ختدق ےک دں جےھ الخق ےہوی اؤر اشی می میی موث ؤا قع کر
دے۔ (اؤر اتسا ہےی ےہوا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سعد  :هو سعد بن معاذ ،سيد قبيلة األوس من األنصار ،من فضالء الصحابة -ريض اهلل عنه.-
• اخلندق  :أخدود أحاطه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع شمال املدينة ،ملا حارصها املرشكون ،اعم مخسة من اهلجرة؛ يلمنع العدو من اهلجوم
املباغت ىلع املدينة وأهلها.
َ
األ ْك َ
ح ِل  :عرق أسفل اإلبهام ،والغالب أنه يزنف منه ادلم ،ويموت اإلنسان.
•
• خيمة  :هو لك بيت يقام من أعواد الشجر ،أو يتخذ من الصوف ،أو القطن ،ويشد بأطناب ،مجعه :خيمات وخيام.
• يلعوده " :الالم" للتعليل ،والفعل منصوب بها ،وزيارة املريض تسىم :عيادة.
• من قريب  :ماكن قريب.
• يغذو  :أي :يسيل.

فوائد احلديث:

َّ
ُ
ُ
ُ
َ
اإلسالم ،وأنه ليس للصالة فقط ،وإنما تلىق فيه العلوم ،وتعقد فيه الرايات ،وتفىض فيه اخلصومات ،وتعقد فيه
 .1بيان دور
املسجد يف صدر ِ
ُ
املشاورات ،وحتكم فيه مجيع األمور.
ً
 .2جواز انلوم يف املسجد ،وبقاء املريض فيه ،وإن اكن جرحيا.

57

ً
مجيعا ،وهم بنو عبد األشهل ،وهل الكم
اإلسالم ،فقد أسلم بإسالمه قبيلته
 .3هذه الفضيلة لسعد بن معاذ -ريض اهلل عنه -ملواقفه الكريمة يف ِ
ومقام كريم يوم بدر ،حينما استشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة يف القتال ،وهل حكم فاصل يف بِّن قريظة ،وذلا جاء يف فضله أحاديث
كثْية- ،ريض اهلل عنه-.
اإلسالم ،وتزنيلهم منازهلم ،من الشفقة والعناية واتلكرمة.
 .4تقدير أهل الفضل ،والسابقة يف ِ

 .5حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعاملته ألمته ،حيث اكن يعود مرضاهم ،ويزور أصحاءهم ،ويتواضع حىت للعجوز والطفل الصغْي.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،تأيلف ممد بن صالح العثيمني ،املكتبة اإلسالمية
للنرش واتلوزيع ،مرص ،ط1427 ،1ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10893( :
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ْ
ْ َ ُ ُ َ َ
أع ُطوه ،فإن َخ ْ َ
ريكم أحسنكم قضاء

 .524احلديث:

اےسدےدؤاس لن کہ یہی لوگؤہ ہ ےی خو ا بنفضیک ادابتیگ می یہی ہےوں۔
**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال أىت انليب -
َ
َ َ َ َ ََْ
صىل اهلل عليه وسلم -ي َتقاض ُاه فأغلظ هل ،ف َه َّم به

 .524جدبث:

ہ کہ ائک آدمی اہلل ےک بنی ﷺ ےس ا بن
اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ش
آث ﷺ ےس خنی ےس مظالتہ کتا
فض کا مظالتہ کری ےک لن آئا اؤر اس ی ر

(اس گستاجی پ) ضحا ی کرام ی اس کو ج ڑ
ھکا ،رسول اہلل ﷺ ی (ضحا ی کرام ےس
ر
ڑ
آث ی
) فمائا :اےس رجھور دؤ ،اس لن کہ خق دار کو کہن کا خق جاصل ے
ہ یرھ ر
ج
فمائا ،اےس ابنی عرمکا جاتوردے دؤ تنی عرم کا جاتور اس کا یھا ضحای ی رعض کتا ئا
آث
رسول اہلل! اس جتسا تو ہےم یہی ئرای التتہ اس ےس یہی اؤر رئادہ عرم ؤاال ے
ہ ر
یفمائا:ؤہےیاےس دےدؤاس لن کہیہیلوگؤہہ ےیخوا بنفض یک ادابتیگمی

أصحابه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ
ْ ُ ُ ًّ
َ
وه ِسنا
«د ُعوه ،فإن ل ِ َصاحب احل َ ِّق َمقاال» ثم قال« :أعط
َ
ََْ
ْ
ِّ
جن ُد إال أمثل ِم ْن
ِمثل ِسن ِه» قالوا :يا رسول اهلل ،ال ِ
ْ
ْ
ِّ
ُ َ َ
أع ُطوه ،فإن َخ ْ َ
ْيكم أح َسنُكم قضاء».
ِسن ِه ،قال« :

یہی ےہوں۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن لرجل دين ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد استقرض من

ذلك الرجل ناقة صغْية ،فجاء إىل انليب -صىل اهلل
َ
عليه وسلم -يطلب منه قضاء ديْ ِنه وأغلظ عليه يف
طلبه ،فأراد أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أن يرضبوه بسبب غلظته للنيب -صىل اهلل عليه

وسلم -وسوء أدبه معه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم :-اتركوه يقول ما يشاء وال تتعرضوا هل
بيشء؛ فإن صاحب احلق هل حق يف مطابلة غريمه

بقضاء ادلين وحنوه ،لكن مع الزتام أدب املطابلة ،أما
َّ
َّ
السب والشتم واتلجريح ،فليس من أخالق
املسلمني .ثم َ
أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعض

بعْيا مساويا بلعْيه يف ِّ
ً
السن.
الصحابة أن يُعطيه
فقالوا :ال جند إال ً
بعْيا أكْب من بعْيه .فقال :أعطوه

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ڑ
،آث ﷺ ی اس آدمی ےسائک رجھوئا
بنی ﷺ ےک دہم ائک خص کا فض یھا ر
ڑ
آث ﷺ ےس ا بن فض کا
اؤب ث فض ےک طور رپ لتا یھا (ائک دں) ؤہ آدمی ر
ش
آث ﷺ فض یک ؤات رسی کا خنی ےس مظالتہ
مظالتہ کری ےک لن آئا اؤر اس ی ر
ئ
کتا۔ بنی ﷺ ےک ضحا ی ی اس کو اس یک گستا جی اؤر لح ک المی رپ رد ؤ کوث کری کا
ڑ
ارادہ کتا۔ رسول اہلل ﷺ ی (ضحا ی کرام ےس ) فمائا :اےس رجھور دؤ ،اؤر خو کہتا
ہادث ےک داپےمی کہن دؤ،اس لن کہخق دارکوخش رپ اسکا فضئاق
رجاہےتا ے
ہ ،راہ مستلہ گایل
ہ اےس اس یک ادابتیگ ےک مظالتہ ؤعیہ کا ترورا ترورا خق جاصل ے
ے
ہ۔یرھبنی ﷺ ی
گلوجاؤرائدا رسائکاتو ی ائک مسلماںےک اج الق ےکمتاق ے
تعص ضحا ی کو خکم دئا کہ اےس ابنی عرم کا جاتور دے دؤ .ضحای ی رعض کتا ہےم یہی
ث آث یفمائا :اےس رئادہ عرم ؤاال اؤب ڑ
ئای مگر اس ےس رئادہ عرم ؤاال اؤب ڑ
ث
ر
ر
ہےی دے دؤ اس لن کہ ا جےھ اتساں لوگوں ےک معام الث می اؤر اخرؤ تواث ےک
ی
اعتتار ےس ھی ؤہ ہ ےی خو ا بن فض اؤر خقوق یک ادابتیگ می یہی ےہو ں۔

ً
بعْيا أكْب من بعْيه؛ فإن أفضلكم يف معاملة
ً
قضاء للحقوق اليت
انلاس ،وأكرثكم ثوابًا أحسنكم
عليه دينًا أو غْيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض
ُُ
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

59

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

معاين املفردات:

• يتقاضاه  :يطلب منه قضاء دينه.
• فهم به أصحابه  :أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل لكن لم يفعلوا أدبا مع انليب _ صىل اهلل عليه وسلم_
• مقاال  :صولة الطلب وقوة احلجة ،لكن مع مرااعة األدب املرشوع.
• سنا  :مجال ذا سن
• أمثل  :أىلع.

فوائد احلديث:

ْ
 .1حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعظم حلمه وتواضعه وإن َصافه.
 .2من عليه دين ال ينبيغ هل جمافاة صاحب احلق.

 .3جواز توكيل احلارض يف ابلدل بغْي عذر.
ُ ُّ
 .4جواز اتلوكيل يف قضاء ادليون ،وال ي َعد ذلك من املماطلة.
ُ
 .5االقرتاض يف الْب والطااعت وكذا يف األمور املباحة ال ي َعاب.
 .6جواز االقرتاض للحاجة.

 .7جواز استقراض اإلبل ويلتحق بها مجيع احليوانات.

 .8احلث ىلع حسن املعاملة ،واللطف يف القول ولو اكن اإلنسان صاحب حق.
َّ
 .9جواز املطابلة َّ
بادلين إذا َحل أجله.

 .10يستحب ملن اكن عليه دين أن يعطي ادلائن زيادة ىلع حقه عند وفائه ،دون اشرتاط الزيادة؛ ألن اشرتاطها ربا.

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 .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهالِل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت.

الرقم املوحد)3628( :
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بنیﷺی(ائکدں) عسایک یمار می ئاخیفمادی۔عرمرضی اہلل عتہ ی کےل
أعتم انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -بالعشاء،
ڑ
اؤر کہن لےگ":ئارسول اہلل! یمار رپھایےک لن تشتفال بن۔ عور ئی
فخرج عمر ,فقال :الصالة  ,يا رسول اهلل ،رقد
اؤر ی رج سو جےک ہ ےی"۔ خرتایحرہرسول اہللﷺ ئ ے
اہ تشتفالی،اسجال می
النساء والصبيان ،فخرج ورأسه يقطر يقول:
ڑ
رہ
آثﷺفما ے
آثﷺےکرسمتارکےس ئرائ بترک راہ یھا اؤر ر
کہ ر
لوال أن أشق ىلع أمِت ألمرتهم بهذه الصالة هذه
م
یےھ" :اگر جےھ اب رنی امبےکدسواری می متتال ےہویکا ائدتشی ےہو ئا،تو می
الساعة
ڑ
خ
ڑ
ی
ک
م
ھ
ب
گ
ا ی مدبتا کہؤہ اس ھی یییمار رپھا کر ن"۔

 .525احلديث:

**

َ
َ ْ َّ
اَلل بْ ِن ع َّباس -ريض اهلل عنهما -قال:
عن عبد ِ
ّ
َّ
َّ
َ َ َ
«أ ْعتَ َم انلَ ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمِ -بال ِعشاء ،فخ َرج
ِ
َّ َ
الة يا رسول اهللَ ،رقَد ال ِن َس ُ
اء
ُع َمر فقال :الص
َ َ
َ َ
َُ
ِّ
ور ُ
خ َر َج َ
أس ُه يَ ُ
قطر يقول :لوال أن أش َّق
والصبيَان .ف
َ
ُ
َ
َ َ ُ
رت ُهم بهذه َّ
الصالة هذه
َىلع أ َّم ِيت -أو ىلع ا َّنلاس -ألم
الس َ
َّ
اعة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تأخر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بصالة العشاء،
حىت ذهب كثْي من الليل ،ورقد النساء والصبيان،
ممن ليس هلم طاقة وال احتمال ىلع طول االنتظار،

فجاء إيله عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -وقال:
الصالة ،فقد رقد النساء والصبيان .فخرج -صىل اهلل

عليه وسلم -من بيته إىل املسجد ورأسه يقطر ماء
من االغتسال وقال مبينًا أن األفضل يف العشاء
اتلأخْي ،لوال املشقة اليت تنال منتظري الصالة :لوال

أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بهذه الصالة يف هذه

الساعة املتأخرة.

**

 .525جدبث:

ہ کہ بنی ﷺ ی (ائک دں) عسا
عتد اہلل بن عتاس رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
یک یمار می ئاخی فما دی۔ اس رپ عرم رضی اہلل عتہ ی کےل اؤر کہن لےگ" :ئا رسول اہلل!
ڑ
یمار رپھای ےک لن تشتف ال بن۔ عور ئی اؤر ی رج سو جےک ہ ےی"۔ خرتایحرہ رسول
اہلل ﷺ ئ ے
آث ﷺ ےک رس متارک ےس ئرائ
اہ تشتف الی ،اس جال می کہ ر
م
ڑ
آث ﷺ ی
آث ﷺ فما ے
رہ یےھ" :اگر جےھ اب رنی امب -ئا ر
بترک راہ یھا اؤر ر
فمائا کہ لوگوں -ےک دسواری می متت ال ےہوی کا ائدتش ی ےہو ئا ،تو ایھی خکم دبتا کہ ؤہ
ڑ
اس گ ڑ
ھی می ی یمار رپھا کربن"۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنی ﷺ ی (ائک دں) عسا یک یمار می دپ کر دی ،یہاں ئک کہ راث کا یہب سارا
خضہ گرر گتا اؤر عور ئی ،ی رج اؤر ؤہ لوگ سو گن ،خو رئادہ دپ ئک انظار یہی کر سکن
ڑ
یےھ۔ اس رپ عرم بن خظاث رضی اہلل عتہ ی آکر کہا(" :ئا رسول اہلل!) یمار رپھای
ےک لن تشتف ال بن ،عور ئی اؤر ی رج سو گن ہ ےی"۔اس رپ بنی ﷺ ا بن گھ
عس
یک
آث ﷺ
ےس ل کر مسحد می تشتف الی ،اس جال می کہ ل یک ؤج ےس ر
ڑ
آث ﷺ ی ؤصاخب کری ےہوی فمائا کہ اگر یمار
ےک رس ےس ئرائ بترک راہ یھا۔ ر
ق
ہ۔
کا انظار کری ؤالوں یک م شفب کا ائدتش ی ےہو ،توعسا یک یمار می ئاخی ا ضل ے
م
آث ﷺ ی فمائا)" :اگر جےھ اب رنی امب ےک دسواری می متت ال ےہوی کا ائدتش ی
( ر
ڑ
خ
ےہو ئا ،تو می ایھی کم دبتا کہ ؤہ اشی ؤق ث دپ کر ےک ی یمار رپھا کربن"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
ُ
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

َ ْ
• أعتَ َم  :دخل يف العتمة ،وىه ظلمة الليل ،املراد أنه أخر صالة العشاء بعد ذهاب الشفق ،فصالها يف ظلمة الليل.
َ َ
ُ
• فخ َر َج ع َمر  :أي :من املسجد ،أو من ماكنه يف الصف
َ
• َرقد  :نام.
ُّ
• الصالة  :بالرفع ىلع تقدير :حرضت الصالة .وبانلصب ىلع تقدير :صل الصالة.
• ِّ
الصبْيَان  :صغار األوالد حىت يبلغوا.

• ورأسه يقطر : .أي من املاء.
َ
َ َ ْ
• ل ْوال أن أشق َىلع  :لوال :حرف امتناع لوجود ،أي :أنها تدل ىلع امتناع يشء لوجود يشء آخر ،فيف هذه احلديث تدل ىلع امتناع إلزام انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -أمته بتأخْي صالة العشاء إىل ثلث الليل اآلخر لوجود املشقة عليهم بذلك
ُ
• أَ َّم ِيت  :مجاعيت ،واملراد بهم :من آمن به واتبعه
ُ
• أش َّق  :أتعب وأثقل.
َ ُ
• أل َم ْرت ُهم  :أللزمتهم.
• هذه الساعة  :هذا الوقت ،وهو ثلث الليل اآلخر.

فوائد احلديث:
 .1األمر للوجوب ومل ذلك إذا لم يرصفه صارف؛ إلخباره صىل اهلل عليه وسلم أن يف املر مشقة ،واملستحب ال مشقة فيه ألنه باخليار.
 .2األفضل يف العشاء اتلأخْي ،ويمنع من ذلك املشقة.
َّ
 .3املشقة تسبب اليرس والسهولة يف هذه الرشيعة السمحة
َّ
 .4أنه قد يكون ارتكاب العمل املفضول أوىل من الفاضل ،إذا اقرتن به أحوال ومالبسات.
ً
كبْيا إذا تأخر.
 .5جواز اسستداعء اإلمام إىل الصالة ،وإن اكن
 .6كمال شفقة انليب صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته.
َّ
 .7رصاحة عمر ريض اهلل عنه مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ملاكنته عنده وثلقته حبسن خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم.
 .8ديلل ىلع تنبيه األكابر الحتمال غفلة أو حتصيل فائدة.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق 1381 ،ـهتيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات 1426 ،ـهعمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس،
دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت 1423 ،ه.
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َّ َ َ
َ
ُّ ُ ْ َ
اط يف سبِيل اهلل
أفضل الصدقات ظِل فسط ٍ
َ َ ُ َ
َ َُ َ ْ
َ
ومنِيحة خادِم يف سبِيل اهلل ،أو ط ُروقة فح ٍل يف
َ
سبِيل اهلل

 .526احلديث:

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُّ
َّ َ َ
الصدقات ِظل
صىل اهلل عليه وسلم« :-أفضل
ُ
َ َ ُ َ
َ
يحة خا ِدم يف س ِبيل اهلل ،أو
ف ْس َطاط يف َس ِبيل اهلل وم ِن
َُ َ ْ
َط ُروقة فحل يف َس ِبيل اهلل».

م
یہ ب
ح
ےکرا سن می کسیجادم کا
ی ن صدقہ اہللیکراہ ی سایدار مہ لگائا ،ئا اہلل ڑ
ئ
ہ
عطتہ دبتا ،ئا اہللےکرا سن می خواں اؤ تنیدبتا ے
**

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا'' :
اتو اماہم رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
یہیبن صدقہ اہلل یک راہ می سای دار ڑح مہ لگائا ،ئا اہلل ےک را سن می کسی جادم کاعطتہ
ئ
ہ۔‘‘
دبتا ،ئا اہلل ےک را سن می خواں اؤ تنی دبتا ے

**

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن أفضل ما يتصدق به املرء هذه
ُّ ُ
َ
األشياء اثلالثةِ ،ظل ف ْس َطاط أو عطية خادما أو ناقة
استحقت طرق الفحل ،وسواء اكنت الصدقة ىلع
املجاهدين يف سبيل اهلل تعاىل أو غْيهم من
املحتاجني ،فإن ذلك من سبيل اهلل تعاىل .ولعل

أفضلية هذه األشياء حلاجة انلاس إيلها يف ذلك
ِّ
الزمان ،فأراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يُ َرغبهم
فيها ،أما اآلن فحاجة انلاس إيلها قد تكون

معدومة أو أنها موجودة يف بعض انلوايح ىلع وجه

القلة ،واحلكم للغالب .وهذا احلديث يشبه حديث

اعئشة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم" :يا اعئشة ،بَيت ال تمر فيه ِجياع أهله"
رواه مسلم .قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل" :وهو ممول
عند أهل العلم ىلع من اكن من طعامه اتلمر كأهل

املدينة يف وقته _ صىل اهلل عليه وسلم _ وأشباههم

 .526جدبث:

**

اجمایل معنی:

ہ کہ اتساں کا یہیبن صدقہ ی ئی خریبن ہ ےی :حےم کا سای مہتا
جدب ث کا مفہوم ی ے
ڑ
کرئا ،ئا جادم کا عطتہ دبتا ،ئا خواں اؤبنی کا صدقہ کرئا ،خواہ ی صدقہ اہلل ےک را سن می
ی
محاہےدبن رپ ےہو ،ئا اں ےک ع الؤہ دبگر مختاج لوگوں رپ ےہو۔ اس لن کہ ی ھی اہلل کا راستہ
ہ کہ اس رمای می لوگوں کو اں یک
ہ۔ مدکورہ خریؤں یک اقضلیب سائد اس لن ے
ے
ی
س
ضؤرث ھی ،خش یک ؤج ےس بنی صیلاہلل علتہ ؤ لم ی ایھی اں خریؤں یک پعیب

ی
ہ تو ؤہ ھی کجرھ
ہ ،ئ ا ے
دی۔ التتہ اث لوگوں کو اں یک ضؤرث ی ےہوی ےک پاپ ے
خ
ہ۔ی جدب ث عاتش
ہ۔ خب کہ کم اکی ےک ئا تع ےہو ئا ے
ئا خن می اؤر یہب کم ے
ہ ،خش می ؤہ کہنی ہ ےی کہ اہلل ےک رسول
رضی اہلل عہا یک اس جدب ث ےک مسای ے
ک
صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا :اے عاتش! ؤہ گھ خش می ھخوربن ی ےہوں اس گھ ےک
مس
ہ۔ شح ابن ئار رجمہ اہلل
لوگ یھوےک ہ ےی۔‘‘ اس جدب ث کو لم ی رؤاب ث کتا ے
ک
م
ہ خن کا کھائا ھخور ےہوا
عتہ ی فمائا’’ :علماء ےک اہں ی جدب ث ا تےس لوگوں رپ جمول ے
ج
آث صیل اہلل علتہ ؤسلمےکدؤرمی اہےلمدبتہاؤر اںجتےسلوگ خن یکعدا
کر ئایھا ،تےس ر
ک ی
ھخور ھی۔‘‘

ممن يقتاتون اتلمر".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فسطاط  :بيت من الشعر يستظل به الغازي.
• منيحة  :هبة أو إاعرة.
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• طروقة فحل  :أي منح الغازي ناقة بلغت سنا يطرقها به الفحل ،ليستعني بها يف اجلهاد.
• الفحل  :اجلمل القوي.

فوائد احلديث:

 .1الرتغيب فيما يُ ِعني الغازي ىلع القتال يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل.
 .2أفضل الصدقات ما اكن يف اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن نفعه ُمتعد.

 .3وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيوش املسلمني للقتال يف سبيل اهلل؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـهمرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان ممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،دار
الفكر ،بْيوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :ممد بن سعد الشويعر.
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می گدھی رپ سوار ہےو کرآئا اؤر اںدتوں میفبث التلوعب یھا۔رسول اہللﷺ
ڑ
ی
آثﷺےک سا من کوئدتوار یہی ھی۔ می
من یی می یمار رپھا ے
رہ یےھ اؤر ر

ََ
ان ،وأنا يومئذ قد
أقبلت راكبا ىلع ِْحار أت ٍ
َ َ ُ
ْ َ
ناه ْزت االحتِالم ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه
ي
ً
جدار
وسلم -يصِل بانلاس ب ِ ِمىن إَل غري ِ

 .527احلديث:

َ
عن عبد اهلل بن ع َّباس -ريض اهلل عنهما -قال:
ََ
َ َ ُ
أقبلْ ُ
ت راكبا ىلع ِمحار أتان ،وأنا يومئذ قد ناه ْزت
ِّ
ْ
االحت َ
الم ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل
ِ
ُ
مررت بني يدي بعض
بانلاس بِ ِم ًىن إىل غْي ِجدار،
ّ
ُ ََ َ َ َ
ُ
ودخلت يف
فأرسلت األتان ت ْرت ُع،
الصف ،فزنلت،
ّ
ُْ
ك ْر ذلك َّ
يلع أحد.
الصف ،فلم ين ِ

صفےک ائک خےصےکآےگےسگررا اؤر یرھ ب رج اپآئا۔ میی گدھی
ڑ
خرریےک لن رجھوردی اؤرخودصف می سامل ےہو گتا۔ کسیی مجھ رپاعیاض
یہی کتا۔

**

عتد اہلل بن عتاس رضی اہلل عہما بتاں کری ہ ےی کہ ’’ می گدھی رپ سوار ےہو کرآئا اؤر اں
ڑ
آث
دتوں می فب ث التلوعب یھا۔ رسول اہلل ﷺ من یی می یمار رپھا ے
رہ یےھ اؤر ر
ی
ﷺ ےک سا من کوئ دتوار یہی ھی۔می صف ےک ائک خےص ےک آےگ ےس گررا
ڑ
اؤر یرھ ب رج اپ آئا۔ می ی گدھی خرری ےک لن رجھوردی اؤر خود صف می سامل
ےہو گتا۔ کسی ی مجھ رپ اعیاض یہی کتا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخْب عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه ملا
اكن مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ِمىن يف حجة
الوداع ،أقبل راكبا ً ىلع أَتَان -محار أنىثّ -
فمر ىلع

بعض الصف ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصىل
ََ
بأصحابه ليس بني يديه ِجدار ،فزنل عن األتان
وتركها ترىع ،ودخل هو يف الصف .وأخْب -رىض اهلل

عنه -أنه يف ذلك الوقت قد قارب ابللوغ ،يعىن يف
ً
السن اليت ينكر عليه فيها لو اكن قد أىت ُمنكرا يفسد

ىلع املصلني صالتهم ،ومع هذا فلم ينكر عليه أحد،

ال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وال أحد من

أصحابه.

 .527جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہخبؤہجحہ الوداع ےک مو قع رپمن ییمی
عتد اہلل بنعتاس رضی اہلل عہماکابتاں ے
بنی ﷺ ےک سایھ یےھ تو ؤہ ائک گدھی رپ سوار ےہو کر آی اؤر صف ےک ائک خےص
ڑ
رہ یےھ اؤر
ےک آےگ ےس گررے۔ بنی ﷺ اس ؤق ث ا بن ضحای کو یمار رپھا ے
ی
آث ﷺ ےک سا من کوئ دتوار یہی ھی۔ ابن عتاس رضی اہلل عتہ گدھی ےس ب رج
ر
ڑ
ج
اپے اؤر اےس خرری ےک لن ر ھور دئا اؤر خود صف می آ گن۔ ابن عتاس رضی
اہلل عہمابتایہ ےی کہؤہاسؤق ث فب ثالتلوعب یےھتعنیؤہاتسی عرممی یےھ کہ
اگر ؤہ کوئ اتسی ئاث ےک رمبکب ہےوی ےہوی خش ےس یمارتوں یک یمار خراث ےہو
ی
جائ تو اں رپ اعیاض کتا جا ئا۔ لتک اس ےک ئاؤخود کسی ی ھی اعیاض ی کتا ،ی تو
بنی ﷺ ی اؤر ی ہےی ضحای می ےس کسی ی‘‘۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
أقبلت  :أي من ماكن رحله إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
•
ََ
• األتان  :أنىث احلمْي ،وىه نعت للحمار.
َ َ ُ
• ناه ْزت  :قاربت.
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ْ
االحت َ
الم  :أي سن االحتالم ،وهو اخلامسة عرش تقريبا واملراد بهذه اجلملة بيان أنه أهل لإلنكار لو أخطأ.
•
ِ
• ِمىن  :اسم ماكن من مشاعر احلج.
ُ ْ
ْ
• إىل غْي ِجدار  :إىل غْي ُسرتة ،وقيل إىل سرتة غْي ِجدار.
ّ
ّ
• بني يدي بعض الصف  :أمامه قريبا منه ،واملراد به الصف األول.
َ َ
• ت ْرت ُع  :ترىع وتأكل ما شاءت.
ّ
ُْ
ك ْر ذلك  :أي مروري بني يدي بعض الصف ،وإرساِل األتان.
• فلم ين ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز املرور باحلمار بني يدي صفوف املصلني ،ألن سرتة اإلمام سرتة للمأمومني.
ِّ
 .2أن عبد اهلل بن َّ
عباس حني تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-اكن قد بلغ أو قارب ابللوغ ،ألن هذه القضية وقعت يف حجة الوداع قبل
ً
وفاته -صىل اهلل عليه وسلم -بنحو ثمانني يوما.

 .3أن إقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من سنته ،ألنه ال يقر أحدا ىلع باطل ،فعدم اإلنكار ىلع ابن َّ
عباس يدل ىلع أمرين ،صحة الصالة،
وعدم إتيانه بما ينكر عليه.
ُْ
ُ ْ
ََْ َ
 .4استدل باحلديث ىلع أن سرتة اإلمام يه سرتة للمأموم ،وقد عنون هل اإلمام ابلخاري بقوهل " :باب سرتة اإلمام سرتة من خلفه".
َّ
ٌْ
 .5أن من قارب ابللوغ فهو أهل لإلنكار إذا فعل ما يستحق اإلنكار عليه ،وإن اكن غْي ُملكف.
 .6جواز ُّ
الركوب يف اذلهاب إىل املسجد.
ْ
 .7جواز إرسال ابلهيمة لرتىع حول املصلني مع أم ِن رضرها ،وإخالهلا بالصالة.
ََ
 .8إطالق لفظ احلِمار ىلع األتان.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس،
دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.
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ي
ْ َْ ُ
َثت عليكم يف الس َواك
أك

 .528احلديث:

ہ“۔
”میی مسواکےک سلسےل می یملوگوںےس ئاراہ کہا ے

**

اتش رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا” :می ی
ہ“ ۔
مسواک ےک سلسےل می یم لوگوں ےس ئاراہ کہا ے

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َْْ ُ
ت عليكم يف ِّ
الس َواك».
اهلل عليه وسلم« :-أكرث
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكرث

ىلع أمته يف شأن استعمال السواك واملواظبة عليه يف
ً
ً
مجيع األحوال ،استحبابا ال إجيابا؛ وذلك ملا فيه من
املنافع والفضائل العظيمة ،ومن أجلها وأعظمها أنه
َم ْر َضاة َّ
للرب -سبحانه وتعاىل.-

 .528جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ بنی کریم ﷺ ی اب رنی امب ےک سا من مسواک ےک
جدب ث کا مفہوم ی ے
است عمال اؤر ےہ جال می اس یک ئرابتدی ےک ئارے می یہب کجرھ بتائا یھا ،ئابن طور کہ

ی ت علنماث ؤخوئ یہی اشختائ ہ ےی۔ اس لن کہ اس می یہب قائدے ہ ےی اؤر اس
ع ج
ہ کہ ی اہلل شحای
ےک یہب قضا ئل ہ ےی۔ اں می سب ےس طنم ؤ لتل قصتلب ی ے
ہ۔
ؤت عایل یک رصامتدی کا درت عہ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع االلزتام بالتسوك يف مجيع األحوال الوارد فيها ندبه.
 .2شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
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67

کتارسول اہللﷺ ےہ مہتن ئی دںےکرؤرےرکھا کری یےھ؟ ایہوںی
خواثدئا کہ’اہں‘۔

أكان رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصوم
من لك شهر ثالثة أيام؟ قالت :نعم

 .529احلديث:

**

َ
ْ
عن معاذة العدوية :أنها سألت اعئشة -ريض اهلل
ُ
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَ ُص ُ
وم
عنها :-أكان
ِ
ُ ِّ َ ْ َ َ
َ
ُ
فقلت :م ْن ِّ
أي
قالت :نعم.
ِم ْن لك شهر ثالثة أيَّام؟
ِ
َّ ْ َ َ
َ َْ َ ُ
ك ْن ُيبَاِل م ْن ِّ
أي
الشه ِر اكن يَ ُصوم؟ قالت :لم ي
ِ ِ
َّ
الش ْهر يَ ُص ُ
وم.
ِ

معادہ عدؤی کہنی ہ ےی کہ ایہوں ی عاتش رضی اہلل عہا ےس تروجرھا :کتا رسول اہلل ﷺ
ےہمہتن ئیدں ےکرؤرے رکھاکری یےھ؟ ایہوں یخواثدئا ’اہں‘ ۔می ی

آث ﷺ مہتن ےک کش خےص می رؤرے رکھا کری یےھ؟ ایہوں
درئاق ث کتا کہ ر
آث ﷺ اس یک قکریہی کتا کری یےھ کہ مہتن یک کن ئاریخوں می
ی خواث دئا کہ ر
رؤرے رکھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن معاذة العدوية أنها سألت اعئشة :أكان رسول اهلل
–صىل اهلل عليه وسلم -يصوم من لك شهر ثالثة

أيام؟ قالت :نعم ،أي :وهذا أقل ما اكن يقترص عليه،

"فقلت :من أي أيام الشهر" ،احرتاز من أيام األسبوع،
فأجابتها أنه اكن يصوم هذه اثلالثة من أوهلا أو

أوسطها وآخرها متصلة أو منفصلة ،قالت اعئشة :لم
يكن يهتم للتعيني من أي أيام الشهر يصوم دون

ختصيص؛ ألن اثلواب حاصل بأي ثالث اكنت ،فاكن

يصومها حبسب ما يقتِض رأيه –صىل اهلل عليه

وسلم ،-فاكن يعرض هل ما يشغله عن مرااعة ذلك ،أو

اكن يفعل ذلك بليان اجلواز ،ولك ذلك يف حقه أفضل.

 .529جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

معادہ عدؤی بتاں کرئ ہ ےی کہ ایہوں ی عاتش رضی اہلل عہا ےس تروجرھا کہ کتا رسول اہلل
ﷺ ےہ مہتن ئی دں ےک رؤرے رکھا کری یےھ؟ ایہوں ی خواث دئا کہ ’اہں‘۔
ت ک ک
آث ﷺ ئی دںرؤرہ ر کھن یےھ۔"می یتروجرھا کہؤہمہتن ےک کش
عنی م ار م ر
ہ۔ "کاں
خےص می رؤرہ رکھا کری یےھ‘‘۔اس می ہفن ےک دتوں ےس اخیار ے
ت
آث ﷺ مہتن ےک ابتدائ خےص می رؤرہ رکھا کری یےھ ئا یرھ اس
تصوم" عنی کتا ر

دری رکھا رکھا کری یےھ ئا یرھ الگ الگ؟۔
ےک درمتائ ئا آخری خےص می اؤر ری ر
آث ﷺ مہتن ےک دتوں کو معی کری یک قکر
عاتش رضی اہلل عہا ی خواث دئا کہ ر
ی
یہی کتا کری یےھ ئلکہ ئ ال خصیص رؤرے رکھا کری یےھ کیو ئکہ تواث ےہ صورث
ی
ت
آث ﷺ اب رنی رمضی ےس رؤرے رکھا
ہ رج ے
می ملتا ے
اہ کوئ ھی دں ےہو۔ عنی ر
م
ت
آث ﷺ اس
آث ﷺ یک شعولیب ا سی ےہوئ خش یک ؤج ےس ر
کری یےھ کیو ئکہ ر
آث ﷺ اتسا بتاں خوار ےک لن کری
ئاث یک رعاب ث یہی کرسکن یےھ ئا یرھ ر
ل
ج ی ک
آث ےک لن ؤہ اقضل ہےی ہ ےی۔دبکھن :ا فنح
یےھ۔ یرہطور تےس ھی ر ھی ر
( ،)227/4رمقاہ المفا بح ( ،)1416/4دلتل الفالحی ()71/7۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• يباِل  :يهتم.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر دون ختصيص.
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 .2حصول اثلواب بصيام أي ثالث.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بْيوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض،
الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بْيوت .كنوز رياض الصاحلني؛
فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري،
حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بْيوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-
بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10111( :
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ُ َ
صيد لم يصد ألجله وال أَعن
أكل املحرم من
ٍ

ش
مجم خص کاا تےس س کارےک گوسب کو کھائا خو اسےک لنس کاری کتا گتا ےہو اؤری
ہےی اسیاسےکس کار می کوئ مددیک ےہو۔

ىلع صيده

 .530احلديث:

**

َ ََ
عن أيب قتَادة األنصاري -ريض اهلل عنه« -أن رسول
ًّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خرج حاجا ،فخرجوا
َ ََ
معه ،فرصف طائفة منهم -فيهم أبو قتَادة -وقال:
ْ
ساحل ابلحر حىت نَلتَ ِ َ
ِق .فأخذوا ساحل
خذوا
ِ
ََ ََ
ابلحر ،فلما انرصفوا أحرموا لكهم ،إال أبا قتادة فلم
ُ
ُُ ْ
مح َر َوحش ،فحمل
حيرم ،فبينما هم يسْيون إذ رأوا
ْ
َ َ ْ ََ ًَ
َ ََ
أبو قتَادة ىلع احل ُ ُم ِر ،ف َعق َر منها أتانا ،فزننلا فأكلنا من
حلمها ،ثم قلنا :أنأكل حلم صيد ،وحنن مرمون؟

ہ کہ رسول اہلل ﷺ جح ےک ارادے
اتو قتادہ اتضاری رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
عل ن ہ ی
آث ﷺ
آث ﷺ ےک سایھ یےھ۔ ر
ےس ی کےل۔ ضحای کرام رصواں اہلل م ھی ر
ی
ی ضحای یک ائک جماعب کو خش می اتوقتادہ رضی اہلل عتہ ھی یےھ ی ہےداب ث دے کر
ڑ
یھ
ؤاترش نح دئا کہ یم لوگ ساجل شمتدر ےک راستہ ب رکر کر رجلو یہاں ئک کہ ہےم ےسآملو۔
خرتایحرہ ایہوں ی ساجل شمتدر کا راستہ اجتتار کتا۔ خب ؤاترش ےہوی تو سوای اتوقتادہ
رہ یےھ تو ایہی کجرھ
رضی اہلل عتہ ےک سب ی اخرام ئائدھ لتا۔ ؤہ خب جےل آ ے
بتل گا ئی دکھائ دبن۔ اتوقتادہ ی بتل گاتوں رپ جملہ کر ےک ائک مادہ کا س کار کر لتا۔
ڑ
ہےم ی (ائک جگہ) رپاؤ کتا اؤر اس کا گوسب کھائا۔ یرھ ےہمی ختال آئا کہ کتا ہےم جال ث
اخرام می ےہوی ےک ئاؤخود س کار کا گوسب کھا سکن ہ ےی؟ خرتایحرہ خو کجرھ گوسب یحرا ؤہ ہےم
یہ
آث ﷺ ےس اس
ی سایھ ےل لتا اؤر خب رسول اہلل ﷺ یک جدمب می ن رج تو ر

فحملنا ما بِق من حلمها فأدركنا رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم ،-فسأنلاه عن ذلك؟ فقال :منكم أحد
أمره أن حيمل عليها ،أو أشار إيلها؟ قالوا :ال ،قال:

آث ﷺی تروجرھا کتا یم می ےس کسی ی اتوقتادہ
ےک ئارے می درئاق ث کتا۔ ر
رضی اہلل عتہ کو اس رپ جملہ آؤر ےہوی ےک لن کہا یھا؟ ئا کسی ی اس س کار یک رطف

فلكوا ما بِق من حلمها» ،ويف رواية« :قال :هل معكم
ْ
منه يشء؟ فقلت :نعم ،فناوتله ال َع ُض َد  ،فأكل منها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعم احل ُ َديْ ِبيَة،
يريد ُ
الع ْمرة .وقبل أن يصل إىل مرم املدينة ،القريب
ً
َّ
منها ،وهو "ذو احلليفة" بلغه أن َع ُد ُّوا أىت من قِبَل
ساحل ابلحر يريده ،فأمر طائفة من أصحابه -فيهم
أبو قتادة -أن يأخذوا ذات ايلمني ،ىلع طريق
ُّ
الساحل ،يلصدوه ،فساروا حنوه .فلما انرصفوا ملقابلة

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ميعاده ،أحرموا إال
أبا قتادة فلم حيرم ،ويف أثناء سْيهم ،أبرصوا ُ ُ
محر
ْ
َوحش ،وتمنوا بأنفسهم لو أبرصها أبو قتادة ألنه
ْ
َ ً
حالل ،فلما رآها محل عليها فعقر منها أتانا ،فأكلوا

 .530جدبث:

**

آث ﷺ ی فمائا کہ یرھ یحرا ےہوا گوسب
اسارہ کتا یھا؟ سب ی کہا یہی۔ اس رپ ر
ی
آث ﷺ ی فمائا :کتا یمہارے ئراس اس
ھی کھا لو۔ ائک اؤر رؤاب ث می ے
ہ کہ ر
آث
(س کار ےک گوسب) می ےس کجرھ ے
ہ؟ می ی کہا :جی اہں۔ ی کہہ کر می ی ر
آث ﷺ ی اس می ےسبتاؤل فمائا۔
ﷺ کو سای کا گوسب دئا تو ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ص
لح جدئتتہ ےک سال بنی ﷺ عرمہ ےک ارادے ےس ی کےل۔ اہےل مدبتہ کا میفاث تعنی
یہن
آث ﷺ ئک ی
دؤالحلیفہ،خومدبتہےک فب ثہےی ؤا قع ے
ہ ،ئک خن ےس یہےلہےی ر
یرہن
ش
ہ۔
خی رجی کہ ساجل شمتدر یک رطف ےس د من اں رپ جملہ آؤر ےہوی کا ارادہ رکھتا ے
آث ﷺی ا بنضحای ےک ائک گرؤہ کوخش می اتوقتادہ رضی اہلل عتہ
اس لن ر
ی
ھی یےھ خکم دئا کہ ؤہ ساجل شمتدر ےک سایھ سایھ دا ےہنی رطف ؤاال راستہ ےل لی ئا کہ
دشمن کو رؤک سکی۔ خرتایحرہ ؤہ اس رطف جےل گن۔ خب مفرہ ؤق ث رپ بنی ﷺ
یک جدمب می جاض ےہوی ےک لن ؤہ ؤاترش ےہوی تو سوای اتوقتادہ رضی اہلل عتہ
ےک سب ی اخرام ئائدھ لتا۔ دؤراں سف ایھی کجرھ بتل گا ئی ترط آ ئی اؤر دل ہےی
دل می ایھوں ی رجااہ کہ کاس اتوقتادہ اےس دبکھ لی کیوں کہ ؤہ جال ث اخرام می
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ٌّ
جواز أكلهم منها
من حلمها .ثم وقع عندهم شك يف
ِ

وهم مرمون ،فحملوا ما بِق من حلمها حىت حلقوا

بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسألوه عن ذلك

فاستفرس منهم :هل أمره أحد منهم ،أو أاعنه بداللة،
َ َْ
أو إشارة؟ قالوا :لم حيصل يشء من ذلك .ف َطمأن
قلوبهم بأنها حالل ،إذ أمرهم بأكل ما بِق منها،
وأكل هو -صىل اهلل عليه وسلم -منها تطييبًا

لقلوبهم.

یہی ہ ےی۔ اتو قتادہ رضی اہلل عتہ ی خب بتل گاتوں کو دبکھا تو اں رپ جملہ آؤر ےہوی
اؤر ائک مادہ بتل گای کو س کار کر لتا اؤر سب ی اس کا گوسب کھائا۔ یرھ ایہی کجرھ
ہ ئا یہی؟ خرتایحرہ
سک الخق ےہوا کہ کتا جال ث اخرام می اں ےک لن اےس کھائا جاپ ے

ایھوں ی اس ےک ئاق مائدہ گوسب کو ا بن ےہرماہ لتا یہاں ئک کہ بنی ﷺ ےک
یہ
آث ﷺ ی
آث ﷺ ےس اس ےک ئارے می درئاق ث کتا۔ ر
ئراس آں ن رج اؤر ر
اں ےس تروجرھا کہ کتا اں می ےس کسی ی اتو قتادہ کو س کار کری کو کہا یھا؟ ئا یرھ ایھی
ی
ی
بتا کر ئا اسارہ کر ےکاں یک مدد یک ھی؟ ایھوں ی خواث دئا کہ اتسی کوئ ھی ئاث یہی
ہ ئ اب ن
آث ﷺ ی ایھی اظمتتاں دالئا کہ ی اں ےک لن ج الل ے
ےہوئ۔ اس رپ ر
ی
آث ﷺ ی اس ےک ئاق مائدہ گوسب کو ھی کھای کا خکم دئا اؤر اں یک
طور کہ ر
ی
آث ﷺ ی خود ھی اس کا گوسببتاؤل فمائا۔
طیب جارط ےک لن ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > الفدية وجزاء الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ
ً
ُ
ًّ
القصد ،واملعتمر قاصد بيت اهلل
حاجا  :اكن ذلك اخلروج يف عمرة احل ُ َدي ْ ِبيَة ،فأطلق ىلع العمرة اسم احلج ،وهو جائز ،فإن احلج  -لغة
• خرج
بمكة ألداء أعمال خمصوصة ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-دخلت العمرة يف احلج) رواه مسلم.
• فخرجوا  :أي أصحابه.
• خذوا  :اسلكوا.

• فلما انرصفوا  :أي الطائفة إما من عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أو من املاكن اذلي انتهوا ايله يف الساحل.

• أحرموا  :اإلحرام هو نية ادلخول يف النسك.
ُُ ْ
محر َوحش  :نوع من الصيد ىلع صفة احلمار األهيل ،ومفردها محار.ونسبت إىل الوحش ،تلوحشها ،وعدم استئناسها.
•
ً
• فحمل أبو قتادة ىلع احلمر  :أقبل عليها قاصدا قتلها.
• فعقر  :قتل.
َ ً
• أتانا  :يه األنىث من احلمر.
• قالوا  :قال بعضهم بلعض.

• عن ذلك  :عن أكلنا من حلم الصيد.
ُُ ْ
محر َوحش.
• عليها  :ىلع
ْ
• ال َع ُضد  :ما بني ركبة احليوان وكتفه.

فوائد احلديث:
 .1قبوهل -صىل اهلل عليه وسلم -اهلدية ،تطييبا لقلوب أصحابها.
 .2حتريم صيد احلالل ىلع املحرم ،إذا اكن قد ص َ
يد من أجله.
ِ
 .3أن العمرة حج وتسىم احلج األصغر.
 .4مرشوعية اتلحرز من العدو وأخذ احلذر وأن ذلك ال ينايف اتلولك.
ُّ ُ
َ ْ
الوحش ،وأنها من الصيد.
ِ .5حل محر
 .6حل الصيد بقتله يف أي موضع يف بدنه.
 .7مرشوعية اتلورع عما يشك يف أنه حالل.
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 .8كمال ورع الصحابة واحتياطهم حيث لم يأكلوا من اللحم حني شكوا ولم يرموه.

 .9حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته ىلع أمته.
ً
 .10جواز االجتهاد يف زمنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ملن اكن بعيدا عنه.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة ،العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام ،للعثيمني،
طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل  .1426صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق
ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بْيوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .حياة احليوان الكْبى ،لكمال ادلين ممد
ادلمْيي ،دار الكتب العلمية ،بْيوت ،بلنان   1424 -ـه 2003 -م ،الطبعة :اثلانية ،حتقيق :أمحد حسن بسج .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية – الكويت-الطبعة( :من  1427- 1404ه).

الرقم املوحد)3099( :
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آث ےہمیرسول اہللﷺیک بمارییکجالث یہی بتا ئییگ؟ایھوںی
کتا ر
ڑ
آثﷺی
آثﷺکارمضپھگتا۔ تو ر
فمائا:اہںضؤر! سن لو۔ ر
ڑ
درئاقثفمائا کہ کتا لوگوںی یمار رپھیل؟ ہےمیرعضیک:جی یہی ئارسول
رہ ہ ےی۔
آثکا انظار کر ے
اہلل !لوگ ر

أال َتدثيِّن عن مرض رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم-؟ قالت :بىل ،ثقل انلِب -صىل اهلل
عليه وسلم -فقال :أصىل انلاس؟ قلنا :ال ،هم
ينتظرونك

 .531احلديث:

عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ،قال :دخلت ىلع
اعئشة فقلت :أال حتدثيِّن عن مرض رسول اهلل -
ََُ
صىل اهلل عليه وسلم-؟ قالت :بىل ،ثقل انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -فقال« :أصىل انلاس؟» قلنا :ال ،هم
ْ ْ َ
ب » .قالت:
ينتظرونك ،قال« :ضعوا ِل ماء يف ال ِمخض ِ
ففعلنا ،فاغتسل ،فذهب ِيلَنُ َ
وء فأغيم عليه ،ثم أفاق،

فقال -صىل اهلل عليه وسلم« :-أصىل انلاس؟» قلنا:
ال ،هم ينتظرونك يا رسول اهلل ،قال« :ضعوا ِل ماء يف
ْ ْ َ
ب » قالت :فقعد فاغتسل ،ثم ذهب يلنوء
ال ِمخض ِ
فأغيم عليه ،ثم أفاق ،فقال« :أصىل انلاس؟» قلنا :ال،

هم ينتظرونك يا رسول اهلل ،فقال« :ضعوا ِل ماء يف
ْ ْ
خ َضب » ،فقعد ،فاغتسل ،ثم ذهب ِيلَنُ َ
وء فأغيم
ال ِم
ِ
عليه ،ثم أفاق فقال« :أصىل انلاس؟» فقلنا :ال ،هم
ُ ٌ
ينتظرونك يا رسول اهلل ،وانلاس ُعكوف يف املسجد،
ينتظرون انليب عليه السالم لصالة العشاء اآلخرة،

فأرسل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أيب بكر بأن
يصيل بانلاس ،فأتاه الرسول فقال :إن رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -يأمرك أن تصيل بانلاس ،فقال أبو

بكر  -واكن رجال رقيقا  :-يا عمر صل بانلاس ،فقال
هل عمر :أنت أحق بذلك ،فصىل أبو بكر تلك األيام،

ثم إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وجد من نفسه
َّ ً
ِخفة  ،فخرج بني رجلني أحدهما العباس لصالة
الظهر وأبو بكر يصيل بانلاس ،فلما رآه أبو بكر
ََ َ
ذهب يلتأخر ،فأ ْو َمأ إيله انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -بأن ال يتأخر ،قال :أجلساِّن إىل جنبه،
فأجلساه إىل جنب أيب بكر ،قال :فجعل أبو بكر

يصيل وهو يأتم بصالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

وانلاس بصالة أيب بكر ،وانليب -صىل اهلل عليه

وسلم -قاعد ،قال عبيد اهلل :فدخلت ىلع عبد اهلل

**

 .531جدبث:

ہ ،ایھوں ی کہا کہ می عاتش رضی اہلل
عتتداہلل بن عتداہلل بن عتتہ ےس رؤاب ث ے
آث ےہمی رسول اہلل ﷺ یک بماری یک
عہا یک جدمب می جاض ےہوا اؤر کہا :کتا ر
ڑ
ی
آث ﷺکا رمض پھ
جال ثیہیبتا ئی یگ؟ ا ھوںی فمائا:اہںضؤر! سنلو۔ ر
ڑ
آث ﷺ ی درئاق ث فمائا کہکتا لوگوں ی یمار رپھ یل؟ ہےم ی رعض کتا:
گتا ،تو ر
آث ﷺ ی
آث کا انظار کر ے
رہ ہ ےی۔ ر
جی یہی ئا رسول اہلل ! لوگ ر
فمائا’’:میے لن ائک لگ می ئرائ رکھ دؤ‘‘۔ عاتش رضی اہلل عہا ی کہا کہ ہےم
ڑ
ڑ عس
آث ا یھن لےگ ،لتک ی
آث ﷺ ی ئتنھ کر ل کتا۔ یرھ ر
ی ئرائ رکھ دئا اؤر ر
ڑ
آث ی تروجرھا’’:کتا لوگوں ی یمار رپھ یل
ےہوس ہےو گن۔ خب ےہوس آئا ،تو یرھ ر
ے ہ
رہ ہ ےی۔
آث کا انظار کر ے
ہ‘‘۔ ےم ی رعض کتا :یہی ،ئا رسول اہلل! لوگ ر
ث ﷺ ی (یرھ) فمائا’’:لگ می میے لن ئرائ رکھ دؤ‘‘۔ عاتش رضی اہلل
آ ر
ڑ
ہ
آث ﷺ ی ئتنھ کر عسل فمائا۔ یرھ
عہا فمائ ہ ےی کہ :ےم ی یرھ ئرائ رکھ دئا اؤر ر
ڑ
ا یھن یک کوش یک ،لتک(دؤئارہ) ی ےہوس ےہو گن۔ خب ےہوس آئا ،تو یرھ یہی
ڑ
ہ‘‘۔ہےم ی رعض کتا کہیہیئارسول اہلل!لوگ
فمائا’’ :کتالوگوںییمار رپھ یل ے
آث
آث کا انظار کر ے
آث ﷺ ی یرھ فمائا’’:لگ می ئرائ الؤ‘‘ اؤر ر
رہ ہ ےی۔ ر
ر
ڑ
ڑ
ﷺ یئتنھ کرعسلکتا۔ یرھ ا یھن یککوش یک،لتکیرھ ی ےہوس ےہو گن۔یرھ
ڑ
آث ﷺ ی تروجرھا’’ :کتا لوگوں ی یمار رپھ یل‘‘ ہےم ی رعض
خب ےہوس آئا ،تو ر
رہ ہ ےی ۔ لوگ مسحد می عسایک یمار ےک
آث کا انظار کر ے
کتا :یہی ئا رسول اہلل ! ؤہ ر
ئ ڑ
آث ﷺ ی اتوبکر
لن تنےھ ےہوی بنی کریم ﷺ کا انظار کر ے
رہ یےھ۔ آخر ر
ی
ش
ڑ
رضی اہلل عتہ ےک ئراس آدمی یھنحا اؤر خکم فمائا کہ ؤہ یمار رپھا دبن۔ ھنج ےہوی خص
ڑ
خ
ہ۔ اتوبکر رضی
آث کو یمار رپھای کا کم دئا ے
ی آ کر کہا کہ رسول اہلل ﷺ ی ر
ڑ
اہلل عتہ پے پم دل اتساں یےھ۔ ایہوں ی عرم رضی اہلل عتہ ےس کہا کہ یم یمار
ڑ
آث اس ےک رئادہ خق دار ہ ےی۔ آخر
رپھاؤ ،لتک عرم رضی اہلل عتہ ی خواث دئا کہ ر
ڑ
رہ۔ یرھ خب بنی کریم
( بماری) ےک دتوں می اتوبکر رضی اہلل عتہ یمار رپھای ے
ﷺ کو رماج کجرھ ہےلکا معلوم ےہوا ،تو دؤ رمدؤں کا شہارا ےل کر ،خن می ائک عتاس
رضیاہلل عتہ یےھ ،ظرہ یکیمارےک لن گھےسئ ے
اہتشتف الی۔اسؤق ثاتوبکر
رب ڑ
ڑ
رہ یےھ۔ خب ایھوں ی بنی کریم ﷺ کو دبکھا ،تو یجےھ ہتےتا
رضی اہلل عتہ یمار رپھا ے
73

ڑ
رب
ی
ی
آث ی
رجااہ۔ لتک بنی کر م ﷺ ی اسارے ےس ا ھی رؤکا کہ یجےھ ی ےہیو! یرھ ر
ڑ
م
اں دؤتوں رمدؤں ےس فمائا کہ جےھ اتو بکر ےک ئارؤ می بھا دؤ۔ خرتایحرہ دؤتوں ی
ڑ
آث کو اتوبکر رضی اہلل عتہ ےک ئارؤ می بھا دئا۔ راؤی ی کہا :یرھ اتوبکر رضی اہلل
ر
رہ یےھ اؤر لوگ اتو بکر رضی اہلل عتہ یک ب ریؤی
عتہ یمار می بنی ﷺ یک ب ریؤی کر ے
ئ ڑئ ڑ
ڑ
ک
رہ یےھ۔ عتتد اہلل کہن ہ ےی کہ یرھ می عتد
ررہ یےھ۔ بنی ﷺ تنےھ تنےھ یمار رپھ ے
ے

بن عباس فقلت هل :أال أعرض عليك ما حدثتِّن

اعئشة عن مرض انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال:
هات ،فعرضت عليه حديثها ،فما أنكر منه شيئا
غْي أنه قال :أسمت لك الرجل اذلي اكن مع العباس

قلت :ال ،قال :هو يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-

.

اہلل بن عتاس رضی اہلل عتہ یک جدمبمی جاض ےہوا اؤر رعض کتا کہ عاتش رضی اہلل عہا
آث کو
ی بنی ﷺ یک بماری ےک ئارے می خو جدب ث بتاں یک ے
ہ کتا می ؤہ ر
ستاؤں؟ ایھوں ی فمائا کہ ضؤر ستاؤ۔ می ی ی جدب ث ستا دی ،تو ایھوں ی
کسی ئاث کا ای کار یہی کتا۔ ضف ابتا کہا کہ کتا عاتش رضی اہلل عہا ی اں صاخب کا
ی ی
آث
ئام ھی م کو بتائا ،خو عتاس رضی اہلل عتہ ےک سایھ یےھ؟ می ی کہا :یہی! ر
رضی اہلل ی کہا :ؤہ عیل رضی اہلل عتہ یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف بعض ما حدث يف مرض
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي سبق وفاته،
ومن ذلك أنه اشتد عليه املرض فسأل من عنده:
أصىل انلاس؟ فقيل  :ال ،فداع بإناء واغتسل فيه لكنه

أغيم عليه ،فلما أفاق أاعد السؤال ،وأاعد االغتسال
ً
ً
لكنه أغيم عليه أيضا ،وتكرر ذلك ثالثا ،ثم أمر
أن يصيل أبو بكر بانلاس ،فلما جاءه الرسول أمر أبو
بكر عمر أن يصيل فلم يصل بهم بل قدم أبا بكر؛

ألنه أحق بذلك منه ،ووجد انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يف نفسه نشاطا وخفة فخرج بني العباس ويلع

ريض اهلل عنهما -وأبو بكر يصيل بانلاس صالةالظهر فلما رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن
يتأخر لكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمره أن

يثبت ماكنه وجلس ِبنبه وأصبح أبو بكر يأتم
بصالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانلاس يأتمون

بصالة أيب بكر -ريض اهلل عنه.-

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

جدب ث رستف می رسول اہلل ﷺ یک اس بماری ےک تعص اخوال کا بتاں ےہوا
آث یک بماری ی سدث اجتتارکر یل ،تو
ے
آث یک ؤقاث ےہوئ۔ خب ر
ہ ،خش می ر
ش
ڑ
آث ی ا بن ئراس موخود خص ےس تروجرھا کہ کتا لوگوں ی یمار رپھ یل؟ کہا گتا:
ر
عس
آث رپ ی ےہوشی طاری ےہوگنی۔ یرھ
آث ی ئرائ میگوائا اؤر ل کتا ،لتک ر
یہی۔ تو ر
عس
آث ی یہی سوال ے
آث رپ
دہائا اؤر دؤئارہ ل فمائا ،لتک یرھ ر
خب اقاقہ ےہوا ،تو ر
آث ی ئی رمبتہ کتا۔ یرھ اتوبکر رضی اہلل عتہ کو خکم
ی ےہوشی طاری ےہوگنی۔ اتسا ر
ڑ
دئا کہ ؤہ لوگوں کو یمار رپھا ئی۔ اتوبکر رضی اہلل عتہ ی عرم رضی اہلل عتہ کو یمار
ڑ
ڑ
رپھای ےک لن کہا ،مگر ایھوں ی اتوبکر رضی اہلل عتہ کو آےگ پھا دئا؛ کیوں کہ ؤہ
اس ےک رئادہ خق دار یےھ۔ یرھ خب بنی کریم ﷺ کو رماج کجرھ ہےلکا معلوم ےہوا،
توعتاس اؤرعیل رضی اہلل عہما ےک درمتاں ےہوکر تشتف الی۔ اس ؤق ث اتوبکر
ڑ
رہ یےھ۔ خب ایھوں ی بنی کریم ﷺ کو
رضی اہلل عتہ لوگوں کو ظرہ یک یمار رپھا ے
رب ڑ
دبکھا تو یجےھ ہتےتا رجااہ۔ لتک بنی کریم ﷺ ی ایھی اب رنی جگہ رپ ر ہن کا خکم دئا اؤر اں
ڑ
رہ یےھ
ےک ت عل می ئتنھ گن۔ اتوبکر رضی اہلل عتہ یمار می بنی ﷺ یک ب ریؤی کر ے
اؤر لوگ اتو بکر رضی اہلل عتہ یک ب ریؤی ک
ررہ یےھ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > سنن وآداب الغسل
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
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اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال ِمخضب  :واعء يُغسل فيه اثلياب.
• يلنوء  :يلقوم.

فوائد احلديث:

 .1جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه ،وهذا خاص باإلمام الراتب؛ ً
قرصا للحديث ىلع أضيق مدلوالته.
ِّ
َّ
 .2جواز تبليغ املبلغ عن اإلمام يف الصالة ،إذا اكن هناك حاجة من سعة يف املاكن وكرثة املصلني ،فيف رواية مسلم" :أن أبا بكر اكن ي ُ ْس ِم ُعهم
اتلكبْي".
َّ
 .3أن املأموم يكون عن يمني اإلمام؛ حيث جلس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن يسار أيب بكر- ،ريض اهلل عنه-.
ً
مأموما أثناء الصالة ،كفعل أيب بكر.
 .4جواز نية اإلمامة يف الصالة ولو يف أثنائها ،كما جيوز أن ينتقل اإلمام
ِّ
 .5جواز كون املبلغ عن اإلمام عن يمينه ،ال يف الصف ،إذا اكن فيه مصلحة ،لْياه انلاس ،أو ألنه أبلغ لصوته ،أو لفوائد أخرى ،واهلل تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد
اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتْبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،سنة النرش 2001 - 1422 :ط
.1

الرقم املوحد)11294( :
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ی
خیدار ! کوئ ھیآدمی کسی نوہ عورثےک ئراسراثی گرارے،اہںمگرؤہ
اسےسی کاج کتا ےہو ،ئا اتسافبنیرستہدار ےہو خشےک سایھ اسکا ی کاججاپی

أال ال يبينت رجل عند امرأة ثيب ،إال أن يكون
ً
ناكحا أو ذا حمرم

 .532احلديث:

ےہو۔

**

ی
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا ’’کوئ ھی آدمی کسی
جاپ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
نوہ عورث ےک ئراس راث ی گرارے ،اہں مگر اُس ی اس ےس ی کاج کتا ےہو ،ئا
اتسا فبنی رستہ دار ےہو خش ےک سایھ اس کا ی کاج جاپ ی ےہو‘‘۔

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم« :-ال يَب َ َّ
يَت رجل عند امرأة ثيِّب ،إال
ِ
َْ
ْ
أن يكون ناك ً
َ
حا أو ذا مرم».
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ينىه -صىل اهلل عليه وسلم -الرجل عن ابليات
ً
واملكوث يلال عند أي امرأة أجنبية عنه ،وخص
اثليب؛ ألنها اليت يدخل عليها ً
اغبلا ،وأما ابلكر فيه

 .532جدبث:

**

متصونة يف العادة جمانبة للرجال أشد جمانبة ،وألنه

يعلم باألوىل أنه إذا نىه عن ادلخول ىلع اثليب اليت
يتساهل انلاس يف ادلخول عليها فباألوىل ابلكر.

واستثىن الزوج ومن حرمت عليه بالنسب اكألم

وابلنت واألخت ،أو بالرضاعة ،كأمه من الرضاع ،أو
باملصاهرة كأم زوجته .ومفهوم قوهل (ال يَب َ َّ
يَت) غْي
ِ
مراد ،وهو أنه جيوز هل ابلقاء عند األجنبية يف انلهار
خلوة ،أو غْيها؛ ألنه جاء يف صحيح ابلخاري نيه

اعم دون تقييد بالليل .لكن إن اكن املحرم اليؤمن

فال بد من وجود نساء مع املرأة.

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ج
بنی ﷺ ی آدمی کو کسی ا تنی عورث اؤر جاض طور رپ ئتتہ تعنی سادی سدہ عورث
ہ ،یہاں رپ ئتتہ تعنی سادی سدہ عورث کو
ےک ئراس راث گراری ےس میع فمائا ے
ہ پ ج الف
ہ ،کیو ئکہ عالتاً اتسی عورتوں ےک ئراس لوگوں کا آئا جائا ےہو ئا ے
جاض کتا ے
ت
ئاکرہ عورث ےک عنی عیسادی سدہ عورث ےک ،کیو ئکہ عام طور رپ اتسی عور ئی
ی
رمدؤں ےس شخب دؤری بتای ےہوئ ہ ےی ،اؤر اس ؤج ےس ھی کہ اؤلوب ث یک ئتتاد رپ
تع
ہ ،کہ خب ئتتہ عورث ےک ئراس داجل ےہوی ےس میع فمائا تو ئاکرہ ےک
ل ن م دی ے
مست
م
آث ﷺ ی س ے
ہ بی
وہ کو اس ےس تن یی کتا ے
ئراس جائا ئدرج اؤیل یع ےہوگا۔ ر
ئ ڑ
ی
ہ جتےس ماں ،تنی ،اؤر یہن ،ئا رصاعب
ایہی ھی خن رپ ؤہ ت شب ےک درت عہ خرام ے
ےک درت عہ خرام ےہو ،جتےس اس یک رصاعی ماں ،ئا رستہ م ے
ضاہث یک ؤج ےس جتےس اس
ئتت
ی‘‘ راث ی گرارے ،اس قول کا مفہوم محالف رماد یہی،
یک نوی یک ماں۔ ’’ال َ َ َ
کہ دں می کسی اختتتہ ئا اس ےک ع الؤہ کسی دؤرسی عورث ےک ئراس جلوث کرئا جاپ
ضخ
ہ۔ اس می راث یک قتد یہی۔ ئاہےم
ہ ،اس ےک لن نح یحاری می ی ہی عام ے
ے
ی
اگر مجم ےس ھی خوف ےہو تو اتسی صورث می اس عورث ےک سایھ دؤرسیعورتوں
ہ۔
یک موخودیگ ضؤری ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• يَب َ َّ
يَت  :ال يمكث عندها بالليل خايلًا بها.
َّ ِ
• ثيِّب  :يطلق ىلع من تزوج من ذكر وأنىث ،وهو ضد ابلكر.
ناكحا ً :
ً
زوجا هلا.
•
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َْ
• م َرم  :هو اذلي ال جيوز هل الزواج باملرأة؛ ألنها حرمت عليه بالنسب اكألم وابلنت واألخت ،أو حرمت عليه بالرضاعة ،كأمه من الرضاع ،أو
حرمت عليه باملصاهرة كأم زوجته.

فوائد احلديث:
 .1حتريم اخللوة باألجنبية باإلمجاع.
َ ْ
بالمحرم باإلمجاع.
 .2يباح خلوة املرأة
 .3خطورة اخللوة باملرأة األجنبية؛ وإن اكن الرجل صاحلًا.
َّ
ً
 .4املرأة مظنة الشهوة والطمع ،ويه ال تكاد تِق نفسها؛ لضعفها ونقصها ،وال يغار عليها مثل مارمها ،اذلين يرون انليل منها نيال من كرامتهم
ورشفهم؛ ذلا حتتم وجود املحرم عند حضور األجنيب.

 .5األصل يف املرأة هنا ابلالغة؛ لكن تشمل املرأة اليت تشتىه وإن لم تبلغ.

 .6عناية الرشع باألخالق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايقُ ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن ممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .منحة العالم رشح بلوغ املرام،
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة،
الطبعة اخلامسة .1423،تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،لصالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان  ،الرياض ،الطبعة األوىل1427 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،ألمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن -حتقيق وختريج وتعليق :سمْي بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث.

الرقم املوحد)58172( :
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میاثےک خےص خو(فآں کریم می) میعی کن گن ہ ےی اںےک خضہدارؤں
کودؤ یرھ خو کجرھ ی رجؤہ میبےکفبثپبنرمدرستہدارؤں(عصتہ) کا خق

أحلقوا الفرائض بأهلها ،فما بيق فهو ألوىل رجل
ذكر

 .533احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن رسول
َ ُْ
َ َ
حلقوا الف َرائِض بأهلها،
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ِ
َ َ
َ َ
ْ
ُ
فما بَ ِ َ
ِق فهو أل ْوىل رجل ذكر» .ويف رواية« :اق ِسموا
َ
َ
َ َ ْ
املال بني أهل الف َرائِ ِض ىلع كتاب اهلل ،فما ت َركت؛
َ َ
َ َ
فأل ْوىل رجل ذكر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -القائمني ىلع قسمة
الرتكة أن يوزعوها ىلع مستحقيها بالقسمة العادلة

الرشعية كما أراد اهلل -تعاىل ،-فيعطى أصحاب
الفروض املقدرة فروضهم يف كتاب اهلل ،ويه اثللثان
واثللث والسدس وانلصف والربع واثلمن ،فما بىق

بعدها ،فإنه يعطى إىل من هو أقرب إىل امليت من

الرجال ،ويسمون العصبة.

**

 .533جدبث:

ہ۔
ے

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا کہ
عتد اہلل ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
’’میاث ےک خےص خو (فآں کریم می) می عی کن گن ہ ےی اں ےک خضہ دارؤں کو
ہ‘‘۔
دؤ یرھ خو کجرھ ی رج ؤہ میب ےک فب ث پبن رمد رستہ دارؤں (عصتہ) کا خق ے
تف
ہ کہ ’’مال کواں لوگوں می سنم کر دؤ خن ےک خےص کتاث اہلل
ائک اؤر رؤاب ث می ے
یک رؤ ےس می عی ہ ےی۔ خو ی رج ؤہ میب ےک فب ث پبن رمد رستہ دارؤں کا ےہو گا‘‘۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

تف
خ
رہ ہ ےی کہ ؤہ ایہی اس ےک
بنی ﷺ میب کا پکہ سنم کری ؤالوں کو کم دے ے
م
خق دارؤں می تنی پ اتضاف رط تق ےس اؤر رسعی طور رپ اہلل یک متساء ےک عی
تف
مظاتق سنم کربن۔ خرتایحرہ ؤہ ؤر ئاء خن ےک خےص اہلل یک کتاث یک رؤ ےس معی ہ ےی
ڑ
ایہی اں ےک خےص دی جا ئی ےگ۔ اؤر ؤہ خےص ی ہ ےی :دؤ یہائ ،ائک یہائ ،رجھتا
ڑ
خضہ ،آدھا ،خ رویھائ اؤر آیھواں خضہ۔ اس ےک ت عد خو کجرھ یرح جای اےس میب ےک
اہ۔
فبنی رمد رستہ دارؤں کو دے دئا جای گا حہی عصتہ کہا جا ئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الفرائض > العـصبة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الفرائض  :األنصباء املقررة يف كتاب اهلل :ويه انلصف ونصفه وهو الربع ،ونصف نصفه وهو اثلمن ،واثللثان ونصفهما وهو اثللث ،ونصف
نصفهما وهو السدس.
• بأهلها  :من يستحقها بنص القرآن.
• فما بِق  :بعد أخذ لك ذي فرض فرضه.

• فألوىل رجل  :فألقرب رجل يف النسب إىل املورث.

• ذكر  :هذا الوصف للتنبيه ىلع سبب االستحقاق ،وهو اذلكورة اليت يه سبب العصوبة ،وسبب الرتجيح يف اإلرث.

فوائد احلديث:
 .1أن قسمة الفرائض تكون بابلداءة بأهل الفرائض.
 .2أن ما بِق بعد الفروض للعصبة.
 .3تقديم األقرب فاألقرب فال يرث اعصب بعيد اكلعم ،مع وجود اعصب قريب اكألب.
 .4فيه ديلل ىلع أن ابن االبن حيوز املال إذا لم يكن دونه ابن.
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 .5اجلد يرث مجيع املال إذا لم يكن دونه أب.
ً
ً
 .6أنه ال يشء للعاصب إذا استغرقت الفروض الرتكة ،فلو ماتت وتركت بنتا هلا انلصف ،وأختا هلا انلصف ،وابن عم؛فليس لألخْي يشء من

الرتكة.

املصادر واملراجع:

-اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه - .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد

اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه - .خالصة
الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م - .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم،
مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5887( :
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اگر تو اےس ا بن مامو ٗؤں کودےدبنی توبیے لن رئادہ اخر کا ئاعب ہےو ئا

أما إنك لو أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك

 .534احلديث:

**

ہ کہ ایہوں ی ائک
ام المومتی مموی نب جارث رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ڑ
لوئدی آراد کر دی اؤر بنی کریم ﷺ ےس (اس یک) اجارث یہی یل۔ خرتایحرہ خب بنی
کریم ﷺ ےک اں ےک ئراس تشتف الی (تعنی اں یک ئاری) کا دں ہےوا تو ایہوں
ڑ
ث ی مخسوس کتا کہ می ی اب رنی لوئدی آراد کر
ی کہا :اے اہلل ےک رسول! کتا آ ر
ہ؟ ایہوں ی کہا:
آث ﷺ ی فمائا :کتا (ؤاق عی) تو ی اتسا کتا ے
دی ے
ہ؟۔ ر
آث ﷺ ی فمائا'' :اگر تو اےس ا بن مامو ٗؤں کو دے دبنی توبیے لن
اہں! ر
رئادہ اخر کا ئاعب ےہو ئا۔''

عن أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل
ًَ
عنها :-أنها أعتقت َويلدة ولم تستأذن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -فلما اكن يَ ُ
ومها اذلي يَ ُ
دور عليها
َ َ
فيه ،قالت :أش َع ْرت يا رسول اهلل ،أِّن أعتقت ويلدِت؟

قال« :أو فعلت؟» قالت :نعم .قال« :أما إنك لو
أعطيتها أخوالك اكن أعظم ألجرك».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أعتقت أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل عنها -جارية
هلا؛ ملا عندها من العلم بفضل العتق يف سبيل اهلل
ُ
واكن ذلك دون أن ختْب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أو تستأذنه يف عتقها ،فلما اكن يوم نوبتها أخْبت

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بما صنعت ،فقال :أو
فعلت ؟ قالت  :نعم .فلم ينكر عليها ما صنعته دون
أن تأخذ برأيه إال أنه قال هلا :أما إنك لو أعطيتها

أخوالك اكن أعظم ألجرك .ومعناه :حسنا ما فعلت،

إال أنك لو وهبتها ألخوالك من بِّن هالل لاكن ذلك
أفضل وأكرث ثوابًا ملا فيه من الصدقة ىلع القريب
وصلته.

 .534جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ام المومتی مموی رضی اہلل عہا خ رو ئکہ ی جابنی یھی کہ اہلل
جدب ث کا مظلب ی ے
ڑ
ہ ،اس لن ایہوں ی اب رنی ائک
ےک را سن می ٖع الم آراد کری یک پی قصتلب ے
ی
ص
سل
آث ےس
ئائدیکو آراد کردئا۔ لتک اس یکخیبنی یل اہلل علتہؤ مکویہی دی ھیئا ر
ی
ی
اس کو آراد کری یک اجارث یہی ما ئیگ ھی۔ لہیدا خب اں یک ئاری ھی ،تو ایہوں ی
آث ی تروجرھا :کتا (ؤاق عی) تو ی اتسا
آث ﷺ کو اس ےک ئارے می بت الدئا۔ ر
ر
م
آث یک رای لن بتا
کتا ے
ہ؟ ایہوں ی کہا :اہں۔ خرتایحرہ موی رضی اہلل عہا ی ر
ک
آث ی کوئبکییہیفمائ،ضفابتافمائا'':اگرتو اےسا بن
خو جرھکتایھااس رپ ر

ماموؤں کو دے دبنی تو ی بیے لن رئادہ تواث کا ئاعب ےہو ئا۔ اس کا مظلب ی
ہ کہ :تو ی اجرھا کتا ،لتک اگر تو اےسبنی ہ ےالل ےک ا بن ماموؤں کو ہےتہ کردبنی تو ی
ے
رئادہ تواث کا ئاعب ےہو ئا اؤر یہی ےہو ئا ،اس لن کہ اس می ا بن فبنی رستہ دار رپ
ج ی
ہ۔
صدقہ کری ےک تواث ےک سایھ صلہ ر می کا ھی تواث ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ويلدة  :جارية.
• أشعرت  :أعلمت.

فوائد احلديث:
 .1جواز ترصف الزوجة يف ملكها بغْي إذن زوجها ،ما لم تكن سفيهة.
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 .2الصدقة ىلع القريب املسكني اذلي حيتاج إىل اخلدمة أفضل من العتق ،ملا فيه من الصدقة والصلة.

 .3من وسائل تقوية روابط الزوجية  ،أن ختْب الزوجة زوجها بما صنعت  ،أو ما ترغب يف عمله.

 .4ينبيغ للمسلم أن يسرتشد بآراء أهل العلم  ،حىت يضع األمور يف مواضعها.
َ
 .5إثبات الق ْسم بني الزوجات.
َ
 .6عدل انليب ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ بني زوجاته يف الق ْسم.

 .7عدم صحة الرجوع يف العتق بعد اإلعتاق ،ولو ترتب ىلع ذلك مصلحة راجحة.
 .8حرص ّ
أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل عنها -ىلع فعل اخلْي.
 .9أن األعمال تتفاضل يف اثلواب حبسب ما يرتتب عليها من املنفعة.

 .10فضيلة صلة األرحام واإلحسان إىل األقارب.
ً
 .11فيه االعتناء بأقارب األم إكراما حلقها ،وهو زيادة يف برها.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح  -أبو احلسن
عبيد اهلل املباركفوري  -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه.1984 ،

الرقم املوحد)3600( :
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ہ اؤر
آث کو م علوم یہی کہ اسالم ا بنےس یہےل یمام گتاہ کو مہدم کر ئا ے
کتا ر
ہ اؤر جح ا بنےس یہےلےک گتاہ
ےہجث ا بنےس یہےلےک گتاہ کوحم کردبنی ے
ہ؟۔
کوحم کر ئا ے

أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله ،وأن
اهلجرة تهدم ما اكن قبلها ،وأن احلج يهدم ما
اكن قبله؟

 .535احلديث:

**

َ
عن ابن شماسة املهري قالَ :ح َرضنا َعمرو بن العاص
ً
َ َ
ُ
َ َ َْ
وت ،فبََك َط ِويال،
ريض اهلل عنه -وهو ِيف ِسياق ِة الم َِ
َ َ َّ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َ َُ
ج َعل ابنه ،يقول :يَا أ َبتَ ُاه،
ار ،ف
َوحول وجهه ِإىل ِ
اجلد ِ
َّ
َّ
َ َ
رش َك ُ
أ َما ب َ َّ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بكذا؟
َّ
َّ
َ َ
َ َّ
أما برش َك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِكذا؟
َ َ َّ َ َ َ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ
ََ َ
فضل َما ن ِعد ش َهاد ُة أن ال ِإ َهل
جه ِه ،فقال :إِن أ
فأقبَل بِ َو
ِ
ِّ َ ْ ُ ُ َ َ
َّ
ُ
َ َّ ُ َ
نت َىلع أ ْط َباق
إِال اهللَ ،وأن م َّم ًدا رسول اهللِ ،إِّن قد ك
َ َ ََ ْ َ
َ ٌ َ َ َّ ْ
ول اهلل -
ثالث :لقد َرأيتُ ِِّن َو َما أ َحد أشد ُبغ ًضا ل ِ َر ُس
ِ
َّ
َّ
َ ْ
ِّ َ َ َ َ َّ
ب إ َ َّ
ِل ِم ْن أن
َصىل اهلل عليه وسلمِ -مِّن ،وال أح ِ
ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ
ت َىلع تِلك
أكون قد استمكنت ِمنه فقتلته ،فلو م
َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ََ
َ َ ُْ ُ ْ َْ
اإلسالم
اهلل
ل
ع
ج
ا
م
ل
ف
،
ار
انل
ل
ه
احل ِ
ِ
ِ
ال لكَنت ِمن أ ِ
ْ
َّ
َّ
َ
ُ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فق ُ
يف قَليب أتَ ُ
يت َ
انل َّ
لت:
ِ ِ
ُْ ْ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ َ َُ َََ ْ
َ
ُ
ابسط ي ِمينك ف ِألبايِعك ،فبسط ي ِمينه فقبضت ي ِدي،
َ َ َ
ُ ُ ََْ ُ َْ َْ َ
ك يَا َع ُ
رت َط ،قال:
مرو؟» قلت :أردت أن أ
فقال« :ما ل
ش ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
لت :أن يغف َر ِل ،قال« :أما عل َ
«ت َ ْش َرت ُط َماذا؟» ق ُ
مت
ِ
َِ
ِ
َ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ
ْ
ج َر َة َت ْهد ُم ماَ
اله
ِ
اإلسالم يه ِدم ما اكن قبله ،وأن ِ
أن ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
اكن قبلها ،وأن احلج يه ِدم ما اكن قبله؟» وما اكن
َّ
َّ
أَ َح ٌد أَ َّ
حب إ َ َِّل م ْن ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ ِ
ُْ ََ ُْ ُ ُ ُ َْ َََْ
َ َ
أل َ
ال أَ َج َّل يف َ
يِّن
ع
م
أ
ن
أ
يق
ط
أ
ت
ن
ك
ا
م
و
،
ه
ن
م
يِّن
ع
و
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ
ِّ
ُْ ْ َ ً َُ ََْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ
ُ
ِمنه؛ إِجالال هل ،ولو سئِلت أن أ ِصفه ما أطقت؛ ِألِّن
َْ َ ُ ْ َْ َُ
أل َ
ْ ُ َ َ ْ ُّ َ َ ْ َ َ
ال
ع
لم أكن أم
يِّن ِم َنه ،ولو ِمت ىلع تِل َك احل ِ
ِ
ََ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
اء ماَ
ون ِم ْن أ ْهل اجل َ َّن ِةُ ،ث َّم َو ِيلنَا أ ْش َي َ
لرجوت أن أك
ِ
َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ
َْ
َ َ
اِئة
أد ِري ما ح ِاِل ِفيها؟ ف ِإذا أنا ِمت فال تصحب ِِّن ن ِ
َ ُ ُّ َ َ َّ ُ َ َ َ ًّ ُ
َ َ َ ٌ َ َ ََْ
اب شنا ،ث َّم
وين ،فشنوا يلع الرت
ار ،ف ِإذا دفنتُ ُم
وال ن
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
يموا َحول قْبي ق ْد َر َما ُتنْ َ
أَق ُ
ح ُر َج ُزورَ ،و ُيق َس ُم حل ْ ُم َها،
ِ
ِ
َّ َ ْ َ ْ
ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ِّ
َ
اجع بِ ِه رسل ريب.
حىت أستأنِس ِبكم ،وأنظر ما أر ِ

 .535جدبث:

ہ کہ عرمؤ بن العاض رضی اہلل عتہ فب ث الرمگ
ابن شماسہ المرہی ےس رؤاب ث ے
رہ اؤر ابرتا ُرج دتوار یک رطف
یےھ کہ ےہمارے ئراس آی ،کاق دپ ئک رؤی ے
ڑ
یرھی لتا اؤر اں ےک ئ تن کہن لےگ ،ائا جاں! کتا یمہی اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم

ش
آث کو اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ی ی
ی ی ی خو خیی یہی دی؟ کتا ر
خوشخیی یہی دی؟ یرھ میوج ےہوی اؤر کہا کہ ےہمارے اہں سب ےس اقضل ال َ الَہ االَ
َ
ی
آث
ول اہلل یک گواہےی دبتا ے
اہلل مُجَدم رس ُ
ہ۔ میی ئی جالتی ھی۔ میے ختال می ر
صیل اہلل علتہ ؤسلم ےس تعص ر کھن می مجھ ےس رئادہ کوئ شخب یہی یھا ،ی ےہی کسی کو
ی م
م
آث کو قتل کردؤں۔ اگر می اس
جھ ےس رئادہ ی ئاث ت رستد ھی کہ جےھ قدرث ےہو تو می ر
خہن
عایل ی میے دل می اس الم یک مخیب
جال می رم ئا تو می می ہےو ئا۔ خب اہلل ت ی
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک ئراس آئا اؤر کہا ا بن اہیھ یرھت ال ئی ،ئاکہ می
دایل تو می ر
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ابرتا اہیھ یرھت ال دئا ،تو می
آث ےک اہیھ رپ نعب کرؤں ،ر
ر
آث ی فمائا :عرمؤ یمہی کتا ےہوا؟ می ی کہا می رسط لگائا
ی ابرتا اہیھ بتد کر لتا ،ر
ہ کہ اس الم الی
رجاہےتا ےہوں۔ فمائا:کتا رسط لگائا رجا ہن ےہو؟ می ی کہا :رسط ی ے
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا’’:کتا یمہی
ےس میی معفث کردی جای یگ ،ر
ہ اؤر ےہجث یہےل
معلوم یہی کہ اس الم ا بن ےس یہےل یمام خریؤں کو حم کردبتا ے
ہ؟‘‘
ہ اؤر جح یہےل ےک یمام گتا ےہوں کو حم کردبتا ے
ےک یمام گتا ےہوں کو حم کردبنی ے
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ےس رئادہ کوئ مخیوث یہی یھا اؤر ی ہےی
یرھ میی ترط می ر
ڑ
آث کو جی یھ کر
آث ےک ج الل یک ؤج ےس ر
آث ےس کوئ پا یھا۔ می ر
میے لن ر
م
آث ےک اؤصاف بتاں کرؤں تو می
یہی دبکھ سکتا یھا۔ اگر جھ ےس تروجرھا جا ئا کہ می ر
آث کویہیدبکھسکتایھا۔اگرمیاس
بتاںیہی کرسکتایھا،اس لن کہمی جییھکر ر
م
ی ج
جال می رم ئا تو جےھ امتد ھی کہ تنی ےہو ئا۔ یرھ کجرھ اؤر خریبن ےہماری ر ئدیگ کا خضہ بن
ہ؟ لہدا خب می رم جاؤں تو کوئ توج
گنی ،می یہی جابتا کہ اں می میا کتا جال ے
م
کری ؤایل اؤر آگ میے فب ث ی الئا ،خب یم جےھ دقن کر لو تو میی قی رپ ئرائ ےک
ھے ےہو جائا جتنی دپ می اؤب ڑ
ھک دبتا ،یرھ ابنی دپ ئک میی قی پ ک ڑ
رجھ یتت ڑن رج ڑ
ث د یح
ر
تف
ہ ،ئاکہ می یمہاری ؤج ےس ماتوس ر ےہوں اؤر
کرےک اس کا گوسب سنم کتا جا ئا ے
ا بن رث ےک فستوں ےک سوال کا انظار کرؤں۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدب ث کا درج :خنح
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املعىن اإلمجايل:

تضمن حديث عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-

املتضمن ملوضوع اتلبشْي واتلهنئة باخلْي قصة،
َّ
ُ
َ
حرضه بعض
وخالصة هذه القصة العظيمة :أنه
أصحابه وهو يف سياق املوت ،فبَك بكاء شديدا،
َّ
وحول وجهه حنو اجلدار -ريض اهلل عنه ،-وهو يف

سياق املوت سيفارق ادلنيا فقال هل ابنه :عالم تبَك
َّ
وقد برشك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باجلنة؟ فقال:
يا بِّن إِّن كنت ىلع أحوال ثالثةَّ ،
ثم ذكر هذه األحوال
اثلالث :أنه اكن يبغض انليب صىل اهلل عليه وسلم-

بغضا شديدا ،وأنه لم يكن ىلع وجه األرض أحد
ُّ َّ
َّ
يبغضه كما اكن يبغضه هو ،وأنه يَ َود أنه لو تمكن
منه فقتَلَه ،وهذا أشد ما يكون من الكفرَّ ،
حىت
ألىق اهلل اإلسالم يف قلبه فجاء إىل انليب -صىل اهلل

عليه وسلم ،-فقال يا رسول اهلل :ابسط يدك
َ ُ
َ َ
ف ِألبَايِ ُعك ىلع اإلسالم ،واكن انليب -صىل اهلل عليه
ُ ًُ
َّ
وسلم -أحسن انلاس خلقا فمد يده ،ولكن عمرو
ً
استكبارا ،ولكن
بن العاص كف يده؛ ليس
استثباتا ملا سيذكره ،فقال هل" :مالك؟" قال :يا رسول

اهلل ،إِّن أشرتط -يعِّن ىلع اإلسالم ،-قال" :ماذا

تشرتط؟" قال :أشرتط أن يغفر اهلل ِل ما سبق من
الكفر واذلنوب .هذا أكْب ِّ
همه -ريض اهلل عنه،-
َّ
يشرتط أن اهلل يغفر هل ،ظن أن اهلل لن يغفر هل ملا اكن
هل من سابقة ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-

"أما علمت أن اإلسالم يهدم ما اكن قبله ،وأن اهلجرة

تهدم ما اكن قبلها ،وأن احلج يهدم ما اكن قبله" ثالثة
أشياء .أما اإلسالم :فإنه يهدم ما اكن قبله بنص

الكتاب العزيز ،قال اهلل -عز وجل{ :-قل لذلين
كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا

فقد مضت سنت األولني}[األنفال .]38 :واهلجرة:

إذا هاجر اإلنسان من بدله اليت يعيش فيها ،ويه بدل
كفر هدمت ما قبلها .واحلج :يهدم ما قبله؛ لقول

انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-احلج املْبور ليس هل

جزاء إال اجلنة" .فبايع -ريض اهلل عنه -وأحب انليب
ً
صىل اهلل عليه وسلمًّ -شديدا حىت اكن أحب
حبا

**

اجمایل معنی:

میض
ہ۔ اس
عرمؤ بن العاض رضی اہلل عتہ یک جدب ثخی یک خوشخیی اؤر یھ الئ کو من ے
ہ کہ اں یک موث ےک ؤق ث اں ےک کجرھ دؤسب آی تو ی یہب
قےص کا ج الصہ ی ے
ک
س
رئادہ رؤی اؤر ابرتا خررہہ دتواریک رطف یرھی دئا،ؤہ موث یک مکش می یےھ
ج ڑ
ڑ
آث کیوں رؤ
عیفب ث دبتا کو ر ھور کر جای ؤاےل ہ ےی۔ اں ےک ئتن ی کہا کہ ر
آث کو تو بنی ﷺ خیب یک خوشخیی دے جےک ہ ےی؟ ایہوں ی کہا :اے
ے
رہ ہ ےی ر
ڑ
برتارے ئتن! میی ئی جالتی رہےی ہ ےی ،یرھ ایہوں ی ئتیوں جالتی دکر کی کہ ؤہ
آث ﷺ ےس یہب رئادہ تعص رکھا کری یےھ ،رؤی رمی رپ اں ےس رئادہ کوئ
ر
ی
ت
آث
آث ﷺ ےس عص یہی رکھتا یھا۔ اں یک خوا ےہش ھی کہ اگر مو قع مےل تو ؤہ ر
ر
قت
ش
عایل ی اں ےک دل می اس الم
ﷺ کو ل کر دبن ،ی یہب خب کف یھا۔ یرھ اہلل ت ی
م
آث ﷺ ےک ئراس آی اؤر کہا اے اہلل ےک رسول! ابرتا اہیھ
یک خیب ب رتدا یک،تو ر
آث ﷺ لوگوں می
آث ےک اہیھ رپ اس الم یک نعب کرلوں ،ر
یرھت ال دبن ئاکہ می ر
آث ﷺ ی ابرتا اہیھ یرھت الئا ،لتک عرمؤ
سب ےس رئادہ ا جےھ اج الق ؤاےل یےھ۔ ر
کھ
بن العاض ی ابرتا اہیھ تنرح لتا ،یبکی یک ؤج ےس یہی یھا ،ئلکہ آی ؤاےل ؤا قےع یک
یر خت
آث ﷺ یفمائا:یمہیکتا ےہوا؟کہااے اہلل ےکرسول!می
یگےک لن یھا۔ ر
ہ کہ
ہ؟ کہا رسط ی ے
آث ی فمائا:کتا رسط ے
ائک رسط رپ اس الم قیول کرؤں گا۔ ر
یر
عایل میے ساتفہ کف اؤر جھےل یمام گتا ےہوں کو معاف کردے گا۔ اس یک عرمؤ کو
اہلل ت ی
ی
سب ےس رئادہ قکر دامن گی ھی۔ اں کا ی گماں یھا کہ اہلل اں ےک ساتفہ گتاہ معاف
آث ﷺ ی فمائا’’:کتا یمہی معلوم یہی کہ اس الم ا بن ےس
یہی کرے گا۔ ر
ہ
ہ اؤر ےہجث یہےل ےک یمام گتا ےہوں کو حم کرئ ے
یہےل یمام گتا ےہوں کو حم کردبتا ے
یر
ہ۔ ی ئی خریبن ہ ےی۔ خہاں ئک اس الم
اؤر جح جھےل یمام گتا ےہوں کو حم کردبتا ے

ہ {قل للدبن
ہ تو ی فآں کریم می مدکور ے
الی ےس گرستہ گتا ےہوں کا معاف کرئا ے
کفؤا اں ئتنہوا تعف لہم ما قد سلف ؤاں تعودؤا قفد مصب ستب االؤلی}۔ [االتفال:
آث اں کافؤں ےس کہہ د یخن! کہ اگر ی لوگ ئار آجا ئی تو اں ےک
]38۔ پجمہ ’’:ر
سارے گتاہ خو یہےل ےہو جےک ہ ےی سب معاف کر دی جا ئی ےگ اؤر اگر اب رنی ؤہےی
ہ‘‘۔ الہجہ:
عادث رکھی ےگ تو (کفار) ساتفی ےک خق می قاتوں ئاقد ےہو خ رکا ے
ہ اؤر ؤاہں کف کا علتہ
خب اتساں اس ع الق ےس ےہجث کرے خش می ؤہ رہےتا ے
ی
ےہو ،تو اس ےک گرستہ یمام گتاہ معاف ےہو جای ہ ےی۔ جح ھی ا بن ےس یہےل ےک
ہ کہ جح میؤر کا ئدلہ
آث ﷺ کا ارساد ے
گتا ےہوں کو معاف کر ئا ے
ہ اس لن کہ ر
ہ۔ عرمؤ بن العاض رضی اہلل عتہ ی نعب یک اؤر لوگوں می سب ےس
خیب ہےی ے
م
آث ﷺ ےک ج الل یک ؤج
آث ﷺ ےس خیب کری ؤاےل بن۔ خن یی کہ ر
رئادہ ر
م
س
ہ دلوں کو یرھیی ؤایل داث! کہ
آث کو لسل دبکھ یہی سکن یےھ۔ ئراک ے
ےس ر
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انلاس إيله ،وحىت إنه ال يستطيع أن حيد انلظر فيه؛

إجالال هل -عليه الصالة والسالم .-سبحان مقلب
القلوب! باألمس اكن يبغضه بغضا شديدا ،حىت

يتمىن أنه يقدر عليه فيقتله ،واآلن ما يستطيع أن

يرفع طرفه إيله؛ إجالال هل ،وال يستطيع أن يصفه؛

ألنه ال حييط به ،حيث إنه لم يدركه إدرااك جيدا؛

مهابة هل -صىل اهلل عليه وسلم .-يقول ريض اهلل عنه:
َّ
إنه لو مات ىلع احلال األول؛ لاكن من أهل انلار،
يقول :ولو مت ىلع تلك احلال يعِّن احلال اثلاِّن؛
لرجوت أن أكون من أهل اجلنة .انظر االحتياط فقد
جزم أنه لو مات ىلع احلال األوىل؛ لاكن من أهل انلار،

أما احلال اثلانية فإنه لشدة خوفه قال :لو مت ىلع هذا
احلال لرجوت أن أكون من أهل اجلنة ،ولم يقل:
لكنت من أهل اجلنة؛ ألن الشهادة باجلنة أمرها

صعب .ثم إنه بعد ذلك توىل أمورا -ريض اهلل عنه،-

توىل إمارات وقيادات ،وحصل ما حصل يف قصة

حرب معاوية وغْيه ،واكن عمرو بن العاص معروفا

أنه من أدىه العرب وأذىك العرب ،فيقول :أخىش من
هذا اذلي حدث يب بعد احلال األوسط أن يكون

أحاط بعميل .ثم أوىص -ريض اهلل عنه -أنه إذا مات
ال تتبعه ناِئة ،وانلاِئة :يه املرأة اليت تنوح ىلع
امليت ،وتبيك عليه بكاء يشبه نوح احلمام ،وأمر -

ريض اهلل عنه -إذا دفنوه أن يبقوا عند قْبه قدر ما
ينحر واحد من اإلبل ،ويقسم حلمه ،حىت يراجع رسل
ربه وهم املالئكة اذلين يأتون إىل امليت إذا دفن،

فإن امليت إذا دفن يأتيه ملاكن وجيلسانه يف قْبه،

ويسأالنه ثالثة أسئلة :يقوالن من ربك؟ وما دينك؟

ومن نبيك؟ .فأمر عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-

أهله أن يقيموا عليه قدر ما تنحر اجلزور ويقسم
حلمها؛ ليستأنس بهم ،وهذا يدل ىلع أن امليت حيس

بأهله ،وقد ثبت عن انليب -عليه الصالة والسالم-

أن امليت يسمع قرع نعاهلم إذا انرصفوا من دفنه ،قرع
انلعال اخليف يسمعه امليت إذا انرصفوا من دفنه .وقد

ثبت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حديث

حسن أنه اكن إذا دفن امليت وقف عليه ،وقال:

ت
ک
آث کو قتل کری
آث ےس سب ےس رئادہ عص کری ؤاےل یےھ اؤر ر
ل ئک ؤہ ر
ڑ
آث یک رطف ترط ایھا کر
آث ےک ج الل یک ؤج ےس ر
ےک خوا ےہش متد یےھ اؤر اث ؤہ ر
ی
آث ﷺ
آث یک صفاثبتاںکر سکنہ ےی اس لن کہ ر
دبکھ ھییہی سکن ،اؤر یہےی ر
آث کو تروری رطج دبکھا ہےی یہی ،خو تروری رطج ادراک کرسکی۔
ےک خوف ےس ر
خہ
خرصث عرمؤ فمای ہ ےی کہ اگر می یرہیل جال ث رپ رم ئا تو نمی ےہو ئا۔ کہن یےھ اگر می
م
ی
ج
آث رضی اہلل عتہ یک
دؤرسی جال ث رپرم ئا تو جےھ ا بن تنی ےہوی یک امتد ھی۔ ر
خہ
اجتتاطکودبکھن کہفمائااگریرہیل جال ث رپ رم ئاتوتفتتاً نمی ےہو ئااؤراگردؤرسی جال ث رپ
م
ی
ج
ج
ج
رم ئا تو جےھ ا بن تنی ےہوی یک امتد ھی۔ ی یہی کہا کہ می تنی ےہو ئا۔ اس لن کہ تنی
آث رضی اہلل عتہ ی امارث
ےہوی یک گواہےی دبتا یہب شخب ے
ہ۔ اس ےک ت عد ر
اؤرقتادث ےکیہب سارےامورستنھاےلاؤرخرصث معاؤیرضی اہلل عتہ ؤعیہ یک
ڑ
لرانوں می کجرھ ؤاق عاث ئ رتش آی۔ خرصث عرمؤ رضی اہلل عتہ ےک ئارے می ی
م
ش
معؤف یھا کہ رعث ےک دہ ےی ؤقظی خص ہ ےی ،اؤرفمای کہ :جےھ دؤرسی جال ث
ہ کہ کہی میے اعمال کا اجاطہ ی کتا جای۔ یرھ ایہوں ی
ےک ت عد خوف ے
تصنخب یک کہ اں یک موث ےک ت عد کوئ عورث توج ی کرے۔ التایحہ :ؤہ عورث خو
ہ۔اؤر خکمدئا کہ
ہاؤراس رپتوجخواںکیوپ یکرطجخوثرؤئ ے
میب رپتوجکرئ ے
ایہی دقن کری ےک ت عد ابنی مفدار قی پ رےک رہےتا جتنی مفدار می اؤب ڑ
ث د یح کرےک
رُ
ی
تف
اس کا گوسب سنم کتا جا سےک ،ئاکہ اہلل ےک ھنج ےہوی ف سن آجا ئی خو ُرمدے کو
ڑ
دقتای ےک ت عد آی ہ ےی۔ ُرمدے کو دقتای ےک ت عد دؤ ف سن آکر اےس بھای
ہ؟ اؤر
ہ؟ یمہارا دبن کتا ے
ہ ےی اؤر اس ےس ئی سوال کری ہ ےی؛یمہارا رث کوں ے
یمہارا بنی کوں ہ؟عرمؤ بن العاض رضی اہلل عتہ ی ا بن اہل جای کو اؤب ڑ
ث د یح
ے
ے
ڑ
ت
ف
خ
س
کرےک اس کا گوسب نم کری یک مفدار یھرہی کا کم فمائا ئاکہ ؤہ اں یک ؤج ےس
ہ کہ ُرمدہ قی می ا بن گھ ؤالوں کو مخسوس
رہ۔ ی اس ئاث رپ دالل ث ے
ماتوس ے
ڑ
ہ کہ لوگ خب ُرمدے کو دقتا کر ؤاترش لو بن
آث ﷺ ےس ی ئاب ث ے
کر ئا ے
ہ۔ ر
ڑ
آث ﷺ ےس خسن درج یک
ہ ےی تو ُرمدہ لوگوں ےک قدموں یک آہےب ستتا ے
ہ۔ ر
جدب ث می ی میقول ہ کہ رمدے کو دقتای ےکت عد قی پ ک ڑ
ھے ےہو کر فمائا کہ
ر
ے ُ
عایل ےس ئاب ث قدمی مابگو
’’ا بن یھائ ےک لن استعفار کرؤ اؤر اس ےک لن اہلل ت ی
کیو ئکہ اث اس ےس سوال کتا جای گا‘‘۔ لہیدا میب کو دقتای ےک ت عد اس یک قی رپ
ڑ
لل ہ
لل ہ
آث ﷺ
کھے ےہو کر ئی دق عہ ا م ئتتہ اؤر ئی دق عہ ا م اعف لہ کےہ۔ کیو ئکہ ر
ی
خب س الم کری تو ئی دق عہ کری اؤر خب دعا کری تو ھی ئی دق عہ کری۔ ج الصہ
آثکو خیب یک
ی کہعرمؤبن العاض رضی اہللعتہ ےس کہاگتا کہاہلل ےکبنی ﷺ ی ر
ہ۔
ہ۔ ی خی یک تسارث اؤر متارک ئاد ے
خوشخیی ستائ ے
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"استغفروا ألخيكم ،واسألوا هل اتلثبيت؛ فإنه اآلن

يسأل" ،فيستحب إذا دفن امليت أن يقف اإلنسان ىلع
قْبه ويقول :امهلل ثبته ،امهلل ثبته ،امهلل ثبته ،امهلل

اغفر هل ،امهلل اغفر هل ،امهلل اغفر هل؛ ألن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -اكن إذا سلم سلم ثالثا ،وإذا داع داع
ً
ثالثا .احلاصل أن ابن عمرو بن العاص قال هل :برشك
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باجلنة ،وهذا من باب
البشارة باخلْي واتلهنئة به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
السْية واتلاريخ > اتلاريخ > الرتاجم وسْي األعالم
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• ِسيَاقة املوت  :حال حضور املوت.
• ْ
أطبَاق  :أحوال.
ُ
َ
• ف ِألبَايِ ُعك  :أاعقدك وأاعهدك.

• انلاِئة  :يه اليت تعدد أوصاف امليت ،وتبيك بصوت ،وتنوح عليه.
ُ ُّ
ـنوا ُّ :
صبوه قليال قليال.
• فش
• اجل َ ُزور  :ما يصلح ألن يذبح من اإلبل.
َُ
اجع  :أجاوب وأجادل.
• أر ِ
ْ َ
َّ ُ َ
نت وق ِدرت.
استَ ْمكنت  :تمك
•
• أتيت انليب  :جئته وذلك سنة سبع من اهلجرة ،بعد عمرة القضاء.
ُ
• أ ِطيق  :أقدر.
ُ ِّ
• َو ِيلنا أشياء  :لكفنا بأعمال.
َ ْ
• أ ْستَأنِس  :أشعر باألنس.

فوائد احلديث:
 .1جواز ابلاكء عند االحتضار ،رجاء عفو اهلل ،واتعاظ األحياء احلارضين.
 .2يف هذا احلديث :أن املؤمن ال تفارقه خشية اهلل ولو عمل من الصاحلات ما عمل ،كما قال -تعاىل" :-واذلين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم
إىل ربهم راجعون" [املؤمنون ).] (60

 .3استحباب ذكر أحسن أعمال املحترض عنده؛ يلحسن ظنه باهلل -تعاىل -ويموت عليه.

 .4تطييب نفس املحترض وتبشْيه برمحة اهلل وعفوه.

 .5استحباب تنبيه املحترض ىلع إحسان ظنه باهلل -سبحانه وتعاىل ،-وذكر آيات الرجاء ،وأحاديث العفو عنده ،وتبشْيه بما أعده اهلل -تعاىل-
للمسلمني.

 .6أن الاكفر إذا أسلم ال يسأل عما مىض من اذلنوب.
َ
ِ .7عظم موقع اإلسالم واهلجرة واحلج ،وأن لك واحد منها يهدم ما قبله من املعايص.

 .8أن اهلجرة واحلج والصالة تكفر الصغائر من اذلنوب ،وأن الكبائر تكفرها اتلوبة برشوطها.

 .9إجالل الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحبهم هل.

85

 .10حرمة انلياحة ىلع امليت ،واتباع جنازته بنار.

 .11امتثال نيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من عدم اتباعه بناِئة وال نار.
 .12استحباب الوصية قبل املوت.

 .13استئناس امليت بداعء إخوانه وأهله هل عند قْبه.

 .14إثبات فتنة القْب ،وسؤال امللكني.

 .15استحباب املكث عند القْب مدة قصْية؛ لدلاعء واالستغفار للميت.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالِل ،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 ميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثْي ،دمشق ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رشح رياض الصاحلني،
ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري،
حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة
الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3446( :
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اسیا بناہیھ خیےس یھ لن ہ ےی۔

أما هذا فقد مأل يده من اْلري

 .536احلديث:

**

 .536جدبث:

ب
ہ کہ ائک آدمی بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک
اؤق رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ا ن ائ ی
م
ی
ئراس جاض ےہوکر کہن لگا :می فآں مختد می ےس کجرھ ھی ئاد یہی کر سکتا ،جےھ کوئ اتسی
ی م
آث ی فمائا’’:یم شحاں اہلل،
خری سکھا د خن ،خو جےھ فآں مختد یک جگہ کاق ےہو سےک۔ ر
لع
ؤالجدمہلل ،ؤال الیہ اال اہلل ،ؤاہلل اکی ،ؤال خول ؤال قوہ اال ئاہلل العیل ا طنم کہو۔" (پجمہ :اہلل
خ
ڑ
ہ ،اہلل ےک سوا کوئ فیفی معیود یہی ،اہلل سب ےس پا
ہ ،اشی یک تعتف ے
ئراک ے

عن عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنه -قال :جاء

رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :إِّن ال
ُْ ُ
َ ِّ ْ
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ف َعلم ِِّن ما جي ِزئ ِِّن
منه ،قال" :قل :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال
اهلل ،واهلل أكْب ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل

العظيم" ،قال :يا رسول اهلل ،هذا هلل -عز وجل -فما
َْْ َ ْ ْ
ْ
ار ُزق ِِّن َو َاعفِ ِِّن َواه ِد ِِّن.
ِل ،قال :قل :امهلل ارمح ِِّن و
فلما قام قال :هكذا بيده فقال رسول اهلل -صىل اهلل

ہ اؤر پانوں ےس یخرتا اؤر بتیک یک توقیق ملتا اہلل ےک سوا کسی ےس ممک یہی۔ ؤہ عایل
ے
ڑ
ع
ہ) رپھ لتا کرؤ۔‘‘ کہن لگا :اے اہلل ےک رسول!ی تو اہلل ےک
ہ ،ظمب ؤاال ے
ے
ل
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا” :کہا کرؤ «ا لہم
لن ےہوا ،میے لن کتا ے
ہ؟ ر
م
ج
ار منی ؤاررقنی ؤعاقنی ؤاہےدئ» (پجمہ :اے اہلل! مجھ رپ رجم فما ،جےھ ررق دے،
راخب ؤ عاقیب ےس توار اؤر ہداب ث ےس رسفار فما۔) خب ؤہ ک ڑ
ھا ےہوا تو ا بن
ے
اہیھوں ےس ا تےس اسارہکتا۔ رسولاہلل صیل اہلل علتہؤسلمیفمائا” :اسیا بن
اہیھ خی ےس یھ لن ہ ےی‘‘۔

عليه وسلم« :-أما هذا فقد مأل يده من اخلْي».

**

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف حكم من لم يستطع حفظ
يشء من القرآن كيف يصيل؟ حيث أرشد انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -األعرايب اذلي لم يستطع حفظ
يشء من القرآن ،بقول سبحان اهلل أي :نزنهه عن لك
نقص ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل أي ال معبود حبق

إال اهلل ،واهلل أكْب ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل

العظيم ،أي :ال يستطيع أحد أن يتحول من حال إىل
ً
داعء
حال أخرى إال باهلل ،وحينما طلب األعرايب
يقوهل يف الصالة أرشده لقول هذه ادلعوات اجلامعة

خلْي ادلنيا واآلخرة ،حيث يقول "امهلل ارمحِّن
وارزقِّن واعفِّن واهدِّن" ،وبني الرسول -صىل اهلل

عليه وسلم -عظم هذه األدعية واألذاكر بقوهل عن
األعرايب اذلي أخذ بها« :أما هذا فقد مأل يده من

اخلْي» يعِّن أصاب خْيا عظيما.

**

اجمایل معنی:

ش
ہ ،خو فآں ئالکل ئاد ی کر سکتا
ی جدب ث ا تےس خص ےک لن یمار کا رطتفہ بتا رہےی ے
ےہو۔ خرتایحرہ رسول اہلل ﷺ ی ائک ارعائ یک رہ یمائ فمائ ،خو فآں کریم می ےس
ی
کجرھ ھی ئاد کری یک استظاعب یہی رکھتا یھا کہ ؤہ شحاں اہلل(،اہلل ےہ عیب ےس ئراک
ہ) ؤالجدمہلل (سب تعتفی اہلل ےک لن ہ ےی) ؤالالیہ اال اہلل(،تعنی معیود پخق اگر
ے
ل
ع
ہ) ؤاہلل اکی ،ؤال خول ؤال قوہ اال ئاہلل العیل ا طنم (اہلل
ہ ،تو ؤہ ضف اہلل ے
کوئ ے
ڑ
ی
ہ اؤراس ےک سوا کسی می ھی ی طاق ث یہی کہ کسی کو ائک جال ےس
سب ےس پا ے
ڑ
دؤرسے جال یک رطف ےل جای) رپھ لتا کرے۔ خب اس ارعائ ی ی تروجرھا کہ
مس
ؤہ یمار می ا بن لن کوں شی دعا کرے؟ تو اےس دبتا ؤ آخرث یک یھ النوں رپ نمل
ل ج
اس دعا یک رہ یمائ فمائ" :ا لہم ار منی ؤاررقنی ؤعاقنی ؤاہےدئ" ( اے اہلل! مجھ رپ رجم
م
فما ،جےھ ررق دے ،راخب ؤ عاقیب ےس توار اؤر ہےداب ث ےس رسفار فما۔) رسول
س
اہلل ﷺ ی ی دعا یکھن ؤاےل ضحائ ےک خق می ی فماکر اں دعاؤں اؤر ادکار یک
ا ےہمیبخت الدی کہ":اماہےداقفدم الئدہ من الخی»تعنیاس یخیےسابرتادامن یھلتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
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راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريجَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سبحان اهلل  :التسبيح يف اللغة :اتلزنيه ،ومعىن "سبحان اهلل" :تزنيه اهلل -تعاىل -من انلقائص.
• احلمدهلل  :احلمد :هو اثلناء ىلع املحمود ِبميل صفاته وأفعاهل ،ونقيض احلمد اذلم.
َّ
َّ
إال اهلل " :ال" نافية للك معبود ٍّ
حبق" ،إال اهلل" ،إثبات حرص األلوهية.
• ال هلإ
َّ
• اهلل اكْب  :إطالقه يفيد العموم ،فإنه أكْب من لك يشء.
َّ
ُ
• والحول وال قوة اال باهلل  :معىن احلول :القدرة ىلع اتلرصف ،ومنه :ال حتول عن معصية اهلل إىل طاعته إال به.ومعىن القوة :الطاقة.

فوائد احلديث:

ِّ
 .1فضل هذا اذلكر اجلليل؛ حيث قام مقام فاحتة الكتاب ،اليت يه أعظم سورة يف القرآن ،فقد قدم ىلع سائر األذاكر يف هذا املقام العظيم.
 .2يرس الرشيعة وسماحتها ،فاملسلم ال يكلف أكرث مما يقدر عليه ،وإذا عجز عن باب خْي فتح اهلل -تعاىل -هل بابًا آخر؛ يلكمل ثوابه ،ويصل إىل
ما قدر اهلل هل من مزنلة.

 .3أن الصالة ال تسقط حبال من األحوال ،وتصىل ىلع حسب االستطاعة.
َّ
َّ َّ
 .4األصل أن قراءة الفاحتة ٌ
ركن يف لك ركعة من الصالة ،ال تصح الصالة بدونه ،إال أن القاعدة الرشعية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها ،إما إىل
بدل ،أو غْي بدل.
ً
َّ
ً
 .5أن اذلي ال حيسن الفاحتة وال بعضها ،فإنه يأِت باذلكر الوارد يف احلديث ،ويكيف عنها؛ تيسْيا وتسهيال ىلع العباد.
 .6هذه اجلمل الكريمة تشتمل ىلع تزنيه اهلل -تعاىل -عن انلقائص والعيوب ،وإثبات نقيضها من املحامد والكمال املطلق ،ونيف الرشيك هل يف
ذاته ،وصفاته ،وأفعاهل ،وألوهيته ،وربوبيته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بْيوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين ممد اخلطيب اتلْبيزي .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن
عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10915( :
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ڑ
ہ کتاؤہ اس ئاثےس
ؤہآدمی خو امامےس یہےل (رکوعؤ شخودےس)رس ایھا لتتا ے
ڑ
یہیدر ئا کہ اہللاسےکرس کو گدےھےکرسمی ئا اسیکس کل کو گدےھیک

أما خيَش اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول
اهلل رأسه رأس ْحار ,أو جيعل صورته صورة

س کل میبتدئل کردے؟

ْحار؟

 .537احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أما خيىش
ُ َ
اذلي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيَ ِّول اهلل رأسه رأس

ش
ات ے
ہ کہ ’’ؤہ خص خو امام ےس یہےل (رکوع ؤ
وہپہ رضی اہلل عتہ ےس رمقوعاً رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
ہ کتا ؤہ اس ئاث ےس یہی در ئا کہ اہلل اس ےک رس کو گدےھ
شخود می) رس ایھا لتتا ے
ےک رس می ئا اس یک س کل کو گدےھ یک س کل میبتدئل کر دے؟‘‘۔

محار ،أو جيعل صورته ُصورة محار؟».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
إنما جعل اإلمام يف الصالة ُيلقتدى به ويؤتم به،

حبيث تقع تنقالت املأموم بعد تنقالته ،وبهذا حتقق
املتابعة ،فإذا سابقه املأموم ،فاتت املقاصد املطلوبة

من اإلمامة ،ذلا جاء هذا الوعيد الشديد ىلع من يرفع

رأسه قبل إمامه ،بأن جيعل اهلل رأسه رأس محار ،أو

جيعل صورته صورة محار ،حبيث يمسخ رأسه من

أحسن صورة إىل أقبح صورة ،جزاء هلذا العضو اذلي

حصل منه الرفع واإلخالل بالصالة.

 .537جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ اس یک اقتداء اؤر اس یک ب ریؤی یک جای ئابن طور کہ
یمار می امام کا مفضد ہےی ی ے
مفتدی یک تفل ؤ خرک ث اس یک تفل ؤ خرک ث ےک ت عد ؤا قع ےہو۔ اؤر اس ےس امام یک
ہ۔ترش اگر مفتدی اس ےس ئترش قدمی کر ےل تو اس ےس
ب ریؤی جاصل ےہوئ ے
ش
امامب ےک مظلوی مفاصد قوث ےہو جای ہ ےی۔ اشی ؤج ےس اس خص ےک ئارے
ڑ
ہ کہ اہلل اس ےک رس کو
ہ خو امام ےس یہےل ابرتا رس ایھا لتتا ے
می ی شخب ؤعتد آئ ے
گدےھ ےک رس می ئا اس یک س کل کو گدےھ یک س کل می بتدئل کر دے ،ئابن طور کہ
م
اس ےک رس کو یہیبن صورث ےس ئدپبن صورث می سح کر دے ئا کہ ی عصو خو
ج ڑ
ڑ
ہ اسکواس ےک کن یکرسا مل سےک۔
ہ اؤر خشی یمارمی لل داال ے
یہےل ایھا ے

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 :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• أ َما  :استفهام توبيخ.
َّ
َْ َ
• خيىش  :خياف ،واملعىن :فليخف؛ ألن الغرض من االستفهام هنا اإلشعار بانليه عن رفع الرأس قبل اإلمام.
ُّ
َّ
َ َ ََ ُ ََُ
َّ
لكه ،واألوىل خاصة يف جزء منه
• أو جيعل صورته  :أو للشك من الراوي والفرق بني هذه اجلملة واجلملة األوىل السابقة :أن هذه اعمة يف اجلسد ِ
وهو الرأس.

فوائد احلديث:
 .1حتريم رفع الرأس يف السجود قبل اإلمام والوعيد فيه ديلل ىلع منعه ،إذ ال وعيد إال ىلع مرم وقد أوعد عليه باملسخ وهو من أشد العقوبات.
 .2يلحق بذلك مسابقة اإلمام يف لك تنقالت الصالة وهذا من باب القياس.
 .3وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة.
ُّ .4
توعد املسابق باملسخ إىل صورة احلمار ،ملا بينه وبني احلمار من املناسبة والشبه يف ابلالدة والغباء ،ألن املسابق إذا اكن يعلم أنه لن ينرصف من
الصالة قبل إمامه ،فليس هناك فائدة يف املسابقة ،فدل ىلع غبائه وضعف عقله.

 .5تدل مسابقة اإلمام ىلع الرغبة يف استعجال اخلروج من الصالة ،وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل اإلمام.
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 .6الوعيد بتغيْي صورة من يرفع رأسه قبل اإلمام إىل صورة محار أمر ممكن ،وهو من املسخ ،وحيتمل أن يرجع املعىن من حتويل الصورة إىل حتويل
الطبيعة وذلك بأن يصبح بليدا اكحلمار.

 .7كمال شفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ،وبيانه هلم األحاكم وما يرتتب عليها من اثلواب والعقاب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس،
دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3086( :
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ئالل رضی اہلل عتہ کو خکمدئا کہؤہ اداںےککلماث کودؤدؤدق عہ اؤر اقامبےک
کلماث کو ائک ائک دق عہ کہی۔

أمر بالل أن يشفع األذان ,ويوتر اإلقامة

 .538احلديث:

**

ً ُ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أ ِمر
َ َ َ
َ
ويوتر اإلقَ َ
األ َذانُ ،
امة».
بِالل أن يشفع
ِ ِ

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی ئ الل رضی اہلل
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
عتہ کو خکم دئا کہ ؤہ اداں ےککلماث کو دؤ دؤ دق عہ اؤر اقامب ےک کلماث کو ائک ائک
دق عہ کہی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مؤذنه بالال -ريض
اهلل عنه -أن يشفع اآلذان ألنه إلعالم الغائبني ،فيأِت
بألفاظه مثىن ،وهذا عدا (اتلكبْي) يف أوهل ،فقد ثبت
تربيعه و(لكمة اتلوحيد) يف آخره ،فقد ثبت

إفرادها،كما أمر بالال أيضا أن يوتر اإلقامة ،ألنها
تلنبيه احلارضين ،وذلك بأن يأِت ِبملها مرة مرة،

وهذا عدا (اتلكبْي) ،و"قد قامت الصالة" فقد ثبت

تثنيتهما فيها.

 .538جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

بنیﷺی ا بنمودںئ الل رضی اہللعتہکوخکمدئا کہؤہاداںےک کلماثکو ے
دؤہا
ہ ،اس لن اس
کر کہی ،کیوئکہ ی عی موخود لوگوں کو ئاخی کری ےک لن ےہوئ ے
ےک الفاط کو دؤ دؤ دق عہ کہی۔ ماسوا رسؤع ؤایل ئکتی ےک؛ کیوں کہ اےس رجار دق عہ کہتا
ہ اؤر سوای آخر می توےلجای ؤاےل کلمہ توختد ےک؛ کیوں کہ اےس ائک
ئ اب ث ے
آث ﷺ ی ئ الل رضی اہلل عتہ کو خکم دئا کہ
دق عہ کہتا ئاب ث ے
ہ۔ اشی رطج ر
ہ  ،ئ اب ن
اقامب کو اکرہا کہی؛ کیوں کہ ی موخود لوگوں کو متتتہ کری ےک لن ےہوئ ے
طور کہ اس ےک جملوں کو ائک ائک دق عہ کہی ،سوای ئکتی اؤر "قد قامب الضلوہ"
ہ۔
ےک؛ کیوں کہ ایھی دؤ دؤ دق عہ کہتا ئاب ث ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
َ
• أ ِمر بِالل َ :أمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واألمر طلب الفعل ممن دون الطالب.
َ
َ
• أن يَشفع األذان  :يأِت بألفاظه شفعا ،أي مثىن واملثىن مرتان.
ويوتر اإلقَ َ
• ُ
امة  :يأِت بألفاظها وترا ،وهو عكس الشفع.
ِ ِ
• األذان  :يف اللغة :اإلعالم ،يف الرشع :اإلعالم حبضور وقت فعل الصالة بذكر خمصوص.

فوائد احلديث:

َّ
 .1األذان واإلقامة فرض كفاية ،دلاللة األمر الصادر من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإن الصيغة تقتِض رفع احلديث.
 .2استحباب شفع األذان وإيتار اإلقامة من غْي وجوب لوجود أدلة أخرى ىلع غْي هذه الصيغة.
َّ
 .3شدة االهتمام باألذان ىلع اإلقامة؛ لكونه نداء للبعيد.

 .4املراد بشفع األذان ماعدا اتلكبْيات األربع يف أوهل ،ولكمة اتلوحيد يف آخره ،لوجود أدلة أخرى.

 .5املراد بوتر اإلقامة ماعدا اتلكبْيتني يف أوهلا و [قد قامت الصالة] ،فإنهما مشفوعتان تلخصيصهما بأدلة أخر.

 .6حكمة شفع األذان؛ يلتحقق سماع ابلعيدين الغائبني.
 .7احلكمة من ِإيتَار اإلقامة؛ ألنها للحارضين يف األصل ،ولغْيهم باتلبعية.

91

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة
األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3307( :
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م
رسول اہللﷺی حلوں می مسحد بتای اؤر ایھی صافر کھن کا خکمدئا

أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ببناء
املساجد يف ادلور ،وأن تنظف

 .539احلديث:

**

َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :أ َمر رسول اهلل -
ُّ
ور ،وأن
صىل اهلل عليه وسلم -بِبناء املساجد يف ادل ِ
ُ
ُ َّ
تنظف ،وتط َّيب.

م
ا ُُم المومتی عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی حلوں می مسحد
خ
ہ۔
بتای ،ایھی صاف ر کھن اؤر خوستوےس تسای کا کم دئا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
أ َمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تبىن
املساجد يف األحياء ،بمعىن أن لك َ ّ
يح يكون فيه
َ
ُ
َ
األوساخ والقذر،
مسجد ،وأن ت َط َّهر فزيال عنها
ُ
ُ
وتصان وحتفظ ،وجتعل فيها الروائح الطيبة من

 .539جدبث:

ہ۔
ے

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
رسول اہلل ﷺ ی خکم دئا کہ حلوں می مسحدبن بتائ جا ئی ئابن طور کہ ےہ محےل می
ائک مسحد ےہو اؤر ایہی گتدگیوں ےس ئراک صاف رکھا جای ،اں یک بگہتائ اؤر خفاطب
ج
یک جای اؤر اں می یخور ؤعیہ تسی عدمہ قسم یک خوستوؤں کا انظام کتا جای۔

ابلخور وغْيه مما هل راِئة طيبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ادلعوة واحلسبة > اثلقافة اإلسالمية > احلضارة اإلسالمية
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُّ
ور  :مجع دار ،واملراد به :اليح ،قال -تعاىل( :-سأريكم دار الفاسقني).
• ادل ِ

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية بناء املساجد يف األحياء ،ما لم تقع ىلع وجه ُ
الم َضارة.
ِّ
َ
ني َوالْ َعاكف َ
لطائف َ
الق َذارات واألوساخ واألتربة ،قال اهلل -تعاىل( :-أَ ْن َط ِّه َرا َبيْ َ َّ
ني
 .2مرشوعية تهيئة املساجد للمصلني ،وذلك بتنظيفها من
ِِ
يت ل ِ ِ ِ
ِ
الس ُ
الر َّكع ُّ
ُّ
جو ِد).
َو ِ
َ
 .3رضورة احرتام املساجد َ
وصونِها عن لك ما يُل ِّوثها ،ويؤيده نهيه -صىل اهلل عليه وسلم -عن ُ
ابلصاق يف املسجد.
َّ
ْ
وأد َىع إلطالة َ
ابلقاء فيها ،واملداومة ىلع الرتدد عليها.
 .4مرشوعية تطييب املساجد وحتسني راِئتها؛ ألن يف ذلك انرشاح للصدر،
َُ
َُ
 .5فيه اإلشارة إىل استحباب إقامة شخص يقم ىلع املسجد ،بتنظيفه وتبخْيه ،فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه( -أن امرأة سوداء اكنت تقم
املسجد) .متفق عليه ،لكن ال يعِّن هذا أن تنظيفها يُقترص عليه ،بل لك من وجد قذرا أو وسخا أو حنو ذلك أزاهل وفيه أجرُ ،
(عرضت يلع أجور
أميت ،حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد) .رواه أبو داود من حديث أنس -ريض اهلل عنه-.
ُ
َ
 .6فيه حرص الرشيعة اإلسالمية ىلع االجتماع ونبذ الفرقة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر ببناء املساجد يف األحياء ،ومن مقاصده
اجتماع أهل ِّ
اليح لك يوم حتت سقف واحد ،ال شك أن هذا باعث جلمع القلوب ،ونرش األلفة واحلث ىلع اتلعاون ىلع الْب واتلقوى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن الرتمذي ،ممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد ممد شاكر ،وممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم
عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه ممد بن يزيد القزويِّن،
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حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،نرش :املكتب
اإلساليم ،بْيوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بْيوت ،بلنان،
الطبعة :األوىل1422 ،ه2002 ،م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،ممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بْيوت.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :األوىل
1427ه2006 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .رشح سنن أيب داود ،عبد
املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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م
خ
ہ۔ ئترسائ رپ اؤر ا بناہیھےس ئاکیک
جےھ ساثاعضاء رپ شحدہ کری کا کم ہےوا ے
أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم ىلع اْلبهة،
گ ڑ
وأشار بيده ىلع أنفه وايلدين والركبتي ،وأطراف رطفاسارہ کتا اؤردؤتوںاہیھ اؤردؤتوں ھتن اؤردؤتوں ئراؤںیک ایگلیوں رپ۔ اؤر
ش ڑ
ی کہ ہےم ا بن ک ڑ
القدمي وال نكفت اثلياب والشعر
یؤں اؤر ئالوں کوی متتی۔
ر

 .540احلديث:

**

م
آث ﷺ ی فمائا ’’ :جےھ ساث
ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ہ کہ ر
خ
ہ۔ئ رتسائ رپاؤرا بن اہیھ ےس ئاک یکرطفاسارہکتا
اعضاء رپ شحدہ کری کا کم ےہوا ے
اؤر دؤتوں اہیھ اؤر دؤتوں گھتڑن اؤر دؤتوں ئاؤں یک ایگلیوں پ اؤر ی کہ ہےم ا بن ک ڑ
یؤں
ر
ر
ر
ش ڑ
اؤر ئالوں کو ی متتی‘‘۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل
ْ
ْ
أس ُ
جد ىلع َسب َعة
اهلل عليه وسلم -قال« :أ ِم ْرت أن
ْ
َ
ْ
َ ُ
أعظم ىلع اجلَب َهة ،وأشار ِبيَده ىلع أن ِفه وايلَدين
َ ْ
َ َ
ُّ َ َ
ْ
كف َ
ت اثلِّياب
والركبتني ،وأط َراف القدمني وال ن ِ
َّ
والشعر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
معىن حديث ":أم ْرت أن ْ
أس ُجد" ويف رواية "أمرنا"،
ِ
َ
ويف رواية" :أ َمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم"-؛

واثلالث الروايات لكها للبخاري ،والقاعدة الرشعية
َّ
أن ما أُ ِم َر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو ٌ
أمر
َ
ٌّ
اعم هل وألمته؛ "ىلع َسبْ َعة أع ُظم" أي :أ ِمرت أن أسجد
ْ
َ
باألع ُظم :أعضاء ُّ
السجود
ىلع َسبعة أع َضاء ،فاملراد
كما جاء مفرسا يف الرواية األخرى ،ثم َّ
فرسها بقوهل:
ُ
ُّ
بالسجود ىلع اجلَبَهة ،مع
"ىلع اجلَبْ َهة" أي أ ِمرت
ْ
ْ
األنف كما يدل عليه قوهل" :وأشار ِبيَده ىلع أن ِفه" ،أي
ْ
َّ
أشار إىل أن ِفه يلُبَ ِّني أنهما ُعضو واحد" .وايلَ َدين" أي
َ
الك َّفني ،كما هو ُ
المراد عند اإلطالق،
باطن
وىلع ِ
ُ
َ
ْ
َ
"والركبَتَني ْ
وأط َراف القدمني" أي :وأمرت أن أس ُ
ُّ
جد
ِ
َ
ىلع ُّ
الركبتني وىلع أطراف أصابِع الق َد َمني ويف
َ
ُ
حديث أيب محيد ال َّساعدي -ريض اهلل عنه -يف باب
َ
ْ َ
صفة الصالة بلفظْ :
(واس َتقبل بأصابع ِرجليه ال ِقبْلة)
َّ
َ ْ
كف َ
ت اثلِّياب والشعر"
أي وهو ساجد" .وال ن ِ
َ
َْ
َ
َّ
والكفت :اجلَمع والضم ،واملعىن :ال ن ُضم وال جنمع
َّ
الركوع ُّ
والشعر من االنتشار عند ُّ
والسجود،
اثلِّياب
بل نرتك األمر ىلع حاهل حىت يقعا ىلع األرض ليَسجد
َّ
ِبميع األعضاء واثلِّياب والشعر.

 .540جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مظ
ب
ہ " ُارمئا" اؤر ائک
رمث اں ا ْشحُد" ائک رؤاب ث می ے
جد ث کا لب" :ا ْ
ل
ہ " َا َرم ا تنی -صیل اہلل علتہ ؤسلم"-۔ ئتیوں رؤابتی یحاری یک ہ ےی۔
رؤاب ث می ے
خک
خک
آث ﷺ اؤر
رسعی قاعدہ ی ے
آث ﷺ کو دئا جای ؤہ م ر
ہ کہ خش خری کا م ر
م
عُ
ہ۔ "عیل َست ْعَہ ا َظم" تعنی جےھ ساث اعضاء
آث ﷺ یک امب ےک لن عام ےہو ئا ے
ر
ُ
ع
خ
ہ۔ اال َظم ےس رماد شحدے ےک اعضاء ہ ےی جتسا کہ
رپ شحدہ کری کا کم دئا گتا ے
آث ﷺ ی اس یک تفسی
دؤرسی رؤاب ث می اس یک تفسی بتاں یک گنی ے
ہ۔ یرھ ر
ت م
خ
ہ ،ئ رتسائ ےک سایھ
فمائ" :عیل الخَنْہَہ" عنی جےھ ئ رتسائ رپ شحدہ کری کا کم دئا گتا ے
ی
ع
تع
آث ﷺ ی ئاک یک رطف
ئاک ھی سامل ے
ہ جتسا کہ "ؤاسار بتَدہ یل اتْفہ" نی ر
اسارہ فمائا ئاکہ ؤصاخب کربن کہ ئترسائ اؤر ئاک دؤتوں ائک ہےی عصو ہ ےی۔
"ؤالتَ َدبن" تعنی دؤتوں اہیھوں ےک ئاطن رپ۔ ئدبن مظلق توےل جای ےک ؤق ث
گ ڑ
م
ل کت َت
ی
الف َدمی" تعنی جےھ دؤتوں ھت وں اؤر ئراؤں
یہی ُرماد ےہو ئا ے
رطاف َ
ہ۔ "ؤا ُر َ ی ؤا ْ َ
خ
ہ۔ ئاث صفہ الض الہ می اتو جُمتد ساعدی یک
ےک ربخوں رپ شحدہ کری کا کم دئا گتا ے
س
ہ (ؤا ْت َفتلئاصا تعرجْلَتہالفت ْ َلہ)تعنیجال ث شحدہ
جدب ث اںالفاطےک سایھ میقول ے
ی
ب التتاث ؤال شَع"۔
می ر
آث ﷺ ےک ئراؤں یک ایگلتاں قتلہ ُرج ھی۔"ؤال بَک ْف َ
ڑ
م
ہ کہ رکوع اؤر شحدے ےک
ہ ضم کرئا اؤر شمت تتا ،مظلب ی ے
الک َفْب :کا عنی ے
ش ڑ
ؤق ث ک ڑ
یے اؤر ئال بکھی یک صورث می ہےم ایہی یہی م یتتن یےھ ،ئلکہ ہےم
ر
ڑ
ڑ
ایہی اب رنی جال رپ رجھور د بن یےھ اؤر رمی رپ دؤتوں گر رپی ،ئاکہ یمام اعضاء
ک ڑ
یؤں اؤر ئالوں ےک سایھ شحدہ کربن۔
ر
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راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ
أع ُظم  :أعضاء ُّ
السجود.
•
َّ
َ
ْ
ُ
َ
• ايلدين  :الكفني ،كما هو المراد عند اإلطالق.
َ
الركبتانَ :مفصل ما بَ ْني َّ
الركبَتَني ُّ :
• ُّ
الساق والف ِخذ.
َ
ْ
َ
َّ
• وال نك ِفت  :الكفت :اجلَمع والضم.

فوائد احلديث:

السجود يف الصالة ىلع َ
األعضاء َّ
 .1وجوب ُّ
السبعة؛ ألن األصل يف األمر الوجوب.
َ
ْ
ْ
 .2أنه ال جيزئ َّ
السجود ىلع اجلَبَهة دون األنف أو األنف دون اجلَبهة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا ذكر اجلَبَهة أشار إىل األنف.
ْ َ
َ
السجود ىلع ُ
 .3وجوب ُّ
العضو مجيعه ،وال يَكيف بَعض ذلك ،واجلَبهة يَضع منها ىلع األرض ما أمكنه.
َ
َ
ْ
 .4ظاهره أنه ال جيب كشف يشء من هذه األعضاء؛ ألن ُمسىم ُّ
بوضعها من دون ك ْشفها ،وال خالف أن كشف ُّ
الركبتني
السجود عليها يصدق
ِ
ِ
ُْ
َ ْ
َ
غْي واجب ،ملا خياف من كشف العورة ،وكذا الق َدمني جلواز الصالة باخلفني.
َْ
 .5كراهية كفت اثلَّوب يف الصالة.
َ
َّ
َ ْ
ََ
َّ
َ
 .6كراهية عقص الشعر وعقده خلف القفا ،سواء تعمده للصالة أ ْم اكن كذلك قبل الصالة وفعلها ملعىن آخر وصىل ىلع حاهل بغْي رضورة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف:
ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن
سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :ممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش:
دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
األسدي ،مكة
ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه 2006م .فتح ُ
اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منار القاري ،تأيلف :محزة ممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :
ه.
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رسول اہللﷺی ےہمی خکم دئا کہ ہےم عتدبن (یک یمار)ےک لن ئا لع اؤر رپدہ
تسی عورتوں کوےل کر جا ئی اؤر خکمدئا کہ خیصؤایل عور ئی مسلماتوںیک یمار

أمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ُْ ُ
خنرج يف العيدين الْ َع َوات َِق َو َذ َ
ور ،وأمر
د
اْل
ات
و
ِ
ِ
ََْ ْ ُ ى
ُ َّ
َتل َن مصىل املسلمي
احليض أن يع ِ

 .541احلديث:

یکجگہےس الگرہ ےی۔

**

َ َّ ُ ْ
طية ن َسيبة األنصارية -ريض اهلل عنها-
عن أم ع
َ
قالت« :أ َم َرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
َ
ْ
ُْ
اخل ُ ُ
ََْ َ َََ
ور ،وأ َمر
د
ات
ْن ِرج يف العيدين العواتِق وذو ِ
ِ
ََْ ْ
ّ
زتل َن ُمصىل املسلمني» .ويف لفظ« :كنا
احل ُ َّيض أن يع
ِ
ُْ َ ْ ْ
نُؤمر أن َْنْ ُر َ
ابلك َر من
ج
ر
ْن
حىت
العيد،
يوم
ج
ِ
ِ
َ ْ
َ ُ َ ِّ ْ َ
ْ َ
خترج احل ُ َّي ُض ،فيكْبن بتكبْيهم
ِخد ِرهاَ ،ح َّىت
َ
ُ ْ َ
وطه َرت ُه».
ويدعون بداعئهم ،يرجون بَ َركة ذلك ايلوم

ام عطتہ تستتہ اتضاری رضی اہلل عہا رؤاب ث کری ےہوی بتاں کرئ ہ ےی" :رسول
اہلل ﷺ ی ےہمی خکم دئا کہ ہےم عتدبن (یک یمار) ےک لن ئا لع اؤر رپدہ تسی
عورتوں کو ےل کر جا ئی اؤر خکم دئا کہ خیص ؤایل عور ئی مسلماتوں یک یمار یک جگہ ےس

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يوم عيد الفطر ويوم عيد األضح من األيام
املفضلة ،اليت يظهر فيها شعار اإلسالم وتتجىل أخوة
ِّ
وتراصهم ،لك أهل بدل يلتمون
املسلمني باجتماعهم
ً
وتآلف قلوبهم،
يف صعيد واحد إظهارا لوحدتهم،
ِ
واجتماع لكمتهم ىلع نرصة اإلسالم ،وإعالء لكمة

 .541جدبث:

**

الگ رہ ےی"۔ ائک اؤر رؤاب ث ےک الفاط ی ہ ےی " :ےہمی خکم یھا کہ ہےم سب عتد ےک
ڑ
ی
دںعتدگاہمیآ ئی ،یہاں ئک کہہےم کیواری لرکیوںکو ھی سایھےلجایاؤرخیص
ی
ی
ی
ؤایل عورتوں کو ھی۔ خب رمد ئکتی کہن تو ی ھی کہتی اؤر خب ؤہ دعا کری تو ی ھی
کر ئی اؤر اس دں یک پک ث اؤر ئراکییگ کو ئرای یک امتدؤار رہےتی"۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

میقق علتہ

اهلل وإقامة ذكر اهلل وإظهار شعائره .ذلا أمر انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -خبروج لك النساء ،حىت ىلع
الفتيات املستورات يف بيوتهن ،والنساء احل ُ َّيض ،ىلع
أن يكن يف ناحية بعيدة عن املصلني ،ليشهدن اخلْي

ودعوة املسلمني فيحصل هلن ِمن خْي ذلك املشهد،
ويصيبهن من بركته ،ومن رمحة اهلل ورضوانه،

وتلكون الرمحة والقبول أقرب إيلهم .وصالة العيدين

فرض كفاية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة العيدين
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف العيدين  :يف صالة العيد أو يف يوم العيد للصالة ،والعيدان هما الفطر واألضح.
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ْ
• ال َع َواتِق  :مجع "اعتق" املرأة الشابة أول ما تبلغ.

• ذوات  :صاحبات.
ْ
ُْ ُ
ور  :مجع ِخدر وهو السرت ،وهو جانب من ابليت ،جيعل عليه سرتة ،يكون للجارية ابلكر.
• اخلد ِ
• احل ُ َّيض  :مجع حائض ويه اليت أصابها احليض.
ََْ ْ
ّ
زتل َن ُمصىل املسلمني  :يتنحني عنه ،ومصىل املسلمني هنا ماكن صالتهم يف العيد.
• يع ِ
• كنا نؤمر  :يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ْ
ابلكر  :األنىث اليت لم يصبها أو يمسها الرجل.
• ِ
َ
َ
َ
َّ
ِّ
ْ
• فيُكْبن  :أي احلُيض أي يقلن اهلل أكْب.
• بتكبْيهم  :أي بمثل تكبْي انلاس.
• يدعون  :أي احل ُ َّيض يسألن اهلل.

• بداعئهم  :بمثل داعء انلاس.
• يرجون  :أي احل ُ َّيض أو مجيع املصلني.

• بركة  :خْيه الكثْي ادلائم.
ْ َُ
• ُطه َرته  :أي حصول تطهْي اذلنوب فيه.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صالة العيد للنساء ،ىلع رشط أال خيرجن متْبجات متعطرات لورود انليه عن ذلك.
 .2صالة العيدين فرض كفاية.
 .3وجوب اجتناب احلائض املسجد؛ ئلال تلوثه.
 .4أن مصىل العيد هل حكم املساجد وإن لم حيوط.
 .5أن احلائض غْي ممنوعة من ادلاعء وذكر اهلل -تعاىل-.
ًّ
مرجوا إلجابة ادلاعء.
 .6فضل يوم العيد وكونه
 .7مرشوعية اتلكبْي يف مصىل العيد واجلهر به.
 .8االهتمام بتكثْي احلارضين يف العيد لدلاعء واذلكر.
 .9من طريقة نساء الصحابة تسرت األبكار وحنوهن يف ابليوت وعدم خروجهن.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،.حتقيق
ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بْيوت.

الرقم املوحد)7200( :
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ڑ
ص
م خک
سل
آثےکف ئائےک اؤنوں
رسول اہلل یل اہلل علتہؤ می جےھ مدئا کہ می ر
یک بگرائ کرؤں اؤراںےکگو سب ،کھا لوں اؤرجھولوں کو صدقہ کرؤں،بی اں
ی
میےس قضاث کویطور اخرث کجرھ ھییدؤں۔

أمرين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
أقوم ىلع بدنه ،وأن أتصدق بلحمها وجلودها
ً
وأجلتها ،وأن ال أعطي اْلزار منها شيئا

 .542احلديث:

**

َ
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال« :أ َم َر ِين
َّ
َّ َ َ ُ َ َ ْ
َّ
َُ
وم َىلع بُدنِ ِه،
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أق
رسول ِ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ
ُْ
َوأن أتصدق بِلح ِمها َوجلو ِدها َوأ ِجل ِتهاَ ،وأن ال أع ِط َي
َ َّ َ َ َ ْ
نها شي ًئا».
اجلزار ِم

م
ع ض
عایل عتہ فمای ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی جےھ خکم دئا کہ
یل ر ی اہلل ت ی
ڑ
آث ےک ف ئا ئ ےک اؤنوں یک بگرا ئ کرؤں اؤراں ےک گو سب کھا لوں اؤر
می ر
ی
جھولوں کو صدقہ کرؤں ،بی اں می ےس قضاث کو تطور اخرث کجرھ ھی ی دؤں۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
ق ِد َم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مكة يف حجة
الوداع ومعه هديه وقدم يلع بن أىب طالب -ريض اهلل

 .542جدبث:

**

عنه -من ايلمن ،ومعه هدي ،وبما أنها صدقة
للفقراء واملساكني ،فليس ملهديها حق اتلرصف بها،

أو بيشء منها ىلع طريقة املعاوضة ،فقد نهاه أن

يعطي جازرها منها ،معاوضة هل ىلع عمله ،وإنما
أعطاه أجرته من غْي حلمها وجلودها وأجلتها.

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنی کریم ﷺ جحہ الوداع ےک مو قع رپ مکہ یک رطف جےل۔ فئائ ےک جاتور سایھ یےھ۔
ی
(اشی مو قےع رپ) عیل بن ائ طال ث رضی اہلل عتہ یمن ےس آی۔ اں ےک سایھ ھی

فئائ ےک جاتور یےھ۔ خ روں کہ ی قفا اؤر مساکی ےک لن صدقہ یےھ ،اس لن
فئائ کری ؤاےل کو اس می ترصف کری ئا اس می ےس کجرھ تطور معاؤصہ د بن کا
ص
آث ی ایھی د یح کری ؤاےل کو تطور معاؤصہ اس می
خق جا ل یہی یھا۔ خرتایحرہ ر
ےس کجرھ د بن ےس میع فمائا۔ ئلکہ تطور اخرث گوسب ،کھال اؤرجھول ےک ع الؤہ کوئ
دؤرسی خری دی جای یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َبُدنِه  :إِبِ ِل ِه اليت أهداها واكنت مائة بعْي.
َ َّ َ َ
• أت َصدق بِلح ِم َها  :أدفعه للفقراء.
َ َّ
• أ ِجلتها  :مجع ُجل هو ما يطرح ىلع ظهر ابلعْي ،من كساء وحنوه.
ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ً
ار ِمن َها شيئًا  :أي من حلمها عوضا عن جزارته ،واجلزارة :أطراف ابلعْي ،اكلرأس وايلدين والرجلني ثم نقلت إىل ما يأخذه
• أن ال أع ِطي اجلز
اجلزار من األجرة؛ ألنه اكن يأخذ تلك األطراف عن أجرته.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اهلدي ،وأنه من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
كثْيا ،عظيم انلفع ،فقد أهدى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مائة بدنة.
 .2األفضل كونه
 .3األفضل أن يتصدق بها ،وبما يتبعها ،من جلود وأجلة ،وهل أن يأكل من هدي اتلطوع وما أهداه يف احلج بأنواعه اثللث فأقل.
 .4ال يعطى اجلزار من اهلدي شيئًا ىلع سبيل املعاوضة واألجرة ،أما إذا أعطي أجرته اكملة ،ثم تصدق عليه صاحبها -إذا اكن ً
فقْيا -فال بأس.
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 .5جواز اتلوكيل يف ذحبها واتلصدق بها.
 .6منع بيع يشء من اهلدي كما يُمنع أن جيعل يشء من حلمها أجرة للجزار.

 .7فضل يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3065( :
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ڑ
میے سا منےس ابرتای رپدہ ہےتادؤ۔ کیوئکہ اس رپ تفش سدہ تضاؤپپاپمیی
یمار می جلل ائدار ےہوئ رہےی ہ ےی۔

أميطي عنا قرامك هذا ،فإنه ال تزال تصاويره
تعرض يف صالِت

 .543احلديث:

**

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن ِق َرام
لعائشة َسرتت به جانب بَيتها ،فقال انليب -صىل اهلل
َ
َ
َّ
عنا ق َر َ
ام ِك هذا ،فإنه ال تزال
يطي
ِ
عليه وسلم« :-أ ِم ِ
َْ
تصاو ُيره تع ِرض يف صالِت».
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن لعائشة -ريض اهلل عنها -ثوب رقيق من ُصوف
َ
ُ
ِذي ألوان ونقوش ,تسرت به فتحة اكنت يف ُحجرتها,
ّ
فأمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بإزاتله ووضح

هلا سبب ذلك وأن نقوشه وألوانه ال تزال تظهر أمام
عينيه يف الصالة فخاف أن تشغله عن َك َمال ُ
حضور
َ
القلب يف الصالة ،وت َدبّر أذاكرها وتالوتها
ََ
اصدها من االنقياد واخلضوع هلل -تعاىل.-
ومق ِ

**

 .543جدبث:

ہ کہ عاتش رضی اہلل عہا ےک ئراس ائک ر ئگی
اتش رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ئارئک رپدہ یھا ،خےس ایھوں ی ا بن گھ ےک ائک خےص می تطور رپدہ لی کا دئا یھا۔ تو
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا" :میے سا من ےس ابرتا ی رپدہ ہےتا دؤ۔ کیوئکہ
ر
اس رپ تفش سدہ تضاؤپ پاپ میی یمار می جلل ائدار ےہوئ رہےی ہ ےی"۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ام المومتیعاتش رضی اہللعہا ےکئاسائکئارئکاؤئک ڑ
یایھا،خومختلفرئگاؤر
ر
ر
تفش ؤیگار ؤاال یھا ،اس ےک در تےع عاتش رضی اہلل عہا ا بن ججے ےک سوراج کو
ڑ
ی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اےس ہےتای کا خکم دئا اؤر اس کا ستب
بتد کردبنی ھی ،ر
مس
ی
ھی بتاں فمائا کہ یمار ےک دؤراں اس ےک تقوس اؤر رئگ لسل سا من ےہوی
آث کو خوف ےہوا کہ کہی ی یمار می کامل توج ،اس ےک ادکار می
ہ ےی ،خش یک ؤج ےس ر

عایل ےک سا من عاخری اؤر اطاعب جتےس مفاصد
عور ؤقکر ،اس یک ئ الؤث اؤر اہلل ت ی
ےس عاقل ی کردے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• َقِ َرام  :ثوب رقيق من ُصوف ِذي ألوان ونقوش.
أزييل.
• أ ِم ِ
يطي ِ :
ُ
َ
َ ُ
َ
ُ
ارفه ،ونقوشه.
صاويره  :ألوانه ،وزخ ِ
•ت ِ
َْ ُ َُ
َ
• تع ِرض  :تلوح وتظهر.

فوائد احلديث:

ُ ِّ
َ َ
وزخارف تكون يف قِبلته ,وغْي ذلك مما ي ُشغل.
المصيل ويلهيه عن صالته ،من ألوان
 .1استحباب إزالة لك ما يُشغل
ُ ِّ
للمصيل أن يقصد األماكن اليت ال يكون بها ما يُلهيه ،أو يُشغله عن صالته ،وحضور قلبه فيها.
 .2األفضل
َ
ُ
 .3مرشوعية األمر باملعروف وانليه عن المنكر ،بإزالة ما قدر ىلع إزاتله ،من األمور املنافية للرشع ،واملبادرة إىل ذلك.
َ
ُ
ُ .4حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث لم يزل الق ِرام بنفسه؛ ألنه لو أزاهل بنفسه لاكن يف ذلك حتزينًا هلا.
ُ
الزكية ،فضال َّ
وانلفوس ِّ
 .5أن للصور واألشياء الظاهرةً ،
القلوب ُّ
عما دونها.
تأثْيا يف
َ ْ
وانلقوش فيها ،مما يلُيه ُ
المصلِّني ،ويشغلهم عن تَ َدبُّر صالتهم ،بتتبع هذه ُّ
خ َرفة املساجد وتَزويقها ،وجعل الكتابات ُّ
انلقوش
 .6كراهة ز
ِ
َ َ
ُ
َ
والزخارف ،وكذلك الصالة ىلع املفارش املنقوشة المزخرفة.
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َّ
َّ َّ
َّ
َْ
َْ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعرض هل ما يعرض لغْيه من البَرش من اخلَواطر ،إال أنها ال تتمكن منه ،كما يه إال خطرات بَسيطة ،حىت
.7
يعود إىل ُمنَاجاة اهلل تعاىل ،واالتصال ب ِّ
ربه.
ِ
َ
ِّ
َّ
َْ
َْ
 .8أن اخلواطر والوساوس اليت تع ِرض للمصيل ال تبطل صالته ولو كرثت؛ لقوهل( :ال تزال تع ِرض ِل يف صالِت).
 .9إضافة ابليت اذلي تَسكنه اعئشة إيلها؛ لقوهلَ :
(جانب بيتها).

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .توضيح األحاكم
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه2006مُ .
بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10881( :
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ُ
ِت بصِب ,فبال بنیﷺےک ئاس ائک یحہالئا گتا۔ اسیآثﷺےکک ڑ
َّ َّ
َ
یے رپ ئترساث
أ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم َِ -
ر
ر
ر
ر
َ َ َّ
ک
اه
ىلع ثوبه ,فدَع بماء ,فأتبعه إِي
آثﷺی ئرائمیگوائا اؤر اےس اس(ئترساثیکجگہ) رپ یہادئا۔
پ
اس
۔
ا
ئ
د
ر
ر
ر

 .544احلديث:

**

َ
ْ
ْ
ُ ِّ َ ْ
ت ِم َصن األ َس ِديَّة -ريض اهلل عنها-
ن
ب
س
عن أم قي ِ ِ ِ
َّ َ
«أنها أتت بابن هلا صغْي لم يأكل الطعام إىل رسول
ْ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأجلسه يف ِحج ِره ,فبال
َْ
ىلع ثوبه ,فداع بماء َف َن َض َ
حه ىلع ثوبه ,ولم يغ ِسله».
َّ
َ َ ُ ْ ْ
أن َّ
انليب -
عن َاعئِشة أ ِّم ال ُمؤ ِم ِنني -ريض اهلل عنها« -
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
ِت بصيب ,فبال ىلع ثوبه ,فداع
َ
ََْ
بماء ,فأتبَ َعه إِيَّاه» .ويف رواية« :فأتبَ َعه بوهل ,ولم
َ
غسله» .
ي ِ

م
ام قتش نب خصن اسدی رضی اہلل عہا رؤاب ث کری ےہوی بتاں کرئ ہ ےی کہ ؤہ
ڑ ڑ
ی
ا بن رجھوی ئتن کو رسول اہلل ﷺ ےک ئراس ےل کر آ ئی ،خو ا ھی کھائا یہی کھا ئا
یھا۔ آث ﷺی اےس اب رنی گود می بڑھا لتا۔ اس ی آث ﷺ ےک ک ڑ
یؤں رپ
ر
ر
ر
یے پ رج ڑ
ئ رتساث کر دئا۔ اس پ آث ﷺ ی ئائ میگوائا اؤر اےس ا بن ک ڑ
ھک دئ ا
ر
ر ر
ر
ر
ل
اؤر اےس دھوئا یہی۔ ام ا مومتی عاتش رضی اہلل عہا بتاں کرئ ہ ےی کہ بنی ﷺ ےک

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -يأتون انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -بأطفاهلم؛ يلنالوا من بركته وبركة

داعئه هلم ،واكن -صىل اهلل عليه وسلم -من لطافته،
وكرم أخالقه يستقبلهم بما جبله اهلل عليه من البرش

والسماحة ،فجاءت أم قيس -ريض اهلل عنها -بابن

هلا صغْي ،يتغذى باللنب ،ولم يصل إىل سن اتلغذي
بغْي اللنب ،فمن رمحته أجلسه يف حجره الكريم ،فبال

الصيب ىلع ثوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فطلب
ً
ماء فرش ماكن ابلول من ثوبه رشا ،ولم يغسله
ً
غسال ،وهذا احلكم خاص بالرضيع اذلكر دون
األنىث.

 .544جدبث:

**

ڑ
آث
آث ﷺ ےک ک ریے رپ ئ رتساث کر دئا۔ اس رپ ر
ئراس ائک یحرہ الئا گتا۔ اس ی ر
ﷺ ی ئرائ میگوائا اؤر اےس اس (ئ رتساث یک جگہ) رپ یہا دئا۔ ائک اؤر رؤاب ث می
ڑ
آث ﷺ ی خہاں خہاں اس کا ئ رتساث لگا یھا ،ؤاہں ؤاہں ئرائ دال دئا اؤر
ے
ہ " :ر
ک ڑ
یے کو دھوئا یہی"۔
ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ضحای کرام رضی اہلل ع ہم بنی ﷺےک ئراس ا بن ی رج ےل کر آی یےھ ،ئا کہ
ی
آث ﷺ یک دعا یک پک ث جاصل ےہو سےک۔ ا بن
آث ﷺ یک داث اؤر ر
ا ھی ر
ع
آث ﷺ اں ےکسایھ ختدہ رؤئ اؤر پم خوئ
لطف ؤ کرم اؤر ا یل اج الق یک بتا رپ ر
ک ی
ئ
آث ﷺ یک قرطث می ر ھی ھی۔ خرتایحرہ ام
ےک سایھ رتش آی ،خو اہلل ت عایل ی ر
ی
ی
قتش رضی اہلل عہا ابرتا دؤدھ ئ رتتا یحرہ ےل کر آ ئی ،خش یک عرم ا ھی ابنی یہی ےہوئ ھی کہ
آث ﷺ
ؤہ دؤدھ ےک ع الؤہ کوئ اؤر ےس تطور عدا است عمال کر سکتا۔ ارراہ سففب ر
ی اےس اب رنی گود متارک می بڑھا لتا۔ یج ی آث ﷺ ےک ک ڑ
یے رپ ئ رتساث کر
ر
ر
ر
یے ےک ئ رتساث یک جگہ پ رج ڑ
دئا ،تو آث ﷺ ی ئائ میگوا کر ک ڑ
ھک دئا اؤر اےس
ر
ر
ر
ر
تروری رطج ےس یہی دھوئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
راوي احلديث :حديث أم قيس األسدية -ريض اهلل عنها :-متفق عليه .حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-الرواية األوىل متفق عليها ،الرواية اثلانية:
رواها مسلم.
َ
ْ
ْ
َْ
َ
َّ
َ
ت ِمصن األس ِدي ِة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :أم قي ِس بِن ِ
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• بابن هلا  :غْي مسىم ،وقد مات صغْيا.
ً
• لم يأكل الطعام  :لم يكن الطعام قوتا هل لصغره ،وإنما قوته اللنب
• ِحجره  :حضنه.
• ثوبه  :ثوب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ًّ
• نضحه  :رشه رشا ماكن ابلول.
ُ
ِّ
• أ ِِت بصيب  :يجء إيله بطفل صغْي ،وذلك من أجل أن حينكه.
• أتبعه إيَّاه َّ :
صبه ىلع بوهل

فوائد احلديث:
 .1انلدب إىل حسن املعارشة واتلواضع والرفق بالصغار.
 .2الغسل ال بد فيه من أمر زائد ىلع إيصال املاء.
 .3جناسة بول الغالم وإن لم يأكل الطعام لشهوة.
 .4كفاية الرش ،اذلي ال يبلغ درجة اجلريان ،تلطهْي بول الغالم.
 .5بول الغالم الصغْي اذلي لم يتغذ بالطعام لصغره يطهر بنضح املاء عليه بدون غسل
َّ
 .6عذرة الغالم اذلي ّ
يتقوت من لنب أمه ال بُد فيها من الغسل كسائر انلجاسات
َّ
 .7األوىل املبادرة بتطهْي مل انلجاسة؛ للمبادرة إىل اتلطهر من اخلبث؛ وئلال ينىس
 .8أخالق انليب صىل اهلل عليه وسلم الكريمة ،وتواضعه اجلم.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن
املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3529( :
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ش
بنی صیل اہلل علتہؤسلم مسحد می تشتفےل گن ،تو ائک خصمسحدمیداجل
ڑ
ےہوا،اسییمار رپھی ،یرھ بنی صیل اہلل علتہؤسلمےک ئراسآئا اؤرسالم کتا،
ڑ
آثصیل اہللعلتہؤسلمیفمائا:جاؤ یرھےس یمار رپھو ،کیو ئکہ یمی یمار یہی
ر
ڑ
رپھی۔

َّ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل املسجد،
َّ
َّ
فدخل رجل فصىل ،ثم جاء فسلم ىلع انلِب -
ي
صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ارجع فصل ،فإنك
ُ َ ي
لم تصل

 .545احلديث:

**

َّ
ُ َ
عن أيب ه َريْ َرة -ريض اهلل عنه« -أن انليب -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -دخل املسجد ،فدخل رجل فصىل ،ثم
َّ
جاء فسلم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
َّ
َّ
ُ ِّ
ِّ
ارجع فصل ،فإنك لم ت َصل ،فرجع فصىل كما صىل ،ثم
َّ
َّ
جاء فسلم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
ُ ِّ
ِّ
ارجع فصل ،فإنك لم ت َصل -ثالثا -فقال :واذلي
بعثك باحلق ال أُ ْحس ُن غْيهَ ،ف َعلِّ ْمِّن ،فقال :إذا ُق ْم َ
ت
ِ
ِ
َ َ
ك ِّ ْ
ْب ،ثم اقرأ ما تيرس من القرآن ،ثم اركع
إىل الصالة ف
حىت َت ْط َم َّ
نئ راكعا ،ثم ارفع حىت تعتدل قائما ،ثم
ِ
َ
َّ
ْ
َ
اسجد حىت تطم ِنئ ساجدا ,ثم ارفع حىت تطمنئ

اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ہ ےی کہ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم مسحد می تشتف
ش
ڑ
ےل گن ،تو ائک خص مسحد می داجل ےہوا۔ اس ی یمار رپھی ،یرھ آکر بنی صیل اہلل
ڑ
علتہؤسلمکو س المکتا،توآثصیل اہلل علتہؤسلمیفمائا’’:ل ڑ
وثجاؤ،یرھیمار رپھو،
ر
ی ڑھ جت یہ ھڑ
ڑ
ڑ
کیو ئکہ یم ی یمار یہی رپھی۔‘‘ اس ی لوث کر (دؤئارہ) مار رپ ی ےس ےل رپ ی
ی
ص
سل
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
ھی ،یرھ آئا اؤر بنی یل اہلل علتہ ؤ م کو س الم کتا ،تو ر
ڑ
ڑ
(یرھ) فمائا’’ :ل ڑ
وث جاؤ ،یرھ یمار رپھو ،کیو ئکہ یم ی یمار یہی رپھی۔‘‘ (اشی رطج)
ش
قس
آث کو خق ےک
ئی رمبتہ ( ےہوا) تواس خص ی کہا :اس داث یک م! خش ی ر
م
ڑ
آث جےھ سکھ ال
سایھ یھنحا ے
ہ می اس ےس یہی (یمار) یہی رپھ سکتا ےہوں۔ لہیدا ر
د یخن۔ آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا :خب یم یمار ےک لن ک ڑ
ھے ےہو تو ئکتی
ر
ڑ
ڑ
کہو ،یرھ جتتا فآں یم آسائ ےس رپھ سکن ےہو رپھو ،یرھ رکوع کرؤ یہاں ئک کہ رکوع
مییمھیاظمتتاں جاصل ےہوجای ،یرھرسایڑھاؤیہاں ئک کہ ستدےھک ڑ
ھے ےہوجاؤ،
ڑ
ی
یرھ شحدہ کرؤ یہاں ئک کہ شحدہمی مھیاظمتتاںجاصل ےہوجای،یرھ رس ایھاؤ،یہاں
ڑ
ئک کہ اظمتتاں ےس ئتنھ جاؤ اؤر اب رنی تروری یمار می اشی رطج کرؤ۔‘‘

جالسا ،وافعل ذلك يف صالتك لكها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسجد ،فدخل
َ ّ
رجل من الصحابة ،اسمه (خالد بن رافع) ،فصىل
صالة خفيفة غْي تامة األفعال واألقوال ،فلما فرغ

من صالته ،جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
َ ِّ
فسلم عليه فرد عليه السالم ثم قال هل :ارجع ف َصل،

فإنك لم تصل ،فرجع وعمل يف صالته اثلانية كما

عمل يف صالته األوىل ،ثم جاء إىل انليب -صىل اهلل
َ ِّ
عليه وسلم ،-فقال هل :ارجع ف َصل فإنك لم تصل

ثالث مرات ،فأقسم الرجل بقوهل :واذلي بعثك باحلق
َ ِّ
فعلمِّن،
وهو اهلل تعاىل -ما أحسن غْي ما فعلتفعندما اشتاق إىل العلم ،وتاقت نفسه إيله ،وتهيأ

 .545جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ائک رمبتہ مسحد می تشتف ےل گن ،تو ائک ضحائ رضی اہلل
م
ڑ
ہ
عتہ خن کا ئام ج الد بن را قع یھا ،مسحد می آی اؤر ےلیک یمار رپھی خش می ک مل طور رپ
یمام اقوال ؤاق عال یک ادابتیگ یہی یک۔ خب ؤہ یمار ےس قارع ےہوی تو بنی صیل اہلل

علتہ ؤسلم ےک ئاس آی اؤر ص
سل
آث صیل اہلل علتہ
آث یل اہلل علتہ ؤ م کو س الم کتا۔ ر
ر
ر
ڑ
ؤسلم یس الم کا خواث دئا ،یرھ اں ےس فمائا :ل ڑ
وث جاؤ یرھ یمار رپھو ،کیو ئکہ یم ی
ڑ
ڑ ی
یماریہی ڑپھی۔ؤہل ڑ
وث گناؤردؤئارہاشیرطجیمار رپھیخشرطج یہےل رپھی ھی،
ر
س
س
ص
ل
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم یاں ےس
یرھ بنی یل اہلل علتہ ؤ م ےک ئراس آی ،تو ر
ڑ
ڑ
کہا :ل ڑ
وث جاؤ ،یرھ یمار رپھو ،کیو ئکہ یم ی یمار یہی رپھی۔ اشی رطج ئی رمبتہ ےہوا،
قس
قس
آث کو خق ےک
توضحائ رضی اہلل عتہ ی م کھا کر کہا :اس داث یک م! خش ی ر
ڑ
ڑ
ہ اس ےس یہی یہی رپھ سکتا۔
سایھ میعوث فمائا ،می ی خش رطج یمار رپھی ے
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لقبوهل وانتىف احتمال كونه ناسيا بعد طول الرتديد

قال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما معناه :إذا
قمت إىل الصالة فكْب تكبْية اإلحرام ،ثم اقرأ ما

تيرس من القرآن ،بعد قراءة سورة الفاحتة ثم اركع
حىت تطمنئ راكعا ،ثم ارفع من الركوع حىت تعتدل

قائما ،وتطمنئ يف اعتدالك ثم اسجد حىت تطمنئ

ساجدا ،ثم ارفع من السجود واجلس حىت تطمنئ

جالسا ،وافعل هذه األفعال واألقوال يف صالتك لكها،
ماعدا تكبْية اإلحرام ،فإنها يف الركعة األوىل دون

غْيها من الركعات .وكون املراد بما تيرس سورة
الفاحتة ىلع األقل مأخوذ من روايات احلديث ومن

األدلة األخرى.

م
س
آث جےھ سکھ ال د ییخن۔ خب اں ےک ائدر یکھنکا سوق اؤر جدی برتدا ےہوگتا اؤر ؤہ
لہیدا ر
ڑ
ضخ
نحرطتفہیمارجا بنےک لن ئالکل آمادہ ےہو گن،بی ئارئارلوئایےکت عد اں ےک
ی
ی ح
آثصیل اہلل علتہ ؤسلم ی اں ےسفمائا( :خش کا
ھو لن کا احمال ھی م ےہوگتا ،تو ر
مفہوم ی ہ کہ ):خب یم یمار ےک لن ک ڑ
ھے ےہو تو ئکتیہ یجیمہ کہو ،یرھ سورہ قایحہ
ے
ڑ
ڑ
ڑ
رپ ھن ےک ت عد جتتا فآں یم آسائ ےس رپھ سکن ےہو رپھو ،یرھ رکوع کرؤ یہاں ئک کہ
ڑ
اظمتتاں ےس رکوع کرلو ،یرھ رکوع ےس ایھو یہاں ئک کہ اظمتتاں ےک سایھ ستدےھ
ک ڑ
ھے ےہو جاؤ ،یرھ شحدہ کرؤ یہاں ئک کہ اظمتتاں ےس شحدہ کرلو ،یرھشحدے ےس رس
ڑ
ڑ
ایھاؤیہاں ئک کہاظمتتاں ےسئتنھ جاؤ اؤر اں اقوال ؤاق عال یکادابتیگاشی رطجتروری
یمار می کرؤ سوای ئکتیہ یجیمہ ےک ،کیو ئکہ ئکتیہ یجیمہ یرہیل رکعب ےک ع الؤہ کسی
ہ۔ اؤر ”ما ئتش من الفآں“ (تعنی جتتا فآں ےس آساں ےہو)
اؤر رکعب می یہی ے
ہ ،ی ئاث اشی جدب ث یک دؤرسی رؤائاث اؤر
ےس رماد کم ےس کم سورہ قایحہ ے
ہ۔
دؤرسے دال ئل ےس ماخود ے

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:

َّ
• فصىل  :صالة خفيفة ال يطمنئ فيها.
• ارجع ُ :عد إىل فعل الصالة مرة أخرى.
ُْ
ُ
• فإنك لم تصل  :لم تصل صالة جم ِزئة.
َّ
• كما صىل  :كصالته األوىل لم يطمنئ فيها.

• ثالثا  :ردده ثالث مرات ليشتد شوقه إىل العلم فيكون أرسخ يف قلبه.

• واذلي بعثك باحلق  :أرسلك به وهو اهلل -عز وجل ،-واحلق الصدق يف األخبار والعدل يف األحاكم ،والواو للقسم ،وأقسم أنه ال حيسن غْيه،
يلؤكد أنه ليس يف وسعه أن يصيل أحسن مما صىل فيكون عذرا هل يف عدم الرجوع.
ُ
• قمت إىل الصالة  :وقفت تلصيل.
• ِّ
فكْب  :قل اهلل أكْب ويه تكبْية اإلحرام.
• اركع  :احن ظهرك.
• تطمنئ  :تستقر.
َْ
ارف ْع  :أي ظهرك.
•

• اسجد  :اهو إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• ذلك  :لك ما سبق عدا تكبْية اإلحرام.

فوائد احلديث:
 .1األعمال املذكورة يف هذا احلديث يه أراكن الصالة ،اليت ال تسقط سهوا وال جهال.ويه تكبْية اإلحرام يف املرة األوىل فقط ،ثم قراءة الفاحتة
يف لك ركعة ،ثم الركوع واالعتدال منه ،ثم السجود واالعتدال منه ،والطمأنينة يف لك هذه األفعال حىت يف الرفع من الركوع والسجود ،وبِق يشء
من األراكن ،اكلتشهد ،والصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والتسليم ،قال انلووي :إنها معلومة دلى السائل.
 .2أن يفعل ذلك يف لك ركعة ،ماعدا تكبْية اإلحرام ،فيف األوىل دون غْيها.

 .3وجوب الرتتيب بني هذه األعمال؛ ألنه ورد بلفظ "ثم" وألنه مقام تعليم جاهل باألحاكم.
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 .4أن هذه األراكن للصالة ،ال تسقط ال سهوا وال جهال ،بديلل أمر املصيل باإلاعدة ،ولم يكتف انليب عليه الصالة والسالم بتعليمه.

 .5عدم صحة صالة املِّسء ،فلوال ذلك لم يؤمر بإاعدتها.
ُْ
 .6أن اجلاهل جت ِزىء منه الصالة انلاقصة ،أما العالم فال.
 .7مرشوعية حسن اتلعليم واألمر باملعروف ،وأن يكون ذلك بطريق سهلة ،ال عنف فيها ،وأن األحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق يف
العلم ،يلكون أبلغ يف اتلعليم ،وأبىق يف اذلهن.

 .8استحباب أن يزيد املسؤول يف اجلواب إذا اقتضت املصلحة ذلك كأن تكون قرينة احلال تدل ىلع جهل السائل ببعض األحاكم اليت حيتاجها.

 .9أن االستفتاح ،واتلعوذ ،ورفع ايلدين ،وجعلهما ىلع الصدر ،وهيئات الركوع والسجود واجللوس وغْي ذلك لكها مستحبة.
 .10أن املعلم يبدأ يف تعليمه باألهم فاألهم ،وتقديم الفروض ىلع املستحبات.

 .11فضيلة االعرتاف باتلقصْي لقوهل" :ال أحسن غْيه فعلمِّن".
 .12طلب املتعلم من العالم أن يعلمه.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -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 القحطاِّن ،الرياض ،الطبعة األوىل  .1435-اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل
1381ه .صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص -انلارش :دار طوق انلجاة  ،الطبعة :األوىل
1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار
املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3185( :
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َّ ُ َ
َ َ
أن َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قس َم ِيف
َّ َ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ً
ِلرج ِل سهما
ي ،ول
انلف ِل :ل ِلفر ِس سهم ِ

 .546احلديث:

َ
َ َّ
عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما« -أن َر ُسول
َ
َْ
َّ َ
انلف ِل :لِلف َر ِس
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ق َس َم ِيف
ْ
َس ْه َم ْنيَ ،ول ِ َّ
لر ُج ِل َسه ًما».
ِ

ڑ
ع تف
رسول اہللﷺی مال تنمب سنم کری ہےویگھورے کودؤ خےصدی اؤر
اسےکسوار کو ائک خضہدئا۔
**

ع
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی مال تنمب
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ڑ
تف
سنم کری ےہوی گھورے کودؤ خےص دی اؤر اس ےک سوار کو ائک خضہ دئا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -قسم يف انلفل للفرس سهمني
ً
وللرجل سهما ،أي أن املجاهد اذلي يشارك يف احلرب

بقرسه يأخذ ثالثة أضعاف من يشارك بال فرس،
َ
ذلك بأن غنَاء وإخثان الفرس يف احلرب أكرث من
َ
غنَاء وإخثان الرجل وحده بدون فرس ،وقد أشار إىل

ذلك القرآن الكريم حيث يقول اهلل -عز وجل:-
َ ً
َْ ً َ
ً َََ َ
َ ُْ َ
ات ُصبْحا فأث ْرن بِ ِه نقعا ف َو َس ْط َن بِ ِه مجْعا)
(فالم ِغْي ِ
[العاديات ،]5 -3 :يف هذا تنويه باخليل ،وإشارة إىل
غنائها يف احلرب ،وقد قال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم( :-اخليل يف نواصيها اخلْي إىل يوم القيامة) رواه
بلفظه :ابلخاري (ح )2849ومسلم (ح.)1871

 .546جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

تف
ع
رہ ہ ےی کہ بنی ﷺ ی مال تنمب سنم کری
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما بتا ے
ڑ
ڑ
ےہوی گھورے ےک دؤ خےص اؤر آدمی کا ائک خضہ رکھا؛ کیوئکہ ختگ می گھورا اس آدمی
ڑ
ڑ
ہ خش ےک ئراس گھورا ی ےہو۔
ہ اؤر رئادہ لر ئا ے
یک ی تستب رئادہ قائدہ متد ےہو ئا ے
ی
ہ۔ اہلل ت عایل فمای ہ ےی:
فآں کریم می ھی اس ئاث یک رطف اسارہ موخود ے
"ق َالْمُع
یاث ُصْحاً ق ََا َپْ َں ی تَف ْعاً قَو َ َسطْ َن ی جَم ْعاً" (العادئاث( )5-3 :پجمہ” :یرھ صح
َ
ڑ
ےک ؤق ث دھاؤا تو لن ؤالوں یک قسم ،ترش اس ؤق ث گرد ؤعتار ارای ہ ےی ،یرھ اشی
ڑ
گ
ےک سایھ قوخیوں ےک درمتاں ھش جای ہ ےی“) اس آب ث می گھورے یک تعتف
ہ۔ بنی ﷺ ی فمائا" :
ہ اؤر ختگ می اس ےک قائدے یک رطف اسارہ ے
ے
ڑ
ہ"۔ اں الفاط
گھورؤں یک ئ رتسانوں می قتامب ئک ےک لن یھ الئ رکھ دی گنی ے
م
ےک سایھ اس جدب ث کو امام یحاری (جدب ث یمی )2849 :اؤر امام سلم (جدب ث
ہ۔
یمی)1871 :دؤتوں ی رؤاب ث کتا ے

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.

معاين املفردات:

َ َ ُ َ َ
َ ْ َُ َ َ َ
نف ُال ّ َ َّ ُ
ول)[ ،األنفال.]1 :
ال ق ِل األ
ِ ِ
َلل والرس ِ
• انلفل  :املراد به :الغنيمة ،وقد جاء يف كتاب اهلل (يسألونك ع ِن األنف ِ
• للفرس سهمني  :أي جزءين من أجزاء الغنيمة ،غْي سهم فارسه ،وهو صاحبه اذلي يركبه ،وذلك أن لكفة الفرس كثْية ونفعه يف احلرب أكرث؛
ذللك قسم هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سهمني ،ولصاحبه سهم واحد.
ً
• وللرجل سهما  :املراد بالرجل :املايش.

فوائد احلديث:
َّ َ
انلفل املراد به يف هذا احلديث :الغنيمة ،وقد يراد به ما يعطيه اإلمام بعض الغزاة زيادة ىلع سهمانهم.
.1
 .2أن جيعل للفارس من الغنيمة ثالثة أسهم :سهم هل ،وسهمان لفرسه ،وجيعل سهم واحد لغْي الفارس ،وهو املايش.
 .3هذا اتلقسيم بعد إخراج ما يتعلق بالغنيمة من عطاء لغْي ذوي األسهم ،وبعد إخراج اخلمس منها.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق،
مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر،
دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
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َّ
َّ
َّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل

ہ،داجل ےہوی
رسول اہللﷺ مکہ می ئتتہ ئاالےکمفام کداءےس خو تظحا می ے
یےھ اؤر ئتتہرپبنیکرطفےس ئ ے
اہ ی کےل یےھ۔

مكة من كداء ،من اثلنية العليا الِت باْلطحاء،
وخرج من اثلنية السفىل

 .547احلديث:

**

َّ
أن ُ
رسول
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« -
َّ
َّ
َّ َ َ
َ َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل مكة ِمن كداءِ ،من
بابل َ
العليَا ِّ
اثلَن َّية ُ
َ
طحاءِ ،وخرج من اثلَنِ ّيَة
اليت
ِ
ُ َ
السفىل».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ مکہ می ئتتہ ئاال
عتد اہلل ابن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ہ ،داجل ےہوی یےھ اؤر ئتتہ رپبن یک رطف ےس
ےک مفام کداء ےس خو تظحا می ے
ئ ے
اہ ی کےل یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
حج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة الوداع ،فبات
يللة دخوهل بـ"ذي طوى" ألربع خلون من ذي احلجة،
ويف الصباح دخل مكة من اثلنية العليا؛ ألنه أسهل

دلخوهل؛ ألنه أىت من املدينة ،فلما فرغ من مناسكه

خرج من مكة إىل املدينة من أسفل مكة ،ويه

الطريق اليت تأِت ىلع "جرول" ،ولعل يف خمالفة

الطريقني تكثْيا ملواضع العبادة ،كما فعل -صىل

اهلل عليه وسلم -يف اذلهاب إىل عرفة واإلياب منها،
ولصالة العيد وانلفل ،يف غْي موضع الصالة
املكتوبة؛ لتشهد األرض ىلع عمله عليها يوم حتدث

أخبارها ،أو لكون مدخله وخمرجه مناسبني ملن جاء

من املدينة ،وذهب إيلها .واهلل أعلم.

 .547جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ل
ی
آث ﷺ(مکہمی)داجل
بنیﷺ یجحہ الوداعکتاتو دیا جحہ یک رجار ئار حکوخب ر
ص
آث ﷺ ئتتہ
آث ﷺ ی مفام دی طوی رپ گراری اؤر ح کو ر
ےہوی تو ؤہ راث ر
علتا (ئاالئ خےص) یک رطف ےس مکہ می داجل ےہوی کیوں کہ اس جگہ ےس داجل ےہوئا

آث ﷺ
آث ﷺمدبتہےستشتفال ے
آساں ے
رہ یےھ۔خب ر
ہ اس لن کہ ر
ت
س
متاسک جح ےسقارع ےہویتومکہ ےک تنیع الق ےس ےہوی ےہویمدبتہ یکرط ف
آث ﷺ ی دؤ
ہ خو خرؤل ےک مفام ےس گرر ئا ے
ی کےل۔ ی ؤہ راستہ ے
ہ۔ سائد ر
م
آث
ختلف را سن اس لن ابرتای ئاکہ عتادث ےک مفاماث یک کیث ےہو جتسا کہ ر

آث ﷺ کا یمار
ﷺ ی رعقہ جای اؤر ؤاہں ےس ؤاترش آی ےہوی کتا ئا جتسا ر

ی
مع
ق
آث فض یمار یک جگہ ےک یحای دؤرسی جگہ رپ
عتد اؤر توا ل می مول یھا کہ ا ھی ر
آث
ادا کری یےھ ئاکہ رؤر قتامب خش دں رمی اب رنی خیبن دے یگ اس دں ؤہ ر
ی
عم
آث
ﷺ ےک ل یک گواہےی دے ئا یرھ اتسا کری یک ؤج ی ھی یک خش را سن ےس ر
داجل ےہوی یےھ ئا خش را سن ےس ی کےل یےھ ؤہ مد بن ےس آی اؤر اس یک رطف
جای ؤالوں ےک لنمورؤں پبن یےھ۔ ؤاہلل اعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > سفره صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ َ َّ َ
• دخل َمكة  :اعم الفتح ،أو حجة الوداع ،ويف رواية :اكن يدخل ،لكما دخل.
َ
• ك َداء من اثلنية العليا  :اليت يف أىلع مكة ويه (ريع احلجون) ،واثلنية الطريق بني اجلبلني.
ابل َ
• َ
طحاء  :املسيل الواسع املفروش بصغار احلىص ،واملراد :بطحاء مكة ،املعروفة باسم األبطح.

110

ُ
َّ َّ ُّ ْ َ
السفىل  :وتسىم ك َدي ،اثلنية يه الطريق بني اجلبلني ،واملراد بها :الطريق اذلي خرج من املحلة املسماة (حارة ابلاب) ،وتسىم اثلنية
• اثل ِني ِة
اآلن (ريع الرسام).

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية دخول مكة من أعالها ،واخلروج من أسفلها.
 .2احلكمة يف الترشيع اإلساليم.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .تيسْي
العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل
عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

الرقم املوحد)3022( :
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ي
ى
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كف َن يف
َ
ََ َ
يض يمانِي ٍة ،ليس فيها ق ِميص َوال
أثواب ب ِ ٍ
َ َ
عِمامة

 .548احلديث:

ّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل -صىل
َ
ُ ِّ
اهلل عليه وسلم -كف َن يف أثواب ِبيض ي َما ِنيَة ،ليس
فيها َقميص َوال ع َم َ
امة».
ِ
ِ

رسول اہللﷺ کو ئی سفتد یمنی ک ڑ
یؤں( رجادرؤں) می کفن دئا گتا ،اںمیی
ر
ق
ی
میص ھییعماہم۔
**

ی
ہ کہ ’’رسول اہلل ﷺ کو ئی سفتد منی
خرصث عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ق ی
ک ڑ
یؤں ( رجادرؤں) می کفن دئا گتا ،اں می ی میص ھی ی عماہم۔‘‘
ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ََ
ختْب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن كفن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -ولونه وعدده ،فقد أدرج يف ثالث
لفائف بيض مصنوعة يف ايلمن ،ولم يكفن يف

قميص وال عمامة ،وزيادة األثواب؛ ألن سرتة امليت
أعظم من سرتة ّ
اليح وأوىل بالعناية.

 .548جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

خرصث عاتش رضی اہلل عہا بنی ﷺ ےک کفن ،اس ےک رئگ اؤر ت عداد ےک ئارے
ڑ
می بتا رہےی ہ ےی کہ آثﷺ کو یمن ےک بن ےہوی ئی سفتد ک ڑ
یؤں می لت رتتا گتا اؤر
ر
ر
ق
اس می میص اؤر عماہم یہی یھا۔ اؤر ر ئدہ آدمی یک ئتستب میب یک رپدہ تروشی اؤر
ئ
ڑ
ہ۔
خفاطب ےک رتش ترط رئادہ ک ریے اس ت عمال کرئا رئادہ یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ ِّ
• كف َن  :ألبس الكفن اذلي يلف به امليت.
• أثواب  :مجع ثوب وهو ما يلبس من إزار ورداء أو غْيهما ،والرداء أىلع اجلسم واإلزار أسفله.
• يَمانية  :نسجت يف ايلمن ،فنسبت إيله.
• قميص  :القميص ثوب ذو أكمام.

• عمامة  :ما يلبس ىلع الرأس دائرا عليه.

فوائد احلديث:

ُ ِّ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كفن يف ثالثة أثواب ليس معها قميص وال عمامة.

 .2استحباب ابلياض وانلظافة يف الكفن.
ً
 .3أن هذه احلال يه أكمل حال تلكفني امليت؛ ألن اهلل تعاىل هدى أصحاب نبيه إىل أكمل حال يريدها هل ،وكما عرفوا ذلك من سنته أيضا.

 .4جواز الزيادة يف الكفن ىلع اللفافة الواحدة ،وإن لم يأذن بذلك أصحاب احلق يف تركة امليت.
 .5كرامة بِّن آدم ىلع اهلل -تعاىل-.

 .6ال جيوز اإلرساف يف الكفن نواع وكمية وثمنا.

املصادر واملراجع:

تيسْي 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 األوىل1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق

112

انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن
حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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َ َ َ ْ
أن الشمس خسفت ىلع عهد رسول اهلل -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم -فبعث مناديا ينادي :الصالة

آثﷺی متادی کری
رسول اہللﷺےکرمای می سورج گرہ ےن ےہوگتا تو ر
ج
ج
ی
آثﷺ
ؤاےل کو ھنحا کہؤہ کےہ یمارےک لن مع ےہو جاؤ ،لوگ مع ےہو گن اؤر ر
ڑ ئ
آثﷺیدؤرکعیوں کو رجاررکوع اؤر رجار شحدؤں
آےگپےھ کتی ےہوئ اؤر ر
ڑ
ےک سایھ رپھائا۔

جامعة ،فاجتمعوا ،وتقدم ،فكرب وصىل أربع
ركعات يف ركعتي ،وأربع سجدات

 .549احلديث:

**

َ َ ْ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -أن الشمس خ َسفت

ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فبعث
ْ
َ َّ
ُمناديا ينادي :الصالة جامعة ،فاجتَ َمعوا ،وتقدم،
َ
َّ
وأربع َ
َ
وصىل َ
سج َدات».
أربع ركعات يف ركعتني،
فك َّْب
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خسفت الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -فبعث ُمناديا يف الشوارع واألسواق ينادى
انلاس (الصالة جامعة) يلصلوا ويدعو اهلل -تبارك

وتعاىل -أن يغفر هلم ويرمحهم وأن يديم عليهم نعمه
الظاهرة وابلاطنة .واجتمعوا يف مسجده -صىل اهلل

عليه وسلم -وتقدم إىل ماكنه حيث يصيل بهم ،فصىل
بهم صالة ال نظْي هلا فيما اعتاده انلاس من صالتهم؛
آلية كونية خرجت عن العادة ،فيه بال إقامة ،فكْب

وصىل ركعتني يف سجدتني ،وركعتني يف سجدتني

يعِّن يف لك ركعة ركواعن وسجودان.

**

 .549جدبث:

ض
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ےک رمای می
عایل عہا ےس رؤاب ث ے
خرصث عاتش ر ی اہلل ت ی
آث ﷺ ی متادی کری ؤاےل کو یھنحا کہ ؤہ کےہ یمار ےک
سورج گرہ ےن ےہوگتا تو ر
ج
ج
ڑ ئ
آث
آث ﷺ آےگ پےھ کتی ےہوئ اؤر ر
لن مع ےہو جاؤ ،لوگ مع ہےو گن اؤر ر
ڑ
ﷺ ی دؤ رکعیوں کو رجار رکوع اؤر رجار شحدؤں ےک سایھ رپھائا۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آث ﷺ ی متادی کری ؤاےل کو
رسول ﷺ ےک دؤر می سورج گرہ ےن لگا تو ر
ڑ
ہ) یک لوگوں می
یھنحا خو رسکوں اؤر ئارارؤں می ’الض الہ جامعہ‘‘ (یمار ےہوی جارہےی ے
ڑ
متادی کرے ،ئاکہ ؤہ ایھی یمار رپھا ئی ،اؤر اں ےک لن اہللبتارک ؤت عایل ےس دعا
ی
کربن کہ ؤہ ایھی خش دے ،اں رپ ئاراں رجمب کا پؤل فمای اؤر اں رپ اب رنی
ت
ج
ط ے
اہی ؤئاطنی عمیوں کو سدا یہار کردے۔ ؤہ سب مسحد نوی می مع ےہوی ،اؤر
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی
اب رنی جگہ یک رطف پےھ خہاں ےس یمار رپھائا کری یےھ ،خرتایحرہ ر
ڑ
ی
ایھی ائک اتسی یمار رپھائ خو اں یک اں یمارؤں ےس ئالکل مختلف ھی خش ےک ؤہ
ی
ی
عادی یےھ ،خو جارج ار معتاد ائک کوئ تسائ ھی؛ اس می کوئ اقامب یہی ھی،
آثﷺ ی ئکتیکہیاؤر دؤ شحدؤں میدؤرکوعکتا،اؤر(یرھدؤرسیرکعب ےک
ر
ی
ت
ع
لن ھی) دؤ شحدؤں می دؤ رکوع کتا ،نی ےہ رکعب می دؤ دؤ رکوع اؤر دؤ دؤ شحدے
ڑ
کن۔ (دؤ رکعیوں کو رجار رکوع اؤر رجار شحدؤں ےک سایھ رپھا)۔

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:

َ َ
• خ َسفت  :ذهب ضوؤها لكيا أو جزئيا.
• عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي زمنه.

• فبعث  :أرسل.
ً
َ
• الصالة جامعة  :أحرضوا للصالة يف حال كونها جامعة.
• أربع ركعات يف ركعتني  :أي يصيل يف لك ركعة ركوعني.
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• سجدات  :مجع سجدة :بمعىن أن يزنل إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني -يف الصالة-.
• ركعات  :مجع ركعة واملقصود به هنا الركوع بأن حيِّن املصيل ظهره يف الصالة.

فوائد احلديث:
 .1وجود خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2استحباب الصالة عند اخلسوف ،ونقل انلووي اإلمجاع ىلع أنها سنة.
 .3مرشوعية االجتماع هلا ألجل اتلرضع وادلاعء ،واملبادرة باتلوبة واالستغفار ألن سبب ذلك اذلنوب.
 .4أنه ليس هلا أذان ،وإنما ينادى هلا بـ"الصالة جامعة"؛ ألن الكسوف واخلسوف يأتيان مفاجأة فرشع انلداء هلما خبالف العيد واالستسقاء
يأتيان ىلع موعد فلم يناد هلما.

 .5أن صالة الكسوف ركعتان يف لك ركعة ركواعن وسجودان.

 .6رسعة امتثال الصحابة وتركهم ألعماهلم ألجل صالة الكسوف داللة ىلع فضلهم.

املصادر واملراجع:

تيسْي 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  .1426اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل  .1381صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5214( :
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انلِب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ن ََه عن ُ ُ
َّ
حل ِ
وم
أن
ْ ُ ُ َ ْ َّ
احلم ِر األهلِيةِ ،وأذن يف حلوم اْليل

 .550احلديث:

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما( :-أن انليب
َْ
صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن حلوم احل ُ ُم ِر األه ِل َّي ِة،َ َ
وأ ِذن يف حلوم اخليل) .وملسلم وحده قال( :أكلنا زمن
َُُ َ ْ
الوح ِش ،ونىه انليب -صىل اهلل عليه
خيْب اخليل ومحر
َ
ْ
وسلم -عن احلمار األه ِّ
يل) .عن عبد اهلل بن أيب أوىف
ِ
ريض اهلل عنه -قال( :أصابتنا جماعة يلاِل خيْب،َْ
فلما اكن يوم خيْب :وقعنا يف احلُ ُم ِر األه ِل َّي ِة
ََ
ُ
َْ َ َْ َ
الق ُد ُ
ور :نادى ُمنَا ِدي
ت بها
فانتحرناها ،فلما غل ِ
َ ْ ُ ُ
الق ُد َ
ور،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أك ِفئوا
وربما قال :وال تأكلوا من حلوم احل ُ ُم ِر شيئا) .عن أيب
ثعلبة -ريض اهلل عنه -قالَ :
(ح َّر َم رسول اهلل -صىل
َْ
اهلل عليه وسلم -حلوم احل ُ ُمر األه ِل َّي ِة).

رسول اہللصیل اہلل علتہؤسلمی گھئلو گدےھےک گوسبےسمیع کردئا اؤر
ڑ
گھورےےک گوسبیک اجارثدی
**

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
جاپ بن عتداہلل رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
گھئلو گدےھ ےک گوسب ےس میع کر دئا اؤر گھورے ےک گوسب یک اجارث دی۔
ڑ
م
سلم یک رؤاب ث ےک مظاتق :جتی ےک مو قےع رپ ہےم ی گھورے اؤر خیگیل گدےھ کا
گوسب کھائا ،خب کہ رسو ل اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی گھئلو گدےھ ےک گوسب ےس
می
ض
عایل عتہ فمای ہ ےی :ختگ جتی یک راتوں
ع فما دئا۔ عتداہلل بن ائ اؤقی ر ی اہلل ت ی
می ہےم یھوک ےکس کار ےہو گن۔ خب جتی یک ختگ کا دں آئا ،تو ہےم ئرالیو گدھوں رپ
ڑ
تڑ ڑ ڑ
ئ
م
ل
ت
گ
ت
ک
ع
ہ
س
خ
ے
وث رپے ،ب ماری اہئد وں ی و ب ا ن لگا ،و ا الں ری ؤاےل ی ی
ی
اع الں کردئا کہ اہئ ڑدئاں ال ڑ
ث دؤ ،ئرالیو گدھوں ےک گوسب می ےس کجرھ ھی ی کھاؤ۔
خرصث اتو ت علتہ رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی گھئلو
ہ-
گدےھ کا گوسب خرام فار دئا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُخي ُ
جابر ُ
ُ
بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب -
ْب
َ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن حلُومِ احل ُ ُم ِر األه ِلي ِة،
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َْ
ُُ
يل
أي ْ:نىه عن أك ِلها ،وأنه أباح وأ ِذن يف حلومِ اخل ِ
ُ
َ ْ
الوح ِيش ،وخيْب عبداهلل بن أيب أوىف -ريض
ار
واحل َم
ِ
ِ
َ
َ
ٌ
َ
اهلل عنهما -بأنَّهم َح َصل ْ
ت هلم جمَ َ
اعة يف يلَاِل َم ْو ِق َع ِة
َ
َ ُ
حت ْان َت َ
َخيْ َْب ،وملا فُت َ
ح ُروا م ْن ُ ُ
مح ِرها ،وأخذوا ِم ْن
ِ
ِ
َ َ ُ َ
َ
َ ُ
ُ
َ
ُ
َ
وطبَخوه ،وملا طبخوه أمرهم انليب -صىل اهلل
حل ْ ِمها
َ
ْ
بكفئ ِالقدور أي قلبهاَ ،
وع َدمِ األكل
عليه وسلم-
ِ
من ذلك اللحم.

 .550جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ بنی کریم ﷺ ی گھئلو گدھوں کا
جاپ بن عتداہلل رضی اہلل عہما ی بتا ے
ڑ
ہ۔ خب کہ گھورے اؤر خیگیل گدےھ ےک گوسب کو
گوسب کھای ےس میع فمائا ے
اؤق رضی اہلل عتہ
ج الل فار د بن ےہوی کھای یک اجارث دی ے
ہ۔ عتداہلل بن ائ ی
ڑ
رہہ ےی کہ رعؤہجتیےکمو قع رپ اںکو سدئدیھوککا سامتاکرئا رپا۔خب فحجاصل
بتا ے
ےہو گنی ،تو ایھوں ی جاصل ےہوی ؤاےل گدھوں کو د یح کتا اؤر اں کا گوسب ےل کر
ی کائا۔ خب ی کا جےک ،تو رسو ل اہلل ﷺ ی ایھی اہئ ڑدئاں ال ڑ
ث د بن اؤر کھای
ر
ر
خ
ک
ےس رپ ےہی کری کا م دئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :حديث جابر -ريض اهلل عنه -متفق عليه .الرواية اثلانية حلديث جابر -ريض اهلل عنه -رواها مسلم .حديث ابن أيب أوىف -ريض اهلل
عنهما -متفق عليه .حديث أيب ثعلبة -ريض اهلل عنه -متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
َعبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما -
ِ
َ ََْ
َ
ُ َْ
اهلل عنه -
أبو ثعلبَة اخلُش ِِّن -ريض
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

َ ْ ُ ْ َْ َ ٌ
ُ
ْ
انلاس.
مع
ة
• احل ُ ُمر األهلية  :ن ِسبَت إِىل األه ِل؛ ِلكونِها مستأنِس
َ
َ
َ
َْ ً
َّ َّ َ ّ
ْ َ
ْ َ
ْ
ُُ َ ْ
َ ٌْ
َ ْ َ َُ َ ً ُ َْ َ ً َ
َ
ُ َّ
ار األه ِيل ،إال أنه أقل ِمنه ِخلقة ويسىم اآلن
• محر
الوحش  :س ِميت َوحشا؛ ِلكونِها مت َو ِحشة مبت ِعدة ع ِن انلَّاسِ ،
ويه صيد ،و ِفي ِه ِمن ِصف ِ
ات احلِم ِ
[الوضييح].
َ ْ
ُ
الق ُدور  :اقْلبُوا الْ ُق ُد َ
ور.
• أك ِفئُوا
ِ

فوائد احلديث:
 .1انليه عن حلوم احلمر األهلية ،وحتريم أكلها.
 .2حل حلوم اخليل؛ ألنها مستطابة طيبة.
ُّ
ِ .3حل احلمر الوحشية؛ ألنها من الصيد الطيب ،وهن الوضيحيات.
 .4أن العلة يف حتريمها كونها رجسا جنسة مستخبثة ،وقد جاء يف احلديث "فإنها رجس" ،فيكون بوهلا وروثها ودمها جنسا.
املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه -3 .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)3003( :
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ْ
اش َ َ
َتى منه
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ََ َ َ َ ْ َ
أرجح
ب ِعريا ،فوزن هل ف

 .551احلديث:

بنیﷺیاںےسائک اؤب ڑ
ثخرئدا اؤر اںےک لن(تطور فمب) خب
ڑ
( رجائدی کو)ؤرں کتا تو کجرھپھا کرؤرں کتا۔

**

عن جابر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
ْ
رتى منه بَعْيا ،فَ َو َز َن هل فَ ْ
اش َ َ
أر َجح.
وسلم-
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث هل قصة ،ويه هنا خمترصة" ،أن انليب -
ْ
اش َ َ
رتى منه بَ ِعْيا" أي :أن انليب
صىل اهلل عليه وسلم-

صىل اهلل عليه وسلم -اشرتى من جابر -ريض اهللَ َ
عنه -بعْيا" .ف َو َزن هل" أي أن انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلمَ -و َزن هل ثمن ابلعْي ،وهذا من باب اتلجوز ،وإال
فإن حقيقة َّ
الوزان يف هذا احلديث :بالل -ريض اهلل
عنه -بأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كما هو يف
أصل احلديث" :فأمر بالال أن يَ ِزن ِل أوقية ،فوزن ِل
بالل ،فأرجح يف املزيان" أي زاد يف َ
الو ْزن أكرث مما
َ
يستحقه جابر -ريض اهلل عنه -من ثمن ابلعْي ،واكنوا
فيما سبق يتعاملون بانلقود وزنا ال عددا وإن اكنوا
يتعاملون أيضا بها عددا لكن الكثْي وزنا.

**

 .551جدبث:

جاپ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی اں ےس ائک اؤب ڑ
ث خرئدا
ے
ڑ
اؤر اں ےک لن (تطور فمب) خب ( رجائدی کو) ؤرں کتا تو کجرھ پھا کر ؤرں کتا۔

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
ہ اؤر ؤہ ی
ہ خو یہاں خیرصا بتاں ےہوا ے
اس جدب ث ےک ترش میرط می ائک ترورا قضہ ے
ث خرئدا تعنی بنی ﷺ ی جاپ رضی اہلل عتہ ےس اؤب ڑ
کہ بنی ﷺ ی ائک اؤب ڑ
ث
خرئدا۔ "قَورَں لہ":تعنی بنی ﷺ ی ایہی اؤب ڑ
ث یک فمب ؤرں کر ےک دی۔ اتسا
َ َ
ہ کیو ئکہ اس جدب ث می درخفیفب ؤرں کری ؤاےل (خود رسول اہلل
محارا کہا گتا ے

ﷺ یہی یےھ ئلکہ) بنی ﷺ ےک خکم ےس ئ الل رضی اہلل عتہ یےھ جتسا کہ جدب ث
م
آث ﷺ یئ الل رضی اہللعتہکوخکمدئا کہ جےھائک اؤقتہ رجائدیتولکر
می ے
ہ کہ ر
ڑ
دبن۔ خرصث ئ الل ی میے لن اےس توال اؤر ئرلرے کو کجرھ یھاری رکھا تعنی ؤرں
مس
اس مفدار ےس رئادہ رکھا خش ےک جاپ رضی اہلل عتہ اؤب ڑ
ث یک فمب ےک طور رپ نخق
یر
ق
رج تعص
یےھ۔ جھےل رمای می لوگ تول کر ر م دئا کری یےھ ی کہ گن کر۔ اگ ر
ی
اؤقاث گن کر ھی لی دبن ےہو ئا ئاہےم اکی تول کر ہےی ےہو ئا یھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > أثاثه ومتاعه وسالحه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ْ
أر َجح  :أعطاه أكرث من حقه.

فوائد احلديث:

ُّ ْ
والرجحان يف الوزن.
 .1جواز الزيادة ىلع اثلمن عند األداء
ُّ ْ
الرجحان يف الوزن.
 .2جواز
 .3فضل الزيادة غْي املرشوطة عند الوفاء بادلين.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالِل ،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 .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثْي،
دمشق ،بْيوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بْيوت1428 ،ه .رشح
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رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.
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 الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4231( :
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َ َّ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع
ى
انلَّ َج ِ ي
اِش ،فكنت يف الصف اثلاين ،أو اثلالث

 .552احلديث:

ڑ
رسول اہللﷺییحاشییک یمار ختارہ رپھی تو میدؤرسی ئا ئتشیصف می
یھا۔

**

ہ کہ’’:رسول اہلل ﷺ ی
خرصث جاپ بن عتداہلل رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ڑ
یحاشی یک یمار ختارہ رپھی تو می دؤرسی ئا ئتشی صف می یھا۔‘‘

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما« -أن انليب -
انل َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ص َّىل ىلع َّ
ج ِ ِّ
ايش ،فكنت يف
ّ
الصف اثلاِّن ،أو اثلالث».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع انلجايش صالة
الغائب ،وأنه اكن ممن صىل إال أنه ال يذكر هل اكن يف
الصف اثلاِّن أو اثلالث؟ هذا إذا اكن الشك منه ،ولم

يكن من الراوي.

 .552جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ رسو ل اہلل ﷺ ی یحاشی یک عابتای
جاپ بن عتداہلل  -رضی اہلل عتہ  -بتا ے
ڑ
ڑ ی
یمار ختارہ رپھی اؤر ؤہ خود اں لوگوں می ےس یےھ حہوں ی یمارہ ختارہ رپھی ھی
لتک اں کو ی ئاد یہی کہ ؤہ دؤرسی صف می یےھ ئا ئتشی می۔ اؤری اس صورث
ہ خب سک اں یک رطف ےس ےہو،ی کہ راؤی ےس ےہو۔
می ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• انلجايش  :هو علم جنس للك من ملك احلبشة ،واملراد هنا "أصحمة" توىف يف رجب ،سنة تسع- ،ريض اهلل عنه.-
• أو اثلالث  :الشك من الراوي.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الصالة ىلع امليت،؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني.
 .2مرشوعية الصالة ىلع الغائب ،واحلديث ليس ىلع إطالقه ،بل خيص بمن لم يصل عليه.
 .3فضيلة كرثة املصلني ،وكونهم ثالثة صفوف.
 .4فضيلة انلجايش -ريض اهلل عنه-.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاِّن ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلْيية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم،
أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)4851( :
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ئ ڑ
ڑ
َّ
صىل بهم الظهر بنیﷺیضحای کرام کو ظرہیک یمار رپھائ اؤر یرہیلدؤرکعیوں رپ یتنھنیک یحای
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ْ
ُ ََْ
ڑ
ڑ
ْ
ک
گ
ی
ل
ہ
ے
آثےک سایھ کھے ےہو گن ،یہاں ئک
وگ
سارے
ہ
ح
ا
ت
خ
۔
ن
و
ے
ھ
ر
فقام
ِس
ل
جي
ولم
،
ي
ر
ر
فقام يف الركعتي األويل ِ
ل
ح
آثﷺےک سالم یرھیی کا انظار کری
انلاس معه ،حىت إذا قىض الصالة وانتظر انلاس کہ خب یمار م ےہوی یگ اؤر لوگ ر
تسليمه َك َّ
ی
ی
ہ
ل
قبل
سجدتي
فسجد
جالس
وهو
رب
ش
ت
ھ
ک
س
ر
آثﷺی‘‘اہللا ی’’ کہا اؤر الم ییےس ےلدؤ حدے
ےگ ،و ر
ُ َ ي ُ َ َّ
أن يسل َم ث َّم سل َم
کن۔ یرھ سالم یرھیا

 .553احلديث:

**

ُ ََْ
عن عبد اهلل بن حبَينة -ريض اهلل عنه -واكن من

عتداہللبن یحتتہرضی اہللعتہخو ضحائ رسولہ ےی،یبتاں کتا کہبنیﷺ ی ایھی
ظرہ یک یمار ڑپھائ اؤر یرہیل دؤ رکعیوں پ ئ یتنڑھن یک یحای ک ڑ
ھے ےہو گن۔ خرتایحرہ سارے
ر
ر
لوگ آث ےک سایھ ک ڑ
ھے ےہو گن۔ یہاں ئک کہ خب یمار حم ےہوی لیگ اؤر لوگ
ر
آث ﷺ ی ‘‘اہلل اکی’’
آث ﷺ ےک س الم یرھیی کا انظار کری لےگ ،تو ر
ر
کہا اؤر س الم یرھیی ےس یہےل دؤ شحدے کن۔ یرھ س الم یرھیا۔

أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم« -أن انليب -
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -صىل بهم الظهر فقام يف
َْ
ُ ََْ
ني ،ولم جي ِل ْس ،فقام انلاس معه ،حىت
الركعتني األويل ِ
إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمهَ :ك َّ َ
ْب وهو
ِّ ُ َّ
جالس فسجد سجدتني قبل أن ي ُ َسل َم ث َّم َسل َم».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه صالة
ُ َ ْ
الظهر ،فلما صىل الركعتني األويلَني قام بعدهما ،ولم

جيلس للتشهد األول ،فتابعه املأمومون ىلع ذلك.
ُ
حىت إذا صىل الركعتني األخريني ،وجلس للتشهد
األخْي ،وفرغ منه ،وانتظر انلاس تسليمهَّ ،
كْب وهو
يف جلوسه ،فسجد بهم سجدتني قبل أن يسلم مثل
ُ ْ
ب الصالة ،ويه سجدِت السهو ،ثم سلم،
سجود صل ِ
ً
واكن ذلك السجود جْبا للتشهد املرتوك.

 .553جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
ڑ
بنی ﷺ ی ضحای کرام کو ظرہ یک یمار رپھائ۔ خب یرہیل دؤ رکعتی رپھ جےک ،تو اں
ئت ڑ
ی
ڑ
ن
آث
ےک ت عد تسہد اؤل ےک لن ی ھن یک یحای کھے ےہو گن۔ مفتدتوں ی ھی ر
ڑ
ڑ
یک اقتدا یک۔ یہاں ئک کہ خب آخری دؤ رکعتی رپھ کر آخری تسہد ےک لن ئتنھ کر
آث ےک س الم یرھیی کا انظار کری
دعای تسہد ےس قارع ےہو گن اؤر لوگ ر
ئت ڑ
ن
آث ی ‘‘اہلل اکی’’ کہا ،یرھ لوگوں ےک سایھ س الم
لےگ ،تو ی ھن ہےی یک جالث می ر
یرھیی ےس یہےل یمار ےک شحدؤں یک رطج دؤ شحدے کن ،یرھ س الم یرھی دئا۔ ی
ڑ
دؤتوں شحدے (در اصل) رجھوی ےہوی تسہد یک کمی کو ترورا کری ےک لن یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :متفق عليه.
َََُْ
اتلخريج :عبد اهلل بن مالك بن حبينة -ريض اهلل عنهم-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ ََْ
• واكن من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي عبد اهلل بن حبَينة -ريض اهلل عنه ،-واملراد بهذه اجلملة اثلناء عليه بكونه من الصحابة،
ً
والصحايب :من اجتمع بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -مؤمنا به ومات ىلع ذلك.
ّ
• صىل بهم الظهر  :صىل بهم صالة الظهر.
ُ ََْ
ني  :أي قام منهما إىل اثلاثلة.
• فقام يف الركعتني األويل ِ
ْ
• ولم َجي ِل ْس  :أي للتشهد.
• قىض الصالة  :فرغ منها ما عدا التسليم.
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• سجد  :هوى إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:

َّ ْ
السهو ملن سها يف الصالة وترك التشهد األول.
 .1وجوب سجود
ً
يكف أن يسجد عنه سجود السهو ،وليس بسنة فلو اكن سنة لم يسجد للسهو ،وهو واجب.
 .2أن التشهد األول ،ليس بركن ،ولو اكن ركنا ،لم
ِ
ً
 .3أن تعدد السهو يكيف هل سجدتان ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ترك -هنا -اجللوس والتشهد معا.
 .4أهمية متابعة اإلمام ،حيث أقرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع متابعته وتركهم اجللوس مع علمهم بذلك.
 .5أن اإلمام إذا سها فاملأمومون تابعون هل ويسجدون معه.

 .6أن السجود يف مثل هذه احلال ،يكون قبل السالم.
ْ
 .7أن السالم يكون بعد َسج َدِت السهو ،فال يفصل بينهما بتشهد أو داعء.

ٌ
حكم
 .8وقوع السهو يف الصالة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم؛ ألنه من النسيان ،والنسيان من طبيعة البرش ،وحلكمة أخرى ،ويه أن يرشع
يف مثل هذا ألمته.
 .9أنه يكْب لسجود السهو كما يكْب لغْيهما من السجود.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426،ـه تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس،
دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
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ڑ
ی
آثی
آثےسشہو ہےو گتا ،تو ر
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل بهم فسها ،بنیﷺیا ھی (ضحای کو) یمار رپھائ اؤر ر
ڑ
فسجد سجدتي ،ثم تشهد ،ثم سلم
دؤ شحدے کن ،یرھ تسہد رپھا ،یرھس الم یرھیا۔

 .554احلديث:

**

 .554جدبث:

ڑ
عرماںبنخضی رضی اہللعتہ کہنہ ےی کہبنیﷺی ‘‘ایھی (ضحایکو)یمار رپھائ
ڑ
آث ی دؤ شحدے کن ،یرھ تسہد رپھا ،یرھ س الم یرھیا
آث ےس شہو ےہو گتا  ،تو ر
اؤر ر

عن عمران بن حصني أن انليب -صىل اهلل عليه
َ
َّ
وسلم « :-صىل بِ ِهم ف َس َها  ،فسجد سجدتني ،ثم تشهد،
َّ
ثم سلم».

’’۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف من فعل انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -أن ىلع من سها يف الصالة أن يسجد سجدتني
للسهو ثم يتشهد ويسلم ،والسهو اذلي يكون

سجوده بعد السالم :1 :السالم عن نقص  :2أن يشك
يف الصالة فيبِّن ىلع اغلب ظنه .وإثبات التشهد يف

هذا احلديث شاذ؛ فإنه ال تشهد بعد سجدِت السهو

ىلع الراجح.

**

اجمایل معنی:

ہ کہ خش ےس یمار می شہو
جدب ث رستف می بنی ﷺ کا ی رطتفہ بتاں ےہوا ے
ڑ
ےہوجای ،ؤہ شہو ےک دؤ شحدے کرے ،یرھ تسہد رپےھ ،یرھ س الم یرھیے۔ اؤر

س الم ےک ت عد شحدہ شہو یک دؤ صور ئیہ ےی ① :یمار می کمی ےک سایھ س المیرھی دبتا۔
تف
ہ کہ تنی ئاث رپ عمل
② س الم ےک ت عد یمار می سک ےہوجای ،تو متاسب یہی ے
ہ؛ کیوں کہ را جح قول ےک مظاتق شہو
کرے۔ اس جدب ث می تسہد کا نوث ساد ے

ہ۔
ےک دؤ شحدؤں ےک ت عد تسہد یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
• فسها  :يقال :سها عن اليشء يسهو ً
سهوا :غفل عنه ،قال يف "املصباح"َّ :
وفرقوا بني السايه وانلايس؛ بأن انلايس إذا ذكرته تذكر ،والسايه
خبالفه.

فوائد احلديث:

َّ
 .1احلديث رصيح بأنه أىت بالتشهد بعد سجدِت السهو ،وهو مذهب طائفة من أهل العلم ،والقول الراجح :أنه إذا سجد بعد السالم سلم بعد
سجوده بدون تشهد.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بْيوت .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد ممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم –
بْيوت ،اثلانية  .1985 – 1405-توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،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.
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َ َ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ط َرق عليا
ً
ُ َ يَ
ان
وفاطمة يلال ،فقال :أال تصلي ِ

 .555احلديث:

بنیﷺراثےکؤقث عیلرضی اہلل عتہ اؤر قاظمہ رضی اہللعہاےک ئراس
ڑ
تشتفالی توفمائا "کتا یمدؤتوں یمار (ی ہحد) یہی رپ ھن؟"۔

**

عن يلع -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه
ً
َ ََ
ُ َ ِّ َ
ان؟».
وسلم -طرقه وفاطمة يلال ،فقال« :أال تصلي ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
معىن احلديث :خيْب يلع بن أيب طالب -ريض اهلل

عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أتاه وفاطمة
ً
َْ
يلال فوجدهما نَ َ
ائمني ،فأيقظهما ،وقال هلما" :أال
ُ َ ِّ َ
ان؟" .فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حثهما ىلع
تصلي ِ
صالة الليل ،واختار هلما تلك الفضيلة ىلع الراحة
ْ
والسكون؛ ِل ِعلمه بفضلها ولوال ذلك ما اكن يزعج
ً
سكنا.
ابنته وابن عمه يف وقت جعله اهلل خللقه

**

 .555جدبث:

ہ کہ بنیﷺ راث ےک ؤق ث اں ےک اؤر قاظمہ
عیل رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
رضی اہلل عہا ےک ئراس تشتف الی تو فمائا "کتا یم دؤتوں یمار (یہحد) یہی
ڑ
رپ ھن؟"۔

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ بنی ﷺ اں ےک
جدب ث کا مفہوم :عیل بن ائ طال ث رضی اہلل عتہ بتا ے
اؤر قاظمہ رضی اہلل عہا ےک ئراس راث ےک ؤق ث تشتف الی تو دؤتوں کو سوی
آث ﷺ ی اں دؤتوں کو خگا کر فمائا کتا یم دؤتوں یمار (یہحد)
ےہوی ئرائا۔(اس رپ) ر
ڑ
ڑ
یہی رپ ھن؟۔ بنی ﷺ ی ایہی راث یک یمار (یہحد) رپ ھن یک پعیب دی اؤر اں
ح
آث ﷺ اس یک
ےک راخب ؤ سکوں رپ اں ےک لن اس قصتلب کو پ ح دی کیو ئکہ ر
ئ ڑ
ڑ
آث ﷺ اب رنی تنی اؤر ا بن رجحراےک ئتن
قصتلب ےس ؤاقف یےھ۔ اگر اتسا ی ےہو ئا تو ر
م
کو ا تےس ؤق ث می ی آرام ی کری خےس اہلل ی اب رنی حلوق ےک لن آرام ےک
ہ۔
لن بتائا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تصليان  :صالة الليل.
ً
• طرقه  :أتاه يلال.

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية إيقاظ انلائمني من األهل والقرابة؛ ملا فيه من َم ِزيد فضل.
 .2فضل صالة الليل والرتغيب فيها.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بْيوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة،

124

الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه.
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أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ يف ركعِت

ت کعی م قُ
ق
بن
ؤں} اؤر {قُل ےہو ال َلہ
یﷺی جیکدؤ وںر وں ی { ْل ئَا َایُہَا ال ْکَافُ َ
ْ َُ ُ
ڑ
َاجَد} رپھی۔

الفجر﴿ :قل يا أيها الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل
أحد﴾.

 .556احلديث:

**

اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ بنی ﷺ ی قج یک دؤتوں رکعیوں می { ُق ْل ئَا َایُہَا
ڑ
ؤں} اؤر { ُق ْل ےہُو َال َلہ َاجَد} رپھی۔
َاف َ
ال ْک ُ
ُ

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

عليه وسلم -قرأ يف ركعيت الفجر﴿ :قل يا أيها
الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل أحد﴾.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف

القراءة يف راتبة الفجر ،ويه قراءة سورة الاكفرون يف
الركعة األوىل ،وسورة اإلخالص يف الركعة اثلانية .

فيف قوهل -ريض اهلل عنه( :-قرأ يف ركعيت الفجر) أي
يف سنة الفجر ويه املشهورة بهذا االسم .قوهل{" :قل

يا أيها الاكفرون} و {قل هو اهلل أحد}" أي لك سورة
بعد الفاحتة؛ إال أن الراوي ترك ذكرها -أي الفاحتة-

لظهورها ،وهذا شائع كثْي يف األحاديث املرفوعة
القويلة والفعلية ذكر فيها السور دون الفاحتة؛

لظهورها وشهرتها ،وهذا يدل ىلع تأكد وجوب

الفاحتة.

 .556جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

جدب ثمیقج یک ستبرابتہمی فاءثےک می علقبنیصیل اہلل علتہ ؤ سلمےکم عمول
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم یرہیل رکعب می { ُق ْل ئا َ
ؤں } اؤر
ک
ا
ا
ہ
ی
ا
ل
کا بتاں ے
ْ
ہ کہ ر
ُ
َ
َاف َ
َ
ُ
ڑ
دؤرسی رکعب می { ُق ْل ےہُو َ ال َلہ َاجَد} رپ ھن یےھ۔ اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ ےک
ُ
ت کعی م ڑ
ت
ع
ق
ش
م
ن
ھ
س
ت
فماں‘‘ :قج یک دؤ وں ر وں ی رپ ی’’ ی ج یک ب ی ،اؤر ؤہ ا ی ئام ےس
ڑ
ؤں }اؤر { ُق ْل ےہُو َال َلہ َاجَد} رپھی ،تعنی ےہ سورث‘ سورہ
ہ۔ { ُق ْل ئَا َایُہَا ال ْک
مسہور ے
َاف َ
ُ
ُ
ڑ
ڑ
ڑ
قایحہ ےک ت عد رپھی ،مگر راؤی یاس کا دکر رجھور دئا تعنی سورہ قایحہ کا دکر کرئا رجھور دئا
اس ےک ؤاضح ےہوی یک ؤج ےس۔ اؤر اس رطج ےس رمقوع قویل اؤر رمقوع ق عیل

ہ کہ قایحہ ےک دکر ےک تعی دؤرسی سورث کا دکر کر دئا گتا
اجادب ث می یہب عام ے
ہ ،اؤر ی سورہ قایحہ ےک
ہ ،اس (قایحہ) ےک ؤاضح اؤر مسہور ےہوی یک ؤج ےس ے
ے
ہ۔
ؤخوث یک ئاکتد رپ دالل ث کرئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:

ُ ْ َ ُّ ْ َ
َ
ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ٌ
حد) يف الركعة اثلانية.
 .1استحباب قراءة هاتني السورتني بعد الفاحتة (قل يَاأي َها الاكفِ ُرون) يف الركعة األوىل ،و (قل هو اَلل أ
 .2اكن عليه الصالة والسالم يصيل سنة الفجر بسوريت "اإلخالص" ،و"الاكفرون" ألنهما جامعتان ألصول اتلوحيد ،وفيهما براءة من الرشك.

 .3ملا اكن هلاتني السورتني العظيمتني من األهمية ،وما مجعتاه من العلم والعمل ،وتوحيد املعرفة واإلرادة -اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ بهما
َّ
ً
ً
يف ركعيت الفجر ،ويف الوتر ،اللتني هما فاحتة العمل وخاتمته؛ يلكون مبتدأ انلهار توحيدا ،وخاتمة الليل توحيدا.

املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة 1423 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)11256( :

126

ی
بنی کریم صیل اہللعلتہؤسلمی ائک مہتن ئک رکوعےک ت عددعاء قیوثیک ھی۔
س
ی
آثیاس می قتتلہ نو لنمےک قتتلوںےک خق می ئددعایک ھی۔ ایہوں
اؤر ر
ی بتاں کتا کہآیخرصثصیل اہللعلتہؤسلمی رجالتش ئا سیفآںےکعالم
یھن ی
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -قنت شهرا بعد ضحاییک ائک جماعب،راؤی کوسک یھا ،مشکیےک ئراس جی ھی ،لتک
ڑ
ڑ
س
الركوع ،يدعو ىلع أحياء من بِّن سليم
نو لنمےک لوگاںےکآرےآی اؤر اںکو مارداال۔ جاال ئکہ بنی کریم صیل اہلل
علتہؤسلمےساں کا م عاہےدہ یھا۔ ( لتک ایہوںیدعادئا) مییآیخرصث صیل
ع
اہلل علتہؤسلم کو کسی م عاملہ رپ ابتاریختدہ اؤر مگی یہیدبکھا جتتا اںضحاییک

 .557احلديث:

**

ً

ُ
سألت أنسا -ريض اهلل عنه -عن
عن اعصم قال:
ً
ُ
القنُوت ،قال :قبل الركوع ،فقلت :إن فالنا يزعم أنك
َّ َ
َ َ
قلت بعد الركوع؟ فقال :كذ َب ،ثم َحدثنَا ،عن انليب
ً
-صىل اهلل عليه وسلم« :-أنه قنت شهرا بعد الركوع،

خرصث عاضم فمای ہ ےی کہ می ی اتش رضی اہلل عتہ ےس دعای قیوث ےک
آث ﷺ ی فمائا کہ رکوع ےس یہےل ےہوئ رجا ہن  ،می ی
ئارے می تروجرھا تو ر
ش
آث ﷺ ی رکوع ےک ت عد کہا یھا۔ اتش
رعض کتا کہ ق الں خص کا گماں ے
ہ کہ ر
ڑ
ہ۔ یرھ ایھوں ی ہےم ےس ی
رضی اہلل عتہ ی اس رپ کہا کہ ایھوں ی جھوث کہا ے
جدب ث بتاں یک کہ ’’بنی کریم صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ائک مہتن ئک رکوع ےک ت عد
س
ڑ
آث ﷺ اس می نو لنم ےک قتتلوں ےک خق می
دعای قیوث ئارلہ رپھی۔ اؤر ر
کہ:آث ﷺ ی رجال تش ـ ئا سی ،راؤی
رہ یےھ۔‘‘ ،ایھوں ی بتاں کتا
ئددعا کر ے
ر
ہ ـ فآں ےک عالم ضحای یک ائک جماعب مشکی یک رطف رؤای
کو ت عداد می سک ے
ڑ
ڑ
س
کتا ،لتک نو لنم ےک لوگ اں ےک آرے آی اؤر اں کو مار داال ۔ جاالں کہ بنی کریم
ی
آث ﷺ کو کسی
ﷺ ےس اں کا معاہےدہ یھا ۔ ( لتک ا ھوں ی دعا دئا)۔ ’’می ی ر
عم
آث ریختدہ
معاملہ رپ ابتا ریختدہ اؤر گی یہی دبکھا جتتا اں ضحای یک شہادث رپ ر
یےھ۔‘‘

يدعو ىلع أحياء من بِّن سليم» ،قال« :بعث أربعني -

أو سبعني يشك فيه -من القراء إىل أناس من

املرشكني» ،فعرض هلم هؤالء فقتلوهم ،واكن بينهم

وبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عهد« ،فما رأيته
وجد ىلع أحد ما وجد عليهم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف مرشوعية القنوت يف انلوازل،

وأنه يكون بعد الرفع من الركوع لفعل انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -عندما نقض بنو سليم العهد بينهم
وبني املسلمني بقتلهم سبعني أو أربعني من القراء

اذلين أرسلهم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
إيلهم ،فقنت شهرا يدعو عليهم بعد الركوع.

 .557جدبث:

آثریختدہ ےہوی۔
شہادث رپ ر

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ۔ اؤر ی کہ ی رکوع ےس
اس جدب ث می قیوث ئارلہ یک مشؤعیب بتاں یک جا رہےی ے
ڑ
س
ڑ
ا یھن ےک ت عد رپھی جای یگ ،کیوں کہ بنی کریم ﷺ ی اتسا ہےی کتا یھا خب نو لنم
ڑ
یا بنمعاہےدہ کوخواں ےک اؤر مسلماتوںےکمائی ےطئرائایھا،توری ےہوی سی
ئا رجالتش فاء ضحای کو شہتد کردئا ،حھی رسول اہلل ﷺ ی مشکی یک رطف
ی
بتل
آث ﷺ ی ائک مہتتہ ئک رکوع ےک
(دعوث ؤ یع یک رعض ےس) ھنحا یھا۔ ر
ڑ
رہ۔
ت عد قیوث ئارلہ رپھی خش می اں رپ ئددعا کری ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

127

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أنواع ادلاعء
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• قنت  :القنوت يف اللغة يطلق ىلع عدة معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلاعء ،وهو أشهرها.وعند الفقهاء :القنوت :ادلاعء يف
ً
الصالة قائما ،وهذا معىن (قنت) هنا.
• ىلع ( :قنت ىلع) تكون للرضر ،فيقال :داع عليه.
ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ
َ
َ
ْ
• أحياء  :مجع ٍّ
"يح" ،وهو القبيلة من العرب ،واملراد بهم هناِ :رعل ،وعصية ،وذكوان ،وبنو ِحليان.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع مرشوعية القنوت يف انلوازل.
ْ
 .2ادلاعء للمستضعفني من املسلمني ،وادلاعء ىلع رؤوس الكفر اذلين وقع منهم الظلم ،ومن ذلك داعؤه -عليه السالم -ىلع قبائل ِرعل،

َ ْ
َو ُع َص َّيةَ ،وذك َوان ،وبنو ِحلْيَان ،وىلع غْيهم من صناديد قريش اذلين آذوا املستضعفني.
َّ
َّ
 .3أمجع العلماء ىلع أن فعله أو تركه ال يبطل الصالة ،وإنما اخلالف يف استحباب تركه ،أو اتلفصيل يف ذلك.
 .4ينبيغ للقانت أن يدعو عند لك نازلة بادلاعء املناسب تللك انلازلة ،وإذا َس َّىم من يدعو هلم من املؤمنني ومن يدعو عليهم من الاكفرين
ً
املحاربني اكن ذلك حسنا.
 .5أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع ،وىلع هذا أكرث األحاديث ،وجيوز القنوت قبل الركوع ،دلاللة أحاديث أخرى ىلع ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
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 .صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بْيوت .جمموع الفتاوى ,تِق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ,املحقق :عبد الرمحن بن ممد بن قاسم ,انلارش :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية ,اعم النرش 1416 :ـه1995 -م.
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َ َ َُ ُ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم من
َّ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
اللي ِل حىت تتفط َر قدماه

 .558احلديث:

بنیﷺراثیکیمار می ابتا طوئلقتام کری کہآثﷺےک قدم یرھ ڑ
ب
ر
جای۔

**

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -واملغْية بن شعبة -ريض
اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم
َ َ
َ ْ َ
ََ
من الليل حىت تتَف َّط َر قد َم ُاه فقلت هل :لم تصن ُع هذا

يا رسول اهلل ،وقد غفر ُ
اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما
َََ
َ ُ
َ
ك ً
ورا».
تأخر؟ قال« :أفال أحب أن أكون عبدا ش

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقوم باتلهجد من
الليل حىت تتشقق قدماه ،فقالت هل اعئشة -ريض اهلل

عنها- ،-ظنا منها أنه إنما يعبد اهلل خوفا من اذلنب
وطلبا للمغفرة والرمحة ،وهو قد حتقق هل غفران اهلل
تعاىل فال حيتاج ذللك :-ل ِ َم تصنع هذا يا رسول اهلل
وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فقال

هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أفال أكون عبدا
شكورا ،فهذه العبادة سببها الشكر ىلع املغفرة.

**

 .558جدبث:

ہ کہ بنی ﷺ
عاتش رضی اہلل عہا اؤر معیہ بن سعتہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ئ
آث ﷺ ےک قدم یرھب(سوج) جای۔
راث یک یمار می ابتا طو ل قتام کری کہ ر
آث
آث ﷺ ےس تروجرھا :ر
خرصث عاتش رضی اہلل عہا بتاں کرئ ہ ےی کہ می ی ر
یر ج
ہ
آث یک اگیل ر ھیل سب خظا ئی معاف کر دی
عایل ی تو ر
اتسا کیوں کری ےی۔ اہلل ت ی
آث ﷺ ی فمائا" :کتا یرھ می سکرگرار بتدہ ئتتا ت رستد ی کرؤں؟"
ہ ےی؟ ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنی ﷺ راث کو یہحد یک یمار ےک لن ک ڑ
ھے ےہوی اؤر ابتا طوئل قتام کری کہ
آث ﷺ ےک قدم متارک یرھ ڑ
ب(سوج) جای۔ عاتش رضی اہلل عہا ی -ی گماں
ر

آث ﷺ اتسا گتاہ ےک خوف ےس اؤر معفث اؤررجمب یک طلب
کری ےہوی کہ ر
آث
عایل یک معفث ئریک ےہو جریک ے
ہاؤر ر
می کری ہ ےی؛ جاالں کہ ر
آث ےک لن تو اہلل ت ی
آثﷺ ےس رعض یک کہ اے اہلل ےکرسول
ﷺکواس یکضؤرثیہی ے
ہ -ر
گ یر رجھ
آث اتسا
آث یک ا یل یل سب خظا ئی معاف کر دی ہ ےی ،تو یرھ ر
عایل ی تو ر
! اہلل ت ی
کیوں کری ہ ےی؟۔ بنی ﷺ ی اں ےس فمائا کہ کتا می سکر گرار بتدہ ی نوں؟ ی
ہ۔
عتادث معفث رپ اظہار سکر ےک لن ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-متفق عليه .حديث املغْية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يقوم  :أي :باتلهجد.
• َّ
تتفطر  :تتشقق.

• شكورا  :الشكر :االعرتاف بانلعمة وفعل ما جيب من الطااعت وترك املعصية ،وشكورا :كثْي الشكر.

فوائد احلديث:
 .1كرثة اجتهاد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف عبادة اهلل -تعاىل-.
َ ُ
 .2من أنعم اهلل عليه بنعمة وخ َّصه بفضيلة جيب عليه شكرها.
 .3جيب أن تكون انلعمة سببا لزيادة الشكر.
 .4أن من شكر اهلل -تعاىل -قيام الليل.
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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 عرش 1407 ،ـه1987 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالِل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه - .صحيح ابلخاري ،نرش:
دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.
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بنی کریم صیل اہللعلتہؤسلم ظرہےس یہےلیک رجاررک عاث اؤر قجےس یہےلیکدؤ
ڑ
رک عاث یہی رجھوری یےھ۔

أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يدع
ً
أربعا قبل الظهر وركعتي قبل الغداة

 .559احلديث:

**

ہ کہ بنی کریم صیل اہلل علتہ ؤسلم ظرہ
ام المومتی عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ڑ
ےس یہےل یک رجار رکعاث اؤر قج ےس یہےل یک دؤ رکعاث یہی رجھوری یےھ۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -اكن ال يَدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل
َ َ
الغداة.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُداوم وحيافظ

ىلع صالة أربع ركعات قبل صالة الظهر ،وهذا ال
ينايف حديث ابن عمر -ريض اهلل عنه -وفيه" :ركعتني
ً
قبل الظهر" ،ووجه اجلمع بينهما أنه تارة يصيل
ً
ً
أربعا ،فأخْب لك منهما عن أحد
ركعتني ،وتارة

األمرين ،وهذا موجود يف كثْي من نوافل العبادات.
ً
أربعا قبل الظهر بتسليمتني ،وإن صالها
ويصيل

ً
أربعا بتسليمة واحدة جاز .كما اكن يُداوم وحيافظ

 .559جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ظرہ ےس یہےل رجار رکعاث رپ ھن کا ا ےہمام اؤر ئرابتدی کتا کری
ر
یےھ ،ی ابن عرم رضی اہلل عتہ یک جدب ث ےک متاق یہی ،خش می ظرہ ےس یہےل دؤ
ڑ
ک
تظ
آث ھی دؤ رکعاث رپ ھن
رکعاث کا دکر ے
ہ۔ دؤتوں جدنوں می تیق توں ےہویگ کہ ر
ک
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم یک ائک ائک عادث کو
یےھ اؤر ھی رجار۔ ےہ ائک ضحائ ی ر
ہ۔ ظرہ ےس یہےل رجار
بتاں فمائا اؤر ی یہب سارے تفیل عتاداث می موخود ے
ڑ
ی
ہ اؤر اگر کوئ ائک س الم ےک سایھ ھی
رکعاث دؤ س الموں ےک سایھ رپھتا درسب ے
ڑ
ی
ہ۔
رپھ ےل تو ی ھی درسب ے

ىلع صالة ركعتني قبل صالة الفجر ،ويه الغداة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• ال يدع  :ال يرتك ،وأصل الودع الرتك.

فوائد احلديث:
 .1املحافظة ىلع أربع ركعات قبل صالة الظهر ،وركعتني بعد طلوع الفجر.
 .2أن َّ
الرواتب تصىل يف ابليت ،ولوال ذلك ما أخْبت به اعئشة -ريض اهلل عنها-.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهتوضيح األحاكم ِمن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)11249( :
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ََ
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينام أول
َّ
َُ ي
الليل ،ويقوم آخره فيصِل

 .560احلديث:

رسول اہللصیل اہلل علتہؤسلمراثےکرسؤع خےص می سو جای اؤرراثےک
ڑ
آخری خضہ می بتدار ےہوکریمار رپ ھن۔

**

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه
َّ
َ ِّ
ََ
وسلم -اكن ينام أول الليل ،ويقوم آخره فيُصيل.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
ختْب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن ينام أول الليل ،وذلك بعد صالة

العشاء ،ويقوم آخره ،وهو :اثللث اثلاِّن من الليل،
َ
فإذا ف َرغ من صالته ،رجع إىل فراشه يلَنَام ،وذلك يف
َ
ُ
السدس األخْي من الليل؛ ليسرتيح بَ َدنه من عنَاء
ً
قيام الليل ،وفيه من املصلحة أيضا استقبال صالة

الصبح ،وأذاكر انلهار بنشاط وإقبال ،وألنه أقرب إىل
عدم الرياء؛ ألن من نام السدس األخْي أصبح ظاهر
اللون سليم القوى ،فهو أقرب إىل أن خييف عمله

املايض عمن يراه .وهلذا جاء أن األذان األول؛ يلوقظ

انلائم ويرجع القائم ،فالقائم يرجع إىل انلوم؛
َ
يلَكت ِسب بدنه قوة ونشاطا ،وأما انلائم ،فيستيقظ
حىت يَستعد للصالة ،وحىت يصيل وتره إذا لم يوتر أول
الليل.

**

 .560جدبث:

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم راث
خرصث عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ڑ
ےک رسؤع خےص می سو جای اؤر راث ےک آخری خضہ می بتدار ےہوکریمار رپ ھن۔

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہای بتا رہےی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ عسا یک یمار ےک ت عد راث ےک
ابتدائ خےص می سوی اؤر آخری خےص تعنی دؤرسی یہائ می قتام کری یےھ۔ خب
ل
یمار ےس قارع ےہوی ،تو ا بن تسی رپ سوی ےک لن آجای؛ ئاکہ قتام ا لتل یک
ڑ
ڑ
ؤج ےس خسم یک ی
ھکاؤث ےس ئدں کو آرام مل جای۔ ی راث کا آخری رجھتا خضہ
م
ےہو ئا۔ اس می کار فما مضا لح می ےس ائک ضلخب ی ہےوئ کہ یمار قج اؤر صح ےک ادکار
کا استفتال تروری خرسنی اؤر توج ےک سایھ کتا جای۔ ی رئا ؤ یمود یک آالتسوں ےس دؤر
ڑ
ی
ہ؛ کیوں کہ خو راث ےک آخری جھن خےص می سو جای گا ،ؤہ
ر ہن کا ھی درت عہ ے
م
تروری ئاریگ اؤر توائائ ےک سایھ صح کرے گا۔ ا تےس می اس یک راث یک عتادث خفی
ہ کہ یرہیل اداں
رہ ،اس ےک امکائاث رئادہ ر ہن ہ ےی۔ اشی لن جدب ث می آئا ے
ے
ڑ
ہ۔ تعنی قتام کری ؤاال
کا مفضد سوی ؤاےل کو خگائا اؤر قتام کری ؤاےل کو لوئائا ے
ئتتد یک رطف ل ڑ
وث جای؛ ئاکہ اس کا خسم قوث ؤ تساط جاصل کرےل۔ بی سوی ؤاال
ڑ
ڑ
بتدار ےہو کر یمار یک بتاری کر ےل۔ بی ؤپ رپھ ےل ،اگر رسؤع راث می یہی رپھا

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

فوائد احلديث:

 .1كراهية قيام الليل لكه ،وأن األفضل أن ينام جزءا من الليل ،ويقوم جزءا منه؛ ً
دفعا للملل والكسل.
 .2األفضل أن يكون القيام يف اجلزء األخْي من الليل؛ يلكون أنشط يف العبادة.
ْ َ
أرىج يف إجابة ادلاعء.
 .3آخر الليل
 .4بيان الوقت اذلي اكن يقوم فيه -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل.
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املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالِل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418 ،ـه1997 -م -2 .نزهة املتقني رشح رياض

الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م -3 .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه -4 .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه -5 .مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن ممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند،
الطبعة اثلاثلة1404 ،ه -6 .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة إلكرتونية.

الرقم املوحد)4247( :
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أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه
بنیﷺ خب یماررسؤع کری،تو ا بندؤتوںاہیھوں کو ا بن کتدھوںےک
َح ْذ َو َم ْنك َِب ْيه إذا ْاف َت َت َح الصالة ،وإذا ى
كرب
ِ
ڑ
ڑ
ُّ ُ
پاپایھای اؤر خبرکوعےک لن ئکتی کہن اؤرخبرکوعےسرسایھای،
ََََُ
للرك ِ
ا
م
ه
ع
ف
ر
الركوع
من
رأسه
رفع
وإذا
،
وع
ی
بث ھی اتسا ہےی کری
كذلك

 .561احلديث:

**

 .561جدبث:

عتد اہلل بنعرم رضیاہلل عہمابتاں کریہ ےی کہبنی ﷺ خبیماررسؤع کری ،تو
ڑ
ا بن دؤتوں اہیھوں کو ا بن کتدھوں ےک پاپ ایھای اؤر خب رکوع ےک لن ئکتی
ڑ
ش
ی
کہن اؤر خب رکوع ےس رس ایھای ،ب ث ھی اتسا ہےی کری اؤر " َمعَ اہلل لمن جَدمَ ُہ
آث ﷺ شحدؤں می اتسا یہی کری یےھ۔
َرب َتَا ؤلک الجدم" کہن۔ ر

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -
َ ْ َ َْ ْ
كبَي ِه
صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه حذو من ِ
ّ ُّ ُ
ْ
للرك ِ
وع  ،وإذا رفع رأسه
إذا افتَتَ َح الصالة ،وإذا كْب
َ
َ َ
َََُ
مح َد ُه
من الركوع َرفعهما كذلك ،وقال :س ِمع اهلل ملن ِ
الس ُ
َر َّبنَا ولك احلمد ،واكن ال يفعل ذلك يف ُّ
جو ِد.
**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدب ث کا درج :خنح

املعىن اإلمجايل:

الصالة عبادة عظيمة ،فلك عضو يف ابلدن هل فيها

**

عبادة خاصة .ومن ذلك ،ايلدان فلهما وظائف ،منها
رفعهما عند تكبْية اإلحرام ،والرفع زينة للصالة

وتعظيم هلل -تعاىل ،-ويكون رفع ايلدين إىل مقابل
ً
منكبيه ،ورفعهما أيضا للركوع يف مجيع الركعات،
وإذا رفع رأسه من الركوع ،يف لك ركعة ،ويف هذا

احلديث ،اتلرصيح من الراوي :أن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -ال يفعل ذلك يف السجود حيث إنه هوي
ونزول.

اجمایل معنی:

ڑ
ہ۔ خرتایحرہ اس ےک ائدر خسم می موخود ےہ عصو یک ائک
یمار ائک یہب پی عتادث ے
ی
ہ۔ اں اعضا می ےس دؤ اہیھ ھی ہ ےی ،خن ےک ا بن ؤطاتف ہ ےی۔
جاض عتادث ے
ڑ
ہ۔ دراصل اہیھوں کو
ایہی می ےس ائک ؤطیفہ ئکتی یجیمہ ےک ؤق ث ایھائایھائا ے
ڑ
تع
ہ۔ اہیھوں کو
ہ اؤر اس ےس اہلل ت عایل یک طنم کا اظہار ےہو ئا ے
ایھائا یمار یک رنب ے
ڑ
ہ۔ اؤر یمام رکعیوں می ےہ رکعب ےک ائدر
دؤتوں کتدھوں ےک پاپ ایھائا جا ئا ے
ڑ
ہ۔
رکوع می جای ےہوی اؤر رکوع ےس رس ایھای ےہوی ر قع التدبن کتا جا ئا ے
ہ کہ بنی ﷺ شحدے می اتسا یہی
اس جدب ث می راؤی یک رطف ےس ترص یح ے
ج
ہ۔
کری یےھ؛ کیوں کہ ی ھکن اؤر ب رج جای کا مظرہ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ َْ
كبَيْ ِه  :مقابلهما واملنكب رأس الكتف وهو املاكن اذلي جيتمع فيه الكتف والعضد.
• حذ َو من ِ
ْ
• افتَتَ َح الصالة  :وقت افتتاحه إياها وذلك عند تكبْية االحرام.
• ّ
كْب للركوع  :بدأ فيه.
• الركوع  :احنناء الظهر.
• ّ
كْب  :قال اهلل أكْب.

• كذلك  :أي كرفعه عند افتتاح الصالة.
َ
َ َ
مح َد ُه  :استجاب اهلل داعء من محده.
• س ِمع اهلل ملن ِ
• ربنا ولك احلمد  :ربنا أطعناك أو ربنا استجب ،ولك احلمد.
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• ال يفعل ذلك  :أي رفع ايلدين.
الس ُ
• يف ُّ
جود  :أي ال يف ابتدائه وال عند الرفع منه.

• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب رفع ايلدين عند تكبْية اإلحرام ،وكذلك عند الركوع وبعد الرفع منه.
 .2أن يكون الرفع إىل مقابل املنكبني.
 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-لم يفعل الرفع يف السجود.
َ
 .4احلِك ُم من رفع ايلدين يف الصالة كثْية وجيمعها أنه زينة للصالة وتعظيم هلل سبحانه.
 .5أن املصيل جيمع بني قول سمع اهلل ملن محده وربنا ولك احلمد عند الرفع من الركوع ويستثىن من ذلك املأموم ،فإنه يقترص ىلع اتلحميد.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسْي
العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 الكمخْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.
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أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يطوف ىلع

ش
بنیﷺ ائک ہےی عسل می ھی نوتوںکا خرکر لگا لتن یےھ۔

نسائه بغسل واحد

 .562احلديث:

عن أنس« :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يطوف
ُ
ىلع نسائه بِغ ْسل واحد».

**

ہ کہ ’’ بنی ﷺ ائک ہےی عسل می ساری نوتوں کا
اتش رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ے
خرکر لگا لتن یےھ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث حسن عرشة انليب -صىل اهلل عليه
َّ
جيامعهن يف يللة واحدة
وسلم -ألزواجه ،حيث اكن
ً
َّ ْ ُ
ْ
َّ
خلاطرهن ،ويغتسل مرة واحدة؛ ألن الغسل ال
تطييبا
ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ
ج َ
ك ال ْ ُم َ
ام َعة أَوْ
ني سواء اكن ِ ِتلل
جيب بني ِ
اجلماع ِ
َْ َ
ْيها ،كما علم من هذا احلديث.
ِلغ ِ

 .562جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس جدب ث می بنی ﷺ یک اب رنی نوتوں ےک بتی خسن معارسث کا یموی ئرائا جا ئا
ک ک
آث ﷺ اب رنی نوتوں یک تسکی قلب ےک لن ( ھی ھی) ائک ہےیراث می
ے
ہ کہ ر

اں سب ےک سایھ ہےم تسیی کتا کری یےھ اؤر یرھ ائک رمبتہ عسل فمای کیو ئکہ دؤ
ہ
اہ ؤہ اشی ے متسیی یک ؤج ےس کتا
ہ رج ے
جماع ےک درمتاں عسل ؤاخب یہی ے
ہ
جای ئا اس ےک ع الؤہ دؤرسی ے متسیی یک ؤج ےس ،جتسا کہ اس جدب ث ےس ی
مستلہ معلوم ےہوا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يطوف  :يدور.
• ىلع نسائه  :حني جيامعهن.

ً
ً
واحدا يكتيف به.
• بغسل واحد  :يغتسل بعد مجاع زوجاته غسال

فوائد احلديث:

َّ
 .1الغسل من اجلنابة من الطهارة املرشوعة ،ومن انلظافة املرغب فيها.
ُ
 .2من رمحة العليم اخلبْي :أن رشع الغسل من اجلنابة اذلي يعيد إىل اجلسم قوته وحيويته ونشاطه ،وكم هلل يف رشعه من ِحكم وأرسار.
َ
الق ْسم بني الزوجني أو الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن َّ
مر ٌم.
 .3العدل يف
ُ
 .4جواز إاعدة اجلماع بال غسل وال وضوء.
 .5جواز تأخْي الغسل ،وأنه ال جتب املبادرة به.

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 مسلم ,ترقيم ممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بْيوت - .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه - .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بْيوت .الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه-
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حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بْيوت ،بدون طبعة - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتْبيزي ،انلارش :دار
الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط 1.
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أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف

بنی صیل اہلل علتہؤسلم جم عہےکدںقجیک یمار می سور ٖٖہ(المب َْیئ ُل ال َسح ْ َدہ) اؤر
ڑ
ہ ع
الد ے ْہ) رپھا کری یےھ۔
سورہ ( ے َْل َا َئ َ َیل ْاالت ْ َساںجی م ْن َ

صالة الفجر ،يوم اْلمعة :الم تزنيل السجدة،
وهل أىت ىلع اإلنسان حي من ادلهر

 .563احلديث:

**

ہ کہ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم جمعہ ےک دں قج
ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ڑ
ع
الد ے ْہ) رپھا
یک یمار می سورہ (المب َْیئ ُل ال َسح ْ َدہ) اؤر سورہ ( ہ ے َْل َا َئ َ َیل ْاالت ْ َساں جی م ْن َ
ڑ
کری یےھ اؤر بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم جمعہ یک یمار می سورہ جمعہ اؤر سورہ متاققوں رپھا
ےہم
ہ:اس رپ تسیگ پ بن یےھ۔
کری یےھ۔ اؤر ائک رؤاب ث می ے

عن ابن عباس :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
َْ َُ َ َ
َْ ُ
َ ْ
يل َّ
السجدة،
زن
ت
الم
اجلمعة:
يوم
،
ر
ج
الف
ة
ال
يقرأ ِيف ص
ِ
ِ
ِ
ٌ َ َّ ْ
وهل أىت ىلع اإلنسان ِحني ِمن ادله ِر ،وأن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف صالة اجلمعة سورة
اجلُمعة واملنافقني .ويف رواية :يُ ِديم ذلك.

درجة احلديث:

صحيح الزيادة :مرسلة أي

**

جدبث کا درج:

(ضعيفة بسبب اإلرسال)

املعىن اإلمجايل:

اكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقرأ يف
صالة الفجر يوم اجلمعة "آلم تزنيل" ويه سورة
السجدة و"هل أىت ىلع اإلنسان" ويه سورة اإلنسان،

ملا اشتملت عليه من ذكر خلق آدم ،وذكر املعاد

وحرش العباد ،وأحوال القيامة اذلي اكن وسيكون يف
ً
يوم اجلمعة ،تذكْيا بتلك احلال عند مناسبتها ،واكن
ً
يقرأ يف صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني وأحيانا
ً
سورة اجلمعة والغاشية وأحيانا سورة األىلع
والغاشية ،كما يف هذا احلديث ويف روايات أخرى يف

صحيح مسلم .وهكذا ينبيغ أن يذكر لك يشء عند
مناسبته ،يلكون أعلق باألذهان ،وأحرض للقلوب،

وأوىع لألسماع.

 .563جدبث:

**

اجمایل معنی:

بنی صیل اہلل علتہ ؤآلہ ؤسلم کا م عمول یھا کہ جمعہ ےک دں قج یک یمار می (المب َْیئ ُل) تعنی
ڑ
ع
الد ے ْہ) تعنی سورہ االتساں رپھا کری
سورہ السحدہ اؤر (ہ ے َْل َا َئ َ َیل ْاالت ْ َساں جی م ْن َ
ی
یےھ۔ کیو ئکہ اں دؤتوں سورتوں می آدم علتہ الس الم یک حلیق ،آخرث ،بتدؤں ےک
ہ ،خن ےک ؤقوع کا ت علق جمعہ ےک دں ےس
خش اؤر قتامب ےک اخوال کا ئدکرہ ے
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم اں اخوال یک ئادداہئ کرای یےھ۔
ے
ہ۔ اشی متاستب ےس ر
ڑ
ل
س
بنی صیل اہلل علتہ ؤ لم جمعہ یک یمار می سور ٖہ ا جمعہ اؤر سورہ المتاققوں رپھا کری
ڑ
ک
ک
یےھ،اؤر ھی سورہ الجمعہ اؤر سورہ العاستہ ،اؤر ھی سورہ االعیل اؤر سور ہ العاستہ رپ ھن
ضخ مس
ہ۔اشی رطج ےہ
یےھج تسا کہاس جدب ثمی اؤر نح لم یکدؤرسیرؤائاثمی ے
م
خری کا دکر اس ےک متاسب مو قع ؤ حل ےک اعتتار ےس کرئا رجا ہن ئاکہ ؤہ ئاث دماع
م
می رئادہ راشح ےہواؤر دل می رئادہ سنخرص ےہو ،اؤر کاں اےس رئادہ ئاد رکھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1السنة املستحبة يف صالة الفجر من يوم اجلمعة ختصيص الركعة األوىل بقراءة :آلم تزنيل السجدة ،وأما الركعة اثلانية فتقرأ فيها :سورة اإلنسان.
 .2ظاهر احلديث املداومة ىلع قراءة هاتني السورتني ،يف صالة صبح اجلمعة.
 .3مناسبة ختصيص هاتني السورتني بيوم اجلمعة؛ تلذكْي املصلني ما اكن ويكون يف يومها ،من :خلق آدم عليه السالم ،وىلع ذكر املعاد واحلرش
للعباد.
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 .4أن من عوامل جناح رسالة املريب حتري األمور اتلايلة :اختيار الوقت املناسب ،واستعمال ما ُ
سهلت ألفاظه يف تبليغ الرسالة الرتبوية ،مع مرااعة
األولوية يف معاجلة املشالك الرتبوية ،ويلزتم يف هذا لكه احلكمة واملوعظة احلسنة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه - .املعجم الصغْي للطْباِّن ،املحقق :ممد شكور ممود احلاج أمرير ،دار النرش :املكتب اإلساليم
 ,دار عمار بْيوت ,عمان .الطبعة :األوىل1985 - 1405 ،م - .تيسْي العالم للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة
الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم – بْيوت .الطبعة:
اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ج
بنیﷺدؤ شحدؤںےک مائییدعا ر ڑپھا کری یےھ”ال َل ہ َُم اعْ
فیل َؤا ْر َمْنی
ْ
م
م ی
ج
َؤعَاقنی َؤاہ ْ ےدئ َؤا ْر ُرقْنی“ کہ اے اﷲ! جےھ خشدے ،مجھ رپرجمفما ،ےھ عاقیب
م
م
دے ،جےھ ہےدابثدے اؤر جےھررق عظافما۔

أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول بي
السجدتي :امهلل اغفر يل ،وارْحِّن ،وَعفِّن،
واهدين ،وارزقِّن

 .564احلديث:

**

ہ ؤہ بتاں کری ہ ےی کہ بنی ﷺ دؤ
ابن عتاس  -رضی اہلل عہما -ےس رؤاب ث ے
ج
ئ
ی ل َلہ عْ
ش
ڑ ک
ف یل َؤا ْر َمْنی َؤعَاقنی َؤاہ ْ ےدئ َؤا ْر ُرقْنی“ کہ
حدؤں ےک ما ی ی رپھا ری ےھ ”ا َُم ا ْ
م
م
م
م ی
اے اﷲ! جےھ خش دے،مجھ رپرجم فما ،جےھعاقیب دے ،جےھہےداب ث دے اؤر جےھ

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل
َّ َّ ْ
َ
عليه وسلم -اكن يقول بني َّ
هم اغ ِف ْر
السجدتني« :الل
ْ
ْ
َْْ
وارمح ِِّن ،واع ِفِّن ،واه ِدِّن ،وارزق ِِّن».
ِل،

ررق عظا فما۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب ابن عباس -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
َّ َّ ْ
َ
عليه وسلم" :-اكن يقول بني َّ
هم اغ ِف ْر
السجدتني :الل
ِل "..أي :اكن يَ ُ
دعو بني َّ
السجدتني بهذا ادلاعء وال
َ
فرق بني صالة الفرض وصالة انلفل ،فالصالة لكها
ْ
َّ َّ ْ
هم اغ ِف ْر ِل" :أي:
ِذكر وقراءة للقرآن ،ومعىن قوهل" :الل
َْ
ُْ
"وارمحْ ِِّن" ،أي:
اسرت ِين ،مع اتلجاوز عن املؤاخذة.
َّ
ْ
َ
هات ِل من ُدلنك َرمحة تشتمل ىلع َسرت اذلنب وعدم
يلع من َخْيي ُّ
املؤاخذة ،مع َّ
اتل َف ُضل َّ
ادلنيا واآلخرة.
"واعفِِّن" أي :اعطِّن َسالمة واعفية ،يف ِديِّن من
ُّ
َّ
السيئات والشبهات ،ويف بَدِّن من األمراض
ْ
واألس َقام ،ويف عقيل من َ
العتَه واجلُنون ،وأعظم
ُ َّ
ُّ
المضلة،
األمراض يه أمراض القلب ،إما بالشبهات
ْ
ُ
الهداية نواعن:
وإما بالشهوات المهلكة" ،واه ِدِّن" ِ
أحدهما :هداية داللة وإرشاد إىل طريق احلق
والصواب ،وهذه حاصلة للمسلم والاكفر( :وأما ثمود

فهديناهم) [فصلت  ، ]17 :يعِّن :دللناهم ىلع احلق.

اثلاِّن :هداية توفيق وقبول ،وهذه ال حيصل عليها إال
ْ
أهل اإليمان ،ويه :املطلوبة هنا ،ومعناها :اه ِدِّن
ْ
ً
ِّ َ ِّ
تِّن عليه" .وارزق ِِّن" أي :أعطِّن رزقا،
للحق وثب ِ
يُغنيِّن يف هذه احلياة ادلنيا عن احلاجة إىل خل ِقك،
ً
ً
واسعا يف اآلخرة ،مثل ما أعددته
وأعطِّن رزقا
َّ
ْ
ل ِعبادك اذلين أن َعمت عليهم.

 .564جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ بنی ﷺ دؤ شحدؤں ےک برح می ی
ابن عتاس  -رضی اہلل عہما -بتاں کر ے
ل ت
ی ل َلہ عْ
ڑ ک
آث ﷺ دؤ شحدؤں ےک مائی ی
ف یل.ا ح"۔ عنی ر
دعا رپھا ری ےھ :ا َم ا ْ
س
دعا مایگا کری یےھ اؤر اس لسلےس می فض اؤر دؤرسی یمارؤں می کوئ فق یہی
ی
آث
اہ کوئ ھی ےہو اس می دکر اؤر فآں یک ئ الؤث ہےی ےہوئ ے
کیوں کہ یمار رج ے
ہ۔ ر
م
ل َلہ عْ
کل
ہ کہ :میی رپدہ تروشی کر اؤر اس ےک
ف یل" کا عنی ے
ﷺ ےک ماث" :ا َم ا ْ
م
ج
ی
سایھ سایھ مواجدہ ےس ھی در گرر کر۔ "ؤا ْر َمْنی"۔ تعنی جےھ اب رنی ختاث ےس رجمب
عتاب ث فما خش می گتاہ یک سی تروشی ےہو اؤر اس رپ مواجدہ ی ےہو اؤر اس ےک سایھ سایھ
م
م
دبتا ؤ آخرث یک خی جےھ عتابث فما۔ "ؤعاقنی"۔ تعنی جےھ دبن ےک معا مےل می

پانوں اؤر شہاث ےس اؤر ئدں ےک معا مےلمی ارماض اؤر بمارتوں ےس اؤر عفل
ےک سلسےل می ی ؤقوق اؤر ئراگل برن ےس س المنی اؤر عاقیب عظا فما۔ سب ےس
ڑ
پے ارماض دل ےک ارماض ےہوی ہ ےی خن کا ت علق ئا تو گرماہ کن شہاث ےس ےہو ئا
ق
ہ ئا یرھ ہ ےالک کرد بن ؤایل شہواث ےس۔ "ؤاہ ْ ےدئ"۔ ہےداب ث یک دؤ سمی ہ ےی:
ے
ض
خ
اؤل :ؤہ ہےداب ث خش می راہ خق اؤر نح راستہ دکھ ال دئا جای اؤر اس یک رطف
ق
م
ہ۔
ر ےہمائ کر دی جای۔ اس سم یک ہےداب ث مسلماں اؤر کاف دؤتوں ہےی کو لنی ے
(ؤاما یمود قہدبتاہےم) [قضلب  ]17 :تعنی یمود یک ہےم ی راہ خق یک رطف ر ےہمائ یک۔
دؤم :ؤہ ہےداب ث خش می توقیق ؤ قیولیب ئرائ جای۔ ی ضف اہےل ایماں کو جاصل
م
م
ہ۔ معنی ی ہےوا کہ :جےھ خق یک راہ دکھ ال اؤر اس رپ جےھ
ہ۔ یہاں یہی مظلوث ے
ےہوئ ے
م
م
م
ئاب ث قدم رکھ۔ "ؤاررقنی"۔ تعنی جےھ ررق عظا فما خو اس دبتا می جےھبیی حلوق
م
ےس ی بتار کر دے اؤر آخرث می جےھ ؤستع ررق عتاب ث فما جتسا کہ تو ی ا بن
ہ خن رپ تو ی ابرتا ات عام کتا۔
اں بتدؤں ےک لنبتار کر رکھا ے
140
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راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
اغف ْر ِل  :أيْ :
اتل َ
اس ُرتين ،مع َّ
جاوز عن املؤاخذة.
• ِ
َّ
ْ
َْ
َ
يلع من َخْيي ُّ
اذلنب وعدم املؤاخذة ،مع َّ
اتل َف ُضل َّ
ادلنيا واآلخرة.
ارمحْ ِِّن  :هات ِل من ُدلنك َرمحة تشتمل ىلع َسرت
•
ْ َ
ُّ
َ
َ
َ
َّ
• اعفِِّن  :اعطِّن سالمة واعفية ،يف ِديِّن من السيئات والشبهات ،ويف بدِّن من األمراض واألسقام.
ِّ َ
ْ
ْ
للحق وثبِّت ِِّن عليه.
• اه ِدِّن  :أي :اه ِدِّن
ْ
ً
ً
ْ
ً
واسعا يف اآلخرة.
• ارزق ِِّن  :أع ِطِّن رزقا ،يُغنيِّن يف هذه احلياة ادلنيا عن احلاجة إىل خل ِقك ،وأعطِّن رزقا

فوائد احلديث:

السجدتني ،كما ثبت ذلك يف أحاديث أخرى ً
الطمأنينة يف اجللسة اليت بني َّ
 .1مرشوعية ُ
أيضا.
 .2وجوب ادلاعء وقول :رب اغفر ِل ،أو امهلل اغفر ِل .بني السجدتني.

 .3األفضل أن يأِت بادلاعء بني السجدتني كما ورد ،فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صالته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي،
تأيلف :ممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغْيه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .سنن ابن
ماجه ،تأيلف :ممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغْيه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف:
ممد بن عبد اهلل ،اتلْبيزي ،حتقيق :ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم رشح بلوغ املرام،
تأيلف :ممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.

الرقم املوحد)10930( :
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ڑ
َ
ْ َ بنیﷺیجم عہےکدں،خب کہ امام خطتہ دےراہ ہےو ،گھتیوں کو رن ڑ
بےک
أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن احل ِبوة ِ
ئت ڑ
يوم اْلمعة واإلمام خيطب
ہ۔
سایھ مال کر ینھنےس میعفمائا ے

 .565احلديث:

**

 .565جدبث:

ہ کہ بنی ﷺ ی جمعہ ےک دں،
معاد بن اتش خہنی رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ئت ڑ
ےہ گھتی ک رن ڑ
ن
م
ی
ھ
ک
ی
م
ہ۔
خب کہ امام خطتہ دے راہ و ،وں و ب ےک سا ھ ال ر ی ن ےس ع فمائا ے

عن معاذ بن أنس اجلهِّن -ريض اهلل عنه :-أن انليب
َ
ْ
حلب َو ِة يوم اجلمعة
صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ا ِواإلمام خيطب.

**

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث منسوخ كما أشار إيله أبو داود ،ومعناه

أن معاذ بن أنس -ريض اهلل عنه -خيْب عن نيه انليب
حلبْ َو ِة يوم اجلمعة وقت
صىل اهلل عليه وسلم -عن ا ِحلبْ َو ِة :أن يَضم اإلنسان فخديه إىل بطنه
اخلطبة .وا ِ
وساقيه إىل فخديه ويربط نفسه بسْي أو عمامة أو
حنوها ،وقد نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عنها

واإلمام خيطب يوم اجلمعة لسببني :األول :أنه ربما
تكون هذه احلبوة سببًا جللب انلوم إيله فينام عن
سماع اخلطبة .واثلاِّن :أنه مظنة النكشاف العورة؛

ألن الغالب ىلع العرب أن يكون ىلع أحدهم اثلوب
الواحد ،فإذا احتىب بَ َدت عورته ،وهلذا جاء انليه

عنه كما يف صحيح مسلم" :وأن حيتيب يف ثوب واحد
اكشفا عن فرجه" ،فهذا خاص بمن عليه ثوب واحد

واعم يف لك وقت .قال انلووي -رمحه اهلل" :-واكن هذا
االحتباء اعدة للعرب يف جمالسهم ،فإن انكشف معه

يشء من عورته فهو حرام" .وأما إذا أمن ذلك فإنه ال
بأس بها؛ ألن انليه إذا اكن لعلة معقولة فزالت العلة

فإنه يزول انليه ،كما ثبت عنه -صىل اهلل عليه
وسلم -يف الصحيحني من حديث َّ
عباد بن تميم ،عن
عمه أنه "رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
واضعا إحدى رجليه ىلع
مستلقيًا يف املسجد،

األخرى".

**

اجمایل معنی:

ہ جتسا کہ اتو داؤد ی ساتفہ جدب ث ےک ت عد اس یک رطف اسارہ کتا
ی جدب ث متسوج ے
رہ ہ ےی کہ بنی ﷺ
ہ کہ :معاد بن اتش رضی اہلل عتہ بت ال ے
ہ۔ اس کا مفہوم ی ے
ے

ہ۔ ’’خیوہ‘‘
ی جمعہ ےک دں ،خب کہ امام خطتہ دے راہ ےہو'' ،خیوہ'' ےس میع فمائا ے
ڑ
کا معنی ی ہ کہ اتساں اب رنی راتوں کو ا بن رن ڑ
ب ےس اؤر برتدلیوں کو راتوں ےس م ال
ے
ڑ
ےل ،اؤر خود کو تسےم ئا ب رگری ؤعیہ ےس ئائدھ ےل۔ بنی ﷺ ی جمعہ ےک دں امام
ئت ڑ
ہ :اؤل :اس
ےک خطتہ ےک دؤراں اس رطج ینھن ےس دؤ ؤخہوں ےس میع فمائا ے
رطج ئ یتنڑھن ےس اےس ئتتد آ س
ک
ن
ہ اؤر توں ؤہ سو جای یک ؤج ےس خطتہ ستن ےس
ی
ے
ک
ہ۔ کیو ئکہ رئادہ پ
مجؤم ےہو جای گا۔ دؤم :اس ےس سی ےک ھل جای کا ائدتش ے
رعث لوگوں پ ائک ہےی ک ڑ
یا ےہو ئا یھا۔ خرتایحرہ اگر ؤہ خیوہ ئائدھتا تو اس کا سی کھل جا ئا۔
ر
ر
جت ضخن م
س
ل
م
لک
ب
اس ؤج ےس نی ﷺ ی اس ےس ئا ل ہےی یع فما دئا۔ سا کہ ح م یک
ہ کہ(":رسول اہلل ﷺ ی اس ئاث ےس میع فمائا کہ آدمی )...
رؤاب ث می ے
ئ ڑ
ائ ک ک ڑ
یے می اس رطج خیوہ ئائدھ کر تنےھ کہ اس یک رسمگاہ ط ے
اہ ےہو۔" ع الہم توؤی
ر
م
ھی
رجمہ اہلل فمای ہ ےی’’ :ی خیوہ ئائدھتا رعتوں یک اں یک حلسوں می ائک عادث ی،
اگر اس ےک سایھ اس یک کجرھ رسم گاہ ط ے
ہ۔‘‘ التتہ اگر رسم
اہ ےہو جای تو ؤہ خرام ے
ہ؛ کیو ئکہ اگر مماتعب کسی
گاہ ےک کھلن کا خوف ی ےہو تو اس می کوئ خرج یہی ے
ی
ہ اؤر ؤہ علب حم ےہوگنی تو مماتعب ھی حم ےہو جای یگ۔ ئلکہ
معقول علب یک بتا رپ ے
ی
ضخ
ضخ مس
ہ خےس ؤہ ا بن رجحرا
نح یحاری اؤر نح لم می عتاد بن منم یک جدب ث ےس ئاب ث ے
ےک ؤا سےط ےس تفل کری ہ ےی کہ’’ :ایہوں ی رسول اہلل ﷺ کو مسحد می خ رب
ڑ
آث ﷺ ا بن ائک ئراؤں کو دؤرسے ئراؤں رپ
لتن ےہوی دبکھا اس جال می کہ ر
م
ر کےھ ےہوی یےھ۔‘‘ رسج سلم للیوؤی ( )77/14رسج رئاض
الضالحی()449/6
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راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن أنس اجلهِّن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ َ
ُ
ْ َ
َ
• احلِبْ َوة  :أن يقيم اجلالس ركبَتيه ،ويضم رجليه إىل َب ْط ِنه بثوب جيمعها به مع ظهره ويَشد عليهما ويكون إيلَتَاه ىلع األرض.

فوائد احلديث:

ْ
ُ
 .1كراهية االحتباء أثناء خطبة اجلمعة؛ ألنه َم ِظنة َجلب انلوم فيفوت استماع اخلطبة وهو واجب ،وقد ينتقض الوضوء اذلي هو رشط لصحة
الصالة.
 .2ىلع املسلم أن يكون ىلع هيئة تسرتيع انتباهه للخطيب يوم اجلمعة يلحصل املقصود من اخلطبة ويلخرج بفائدة منها.

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 سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث الس ِجستاِّن ،حتقيق :ممد
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن ممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط
ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
وغْيه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن
ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :ممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه سنن
الرتمذي ،تأيلف :ممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغْيه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
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أن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن بيع

ہ۔
بنی کریمﷺی’ؤالء‘ کو یبخن اؤر اس کو ہےتہ کریےسمیعفمائا ے

الوالء وعن هبته

 .566احلديث:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع َ
الوال ِء وعن
ِهبَ ِت ِه».

**

ہ کہ بنی کریم ﷺ ی ؤالء کو یبخن
عتداہلل بن عرم  -رضی اہلل عہما -ےس رؤاب ث ے
ہ۔
اؤر اس کو ہےتہ کری ےس میع فمائا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
الوالء َ
َ
لكحم ِة النسب ،من حيث إن الك منهما
حلمة

ال يكتسب ببيع وال هبة وال غْي هما ،هلذا ال جيوز
اتلرصف فيه ببيع وال غْيه .وإنما هو صلة ورابطة بني

املعتق والعتيق حيصل بها إرث األول من اثلاِّن،

وانليه عن بيعه وهبته لكونه اكلنسب اذلي ال يزول
ً
باإلزالة .فلو أن إنسانا باع نسبه من أخيه ما يصلح
ابليع ،أو باع نسبه من ودله لم يصح ابليع ،أو باع

نسبه من ابن عمه ال يصح ابليع ،النسب ال يباع،

وهكذا الوالء.

 .566جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ی
ہ کہ اں می ےس کوئ ھی خرئد ؤ فؤخب،
’ َؤالء‘ ت شب ےک ر سن یک رطج ائکرستہ ے
ہےتہ ؤعیہ ےس جاصل یہی کتا جا سکتا۔ اس لن اس می خرئد ؤ فؤخب ؤعیہ ےک
ش
در تےع ترصف کرئا جاپ یہی۔ی آراد کری ؤاےل اؤر آراد کردہ خص ےک درمتاں
ش
ہ۔
ہ۔ اس یک ؤج ےس یرہ ال خص دؤرسے کا ؤارث ئتتا ے
ائک راتظہ اؤر ت علق ے

ہ کہ ت شب یک رطج اےس حم
اس یک خرئد ؤ فؤخب اؤر ہےتہ ےس مماتعب اس لن ے
کری ےس یحم یہی ےہو ئا۔اگرائک اتساں ا بن ےسیھائاس کات شب ب رجتواس
ی
کا بخرتا درسب یہی ئا اگر کوئ ا بن ی رج ےس اس کا ت شب ب رج تو ی بخرتا ھی درسب
ی
یہیئااگرکوئ ا بن رجحراراد یھائےس اسکات شب ب رج تو ی نع ھیدرسبیہی،اس
ی
لن کہ ت شب کا بخرتا درسب یہی ،اشی رطج ’ؤالء‘ کا بخرتا ھی درسب یہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الوالء  :حق يرث به املع ِتق من املعتَق ما أبقت الفرائض.
• وعن هبته  :ونىه عن هبة الوالء،أي إهدائه بال مقابل.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بيع الوالء ،وعن هبته ،وعن غْيهما من أنواع اتلملياكت.
 .2قال ابن دقيق العيد :الوالء حق ثبت بوصف ،وهو اإلعتاق ،فال يقبل انلقل إىل الغْي بوجه من الوجوه ،ألن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ،وال
يستحقه إال من قام به ذلك الوصف.
 .3أن العقد باطل ألن َّ
انليه يقتِض الفساد.

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

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام
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برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
ممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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یہودتوں کای م عمول یھا کہ خب اںےکدرمتاں کسی جاتوں کو خیصآجا ئا توؤہ
ڑ
اسےکسایھی کھای یےھ اؤریاسےکسایھ گھ می ا کےھ ر ہن یےھ۔ بنی

ﷺےک ضحای کرامرضی اہللع ہمی بنیﷺےس(اس ئارے می)
آثےس خیصےک
درئاقث کتا تو اہلل ت عایلییآبث ئارلفمائ:پجمہ ’’:ر
ی
ہ،جالث خیص می عورتوں
ئارے می سوال کری ہ ےی ،کہہد حتن کہؤہ گتدیگ ے
ےس الگر ےہو۔‘‘(الیفہ)222 :۔

أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم
يؤالكوها ،ولم جيامعوهن يف اْليوت

 .567احلديث:

**

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن ايلَ ُهود اكنوا إذا
يؤالكُوها ،ولم ُجيَام ُع ُ
اضت املرأة فيهم لم َ
َح َ
وهن يف
ِ
ِ
ابليوت فسأل أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ہ کہ یہودتوں کا ی م عمول یھا کہ خب اں ےک
اتش رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
درمتاں کسی جاتوں کو خیص آجا ئا تو ؤہ اس ےک سایھ ی کھای یےھ اؤر ی اس ےک
ڑ
سایھ گھ می ا کےھ ر ہن یےھ۔ بنی ﷺ ےک ضحای کرام رضی اہلل ع ہم ی بنی
ﷺ ےس (اس ئارے می) درئاق ث کتا تو اہلل ت عایل ی ی آب ث ئارل فمائ:
لْم
لْم
ک عَن ا َخیص ۖ ُق ْل ےہُو َ َادًی ق َاع َْیلُوا ال ت َساءَ ق ا َخیص] (الیفہ)222 :۔
[ َؤت َ ْس َالُوئ َ َ
ی
ہ،
آث ےس خیص ےک ئارےمی سوال کری ہ ےی ،کہہ د حتن کہ ؤہ گتدیگ ے
پجمہ ’’ :ر
جال ث خیص می عورتوں ےس الگ ر ےہو۔‘‘ تو رسول اہلل ﷺ ی فمائا’’ :سوای
ش
یہن
ضخیب ےک یم سب کجرھ کرؤ۔‘‘ ی ئاث یہودتوں ئک ر رجی تو ؤہ کہن لےگ کہ ی خص تو
ہ۔ اس رپ استد بن خصی رضی اہلل عتہ اؤر عتاد
ےہ ئاث می ےہماری محالفب ہےی رجا ےہتا ے

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

يف املحيض} [ابلقرة ]222 :إىل آخر اآلية ،فقال رسول
َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمْ « :-
اصنَ ُعوا لك يشء إال
انلاكح»َ .فبَلغ ذلك ايلهود ،فقالوا :ما يُريد هذا َّ
الر ُجل
ُ
َ َ
ْ
أن يَدع من أم ِرنا شيئا إال خالف َنا فيه ،فجاء أ َسيْ ُد بن
ْ
َ
ُح َض ْْي ،وع َّباد بن بِرش فقاال يا رسول اهلل ،إن ايلهود
َُ
جنام ُع ُهن؟ فَ َّ
تغْي وجه رسول اهلل
تقول :كذا وكذا ،فال ِ
صىل اهلل عليه وسلم -حىت َظنَنَا أن قد َوجد
َ
َ ْ ْ َ
َ
استَقبَل ُه َما ه ِديَّة من ل َنب إىل انليب -
عليهما ،فخرجا ف
َ
َ
َ َ َ
ُ
َ
َ
ار ِهما فسقاهما،
صىل اهلل عليه وسلم ،-فأرسل يف آث ِ
َ
ََََ
جيد عليهما.
فعرفا أن لم ِ

آث ﷺ ےس آکر کہا :اے اہلل ےک رسول! یہودی لوگ
بن تش رضی اہلل عتہ ی ر
رہ ہ ےی۔ تو کتا ہےم (اں یک محالفب می) عورتوں ےس (ائام خیص
ا تےس ا تےس کہہ ے
می) ضخیب ی کر لتا کربن؟” اس رپ رسول اہللﷺ کا خررہہ ئدل گتا یہاں ئک کہ ےہمی
آث ﷺ اں رپ ئاراض ےہو گن ہ ےی۔ خرتایحرہ ی دؤتوں ضحائ ؤاہں ےس ی کےل تو
لگا کہ ر
رب
آث ﷺ ی اں ےک یجےھ
اس ےک قوراً ت عد بنی ﷺ ےک ئراس دؤدھ کا یخفہ آئا۔ ر
یھن
آث
آدمی ح کر ایہی ئ الئا اؤر اں دؤتوں کودؤدھ ئ رالئا۔ اس ےس ایہی ائدارہ ےہو گتا کہ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب أنس -ريض اهلل عنه" :-أن ايلَ ُهود إذا َح َ
اضت
جيام ُع ُ
املرأة فيهم لم َ
يؤالكُوها ولم ُ َ
وهن يف ابليوت"
ِ
ِ
يعِّن :أن ايلهود اكنوا يمتنعون من مشاركة املرأة
احلائض ىلع الطعام وال يَرشبون من سؤرها وال
يأكلون الطعام اذلي هو من صنعها؛ ألنهم يعتقدون
جناستها وجناسة عرقها" .ولم ُجيَام ُع ُ
وهن يف ابليوت،
ِ

 .567جدبث:

**

ﷺ اں رپ ئاراض یہی ےہوی۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ’’ :یہودتوں کا ی م عمول یھا کہ خب اں ےک
اتش رضی اہلل عتہ بتاں کر ے
درمتاں کسی جاتوں کو خیص آجا ئا تو ؤہ اس ےک سایھ ی کھای یےھ اؤر ی اس ےک
ڑ
سایھ گھ می ا کےھ ر ہن یےھ۔ تعنی یہودی لوگ جاتضہ عورث کو ی تو ا بن سایھ
ڑ
کھایمیرسئک کری ،یہےیاس کاجھوئائرائ ئتناؤر یہےیاس ےک اہیھ کابتاکھائا
کھای یےھ ،کیو ئکہ اں ےک عفتدے ےک مظاتق جاتضہ عورث اؤر اس کا ت رستتہ ئائراک
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بالمجامعة هناُ :
املراد ُ
المساكنة واملخالطة ،فايلهود
َ
اكنت املرأة إذا حاضت اعزتلوها فال خيالطوها ،بل

خيرجوها من ابليت ،كما يف رواية أنس -ريض اهلل

عنه -عند أيب داود  " :أن ايلهود اكنت إذا حاضت
منهم املرأة أخرجوها من ابليت ،ولم يُؤالكوها ولم
ُ
َُ
ار ُبوها ولم جيامعوها يف ابليت"" .فسأل أصحاب
يش ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انليب -صىل اهلل عليه
وسلم "-أي أن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عندما علموا حال ايلهود من اعزتال نسائهم زمن

احليض سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك.

"فأنزل اهلل -تعاىل( :-ويسألونك عن املحيض قل هو

أذى فاعزتلوا النساء يف املحيض) فقال رسول اهلل -
َّ
صىل اهلل عليه وسلمْ « :-
اصنَ ُعوا لك يشء إال
ُ
ُ
ومؤالكتها
انلاكح»" ،فأجاز الرشع خمالطتها
وم َ
المستها ُ
ومشاربتها ُ
ومضاجعتها ،وأباح منها لك
َ
يشء إال الوطء يف الف ْرج .وقوهل -صىل اهلل عليه
وسلمْ :-
"اصنَ ُعوا لك يشء إال انلاكح" فيه بيان ملجمل
اآلية؛ ألن االعزتال شامل للمجامعة واملخالطة
والمشاربة ُ
واملؤالكة ُ
والمصاحبة فبني انليب-صىل اهلل

عليه وسلم -أن املراد باالعزتال ترك اجلماع فقط ال
َ
ََ
غْي ذلك" .فبَلغ ذلك ايلهود" أي أن ايلهود بلغهم أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أجاز ألصحابه أن

يفعلوا مع نسائهم زمن احليض لك يشء إال الوطء.
ْ
"فقالوا :ما يُريد هذا َّ
الر ُجل أن يَدع من أم ِرنا شيئا إال
َ َ
خالفنَا فيه" يعِّن :إذا رآنا نعمل شيئا أمر خبالفه،
ُ
َ
وأرشد إىل خالفه ،فهو حيرص ىلع أن خيالفنا يف لك
ُ
ْ
َ
يشء" .فجاء أ َسيْ ُد بن ُح َض ْْي ،وع َّباد بن بِرش فقاال يا
ُ
رسول اهلل ،إن ايلهود تقول :كذا وكذا ،فال جنَا ِم ُع ُهن؟"
ُ
ْ
َ
يعِّن :أن أ َسيْد بن ُح َض ْْي ،وع َّباد بن بِرش -ريض اهلل
عنهما -نقال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ما قاتله
ايلهود عندما علموا خمالفة انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -هلم ،ثم إنهما -ريض اهلل عنهما -سأال انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -عن إباحة الوطء ألجل حتقيق
َّ
خمالفة ايلهود يف لك يشء ،واملعىن :إذا كنا قد
َ ْ
خالفنَاهم يف كونهم ال خيالطوهن ،وحنن ْنالط

ڑ
یھا۔ اؤر ی اس ےک سایھ گھ می ا کےھ ر ہن۔‘‘ یہاں ’’محامعب‘‘ ےس رماد راہتش
ہ۔ خب عورث کو خیص آ ئا تو یہودی اس ےس متل
اجتتار کرئا اؤر مل جل کر رہےتا ے

خول ی ر کھن ئلکہ اےس گھ ےس ی کالد بن یےھ جتسا کہ سی اتو داؤد می اتش رضی اہلل
ہ کہ’’ :یہودتوں کا ی م عمول یھا کہ خب اں ےک
عتہ ےس رمؤی رؤاب ث می ے
درمتاں کسی جاتوں کو خیص آجا ئا تو اےس گھ ےس ی کال د بن یےھ۔ ؤہ ی تو اس ےک

سایھ کھای ئتن اؤر ی ہےی گھ می اس ےک سایھ ر ہن یےھ۔‘‘ بنی ﷺ ےک ضحای
کرام رضی اہلل عہم ی بنی ﷺ ےس درئاق ث کتا۔” تعنی اضحاث رسول ﷺ کو
خب یہودتوں کا جال معلوم ےہوا کہ ؤہ مدث خیص می عورتوں ےس کتارہ کش ےہو جای
ہ ےی تو ایہوں ی بنی ﷺ ےس اس ےک ئارے می تروجرھا۔‘‘ تو اہلل ت عایل ی ی
لْم
لْم
ک عَن ا َخیص ۖ ُق ْل ہےُو َ َادًی ق َاع َْیلُوا الت َساءَ ق ا َخیص]
آب ث ئارل فمائَ [ :ؤت َ ْس َالُوئ َ َ
آث ےس خیص ےک ئارے می سوال کری
(الیفہ)222 :۔ پجمہ“ :اؤر لوگ ر
ی
ہ ،جال ث خیص می عورتوں ےس الگ ر ےہو۔” تو رسول
ہ ےی ،کہہ د حتن کہ ؤہ گتدیگ ے
اہلل ﷺ ی فمائا” :سوای ضخیب ےک یم سب کجرھ کر سکن ےہو۔‘‘ رستعب ی
اں ےک سایھ مل جل کر ر ہن اؤر اں ےک سایھ کھای ئتن ،ایہی رجھوی ،اں ےک
سایھ ائک تسی می سوی اؤر سوای رسم گاہ می ؤظی کری ےک سب کجرھ کرئا

آث ﷺ کا ی فمائا کہ’’:سوای جماع ےک یم سب کجرھ کرؤ۔‘‘ اس
متاج کر دئا۔ ر
ڑ
ہ۔کیو ئکہ “اعیال” کالفظملجل کرر ہن ،ا کےھ
میآب ث ےکاجمال یک ؤصاخب ے

آث ﷺ ی
کھای ئتن اؤر ائک سایھ ر ہن جتےس سب معائ کو مخیظ ے
ہ۔ ر
ؤصاخب فمائ کہ “اعیال” ےس رماد ضف اؤر ضف جماع (ضخیب) کو پک کرئا
یہن
یہن
ہ۔ ’’ی ئاث یہودتوں ئک ر رجی‘‘ تعنی یہودتوں ئک ی ئاث ر رجی کہ بنی ﷺ ی
ے
ہ کہ ؤہ مدث خیص می اب رنی نوتوں ےک سایھ
ا بن ضحای کو اجارث دے دی ے
ش
سوای ؤظی ےک سب کجرھ کر سکن ہ ےی۔تو ؤہ کہن لےگ کہ ی خص تو ےہ ئاث می ےہماری
ت
ہ تو اس یک
ہ۔” عنی خب ی ےہمی کوئ کام کری دبکھتا ے
محالفب ہےی کرئا رجاہےتا ے
خ
ڑ
ہ۔ ترش ؤہ ےہ ئاث می ےہماری
ہ اؤر اس کا ال ث کری کو کہتا ے
محالفب کا کم دبتا ے

ہ۔ تو استد بن خصی رضی اہلل عتہ اؤر عتاد بن تش
محالفب کری ےک
دری رہےتا ے
ر
آث ﷺ ےس آکر کہا :ئا رسول اہلل! یہودی لوگ ا تےس ا تےس کہہ
رضی اہلل عتہ ی ر

رہ ہ ےی۔ تو کتا ہےم (اں یک محالفب می) عورتوں ےس (ائام خیص می) جماع ی کرلتا
ے
کربن؟۔” تعنی استد بن خصی اؤر عتاد بن تش رضی اہلل عہما ی بنی ﷺ ےک
ی
سا من یہودتوں یک اس ئاث کا ئدکرہ کتا خو ایہوں ی اس ؤق ث کہی ھی خب ایہی ی
ع
خ
ی
آث ﷺ
لم ےہوا یھا کہ بنی ﷺ ی اں یک محالفب کا کم دئا ے
ہ۔ یرھ ا ھوں ی ر
ڑ
ی
ےس ؤظی کو ھی جاپ یھرہا د بن ےک ئارے می تروجرھا ئاکہ یہودتوں یک ےہ خری می
محالفب ےہو سےک۔ ؤہ کہتا ی رجا ہن یےھ کہ خب ہےم ی عورتوں ےک سایھ متل خول
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ونضاجع ونؤالك ونشارب ،ونفعل لك يشء إال انلاكح

اجلماع -أفال ننكحهن ،حىت تتحقق خمالفتهم يفمجيع األمور؟ "فَ َّ
تغْي وجه رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم "-أي أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم
َ
َ
يقرهما ىلع اجتهادهم ،بل غ ِضب وظهر معالم غ ِضبه

ىلع وجهه؛ ألن قوهلما خمالف للرشع؛ فاهلل تعاىل
َ َْ ُ
َْ
ِّ َ َ
يض} [ابلقرة]222:
زتلوا النساء ِيف الم ِح ِ
يقول {:فاع ِ
وبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما هو املراد
باالعزتال املذكور يف اآلية ،وهو أنه ال حق لكم يف
مجاعهن وقت احليض" .حىت ظننا أن قد َ
وجد
َ
عليهما" يعِّن :غضب عليهما بسبب قوهلما" .فخرجا
َ
َ ْ ْ َ
َ
استَقبَل ُه َما ه ِديَّة من ل َنب إىل انليب -صىل اهلل عليه
ف
َ
َ
َ
َ
رسل يف آثارهما ف َسق ُ
وسلم ،-فأ َ
اه َما -صىل اهلل عليه
ِِ
وسلم "-خرجا من عنده ويف أثناء خروجهما
َ
َ
أستقبلهما شخص معه ه ِديَّة من ل َنب يهديها إىل
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
فلما دخل صاحب
َ
الهديِّة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرسل رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -بمن يأِت بهما ،فلما جاءا
إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -س َق ُ
اهما من ذلك
َ َ
اللَّ َنب ُّ
تلطفا بهما وإظهارا للرضا عنهما" .ف َع َرفا أن لم
َ
جيد عليهما" يعِّن :لم يغضب؛ ألنهما اكنا معذورين
ِ
حلُسن نيتهما فيما تكلما به ،أو ما استمر غضبه
َ
عليهما ،بل زال عنه الغ َضب ،وهذا من ماكرم
أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم -وتلطفه بأصحابه.

ہ اؤر اس یک بتا رپ ہےم اں ےک سایھ ملن
ر کھن ےک معا مےل می یہودتوں یک محالفب یک ے
ڑ
جلن ہ ےی ،اں ےک سایھ سوی اؤر اں ےک سایھ ا کےھ کھای ئتن ہ ےی اؤر سوای
ی
جماع ےک ےہ خری کری ہ ےی تو کیوں ی ہےم اں ےس جماع ھی کر لتا کربن ئاکہ یمام امور

می اں ےک محالفب ےہو سےک؟ ’’تو رسول اہللﷺ کا خررہہ ئدل گتا۔‘‘ تعنی بنی ﷺ
آث ﷺ عےص می آ گن اؤر عےص ےک
ی اں ےک احہاد یک ئابتد یہی فمائ ئلکہ ر
ی
آث ﷺ ےک خررہے رپ ط ے
اہ ےہو گن۔ کیو ئکہ اں یک ئاث رستعب ےک
آ ئار ھی ر
لْم
ی
ہ[ :ق َاع َْیلُوا ال ت َساءَ ق ا َخیص] (الیفہ)222 :
پج الف ھی۔ اہلل ت عایل فما ئا ے
خ
آث ﷺ ی ؤصاخب فما
(پجمہ :جال ث یص می عورتوں ےس الگ ر ےہو ) اؤر ر
ہ اؤر ؤہ ی کہ مدث خیص می
دی کہ آب ث می مدکور ”اعیال“ ےس کتا رماد ے

ےہ
آث
یمہارے لن اں ےک سایھ جماع کرئا جاپ یہی ے
ہ۔ یہاں ئک کہ می لگا کہ ر
ت
آث ﷺ اں یک ئاث یک ؤج ےس اں رپ عضہ
ﷺ اں رپ ئاراض ےہو گن ہ ےی۔‘‘ عنی ر
ےہو گن ہ ےی۔ خرتایحرہ ی دؤتوں ضحائ ؤاہں ےس ی کےل تو اس ےک قوراً ت عد بنی ﷺ ےک
ی
رب
آث ﷺ ی اں ےک یجےھ آدمی ھنح کر ایہی ئ الئا اؤر اں
ئراس دؤدھ کا یخفہ آئا۔ ر
دؤتوں کو دؤدھ ئ رالئا۔‘‘ تعنی ؤہ دؤتوں بنی ﷺ ےک ئراس ےس ی کےل۔ اؤر اں ےک
ش
ی کلن ےک دؤراں ائک خص بنی ﷺ ےک لن تطور یخفہ دؤدھ ےل کر آئا۔ خب ی
ش
آث ﷺ ی اں
آث ﷺ یک جدمب می جاض ےہوا تو ر
یخفہ ےل کر آی ؤاال خص ر
رب
دؤتوں کو ئ الی ےک لن ائک آدمی اں ےک یجےھ یھنحا۔ خب ؤہ دؤتوں بنی ﷺ یک

آث ﷺ ی اظہار سففب اؤر ایہی ی ئاؤر کرای ےک
جدمب می جاض ےہوی تو ر
آث ﷺ اں ےس راضی ہ ےی ایہی ی دؤدھ ئ رالئا۔ ’’ترش ایہی معلوم ےہو گتا کہ
لن کہ ر
ت
آثﷺ اںےس عضہیہی ہ ےیکیو ئکہ
آثﷺ اں ےس ئاراضیہیہ ےی۔‘‘ عنی ر
ر
ج
ر
ک
آث ﷺ کو
ایہوں ی خو جرھ کہا یھا ؤہ ا ھی نب ےک سایھ کہا یھا۔ ئا یرھ (ابتدا می ر
ح
آثﷺ ےک مکارماج الق
عضہآئا)لتکؤہعضہجاری ی راہئلکہ م ےہوگتا۔ یؤاق عہ ر
آث ﷺ ےک ا بن ضحای ےک سایھ لطف ؤ مرہئائ کا پ ئاؤ کری کا ائک مظرہ
اؤر ر

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
ُ
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حلمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• ايلهود  :أبناء يعقوب ،وي ُ َس َّم ْو َن الع ْ َ
ْبا ِنيِّني أو اإلرسائيليني ،نسبة إِىل أسباط إرسائيلِ ،دينهم ايلهودية ،ونبيهم موَس -عليه السالم ،-وكتابهم
ِ
كتاب أنزهل اهلل تعاىل ىلع نبيه موَس -عليه الصالة والسالم -لكن قَ ْو ُمه َّ
ٌ
وأمته َّ
حرفوه من بعده.
اتلوراة،
َ ُ
َ
ُ
ُ
الكوها  :المؤالكة :المشاركة يف األكل ،واملعىن ال يأكلون معها بل يعزتلونها.
• يؤ ِ
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َ
• ْ
اصنَ ُعوا  :افعلوا ،واملراد هنا :إباحة مبارشة َّ
الرجل امرأته دون الف ْرج.
• انلاكح  :املراد به هنا :اجلماع.
َ
• َ
وجد عليهما  :غضب عليهما.

• ولم جيامعوهن يف ابليوت  :لم جيالسوهن يف ابليوت.

فوائد احلديث:
 .1فيه تشديد ايلهود ىلع أنفسهم حيث أنهم يعزتلون املرأة احلائض العتقادهم أنها جنسة.
َ ُ
وم َ
فتجوز ُمبَارشتها ُ
ُ
الم َستها وقيامها بشؤون مزنهلا ،من إعداد الطعام والرشاب وغْي ذلك.
وع َرق َها وثيابها،
 .2احلائض طاهر :بدنها
َّ
ُ
وجوب خمالفة ايلهود اذلين لم يؤالكوا املرأة احلائض ويعزتلونها.
.3
 .4ديلل ىلع حتريم ِمجاع احلائض؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استثناه بقوهل" :إال انلاكح" وقد دل ىلع ذلك أيضا :القرآن وإمجاع املسلمني.
 .5فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يُ ِق ُّر منكرا.
 .6غضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند انتهاك مارم اهلل تعاىل.
َ
َ
اتلابع عند غضب َ
ُ .7سكوت َّ
المتبُوع وعدم مراجعته هل باجلواب إن اكن الغضب للحق.
َ
المؤانسة ُ
 .8فيه ديلل ىلع مرشوعية ُ
والمالطفة بعد الغضب ىلع من غ ِضب إن اكن أهال هلا.
 .9قبول انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للهدية.
ً
 .10أن من ملك اهلدية جاز هل اتلرصف فيها مطلقا.
 .11فيه كرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن أخالقه.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .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 :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .املنهاج
رشح صحيح مسلم ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،تأيلف :ممد شمس احلق
العظيم آبادي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلانية1415 ،ه .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة
اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10013( :
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ڑ
نوفارہیک ائک عورثیخوتوںیک ائک خوری رپی کاج کتا ،تورسول اہللﷺ
ہ؟
ی اسےس کہا کہ” کتا تو اب رنیداثےک لندؤ خوتوںےک مال رپراضی ے

أن امرأة من بِّن فزارة تزوجت ىلع نعلي ،فقال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أرضيت
من نفسك ومالك بنعلي؟» قالت :نعم ،قال:

آثﷺیاسےک ی کاج کو جاپفاردےدئا،،۔
اسیکہا کہاہں! خرتایحرہ ر

فأجازه.

 .568احلديث:

**

َّ
ً
عن عبد اهلل بن اعمر بن ربيعة ،عن أبيه ،أن امرأة
َ ْ
َ َ َ َّ ْ
تزوجت ىلع نعلني ،فقال رسول اهلل -
من بِّن فزارة
ََ
َ
ومالك
فس ِك
ِ
يت ِمن ن ِ
صىل اهلل عليه وسلم« :-أر ِض ِ
ْ
َ
فأجازه.
بِنَعلني؟» قالت :نعم ،قال:

 .568جدبث:

عتد اہلل بن عارم بن رن عہ رضی اہلل عتہ ا بن ؤالد عارم بن رن عہ رضی اہلل عتہ ےس
ڑ
رؤاب ث کری ہ ےی کہ نو فارہ یک ائک عورث ی خوتوں یک ائک خوری رپ ی کاج کتا،
تو رسول اہلل ﷺ ی اس ےس کہا کہ” کتا اب رنی داث ےک ئدےل دؤ خوتوں ےک مال

آث ﷺ یاس ےکی کاجکوجاپ
ےستو راضی ےہو ے
ہ؟ اس ی کہا کہاہں!خرتایحرہ ر
رکھا،،۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

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

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

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذا انلاكح ,وأنفذه،

ولكن احلديث ضعيف كما سبق ،وإن اكن مضمونه
ً
ً
خاتما
صحيحا للحديث املتفق عليه( :اتلمس ولو

**

اجمایل معنی:

ہ کہ کہ نو فارہ یک ائک
عارم بن رن عہ رضی اہلل عتہ ی اس جدب ث می دکر کتا ے
ڑ
ضحابتہ عورث خش کا مرہ ی کاج ضف خوتوں یک ائک خوری رپ یھا ،خرتایحرہ رسول اہلل
ہ؟ تو اس ی کہا کہ اہں  ،خرتایحرہ
ﷺ ی اس ےس تروجرھا کہ کتا تو اس مرہ رپ راضی ے
آث ﷺ ی اس ی کاج کو جاپ رکھا اؤر اےس ئاقد کتا۔ لتک ی جدب ث صعیف
ر
ض
م
خ
م
ہ یحاری ؤ سلم یک اس جدب ث یک
رج اس کا ضموں نح ے
ے
ہجتسا کہ بتاں کتا گتا۔ گ ر
ڑ
ی
وہ یک ائک ابگو ھی ہےی ےہو،،۔
رج ل ے
ؤج ےس خش می ے
ہ ” ئ الس کرؤ اگ ر

من حديد).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :اعمر بن ربيعة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• بنعلني  :تثنية نعل ,وهو احلذاء.
• من نفسك ومالك  :بكرس الالم أي بدل نفسك ومالك أو مع وجود مالك.
• فأجازه  :حكم ِبوازه ,أو أجاز بمعىن جعله نافذا.

فوائد احلديث:
 .1صحة جعل املهر أي يشء هل ثمن.
 .2جواز االكتفاء بالقليل من املهر ولو نعالن.
ً
ً
ً
متااع ,وأنه ال يلزم أن يكون نقدا من ذهب أو فضة.
طعاما أو
 .3جواز كون الصداق
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 .4ذكر املال ديلل ىلع أن املرأة ال تنفق من ماهلا إال بإذن زوجها ,ال أن الزوج يملك ماهلا بزواجها ،ولكن الصحيح ما دلت عليه أحاديث أخرى
كثْية أن هلا حق اتلرصف يف ماهلا ،جاء يف فتاوى اللجنة ادلائمة( :املرأة الرشيدة يف املال هلا حق اتلرصف املطلق يف ماهلا ،بتصدق أو ترصف مباح،
وال يتقيد ذلك بإذن زوج أو ويل لألدلة الكثْية ادلالة ىلع ذلك).
 .5عدم اعتبار حتديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عرشة.

املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي ,حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه  -سنن ابن ماجه املؤلف :حتقيق :ممد فؤاد

عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام
ُ
ابلدر اتلمام رشح
من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م -
َ
غريب ,حتقيق :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -كشف اللثام رشح عمدة األحاكم للسفاريِّن ,حتقيق :نور
بلوغ املرام للم ِ
ادلين طالب ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه - .سبل السالم للصنعاِّن ،نرش :دار احلديث - .مرقاة املفاتيح
املكتب اإلساليم
رشح مشاكة املصابيح للقاري  ,دار الفكر ،بْيوت  ,الطبعة :األوىل 1422 ،ـه  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاِّن ,
ُ
الطبعة :اثلانية   1405ـه-فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن ممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي
َ
إليضاح َم َعاِّن َّ
الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهَّ -
اتليسْي ,ممد بن إسماعيل بن صالح بن ممد احلسِّن الصنعاِّن املعروف كأسالفه
اتلحبْي
ْ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
باألمْي ,حققه مَ َّمد ُصبْيح بن َح َسن حالق أبو مصعب ,مكتبة ُّ
الرشد ،الرياض  -اململكة الع َربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
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أن امرأة من جهينة أتت انلِب ويه حبىل من

ی
خہت ْتہ قتتےلیک ائک عورثخور ئایکؤجےسجاملہ ھی ،بنیﷺےک ئراسآئ

الزنا

 .569احلديث:

**

َّ ْ َ ً
عن عمران بن احلصني -ريض اهلل عنهما :-أن ام َرأة
ِم ْن ُج َهيْنَ َة أتَت َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -و ِ َ
انل َّ
يه
ِ
َ ْ ُ َ ًّ
ُ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ
الزنا ،فقالت :يَا رسول اهلل ،أصبت حدا
حبىل ِمن
ُ
َ
فَأق ْم ُه َ َ َّ َ َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
يلع ،فداع رسول ا ِ
َ
ْ ْ ََْ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
َّ
َو ِيلها ،فقال« :أح ِسن ِإيلها ،فإذا وضعت فأتِ ِِّن بِها»
َ ُ َّ ْ
َف َف َع َل ،فَ َ
أم َر بها ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فشدت
َّ َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ ُ
مجت ،ث َّم َصىل َعليْ َها.
عليها ِثيابها ،ثم أمر بِها فر ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

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

حبىل من الزنا حامل ،فقالت :يا رسول اهلل؛ إِّن
أصبت حداً ،فأقمه َّ
يلع ،تريد من الرسول -صىل اهلل
عليه وسلم -أن يقيم عليها احلد وهو :الرجم؛ ألنها
مصنة ،فداع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويلها،
وقال هل" :أحسن إيلها ،فإذا وضعت فأتِّن بها" ،فقوهل:

"أحسن إيلها" ،أمره بذلك للخوف عليها منه ملا

حلقهم من العار والغْية ىلع األعراض ،وحلوق العار
ً
بهم ما حيملهم ىلع أذاها ،فأوىص بها حتذيرا من ذلك،
وملزيد الرمحة بها؛ ألنها تابت ،وحرض ىلع اإلحسان

إيلها ملا يف قلوب انلاس من انلفرة من مثلها،

وإسماعها الالكم املؤذي .فيجء بها إىل رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن وضعت احلمل ،ثم
أمرها أن تنتظر حىت تفطم الصيب ،فلما فطمته
جاءت ،فأقام عليها احلد ،وأمر أن تشد عليها ثيابها

أي حتزم وتربط؛ ئلال تضطرب عند رمجها ،فتبدو

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

**

 .569جدبث:

ہ کہ :خہت ْتہ قتتےل یک ائک عورث خو ر ئا
عرماں بن خضی رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ی
یک ؤج ےس جاملہ ھی ،بنی ﷺ ےک ئراس آئ اؤر رعض کتا :اے اہلل ےک رسول!
یرہن
آث ؤہ (جد) مجھ رپ ئاقد
می (خرم کا اری کاث کرےک)جد کو رح گنی ےہوں ،لہیدا ر
رسپسب)کوئ الئااؤر اسےس فمائا’’ :اس
۔آثﷺ یاس ےک ؤیل( ر
فما ئی ر
ےک سایھ اجرھا پ ئاؤ کرؤ ،یرھ خب ی یحرہ خن ےل تو اےس میے ئراس الئا۔‘‘ خرتایحرہ
اس ی اتسا ہےی کتا۔ بنیﷺ ی اس ےک می علق خکم فمائا تو اس ےک ک ڑ
یے اس
ر
آث ﷺ ےک خکم ےس اےس رجم (سیگسار)
رپ مصیوظی ےس ئائدھ دی گن ،یرھ ر
آث ﷺی اس یک یمار ختارہ ادا فمائ۔
کردئا گتا۔ یرھ ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ائک عورث بنی ﷺ
عرماں بن خضی رضی اہلل عتہ ےس رمؤی جدب ث می ے
ی
یک جدمب می جاض ہےوئ۔ ی عورث ر ئا یک ؤج ےس جاملہ ھی۔ اس ی رعض کتا:
آث ؤہ (جد) مجھ
مجھ ےس اتسا گتاہ رسرد ےہوگتا ے
ہ خشےس جد ؤاخب ےہوجائ ے
ہ ،لہیدا ر
ی
ت
آث ﷺ اس رپ جد ئاقد
رپ ئاقد فما ئی۔ عنی ؤہ خود بنی ﷺ ےس ی رجاہ رہےی ھی کہ ر
ی
ی
کربن ،اؤر ؤہ رجم یک جد ھی; کیوں کہ ی عورث سادی سدہ ھی۔ بنی ﷺ ی اس

رسپسب کو ئ الئا اؤر اس ےس فمائا’’ :اس عورث ےک سایھ اجرھا سلوک کرؤ اؤر
ےک ر
آث ﷺ کا ی فمائا کہ" :اس ےک
خب ی یحرہ خن ےلتو اےس میے ئراس الئا۔‘‘ ر
آث ﷺ کو اس عورث رپ اں یک رطف ےس
سایھ اجرھا سلوک کرؤ" اس لن یھا کیو ئکہ ر
ی
خوف مخسوس ےہوا اس لن کہ ایھی عار اؤر رعث ؤ آپؤ رپ عیث الخق ےہوئ ھی،
اؤرایھی عار کا الخق ےہوئا ایہی اس عورث کو ی کلیف د بن رپ ایھار سکتا یھا۔ خرتایحرہ
آث ﷺ ی اس ےس متتتہ کری ےہوی ایہی اس ےک سایھ خسن سلوک کری
ر
کی ئ ت ک ج ھی
یک ئاکتد فمائ۔ بی اس رپ رمئد مرہئائ کری ےہوی اتسا کتا; و کہ ؤہ وی ر ریک ی۔
آث ﷺ ی ایہی اس ےک سایھ خسن سلوک رپ ایھارا کیو ئکہ لوگوں ےک دلوں
اؤر ر
ہ اؤر ؤہ اےس ی کلیف دہ ئاتوں اؤر
می اتسی عورث ےک ئارے می تفث ےہوئ ے
ط تس ت
اج ؤصع جمل ےک ت عد اےس بنی ﷺ یک جدمب
عن ؤ یع کا تسای بتای ہ ےی۔ خرت ر
می الئا گتا۔ آث ﷺ ی اےس خکم دئا کہ ا بن یج کا دؤدھ رج ڑ
ھای ئک انظار
ر
ر
ڑ
ی
ر
آث ﷺ ےک ئراس آئ۔ خرتاں رج
کرے۔ خب اس ی رج کا دؤدھ جھا دئا تو ؤہ ر
آث ﷺی اس پجد ئاقدکتا۔ آثﷺ یخکم دئا کہاسےکک ڑ
یؤںکواس رپ
ر
ر
ر
ر
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ڑ
مصیوظی ےس ئائدھ دئا جای ئاکہ اتسا ی ےہو کہ سیگسار ےک ؤق ث پ بن یک ؤجےس اس
ج
خک
کا سی ط ے
آث
آث ﷺےک م ےک مظاتق اےس ر م کردئا گتااؤر ر
اہ ہےوجای۔ یرھ ر
ڑ
ﷺ ی اس یک یمار ختارہ رپھائ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :رواه مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من جهينة  :من قبيلة جهينة.
ً
ًّ
• أصبت حدا  :أي فعلت ذنبا يوجب احلد ،وهو الزنا.
• ويلها  :قريبها اذلي ييل أمرها.

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

فوائد احلديث:
 .1من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا وقع منه اذلنب.
 .2احلد يكفر اذلنب ،وجتب الصالة ىلع من مات حبد.
 .3حد الزنا ال يقام ىلع احلامل حىت تضع محلها.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بْيوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه ممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5649( :
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ام ختتتہرضی اہلل عہا کو ساث سال ئک اشحاصہ کا خوںآئا۔ ایہوںیرسول
آثﷺیایہی خکمدئا
اہللﷺےساسےک ئارے میدرئاقث کتا تو ر
کہؤہ عسل کر لتا کربن ،توؤہ ےہ یمارےک لن عسل کرئ یھی۔

أن أم حبيبة استحيضت سبع سني ،فسألت

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك؟
فأمرها أن تغتسل

 .570احلديث:

**

ہ کہ ام ختتتہ رضی اہلل عہا کو ساث سال ئک
عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
اشحاصہ کا خوں آئا۔ ایہوں ی رسول اہلل ﷺ ےس اس ےک ئارے می درئاق ث کتا
آث ﷺ ی ایہی خکم دئا کہ ؤہ عسل کر لتا کربن ،تو ؤہ ےہ یمار ےک لن عسل
تو ر
کرئ یھی۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت" :إن أم حبيبة
َ ْ
ْ
استُ ِحيضت سبع سنني ،فسألت رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل ،قالت:

فاكنت تغتسل للك صالة".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أم حبيبة حني
سأتله عن ما يلزمها يف استحاضتها أن تغتسل،

فاكنت تغتسل للك صالة ،وقد اكنت استحيضت
سبع سنني ،واالستحاضة أمر اعرض قليل يف النساء،
واألصل هو احليض اذلي يكون يف أيام معدودة يف

الشهر وتصحبه عالمات يعرفها النساء .واكنت
ً
تطواع منها.
تغتسل للك صالة

 .570جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ام ختتتہ رضی اہلل عہا ی خب رسول اہلل ﷺ ےس درئاق ث کتا کہ اشحاصہ می ایہی
آث ﷺ ی ایہی عسل کری کا خکم دئا۔ خرتایحرہ ؤہ ےہ یمار ےک
کتا کرئا رجا ہن تو ر
لن عسل کتا کرئ یھی۔ ایہی ساث سال ئک اشحاصہ کا خوں آئا یھا۔ اشحاصہ ائک

ہ خو مہتن ےک خرتد
ہ۔ اصل تو خیص ے
ہ خو کم ہےی عورتوں کو الخق ےہو ئا ے
عارضی ارم ے
ہ اؤر اس یک کجرھ اتسی ع الماث ےہوئ ہ ےی خےس عور ئی یرہحرابنی
گن خن دتوں می آ ئا ے
ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

يض ْ
• ا ُ ْستُح َ
ت  :أصابتها االستحاضة واالستحاضة :استمرار خروج دم املرأة لك وقت أو أكرثه.
ِ
َّ
• َسبْ َع سن َ
املدة؛ بل اكن يف أثناء ذلك َ
ويبْعد أن تبىق لك هذه املدة ،ولم تسأل انليب -
ني  :بيان ملدة االستحاضة ،ولم يكن سؤاهلا بعد ُم ِِض هذه
ِ ِ
صىل اهلل عليه وسلم -ماذا تصنع.
َ ْ ََْ َ
• أن تغت ِسل  :أي :عند انتهاء مدة حيضها.
ُ ِّ
• ِللك َصالة  :أي صالة مفروضة.
• الصالة  :يف اللغة ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبْي وآخرها التسليم.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل ىلع املستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها.
 .2حرص الصحابة ىلع العلم والفقه يف ادلين.
 .3االستحاضة قد تنقطع وتْبأ منها املرأة.
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املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد
زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3046( :
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ئالل رضی اہلل عتہی قج کاؤقث ےہویےس یہےل اداںدےدی تو بنیﷺ
أن بالال أذن قبل طلوع الفجر ،فأمره انلِب -
خ
صىل اهلل عليه وسلم -أن يرجع فينادي :أال إن ی ایہی کمدئا کہؤہدؤئارہؤاترش جا ئی اؤری اعالں کربن:ستو ،بتدہ سو گتا یھا
العبد قد نام ،أال إن العبد قد نام
ستو ،بتدہ سو گتا یھا۔

 .571احلديث:

**

َّ َ
عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن بالال أذن

عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما فمای ہ ےی کہ ئ الل رضی اہلل عتہ ی قج کا ؤق ث ےہوی
ےس یہےل اداں دے دی تو بنی ﷺی ایہی خکم دئا کہ ؤہ دؤئارہ ل ڑ
وث کرجا ئی اؤر

قبل طلوع الفجر ،فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم

ی اع الں کربن :ستو ،بتدہ سو گتا یھا ستو،بتدہ سو گتا یھا۔

أن يرجع فينادي« :أال إن العبد قد نام ،أال إن العبد

قد نام».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أنه إذا أخطأ املؤذن يف وقت

األذان فالبد عليه أن يعلم انلاس خبطئه ،ألن انليب
ً
صىل اهلل عليه وسلم -أمر بالال حني أخطأ أنينادي يف انلاس أال إن العبد قد نام.

 .571جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ع
ہ کہ مودں اگر ؤق ث اداں ےک ت علق ےس لظی کر
اس جدب ث ےس ی معلوم ےہو ئا ے
ئ ڑ
ع
ئ
ہ کہ ؤہ اب رنی اس لظی ےس لو گوں کو آگاہ کرے کیو ئکہ
تنےھ تو اس رپ ی دہم داری تنی ے
ع
بنی ﷺ ی ئ الل رضی اہلل عتہ کو خکم دئا خب اں ےس لظی رسرد ےہوئ کہ ؤہ لوگوں
ض
ع
ےک برح ی اع الں کربن :ستو ،بتدہ سو گتا یھا (اس لن لظی ےس خنح ؤق ث ےس یہےل
ی
ہےی ایہوں ی اداں دے دی ھی)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً

ً
• أن بالال أذن قبل طلوع الفجر  :أي :ظنا منه أن الفجر قد طلع ،ولعل هذا اكن يف أول اهلجرة قبل مرشوعية األذان األول وقبل تعيني ابن أم
ً
ً
ّ
ّ
مكتوم مؤذنا؛ ألن بالال اكن يؤذن يف آخر أيامه -صىل اهلل عليه وسلم -بليل ،ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر.
ُْ
• أال إن العبد قد نام  :أي :غفل عن الوقت بسبب انلعاس ولم يتبني الفجر ،فأمره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يع ِل َم انلاس بذلك ،ئلال يزنعجوا
من نومهم وسكونهم ،واليصلوا قبل الوقت ،والعبد :كناية عن بالل -ريض اهلل عنه-.
• أال  :يؤىت بها الستفتاح الالكم ،ويراد بها تنبيه السامع إىل ما يلىق إيله من الالكم.

فوائد احلديث:
 .1أن األذان لصالة الصبح ال يصح إال بعد طلوع الفجر.
 .2ينبيغ للمؤذن أن يتحرى الوقت ،وقد يقع منه اخلطأ مهما اجتهد ،لكن إذا أخطأ فأذن قبل الوقت فعليه أن يعود فينبه انلاس إىل خطئه.
 .3جواز أذان األعىم برشط معرفته للوقت إما بنفسه أو بمساعدة غْيه.
املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِّن األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد .توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة  1423ـه .صحيح وضعيف سنن أيب داود ،لألبلاِّن ،ط ،1مؤسسة غراس ،الكويت،
1423ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن
بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط 1427 ، 1ه2006/م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
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اجلوزي .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة
األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10706( :
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رسول اہللﷺےک ئلتتہےک الفاطی ےہوا کری یےھ ’’:لَتَت لل ہ
ک،
ک ا م لَتَت ْ َ
ْ َ
ت
لتتکالرسئک لک لتتک ،اں الجدمؤالی عمہ لکؤالملک،الرسئک لک‘‘۔ ( عنی

َْ ََ
أن تلبِية رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ ْ َ
َ ْ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ
ہبیے ئراسآی می،
ْلَّيك اللهم ْلَّيكْ ،لَّيك ال َشيك لك ْلَّيك ،إن می جاض ےہوں،بییجدمب می،میی س عادث ے
ع ی
احلمد وانلعمة لك وامللك ،ال َشيك لك
ہ اؤر مل ھیبیے
ہ،رعیببیی ہےیرطف ے
یھالئبیے ہےی اہیھ می ے
ہ)۔
ہےی لن ے

 .572احلديث:

**

َْ َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« :-أن تل ِبيَة
َ ْ َ
َ ْ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ :-بليك امهلل َّبليك،

عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما رؤاب ث کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ےک ئلتتہ ےک
الفاط ی ےہوا کری یےھَ ’’ :لتَت للہ
ک ،لتتک ال رسئک لک لتتک ،اں الجدم
ک ا م َلتَت ْ َ
ْ َ
ض
ہ
ب
ؤالی عمہ لک ؤالملک ،ال رسئک لک‘‘۔ راؤی کہن ےی کہ عتد اہلل ن عرم ر ی اہلل عہما
ی
م
ک ،ؤالخی بتدئک،
ک َؤ َس عْ َدئْ َ
ک َلتَت ْ َ
اس ی اں الفاط کا اصاقہ کرلتا کری ےھَ ’’:لتَت ْ َ
ل
َؤال َرعْتَاءُ التک ؤا عمل‘‘۔ تعنی ”می جاض ےہوں ،بیی جدمب می ،میی سعادث
ہ ،رعیببیی ہےی رطف
ہبیے ئراس آی می ،یھ الئبیے ہےی اہیھ می ے
ے
ی
ع
ہ “۔
ہ اؤر مل ھیبیے ہےی لن ے
ے

بليك ال رشيك لك بليك ،إن احلمد وانلعمة لك

وامللك ،ال رشيك لك» .قال :واكن عبد اهلل بن عمر
ْ َ
َ َ َ َ
يزيد فيهاَّ « :بليْك َّبليْك َو َسع َديْك ،واخلْي بيديك،
َو َّ
الر ْغبَ ُ
اء إيلك والعمل».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن كيفية
تلبية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلج والعمرة:
بليك امهلل بليك ،بليك ال رشيك لك بليك .فيه

إعالن بإجابة اهلل -تعاىل -يف دعوته عباده إىل حج
بيته ،إجابة بعد إجابة وإخالص هل ،وإقبال عليه،
واعرتاف حبمده ،ونعمه ،وإفراد هل بذلك ،وبملك

مجيع املخلوقات ال رشيك هل يف ذلك لكه ،واكن ابن

عمر -ريض اهلل عنهما -يزيد مضمون هذه اتللبية؛

تأكيدا حيث يضيف إيلها تلبية مضمونها  :بليك

وسعديك ،واخلْي بيديك والرغباء إيلك والعمل،
ً
قصدا وثوابًا.
فمنتىه العمل إىل اهلل -تعاىل-

 .572جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ بنی ﷺ جح اؤر عرمہ می ک تےس ئلتتہ
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما بتاں کر ے
ل
ت
آث ﷺ توں کہا کری یےھ’’ :لتتک ا لہم لتتک ،لتتک ال
کہا کری یےھ عنی ر

عایل ی ا بنگھکا جح کری ےک لنخو متادی یک یاس
رسئکلکلتتک‘‘۔ اہلل ت ی
ہ اؤر اس ےک لن اج الض اؤر اس یک رطف
ہ ئلکہ ئار ئار خواث ے
متادی کا خواث ے
م
س
ہ کہ ضف ؤہےی جدم ؤبتا کا نخق
ہ اؤر اس ئاث کا اعیاف ے
میوج ےہوی کا اظہار ے
ی
م
تع
ہ۔ اں سب می کوئ ھی اس کا
ہ اؤر یمام میوں کا اؤر یمام حلوقاث کا مالک ے
ے
ہ۔ ابن عرم رضی اہلل عہما اس ئلتتہ می تطور ئاکتد کجرھ اؤر اصاقہ کر
رسئک یہی ے
ل
لتن خو کہ ی الفاط یےھ ’’ :لتتک ؤسعدئک ،ؤالخی بتدئک ؤالرعتاء التک ؤا عمل‘‘۔
ت
ہ بیے ئراس آی
عنی (می جاض ےہوں ،بیی جدمب می ،میی سعادث ے
ی
ہ ،اؤرعمل ھی
ہ ،رعیب بیی ہےی رطف ے
می ،یھ الئ بیے ہےی اہیھ می ے
ہ) ۔
بیے ہےی لن ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم اإلحرام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

ً
َّ ْ
ً
اتلل ِبيَة اإلجابة ،أي :أليب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك سمعا وطاعة جلاللك وامتثاال ألمرك.
• تلبية :
• احلمد  :الوصف بالكمال مع املحبة واتلعظيم.

• انلعمة  :الفضل واإلحسان.
ُ
ْ َ
• َسع َديْك  :القول يف سعديك ،اكلقول يف بليك بمعىن إِّن أسعدك يف أمرك ونهيك وتصديق خْبك إسعادا بعد إسعاد ومتابعة بعد متابعة وطاعة
بعد طاعة.
• َّ
الر ْغبَ ُ
اء  :قصد اثلواب.
ً
قصدا وثوابًا.
• والعمل  :أي :أن منتىه العمل إىل اهلل تعاىل

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتللبية يف احلج والعمرة ،وتأكدها فيه ألنها شعاره اخلاص ،اكتلكبْي شعار الصالة.
 .2مرشوعية اتللبية ىلع الصيغة الواردة يف احلديث.
 .3جواز الزيادة يف اتللبية بما يناسب.
 .4إثبات ما تضمنته هذه اتللبية من املعاِّن العظيمة.
 .5استحباب رفع الصوت باتللبية ،وهذا يف حق الرجل ،أما املرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص،
انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت.

الرقم املوحد)4535( :
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خب یماہم خیفی کو قتدی بتائا گتا توصحےکؤقثرسول اہللﷺ(گھےس ی کل
ہ؟" اسی
کر) اسےک ئراسآی اؤر تروجرھا":یماہم! یمہارا کتا جال ے
ش
آث قتل کربنےگتو ائک ا تےس خص کو قتل کربنےگخشےک
خواثدئا :اگر ر

أن ثمامة احلنيف أْس ،فاكن انلِب -صىل اهلل

عليه وسلم -يغدو إيله ،فيقول :ما عندك يا

ہ اؤر اگر اخساں کربنےگ تو اس رپ اخساں کربنےگ خو
خوں کا خق مایگا جا ئا ے
آث مالؤدؤلث رجا ہن ہ ےی تو ہےم متہ مایگادبن
سکر کریؤاال ے
ہ۔ اؤر اگر ر

ثمامة؟ فيقول :إن تقتل تقتل ذا دم ،وإن تمن
ُْ
ُ
تمن ىلع شاكر ،وإن ت ِرد املال نع ِط منه ما شئت

ےگ۔

 .573احلديث:

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن ُث َم َ
امة احلَنَ ِيف
ُ
َْ
أ ِرس ،فاكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغ ُدو إيله،
َْ َْ
فيقول« :ما عندك يا ُث َم َ
امة؟» ،فيقول :إن تقتُل تقتُل
َ
َ
َ
ُ َّ
ُْ
َ َ
ذا دم ،وإن ت ُم َّن ت ُم َّن ىلع شا ِكر ،وإن ت ِرد املال نع ِط
منه ما شئْ َ
ت .واكن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه
ِ
ُ
َْ
َ
َ
ُّ
َ
حيبون ال ِفداء ،ويقولون :ما نصنع بقتل هذا؟
وسلمِ -
ْ َ
فمر عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
َّ
فأسلم،
يوما،
ََ
وبعث به إىل َحائط أيب طلْ َ
َ
فحلَّهَ ،
حة ،فأم َره أن
ِ
ِ
َّ
ََ
يغتسل فاغت َسل ،وصىل ركعتني ،فقال انليب -صىل
اهلل عليه وسلم« :-لقد َح ُسن إسالم أخ ُ
يكم».
ِ

خرصث ات ے
ہ کہخبیماہمخیفیکوقتدیبتائاگتاتو
وہپہ-رضی اہللعتہ -ےس رؤاب ث ے
صح ےک ؤق ث رسول اہلل ﷺ (گھ ےس ی کل کر) اس ےک ئراس آی اؤر تروجرھا:
آث قتل کربن ےگ تو ائک
"یماہم! یمہارا کتا جال ے
ہ؟" اس ی خواث دئا :اگر ر
ش
ہ اؤر اگر اخساں کربن
ا تےس خص کو قتل کربن ےگ خش ےک خوں کا خق مایگا جا ئا ے
آث مال ؤدؤل ث
ےگ تو اس رپ اخساں کربن ےگ خو سکر کری ؤاال ے
ہ۔ اؤر اگر ر
ی
رجا ہن ہ ےی تو ہےم متہمایگا دبن ےگ۔ ضحای کرام یک خوا ےہش ھی کہ قدی ےل لی ،ؤہ کہن
آث ﷺ اں ےک ئراس ےس
یےھ ،ایھی قتل کری می کتا قائدہ ے
ہ؟ ائک ر

گررے تو یماہم ی اس الم قیول کرلتا۔آث ﷺ ی اُں یک ب ڑ
یئاں کھول دبن اؤر
ر
ی
ھ
خ
ع
ن
س
ک
ایھی اتوطلحہ-رضی اہللعتہ -ےکئاعمی حدئا اؤر م دئا کہؤاہںجاکر ل کرلی،
ی
عس
آث ﷺ ی فمائا ’’ لفد خ َ ُسن اس الم
ا ھوں ی ل کتا اؤر دؤ رکعب یمار ادا یک۔ ر
خ
ا یکُم‘‘ ی سک یمہارے یھائ کا اس الم یہب اجرھا راہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن ُث َم َ
امة -ريض اهلل
عنه -أنه أُرسُ ،
وربط يف إحدى سواري املسجد ،كما
ِ
يف بعض روايات احلديث ،فاكن انليب -صىل اهلل
ُ
َْ
عليه وسلم -يغ ُدو إيله بعد أن أ ِرس ،اكن يأِت إيله
ويزوره ،وكرر ذلك ثالثة أيام -كما يف الروايات
األخرى ،-ويف لك زيارة يسأهل" :ما عندك يا ُث َم َ
امة؟"
ِّ
َْ َْ
َ
أي :ماذا تظن أِّن فاعل ِبك؟ "فيقول :إن تقتُل تقتُل
َ
َ َ
ذا دم" أي :هناك من يطالب بدمه ويثأر هل" ،وإن ت ُم َّن
َ
ُْ
َ
ت ُم َّن ىلع شا ِكر" ،ويف رواية يف الصحيحني" :وإن تن ِعم
يلع َ
ُتنْ ِعم ىلع شاكر" ،واملعىن  :إن ُتنْعم َّ
بالعفو ،فإن
َ
َ
كرام ،ولن يَضيع معروفك عندي؛
العفو من ِشيم ال ِ

 .573جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ خب یماہم -رضی اہلل عتہ -کو قتدی بتا
خرصث اتو ےہپہ  -رضی اہلل عتہ  -بتا ے
ہ۔
لتا گتا اؤر مسحد ےک ائک ستوں ےس ئائدھ دئا گتا جتسا کہ تعص رؤائاث می مدکور ے
رسول اہلل ﷺ اس یک قتد ےک ت عد صح ےک ؤق ث اس ےک ئراس م القاث ےک لن
مس لس
رہ۔(جتسا کہدبگر
آث ﷺاس ےکئراسآی ے
آی اؤر ل ئی دں ئک ر
رہ کہ یماہم یمہارا کتا
ہ) اؤر ےہ م القاث رپ اس کو یہی تروجھن ے
رؤائاث می موخود ے
ت
ہ کہ میبیے سایھ کتا سلوک کرؤں گا؟ تو ؤہ خواث دبتا
ہ؟ عنی تو کتا سوخرتا ے
جال ے
ش
تَف ْت تَف ْت
آث قتل کربن ےگ تو ائک ا تےس خص کو قتل کربن
کہ" اں ُل ُل دَا دَم"اگر ر
ش
ہ اؤر اگر اخساں کربن ےگ تو ائک ا تےس خص رپ
ےگ خش ےک خوں کا خق مایگا جا ئا ے
ہ۔ تعنی اس یک رطف ےس خوں کا مظالتہ کری
اخساں کربن ےگ خو سکر گرار ے
ی
ی
ؤاےل ھی ہ ےی اؤر اخساں کا ئدلہ د بن ؤاےل ھی "ؤاں یَم َُن یَم َُن عیل سَاکر" ۔ اؤر
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ْ
ْ َ
أن َع ْم َ
ت ىلع كريم حيفظ اجلميل ،وال يَنىس
ألنك
ُ
ُ
ً
املعروف أبدا" .وإن ت ِرد املال" يعِّن :وإن كنت تريد
املال مقابل إطالق رسايح"ُ ،ن ْعط منه ما شئْ َ
ت" أي:
ِ
ِ

لك ما طلبت" .واكن أصحاب انليب -صىل اهلل عليه
َ
ُ
َ
حي ُّبون ال ِف َد َ
اء ،ويقولون :ما نصنع بق ِتل هذا؟
وسلمِ -
ُ
"يعِّن :أن الصحابة -ريض اهلل عنهم -اكنوا حيبون أن
ْ
ْ
يأخذوا ال ِفدية ،سواء اكنت ال ِفديَة ىلع مال مقابل

أسْي من
أسْي من املسلمني مقابل ِ
إطالقِه أو إطالق ِ
ُ
أسْي مسلم بكافر
الكفار؛ ألن املال أو مبادلة ِ
َ ُّ
أفضل وفيه نفع للمسلمني ،أما قتله فإنه أقل نفعا من
الفداءَّ .
"فمر عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوما،
َ َّ
ْ َ
فحله" ،وهذا يف املرة األخْية اليت جاء فيها
فأسلم،
َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ثمامة -ريض اهلل
عنه -وسأهل عن حاهل اكلعادة " :ما عندك يا ثمامة؟"

بادر باإلسالم -ريض اهلل عنه ،-فأطلقه -صىل اهلل
عليه وسلم ،-ويف رواية يف الصحيحنيَ :
أمر بإطالقه.
حة" :يعىن بعد أن ْ
"وب َعث به إىل َحائط أيب طلْ َ
َ
أسلم
ِ ِ
أرسله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل بستان أليب
طلحة ،اكن فيه ماء وْنل ،كما يف رواية أخرى:
َ
َْ َ
ْ
"فان َطلق إىل ْنل قريب من املسجد"" .فأ َم َره أن
ْ َ
أسلم
يغتسل فاغتسل ،وصىل ركعتني" أي :بعد أن

أمره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يغتسل ،فاغتسل؛
َّ
امتثاال ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -وصىل ركعتني،
بعد أن تَ َّ
طهر .واملرشوع هل الغسل هلذا احلديث،
َّ
وأيضا ملا رواه أمحد والرتمذي "أن قيس بن اعصم ملا
ْ
أسلم أمره َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يغتسل"،

قال الشيخ األبلاِّن :إسناده صحيح" .فقال انليب -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم :-لقد َح ُسن إسالم أخ ُ
يكم" برش
ِ

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه بإسالم ثمامة
ً
وحبُسن إسالمه أيضا ،ولعله -
ريض اهلل عنه ،-بل َِ
ريض اهلل عنه -أظهر شيئا مما جعل انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -يثِّن ىلع تمسكه باإلسالم ،وحيتمل أن
يكون ذلك وحيًا من اهلل -تعاىل -نلبيِّه -صىل اهلل
عليه وسلم.-

ضخن
ت
ُن ع ُن ع ع
آث مجھ رپ معاق
حی یک رؤاب ث می ی الفاط ہ ےی "ؤاں ْ م ْ م یل ساکر" عنی اگر ر
آث یک ی بتیک ہےم
کا اخساں کربن ےگ تو معاف کرئا صاخب کرم لوگوں کا ستوا ے
ہ اؤر ر
ش
آث اس خص رپ اخساں کربن ےگ خو اس یک
رانگاں یہی جای دبن ےگ کیوں کہ ر
ک
ہ اؤر اس ےک سایھ یک گنی بتیک کو ھی یھولتا یہی۔ "ؤاں ُپد
ئاکمال خفاطب کر ئا ے
ت
ب" تو ہےم
المال" عنی اگر ر
آث کو میی راہئ ےک عوض مال رجا ہن "تُعْظ متہ ما ست ْ َ
ل
آث کو متہ مایگا دبن ےگ۔ "ؤکاں اضحاث ا تنی -صیل اہلل علتہ ؤسلم -یُخیُوں الف َداءَ،
ر
َ
ؤتقولوں :ما تصیع تف َتل ہےدا؟ "تعنی ضحای  -رضی اہلل عہم  -قدی لتتا رجا ہن یےھ ،خواہ
اُس یک س کل یماہم یک راہئ ےک ئدےل مال کا معاؤصہ ہےوئا کسی کاف قتدی ےک ئدےل کسی
مسلماں قتدی یک راہئ یک س کل می ےہو ،اس لن کہ مایل معاؤصہ ئا کاف قتدی ےک ئدےل
ی
ہ اؤر ی مسلماتوں ےک خق می سود متد ھی
کسی مسلماں قتدی یک راہئ رئادہ یہی ے
ہ ،اس ےک پعکش یماہم کو قتل کری می قدی ےک ئالمفائل کم قائدہ یھا۔"ق َرم علتہ
ے
ل
ا تنی -صیل اہلل علتہ ؤسلم -توما ،قاسْ َلم ،قح َ َلہ" تعنی خب آخری ئار بنی ﷺ یماہم رضی
اہلل عتہ ےک ئراس آی اؤر یہےل یک رطج اں کا جال درئاق ث فمای ےہوی کہا "ما
ڑ
ی
آث ﷺ ی ایھی
عتدک ئا یماہم؟" توا ھوں ی جھب اس الم قیول کرلتا۔ لہدا ر
ضخن
ہ کہ ’’ ایھی آراد کری کا خکم دے
آراد کردئا۔اؤر حی یک ائک رؤاب ث می ے
دئا‘‘۔ "ؤتَعَب ی ایل جَاتظ ائ ط ْلحَہ" تعنی خب ؤہ جلفہ بگوس اس الم ےہو گن تو بنی ﷺ
ک
ی ایھی اتوطلحہ رضی اہلل عتہ ےک ئاع می یھنحا ،خش می ئرائ اؤر ھخور ےک درخب
ل
یَ
ہ "قات ْ َظلق ایل حْل َفب ث من ا مسحد".کہ
یےھ ،جتسا کہ ائک دؤرسی رؤاب ث می ے
ع
تع
م گ
مس
ب کھخ
َ
رمہ اں تسل قا تسل،
ؤہ حد ےک ف ث ورؤں ےک ائک ئاع ی ن۔"قا َ َ
ت
ص ک
آث ﷺ ی ایھی عسل کری کا
ؤ یل ر عتی" عنی خب ؤہ اس الم ےل آی تو ر
ی
خک
آث ﷺ کا خکم یحاالی ےہوی عسل فمائا اؤر ئرایک جاصل
م دئا تو ا ھوں ی ر
ی ڑ
کری ےک ت عد دؤ رکعب یمار ھی رپھی۔ اس جدب ث ےس ’’قیول اس الم ےک ت عد‘‘
ی
ہ۔ ع الؤہ اربن امام اجدم اؤر پمدی ی ی ھی
عسل کری یک مشؤعیب کا برتہ جرلتا ے
ہ ق تش بن عاضم ی خب اس الم قیول کتا تو بنی ﷺی ایھی عسل
رؤاب ث کتا ے
ض
ل
خ
خ
ہ۔ "قفال ا تنی -صیل
کری کا کم دئا یھا۔ ع الہم التائ یک اس یک ستد کو نح فار دئا ے
خ
اہلل علتہ ؤسلم :-لفد خ َ ُسن اس الم ا یکُم" تعنی بنی ﷺ ی ا بن ضحای کو یماہم ےک
ی
اس الم الی یک تسارث ستائ ئلکہ اں ےک اس الم یک یہیی ےک ئارے می ھی خی
ہ ایھوں ی کسی اتسی خری کا مظ ے
آث ﷺ کو یھا گنی ےہو
دی۔ ےہوسکتا ے
اہہ کتا ےہو خو ر
ڑ
آث ﷺی اں ےک اس الم کو الرم ب رکری رپ اں یک تعتف کردی ےہو ،ئاہےم
اؤر ر
ی
ہ اس ےک ئارے می اہلل ت عایل ی ا بن
ہ کہ ےہوسکتا ے
اس ئاث یک ھی گحاتش ے
بنی ﷺ کو ئدرت عہ ؤجی خی دے دی ےہو۔
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه عبد الرزاق ،أصله متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أُرس  :قُبض عليه ،وأخذه ً
أسْيا يف احل َ ْرب.
ِ
َْ
َ
ُ
َّ
• يغدو  :الغدوة :السْي يف أول انلهار إىل الزوال.
َ
ْ
َّ
• ت ُم ّن  :ال ِمنة :انلِّع َمة.
ْ
َ
َ
ُ
األسْي.
• ال ِفداء  :ما يقدم من مال ،وحنوه؛ َتلخ ِليص ِ
َ
• َحلَّه ْ :
أطلقه َّ
وحرره.
َ
ُ ْ َ
َ
َّ
اجل َدار.
يل إذا اكن عليه حائِط ،وهو ِ
• حائِط  :البستان من انل ِخ ِ

فوائد احلديث:

َ
ْ
ُ
ًّ
َ
إسالم الاكفر ،ولو مرتدا ،سواء أنزل يف حال كفره أو لم يُزنل.
 .1مرشوعية الغسل عند
ْ
 .2أن أمر األسْي يَ ْر ِجع لإلمام ،فيترصف فيه حسب ما يراه أصلح للمسلمني ،من حيث القتل أو غْيه.
ُ .3حسن تَعامله -صىل اهلل عليه وسلم -مع ْ َ
األرسى؛ ملا يف ذلك من اتلأيلف ىلع اإلسالم.
أسلَم وشهد هل انليب -عليه الصالة والسالم -حبُسن ْ
 .4فضيلة ُث َمامة -ريض اهلل عنه -حيث إنه ْ
إسالمه.
 .5يستحب للاكفر إذا أسلم أن يصيل ركعتني ،بعد رفع َح َدثِه.
ْ َ
ُ
َ
ُ
أسلم أوال ثم اغتسل.
 .6أن الغسل ليس رشطا لصحة اإلسالم ،بل وال من واجباته؛ ألنه ثمامة

 .7ذاكء ثمامة -ريض اهلل عنه -ورجاحة عقله ،وفصاحته وبالغته العظيمة ،اليت جتلت يف جوابه احلارض ،ورسعة بديهته ،فإن ثمامة يف جوابه
الشايف الاكيف قد أحاط باملوضوع من أطرافه ،وأجاب عن لك ما يتوقع السؤال عنه يف لكمات قصْية.
 .8فائدة العفو عند املقدرة ،فهو أقرب طريق إىل قلوب الرجال.

 .9جواز مكث الاكفر باملسجد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .املصنف ،تأيلف  :أبو بكر عبد
الرزاق بن همام بن نافع احلمْيي ايلماِّن الصنعاِّن ،حتقيق  :حبيب الرمحن األعظيم ،انلارش :املجلس العليم -اهلند ،املكتب اإلساليم  -بْيوت،
الطبعة :اثلانية 1403 ،اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من مفوظه ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :دار
با وزير للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م معجم اللغة العربية املعارصة ،تأيلف :د /أمحد خمتار عبد احلميد عمر .بمساعدة فريق
عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :عياض بن موَس بن عياض السبيت ،أبو
ّ
ممد بن ّ
الفضل  ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث .تاج العروس من جواهر القاموس ،تأيلفّ :
ممد بن عبد ّ
الرزاق ،امللقب بمرتىض،
َّ
الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من املحققني ،انلارش :دار اهلداية .املعجم الوسيط ،تأيلف  :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطىف ،أمحد الزيات ،
حامد عبد القادر  ،ممد انلجار ،انلارش :دار ادلعوة انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثْي ،انلارش:
املكتبة العلمية  -بْيوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -ممود ممد الطنايح املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :ميي ادلين حيىي
بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهاملجموع رشح املهذب (مع تكملة السبيك واملطييع) تأيلف :ميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار الفكر .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة
األسدي ،مكة
اإللكرتونية .منار القاري ،تأيلف :محزة ممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش 1410 :ه.
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ُ ََ َ
َ َ
إَل
َع
د
من
فقال:
د
املسج
يف
د
أن رجال نش
ڑ
ائکآدمیی مسحد میآؤار لگائ اؤر اسی کہا کہ میارسج اؤبث کوںےل
ََ
اْلمل األْحر؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ی
ب
ی
ج
م
ہ تو نیﷺیفمائا ”:ےھؤہی مےل ،کیو ئکہ سحدبن ا ہی کاموںےک
ُ َ ْ گتا ے
ُ َ
َ ْ َ
ت املساجد ملا بنِيت
وسلم :-ال وجدت؛ إنما بنِي ِ
لن ہےوئ ہ ےی خنےک لن بتائ گنی ہ ےی“۔
هل

 .574احلديث:

ُ ََ َ
رجال نشد يف املسجد
عن بُريدة -ريض اهلل عنه :-أن
َ
فقال :من د َاع إىل اجل َ َمل األمحر؟ فقال رسول اهلل -
َ ْ َ
ُ َ
ت
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال وجدت؛ إنما بنِي ِ
املساجد ملا بُنيَ ْ
ت هل».
ِ

**

ُپئدہ رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ہ ےی کہ ائک آدمی ی مسحد می آؤار لگائ اؤر اس
ی
ڑ
ہتوبنیﷺی فمائا ” :جےھؤہی مےل،
یکہا کہمیارسجاؤب ثکوں ےل گتا ے
کیو ئکہ مسحدبن ایہی کاموں ےک لن ےہوئ ہ ےی خن ےک لن بتائ گنی ہ ےی“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب بريدة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن انليب
ً
َ
صىل اهلل عليه وسلم -سمع رجال يقول " :من داعإىل اجلمل األمحر" ينشد مجله األمحر وأن من عرفه
َ ْ َ
وجدت" أي :ال رده اهلل عليك كما
فليخْب عنه" .ال
يف الرواية األخرى" .إنما بُنيَت املساجد ملا بُنيَ ْ
ت هل"
ِ ِ
ِ

ثم بني هل سبب ادلاعء عليه ،وهو  :أن بيوت اهلل تعاىل
لم تنب ألمور ادلنيا من إنشاد الضوال وابليع والرشاء،

بل بنيت للصالة وذكر اهلل -عز وجل -وطلب

اآلخرة.

 .574جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
آث ﷺ ی ائک خص کو ی
ُپئدہ رضی اہلل عتہ اس جدب ث می ی فما ے
رہ ہ ےی کہ ر
کہن ےہوی ستا "من دعا ایل الجمل االجرم " تعنی ؤہ ا بن گمسدہ رسج اؤب ڑ
ث کا اع الں کر
َ
ُ
ت
ع
ث " نی اہلل
راہ یھا کہ خو اےس جابتا ےہو ؤہ اےس اس ےک ئارے می بت الی۔ " ال ؤجَ ْد َ
ی
ڑ
ہ۔ "ایما ئُتیَب المساجد
کرے کہ جےھبیا اؤب ث ی مےل جتسا کہدؤرسی رؤاب ث می ے
ش
ی
آث ﷺ ی اس خص ےک لن ئدعا یک ؤج ھی بت الئ کہ اہلل
ب لہ"۔ یرھ ر
لما ئُتی َ ْ
عایل ےک گھ دبتا ےک امور تعنی گمسدہ خریؤں اؤر خرئد ؤ فؤخب ےک لن یہی بتای
ت ی
عایل ےک دکر اؤر آخرث یک طلب می بتای گن ہ ےی۔
گن ،ئلکہ ی یمار  ،اہلل ت ی
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
َ
ْ
اتلخريج :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األسل ِ ّ
يم -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ََ
ََ
• نش َد  :سأل برفع صوت لطلب ضاتله اليت فق َدها.
َ
َ
• د َاع إىل  :ت َع َّرف ىلع.
• ملا بُنيَ ْ
ت هل  :من الصالة واذلكر وتعلم العلم.
ِ

فوائد احلديث:
 .1انليه عن إنشاد الضالة يف املسجد.
 .2إنكار املنكر يف املسجد.
َْ
 .3ادلاعء ىلع من أنش َد َضاتله يف املسجد.
 .4يستحب اإلكثار يف املسجد من ذكر اهلل تعاىل ،والتسبيح ،واتلهليل ،واتلحميد ،واتلكبْي وغْيها من األذاكر.
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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 اهلالِل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
العريب – بْيوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه
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ش
ائک خص جمعہےکدںمسحد می اسدرؤارےےسداجل ہےوا ،خودارالفضایک
س ڑ
رہ یےھ۔ؤہ
رطف یھا۔رسول اہللصیل اہلل علتہ ؤ لم کھے ےہوکر خطتہدے ے
رسول اہللصیل اہلل علتہؤسلمیکرطف ابتا متہ کرےک ک ڑ
ھا ےہوا اؤررعضکتا کہ ئا
ر
عایلےسدعا کخن
رسول اہلل! مال (جاتور)بتاہ ےہو گن اؤر را سن بتد ےہو گن۔ اہلل ت ی
ڑ
کہ ہےم رپ ئرائ پسای۔ خرتایحرہرسول اہللصیل اہلل علتہؤسلمیدؤتوںاہیھ ایھا کر
ل
ل
ل
دعافمائ":ا َل ہ َُم اَعتْتَا ،ا لَ ہ َُم اَعتْتَا ،ا لَ ہ َُم اَعتْتَا" اے اہلل!ہےم رپ ئرائپسا۔ اے
اہلل!ہےم رپ ئرائ پسا۔ اےاہلل!ہےم رپ ئرائپسا۔ اتشرضی اہلل عتہ کہن ہ ےی :اہللیک
ً
ڑ ڑ
ق
ُْ ُ َ
سم!آشماں می کہی کسی ئادل ئا ئادلیک بکری کا ئامؤ تساں ئکی یھا اؤر
اْلمع ِة من باب اكن
أن رجال دخل املسجد يوم
ڑ
َْ َ
ی
َنو دار القضاءِ ورسول اهلل -صىل اهلل عليه
ےہمارے اؤرسلع یرہاریےک برح مکائاث ھی یہی یےھ (خو اںےکدئدار می
َُْ
ڑ
ڑ رب
وسلم -قائم خيط ُب
جا ئل ئتن) ،ا بن می یرہارےک یجےھےسدھالیکرطج ئادل یمودار ہےوا اؤر
ی
ی
ق
آشماںےک برح می رہنرح کر رجارؤںرطف رھتل گتا اؤرپ سن لگا۔ اہللیک سم!
(اتسی ئارس ہےوئ کہ) ہےمی ائک ہفن ئک سورج یہیدبکھا۔ یرھ اشی
ش
درؤارےےسدؤرسے جمےعےکدں ائک خص مسحد میداجل ےہوا۔رسول

 .575احلديث:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« -أن رجال دخل
ْ
َْ
املسجد يوم اجل ُ ُم َع ِة من باب اكن حنو دار الق َضاءِ،
َْ
خي ُط ُ
ب،
ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قائم
فَ ْ
استَ ْقبَ َل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -
قائما ،ثم
َ َ َ
ُّ ُ
ََْ َ
السبُل
ت
ت األموال ،وانقطع ِ
قال :يا رسول اهلل ،هلك ِ
ُ
َ ْ ُ
فادع اهلل تعاىل يُ ِغيث َنا ،قال :فرفع رسول اهلل -صىل
َّ
َّ َ ْ
اهلل عليه وسلم -يديه ثم قال :الل ُه َّم أ ِغثنَا  ،الل ُه َّم
َّ َ ْ
َ ْ
أ ِغثنَا  ،الل ُه َّم أ ِغثنَا .قال أنس :فال واهلل ما نرى يف
ْ
َ
السماء من سحاب وال ق َز َعة  ،وما بيننا وبني َسلع من
َ َ ٌ
حابَة مثل
بيت وال دار .قال :فطلعت من ورائه س
ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ
الرتس .فلما تَ َو َّس َط ْ
ُّ ْ
ت السماء انترشت ثم أمطرت.
ِ
ْ ً
قال :فال واهلل ما رأينا الشمس َسبتا .قال :ثم دخل
ْ
ْ ْ َ
رجل من ذلك ابلاب يف اجل ُ ُم َع ِة ال ُمق ِبل ِة ،ورسول اهلل

**

س
ڑ
ڑ
آثیک
اہللصیل اہللعلتہؤ لم خطتہدے ے
رہ یےھ۔ؤہ کھے کھے ہےی ر
رطفمیوج ہےوا اؤررعض کتا کہ ئارسول اہلل!(کیث ئارسےس) مالبتاہ ےہو گن
اؤررا سن بتد ےہو گن؛ اس لناہللت عایلےسدعا کخن کہؤہ ئارسرؤکدے۔
ڑ
ل
رسول اہللصیل اہلل علتہؤسلمیدؤتوںاہیھ ایھا کردعایک"ا َل ہ َُم خَوَالَتْتَا َؤال عَلَتْتَا...

 .575جدبث:

ش
ہ کہ ائک خص جمےع ےک دں مسحد می
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
اس درؤارے ےس داجل ےہوا ،خو دارالفضا یک رطف یھا۔ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم
ڑ
رہ یےھ۔ ؤہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم یک رطف ابرتا متہ
کھے ےہوکر خطتہ دے ے
کرےک ک ڑ
ھا ےہوا اؤر رعض کتا کہ ئا رسول اہلل! مال (جاتور)بتاہ ہےو گن اؤر را سن بتد ےہو
عایل ےس دعا کخن کہ ہےم رپ ئرائ پسای۔ خرتایحرہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ
گن۔ اہلل ت ی
ڑ
ل
ل
ل
ؤسلمیدؤتوںاہیھ ایھاکر دعافمائ":ا َلہ َُم اَعتْتَا،ا َل ہ َُم اَعتْتَا ،ا َلہ َُم اَعتْتَا" اے اہلل!
ہےم رپئرائ پسا۔ اے اہلل!ہےم رپئرائ پسا۔اے اہلل! ہےم رپئرائپسا۔ اتش رضی اہللعتہ
ڑ ڑ
کہن ہ ےی :اہلل یک قسم! آشماں رپ کہی کسی ئادل ئا ئادل یک بکری کا ئام ؤ تساں ئک ی
ڑ
ی
یھا اؤر ےہمارے اؤر سلع یرہاری ےک برح می مکائاث ھی یہی یےھ( ،خو اں ےک دئدار
ڑ
ڑ
رب
می جا ئل ےہوی) ا بن می یرہار ےک یجےھ ےس دھال یک رطج ئادل یمودار ےہوا اؤر
ی
ی
آشماں ےک برح می رہنرح کر رجارؤں رطف رھتل گتا اؤر پ سن لگا۔ اہلل یک قسم! (اس قدر
ئارس ےہوئ کہ) ہےم ی ائک ہفن ئک سورج یہی دبکھا۔ یرھ اشی درؤارے ےس
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َْ
َ ْ ْ َُ
خي ُط ُ
ب انلاس ،فاستَقبَله
صىل اهلل عليه وسلم -قائمَ َ َ ْ ََْ ُ َ ََْ َ ْ
ً
قائما ،فقال :يا رسول اهلل ،هلكت األموال وانقطعت
ُْ َ
ُّ ُ
َّ
السبُل ،فادع اهلل أن يم ِسك َها عنا ،قال :فرفع رسول
َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يديه ثم قال :الل ُه َّم
َ َ ِّ
الظ َر َ ُ ُ
َح َو َايلْنَا َوال َعلَيْنَا ,اللَّ ُه َّ
ون
و
اآلاك
ىلع
م
مِ
اب وبط ِ
ِ
َّ
َََْ ْ
ََ
َْ َ
ت الش َجر .قال :فأقل َعت ،وخرجنا
األو ِدي ِة َومنابِ ِ
نميش يف الشمس» .قال رشيك :فسألت أنس بن

ش
دؤرسے جمےع ےک دں ائک خص مسحد می داجل ےہوا۔ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم
ڑ
ڑ
آث یک رطف میوج ےہوا اؤر رعض کتا کہ
خطتہ دے ے
رہ یےھ۔ ؤہ کھے کھے ہےی ر

ئا رسول اہلل! (کیث ئارس ےس) مالبتاہ ےہو گن اؤر را سن بتد ےہو گن؛ اس لن اہلل
ت عایل ےس دعا کخن کہ ؤہ ئارس رؤک دے۔ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی دؤتوں
اہیھ ایڑھا کر دعا یک":ال َلہ َُم خ َوَالَتْتَا َؤال عَلَ تْتَا ،ال َلہ َُم عیل االآکَام َؤال
رطاث َؤتُطُوں اال َ ْؤد َی
َ
َؤمَتَاب ث ال َس َج" اے اہلل! ےہمارے ارطاف می ئارس پسا۔ ہےم رپ ی پسا۔اے اہلل!
ڑ
ڑ
بتلوں ،یرہارتوں ،ؤادتوں ےک برح می اؤر درخیوں ےک ا گن یک خگہوں رپ ئارل فما۔
ہ
یھ
وث
خرتایحرہ ئارس کا سلسلہ تروری رطج اشی ؤق ث م گتا اؤر ےم اس جال می ی کےل کہ دھ ر
رہ یےھ۔ رسئک ی بتاںکتا کہ می ی اتش بن مالک رضی اہللعتہ ےس
می جرل ے
م
ش
درئاق ث کتا کہ کتا ی ؤہےی یرہ ال خص یھا؟ ایھوں ی خواث دئا جےھ معلوم یہی۔

مالك :أهو الرجل األول قال :ال أدري.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
قائما خيطب يف
مسجده يوم اجلمعة ،ودخل رجل ،فاستقبل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -ثم نادى رسول اهلل -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -مبينا هل ما فيهم من الشدة والضيق،
حيث هلكت احليوانات من عدم الألك ،وانقطعت
الطرق ،فهزلت اإلبل اليت نسافر وحنمل عليها،

بسبب احنباس املطر وجفاف األرض ،وطلب منه

ادلاعء هلم بتفريج هذه الكربة ،فرفع انليب -صىل اهلل
َ ْ
عليه وسلم -يديه ثم قال" :امهلل أ ِغثنَا" ثالث مرات،
كعادته يف ادلاعء ،واتلفهيم يف األمر املهم .ومع أنهم
لم يروا يف تلك الساعة يف السماء من سحاب وال

ضباب إال أنه يف أثر داعء املصطىف -صىل اهلل عليه
َ ْ
"سلع" قطعة صغْية،
وسلم ،-طلعت من وراء جبل
ْ
َ
َّ
فأخذت ترتفع .فلما َو َّس َطت السم َ
اء توسعت
َْ َ َ ْ
رشت ،ثم أمطرت ،ودام املطر عليهم سبعة أيام.
وانت
حىت إذا اكنت اجلمعة اثلانية ،دخل رجل ،ورسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -قائم خيطب انلاس ،فقال-مبينا ً أن دوام األمطارَ ،ح َ
بس احليوانات يف أماكنها
َّ ْ
الريع حىت جاعت ،وحبس انلاس عن الرضب
عن
يف األرض واذلهاب واإلياب يف طلب الرزق ،فادع
اهلل أن يمسكها عنا .فرفع يديه ثم قال ما معناه :امهلل

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
رہ یےھکہ ائک
بنی کریم ﷺ ،اب رنی مسحد می جمےع ےک دں کھے ےہوکر خطتہ دے ے
ش
ئ ڑ
ج
آث ﷺ
خص مسحد می دا ل ےہوا اؤر بنی ﷺ ےک مفا ل کھے ےہوکر ی آؤار ئلتد ر
ےک رؤی رؤ اب رنی اقتاد اؤربتگ جایل کو بتاں کتا کہ گھاتش ؤ رجارہ ی ےہوی یک ؤج ےس

جاتور ہ ےالک ےہو گن اؤر را سن مسدؤد ےہو جےک ہ ےی ،کیوں کہ قلب ئاراں اؤر رمی ےک
سو کےھبنؤ خسیک یک ؤج ےساؤب ڑ
ث الرعؤکمرؤر ےہو گنہ ےی ،خن رپہےم سف کریہ ےی
ر
ش
م
خ
ض
آث ﷺ ےس اس تیب
اؤر ابرتا سفی مال ؤ متاع الدی ہ ےی۔ اس ص ی ر
ڑ
اؤپ
ےس رجھی کارے ےک لن دعا یک درخواسب یک۔ بنی ﷺ ی ا بن دؤتوں اہیھ ر
ڑ
ایھای ےہوی ئی رمبتہ ی دعا فمائ":اے اہلل! ہےم رپ ئرائ پسا"۔ دعا اؤر اہےم
س
تفہن
آث یک عادث متارکہ یہی یھی(کہ ئی رمبتہ ے
دؤہائا
اموریک م ےک لسےل می ر
کری)۔ اس ؤق ث آشماں می ئادل اؤر کرہ کا کوئ اپ دکھائ یہی دے راہ یھا،۔
ڑ
رب
آث ﷺ یک دعا ےک قوری ت عد "سلع" ئامی یرہار ےک یجےھ ےس ئادل یک ائک
لتک ر
ی
ڑ ڑ
بکری یمودار ےہوئ اؤر آشماں رپئلتد ےہوی لیگ۔ آشماں ےک برح می ہنخن ےک ت عد اس
ی
یک کسادیگ رئادہ ہےوگنی اؤر ؤہ ےہ جگہ رھتل گنی۔ یرھ خب پستا رسؤع ہےوئ ،تو ساث دں
ش
ئک ئ التوقف پسنی رہےی ،یہاں ئک کہ خب دؤرسے جمےع کا دں آئا ،تو ائک خص
ڑ
رہ یےھ۔
مسحد می داجل ےہوا۔ رسول اہلل ﷺ کھے ےہو کر لوگوں کو خطتہ دے ے
مس
اس ی ی بتاں کتا کہ لسل ئارس یجاتورؤں کو اں یک راہتش گا ےہوں می مفتد کر
ہ اؤر ؤہ خرراہ گا ےہوں می جای ےس عاخر ےہوکر یھوک کا س کار ہ ےی اؤر ی ئارس،
دئ ا ے
ڑ
ہ؛ لہیدا اہلل
رؤری یک ئ الس می سف کری اؤر آمد ؤ رق ث یک راہ می رکاؤث بن گنی ے
ڑ
آث ﷺ ا بن اہیھ ایھا
عایل ےس دعا فما ئی کہ ؤہ اس ئارس کو رؤک دے۔ خرتایحرہ ر
ت ی
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اجعل املطر حول املدينة ال عليها ،ئلال يرض بانلاس

يف معاشهم ،وتسْي بهائمهم إىل مراعيها ،ويلكون

نزول هذا املطر يف األمكنة اليت ينفعها نزوهل ،من
اجلبال ،والروايب ،واألودية ،واملرايع .وأقلعت السماء

عن املطر فخرجوا من املسجد يمشون ،وليس عليهم

مطر.

کر دعافمایہ ےی ،خش ےکمعنیہ ےی :اے اہلل!اسئارس کواہےل مدبتہ ےک یحای،
مدبتہ ےک ارطاف ؤ اکتاف می ئارل فما؛ ئاکہ لوگوں یک معاشی ر ئدیگ متاپ ی ےہو۔ اں
ڑ
ڑ
یہ
ےک خ روئرای خرراہ گا ےہوں ئک ر نرح سکی۔ ئارس کا پؤل یرہارؤں ،اؤ ی رج بتلوں،
ی
ؤادتوں اؤر خرراہ گا ےہوں جتےس مفاماث رپ ےہو ،خہاں اس کا پستا تفع خش ئاب ث ےہو ئا
ہ۔ خرتایحرہ اشی ؤق ث ،ئارس تروری رطج بتد ےہو گنی۔ لوگ مسحد ےس ی کل کر جای
ے
ڑ
لےگ تو اں رپ ئارس کا کوئ قرطہ ی رپا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة االستسقاء
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ
• دار الق َضا ِء  :دار عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -سميت بذلك ألنها بيعت يف قضاء دينه بعد وفاته ،غريب املسجد.
ً
َ
ُ
• فاستقبل رسول اهلل  :صار الرجل مقابال هل.
• هلكت  :تلفت.

• األموال  :املوايش.
ْ َ َ َ ْ ُّ ُ
السبُل  :توقف السْي يف الطرق لضعف االبل أو قلتها بسبب القحط.
• انقطعت
ُ
• يُ ِغيثنَا  :يزيل شدتنا بإنزال املطر علينا.
َّ
• الل ُه َّم  :يا اهلل.
َ
• ق َز َعة  :يه القطعة الرقيقة من السحاب.
ْ
• َسلع  :جبل قرب املدينة ،وهو يف اجلهة الغربية الشمايلة منها ،وقد دخل اآلن يف العمران.

• بيت وال دار  :ابليت املزنل الصغْي يكون من الشعر ومن غْيه ،وادلار املزنل الكبْي وال يكون من الشعر.
َّ ُ َ
َ
• ُّ ْ
رضب السيوف.
يتقون بها يف احلرب
الرتس  :صفيحة مستديرة من حديد،
• تَ َو َّس َطت َّ
الس َم َ
اء  :صارت يف وسطها.
ً
أسبواع ،من باب تسمية اليشء ببعضه.
• سبتًا :
َ
ُ
• ي ْم ِسك َها  :يمنعها.
َ
• َح َوايلْنَا  :اجعلها حوايلنا ،وحوايلنا :حونلا قريبا منا.
َ
ِّ
ِّ
َ
• اآلاكمِ َوالظ َراب  :اآلاكم اتللول املرتفعة من األرض ،ومفردها أكمة ،والظ َراب الروايب واجلبال الصغار ،ومفردها ظ ِرب.
َ
ِّ
ُُ
ون األ ْو ِديَة  :جماري السيول يف الشعاب.
• بط ِ
َّ
ََ
الش َ
ج ِر  :أمكنة نباتها.
ت
• منابِ ِ
• أَقْلَ َع ْ
ت  :توقفت عن املطر.
َ
• رشيك  :هو أبو عبد اهلل بن ايب ن ِمر املدِّن أحد رواة احلديث.

فوائد احلديث:
 .1أن فعل األسباب لطلب الرزق ،من ادلاعء ،والرضب يف األرض ،ال ينايف اتلولك ىلع اهلل -تعاىل-.
 .2استحباب ادلاعء بهذا ادلاعء انلبوي لطلب الغيث.
 .3جواز االستصحاء -طلب الصحو وتوقف املطر -عند الرضر باملطر ،وخص بقاء املطر ىلع اآلاكم والظراب وبطون األودية ألنها أوفق للزراعة

والريع.
ً
ً
َّ
 .4جواز طلب ادلاعء ممن يظن فيهم الصالح واتلىق من األحياء احلارضين ،وهذا اتلوسل اجلائز ،أما اتلوسل ِباه أحد من املخلوقني ،حيا أو ميتا،
فهذا ال جيوز ،ألنه من وسائل الرشك
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 .5مرشوعية اإلحلاح يف ادلاعء.

 .6جواز تكليم اخلطيب يوم اجلمعة للحاجة.

 .7ظهور قدرة اهلل ابلاهرة يف إنزال املطر وإمساكه.

 .8حكمة انليب صىل اهلل عليه وسلم بادلاعء بإمساك املطر عما فيه رضر دون ما ال رضر فيه.
ً
 .9مرشوعية اخلطبة قائما.

 .10مرشوعية االستسقاء يف اخلطبة.
ِّ
 .11رفع ايلدين يف ادلاعء ،ألن فيه معىن االفتقار ،وحتري معىن اإلعطاء فيهما ،وقد أمجع العلماء ىلع رفعهما يف هذا املوقف.

 .12آية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكراماته ،ادلالة ىلع نبوته ،فقد استجيب داعؤه يف احلال ،يف جلب املطر ويف رفعه.

املصادر واملراجع:

تيسْي 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  .1426اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري -طبعة دار الفكر-
دمشق -األوىل  .1381صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل ممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغْية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص
انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .تأسيساألحاكم -أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3174( :
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ش
أن رجال سأل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد (تعض سف) بنیﷺ کا ئراؤںرکاث می یھا کہ ائک خصی تروجرھا کہ (ئا
ق
وضع رجله يف الغرز :أي اْلهاد أفضل؟ قال:
آثﷺیفمائا" :طالم ئادساہےک
رسول اہلل!) کوں سا خہاد ا ضل ے
ہ؟ ر
لكمة حق عند سلطان جائر
سا من خق ئاث کہتا"۔

 .576احلديث:

**

ی ج
ہ کہ (تعض سف) بنی
طارق ابن شہاث حیل ا مسی رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ش
ﷺ کا ئراؤں رکاث می یھا کہ ائک خص ی تروجرھا کہ (اے اہلل ےک رسول ﷺ!)
ق
آث ﷺ ی فمائا" :طالم ئادساہ ےک سا من خق ئاث
کوں سا خہاد ا ضل ے
ہ؟ ر

عن طارق بن شهاب ابلجيل األمحِّس -ريض اهلل
ّ ُ ً
رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد
عنه -أن
َُّ
َ َُ
َْ
َ
لكمة
وضع ِرجله يف الغر ِز :أي اجلهاد أفضل؟ قالِ « :
َح ًّق عند ُس َ
لطان َجائِر».
ِ

کہتا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد تهيأ
للسفر :أي اجلهاد أكرث ثوابا؟ فأخْبه انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -عن أفضل اجلهاد ،وهو أن يأمر سلطانا
ً
ظالما باملعروف ،أو أن ينهاه عن املنكر ،فاجلهاد ليس

ً
مقترصا ىلع القتال للكفار ،بل هل مراتب ،واملذكور
أكرثها ثوابًا؛ ألنه مظنة القتل أو احلبس بسبب جور
السلطان ،ولقلة من يتصدى ذللك.

 .576جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آث ﷺ ےس سوال کتا :کش
بنی ﷺ سف ےک لنبتار یےھ کہ ائک آدمی ی ر
ق
ہ
ہ؟ بنی ﷺ ی اےس بتائا کہ ا ضل پبن خہاد ی ے
خہاد کا تواث سب ےس رئادہ ے
کہ آدمی کسی طالم ئادساہ کو بتیک یک ئلفی کرے اؤر اےس پائ ےس میع کرے۔ خہاد

ضف کفار ےکسایھ قتال ئک محدؤد یہی ئلکہ اس ےک کنی رماب ث ہ ےی خن می ےس
ہ کیو ئکہ اس میئادساہ ےک طلم یک ؤج ےس قتل
مدکورہ خہاد کا تواث سب ےس رئادہ ے
ہ اؤر کم ہےی لوگ ےہوی ہ ےی خو اس قسم کا خہاد کری ہ ےی۔
ئا قتد ےہوی کا ائدتش ےہو ئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أقسام اجلهاد
راوي احلديث :رواه النساِئ وأمحد.

اتلخريج :طارق بن شهاب ابلجيل األمحِّس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
وهو راكب اجلمل إذا اكن من جدل أو خشب ،وقيل :ال خيتص ِبدل وخشب .واملراد :أنه أراد السفر.
• الغ ْر ُز :
َ
• أي اجل َهاد أ َ
فضل؟ِ  :أي :أكرث ثوابا.
ِ ِ
• ُسلْ َطان َ
جائِر  :رئيس ظالم.
اجل َها ِد  :بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغْيه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
• ِ

فوائد احلديث:
 .1اجلهاد مراتب.
 .2األمر باملعروف وانليه عن املنكر من اجلهاد.
 .3نصح احلاكم من أعظم اجلهاد.
 .4جواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر ،وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوعظة؛ لعله يتذكر أو خيىش،
ً
ظاهرا.
واألصل أن يكون ذلك رسا إال إذا تعذر أو اكن املنكر

 .5إنما اكن ذلك أفضل اجلهاد؛ ألنه يدل ىلع كمال يقني فاعله ،وقوة إيمانه ،حيث تكلم باحلق عند هذا السلطان اجلائر ،ولم خيف من بطشه
بل باع نفسه وقدم أمر اهلل وحقه ىلع حق نفسه ،ويف هذا خماطرة أشد من خماطرة املقاتل يف ساحة املعركة.
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ُّ
 .6الرتفق بانلصح.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالِل ،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 ،ممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بْيوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا ميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثْي ،دمشق ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .سلسلة األحاديث
الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ملكتبة املعارف1422 ،هـ.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،ممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .رشح رياض الصاحلني ،ممد بن صالح
العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض،
الطبعة :األوىل 1430ه .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية،
حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني،
مؤسسة الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3485( :
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وہیک
رسول اہللﷺیائک یہودیےس کجرھ علہ خرئدا اؤر اسےک ئراسل ے
ک
ائکررہ گرؤیر ھی

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اشَتى
من يهودي طعاما ،ورهنه درَع من حديد

 .577احلديث:

**

عاتش نب ائ بکر رضی اہلل عہما بتاں کرئ ہ ےی کہ :رسول اہلل ﷺ ی ائک یہودی
ک
وہ یک ائک ررہ گرؤی ر ھی۔
ےس کجرھ علہ خرئدا اؤر اس ےک ئراس ل ے

عن اعئشة بنت أيب بكر-ريض اهلل عنهما -أن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم اشرتى من يهودي
طعاما ،ورهنه ِد ْر ًاع من حديد.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اشرتى انليب صىل اهلل عليه وسلم من يهودي طعاما
من شعْي ،ورهنه ما هو متاج إيله للجهاد يف سبيل

اهلل ،وإعالء لكمته ،وهو درعه اذلي يلبسه يف

احلروب ،وقاية -بعد اهلل تعاىل -من سالح العدو،

وكيدهم.

 .577جدبث:

ً

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

بنی ﷺ ی ائک یہودی ےس کجرھ خو خرئدے اؤر اس ےک ئراس ؤہ ےس تطور رہ ےن
س
ک
آث ﷺ کو خہاد ق تتل اہلل اؤر اع الء کلمہ اہلل ےک لن ضؤرث
ر ھوا دی خش یک ر
ی ت
آثﷺ خیگوںمی یرہتاکری یےھ ئا کہؤہاہلل
آث ﷺ یک ررہ خےس ر
ےہوئ ھی عنی ر
آث ﷺ کو دشمن ےک اسلحہ اؤر اں یک رجال ےس یحرای۔
ت عایل یک داث ےک ت عد ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الرهن
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يهودي  :نسبة إىل يهود ،واسم هذا ايلهودي أبو الشحم.
• رهنه  :من الرهن،وهو جعل عني هلا قيمة عند من يطالب بادلين فإذا تعذر سداد ادلين يبيعها ويأخذ حقه.
• دراع  :بكرس ادلال :آلة يتىق بها السالح.

فوائد احلديث:

ً
 .1جواز الرهن مع ثبوته يف الكتاب العزيز أيضا.

 .2جواز معاملة الكفار ،وأنها ليست من الركون إيلهم املنيه عنه .قال الصنعاِّن  :وهو معلوم من ادلين رضورة ،فإنه صىل اهلل عليه وسلم
ً
عرشا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب ويزنلون أسواقهم.
وأصحابه أقاموا بمكة ثالث عرشة سنة يعاملون املرشكني ،وأقام يف املدينة
 .3جواز معاملة َم ْن أكرث ماهل حرام ،ما لم يعلم أن عني املتعامل به حرام.
ً
 .4ليس يف احلديث ديلل ىلع جواز بيع السالح ىلع الكفار ،ألن ادلرع ليس من السالح وألن الرهن ليس بيعا أيضا ،وألن اذلي رهن عنده
ُْ َ
انليب صىل اهلل عليه وسلم درعه ،يف حساب املستأمنني اذلين حتت احلماية واحلراسة ،فال خيىش منهم سطوة أو خيانة .فإن إاعنة الكفار واألعداء
باألسلحة ،مرمة وخيانة كْبى.
ً
َ ََ
 .5ما اكن عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم من الزهد ،رغبة فيما عند اهلل وكرما ،فال يدع ماال يقر عنده.
ً
ً
 .6تسمية الشعْي بالطعام ،خالفا ملن قرص التسمية ىلع احلنطة فقد ثبت من بعض الطرق ،أنه عرشون أو ثالثون صااع من شعْي.
 .7جواز الرهن يف احلرض.

 .8جواز الرشاء باثلمن املؤخر قبل قبضه ،ألن الرهن إنما حيتاج إيله حيث ال يتأىت اإلقباض يف احلال اغبلا.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم
للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق ممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5881( :
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رسول اہللﷺمن یی تش تفالییرھجرمہ عفتہےک ئراسآی اؤراےس
ڑ
ڑ
کیکرئاں ماربن یرھ من یی می ا بن رپاؤ رپآی اؤرفئائیک ،یرھ ئال موئدی
ڑ
آثی ا بن (رسیک)دا ئیرطفاسارہ کتا یرھ
ؤاےلےسف مائا :ب رکرؤ۔ اؤر ر

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أىت مىن،
فأىت اْلمرة فرماها ،ثم أىت مزنهل بمىن وَنر ،ثم
قال للحالق :خذ ،وأشار إَل جانبه األيمن ،ثم
األيَّس ،ثم جعل يعطيه انلاس.

 .578احلديث:

آث(ا بن موی متارک) لوگوں کود بن لےگ۔
ئا ئیرطفیرھ ر

**

خرصث اتش بن مالک رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ من یی تش تف
ڑ
الی یرھ جرمہ عفتہ ےک ئراس آی اؤر اےس کیکرئاں ماربن یرھ من یی می ا بن رپاؤ رپ
ڑ
ڑ
آث ی ا بن
آی اؤر ف ئا ئ یک ،یرھ ئال موئدی ؤاےل ےس ف ما ئا  :ب رکرؤ۔ اؤر ر

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -
ْ َ
صىل اهلل عليه وسلم -أىت ِم َىن ،فأىت اجلَم َرة فرماها،
ُ ْ
ثم أىت مزنهل ب ِم َىن وحنر ،ثم قال للحالق« :خذ» وأشار
َ
انلاس.
إىل جانبه األيمن ،ثم األيرس ،ثم جعل يعطيه
ُ َ
َ
ويف رواية :ملا رىم اجل َ ْم َرة ،وحنر ن ُسك ُه وحلق ،ناول
َّ
احلالق ِشق ُه األيمن فحلقه ،ثم داع أبا طلحة

آث (ا بن موی متارک )لوگوں
(رس یک ) دا ئی رطف اسارہ کتا یرھ ئا ئی رطف یرھ ر
آث ﷺ ی
کو د بن لےگ۔ ائک دؤرسی رؤاب ث می ے
ہ کہ رمی جرمہ ےک ت عد ر
ڑ
ڑ
فئائ یک اؤر رس متدائا؛ ئائ کو رس کا دائاں خضہ (موئدی ےک لن) دئا اُس ی اےس
ڑ
آث ﷺ ی اتوطلحہ اتضاری رضی اہلل عتہ کو ئ ال کر ؤہ ئال دے دی ،یرھ
موئد دئا ،ر
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی
ئائ کو ئائاں خضہ دئا اؤر اُس ےس فمائا موئد دؤ ،اُس ی موئد دئا ،ر
تف
ی
اُےس ھی اتوطلحہ کو دے دئا اؤر فمائا ’’اےس لوگوں ےک مائی سنم کردؤ‘‘۔

األنصاري -ريض اهلل عنه -فأعطاه إياه ،ثم ناوهل
ِّ َّ َ
ْ
األي ْ َ َ
رس ،فقال« :اح ِل ْق» ،فحلقه فأعطاه أبا
الشق
ْ
طلحة ،فقال« :اق ِس ْم ُه بني انلاس».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع

إىل مىن يوم العيد رىم اجلمرة ،ثم ذهب إىل مزنهل وحنر
َّ
هديه ،ثم داع باحلالق فحلق رأسه؛ وأشار -صىل اهلل
َّ
َّ
ِّ
بالشق
عليه وسلم -إىل الشق األيمن فبدأ احلالق
األيمن ،ثم داع أبا طلحة -ريض اهلل عنه األنصاري-

وأعطاه شعر الشق األيمن لكه ،ثم حلق بقية الرأس،

وداع أبا طلحة وأعطاه إياه ،وقال" :اقسمه بني انلاس"
فقسمه ،فمن انلاس من ناهل شعرة واحدة ،ومنهم من
ناهل شعرتان ،ومنهم من ناهل أكرث حسب ما تيرس؛

وذلك ألجل اتلْبك بهذا الشعر الكريم؛ شعر انليب -

صىل اهلل عليه وسلم .-وهذا جائز وخاص بآثاره -

صىل اهلل عليه وسلم.-

 .578جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ جحہ الوداع ےک مو قع رپخب عتد ےک دں من یی آی توجرماث یک رمی
ڑ
یک ،یرھ ا بن یھکای یک رطف گن اؤر ا بن فئائ ےک جاتور یک یج یک ،اس ےک ت عد
ڑ
آث ےک رس ےک ئال موئدے۔ رسول اہلل ﷺ ی اب رنی
ئائ کو ئ الئا اس ی ر
ڑ
دا ئی جاب ث اسارہ کتا تو ج الق( ئائ) ی دا ئی جاب ث ےس ئال موئد ئا رسؤع کتا۔
ڑ
ھآثﷺ ی اتو طلحہ اتضاری کو ئ الئا اؤر اب رنی دا ئی جاب ث ےک کن ےہوی یمام
یر ر
ڑ
ی
آث ی اتو طلحہ کو ئ الئا اؤر ؤہ ھی اں
ئال اں کو دے دی۔ یرھ ئاق رس موئدا گتا اؤر ر
تف
کو دے دی اؤر فمائا کہ اس کو لوگوں می سنم کر دؤ۔ ایھوں ی ؤہ ئال لوگوں می
تف
سنم کر دی کسی کو ائک ئال م ال ،کسی کو دؤ اؤر کسی کو اس ےس رئادہ خو متش ےہوام ال۔ اؤر
ی بنی ﷺ ےک اس متارک ئال ےکبیک یک ؤج ےس ےہوا۔ اؤر ی ضف رسول اہلل

ہ۔
ﷺ ےک آ ئار ےک سایھ جاض اؤر جاپ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه مسلم بروايتيه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِم ًىن  :ماكن قريب من مكة ضمن حدود احلرم ،يقيم فيه احلجاج أيام الترشيق ،سيم بذلك؛ ملا يُمىن فيه من ادلماء ،ومعىن يمىن يسيل.
• اجل َ َ
مرة  :يه يف األصل :احلصاة ،ويسىم املاكن اذلي يرىم فيه احلصيات السبع :مجرة.
ُ
• خذ  :أي :خذ الرأس حللقه.
َّ
• ِشقه  :جانبه.
ُ َ ُ
• ن ُسكه  :هديه اذلي ساقه معه -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجته.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ابلدء بيمني املحلوق ،وهوشق الرأس األيمن.
 .2جواز اتلْبك بآثار الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف حدود ما أذن به.
ً
 .3جواز ختصيص بعض انلاس باخلْي دون غْيهم؛ لكونهم أهال ذللك ،وذللك داع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أبا طلحة األنصاري -ريض
اهلل عنه وأرضاه ،-وأعطاه شعره ،وأمره أن يقسمه بني انلاس.

 .4فضيلة أيب طلحة ،وهو زوج أم سليم ،وهو اذلي حفر قْب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .5توزيع شعره -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع انلاس؛ يلكون بركة باقية عند انلاس بعد موته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالِل ،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 ميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثْي ،دمشق ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رشح رياض
الصاحلني ،ممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،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 ،بْيوت ،الطبعة :الرابعة
عرش 1407ه.
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ڑ
آثی کیلیک،یرھ ئاک جھاری ،یرھ ئی ئار ابرتا
رسول اہللﷺیؤصو کتا تو ر
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ
م
فمضمض ،ثم استنَث ،ثم غسل وجهه ثالثا ،ويده خررہہدھوئا ،اؤرداہےتااہیھ ئی ئاردھوئا اؤردؤرسا ئی ئاردھوئا یرھ ا بنرس کا سح
ايلمىن ثالثا واألخرى ثالثا ،ومسح برأسه بماء
ا بناہیھےک ی رج ےہوی ئرائےکع الؤہ ( بن ئرائ)ےس کتا اؤر ا بندؤتوں
غري فضل يده ،وغسل رجليه حىت أنقاهما
ئراؤںدھوی یہاں ئک کہ ایہی صاف کتا

 .579احلديث:

**

ْ ُ
عن عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -يَذكر أنه:

ہ ؤہ بتاں کری ہ ےی کہ’’ :ایہوں ی
عتداہلل بن رئد رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم کو دبکھا کہ ص
سل
آث
آث یل اہلل علتہ ؤ م ی ؤصو کتا تو ر
ر
ڑ
ی کیل یک ،یرھ ئاک جھاری ،یرھ ئی ئار ابرتا خررہہ دھوئا ،اؤر داہےتا اہیھ ئی ئار دھوئا اؤر
م
دؤرسا ئی ئار دھوئا یرھ ا بن رس کا سح ا بن اہیھ ےک ی رج ےہو ی ئرا ئ ےک ع ال ؤہ

«رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ
رث ،ثم غسل وجهه ثالثاَ َ ،
َف َم ْض َمض ،ثم ْ
استَنْ َ َ
ويده
ايلُمىن ثالثا واألخرى ثالثا ،ومسح برأسه بماء غْي
ْ َ
ْ
َ ْ
أن َق ُ
اهما».
فض ِل يَ ِد ِه ،وغسل رجليْه حىت
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -عن كيفية
وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخْب أنه توضأ،
فأدخل املاء يف فمه ثم أداره ثم جمه ،ثم أدخل املاء يف

أنفه وأخرجه ،ثم غسل وجهه ثالث مرات ،ثم غسل
يده ايلمىن إىل املرفق ثالث مرات ،ثم اليرسى إىل

املرفق ثالث مرات ،ثم مسح رأسه بماء جديد ،ثم

غسل رجليه إىل الكعبني حىت أزال الوسخ عنهما.

 .579جدبث:

**

( بن ئرائ) ےس کتا اؤر ا بن دؤتوں ئراؤں دھوی یہاں ئک کہ ایہی صاف کتا۔‘‘

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عتداہلل بن رئد رضی اہلل عتہ بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم ےک ؤصو یک کیفیب دکر کری ہ ےی کہ
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی ؤصو کری ےہوی ئرائ کو متہ می داجل کتا ،یرھ اس کو
ر
ئ
گھمائا ،یرھ کیل یک ،،یرھ ئرائ کو متہمی داجل کتا اؤر متہ ےک ائدر ےس ل عم ؤعیہ ئ ے
اہ ی کاال
یرھ ئی ئار ابرتا خررہہ دھوئا ،یرھ داہےتا اہیھ کہتیوں ئک ئی ئار دھوئا یرھ ئائاں اہیھ کہتیوں
م
ئک ئی ڑ ئار دھوئا یرھ ا بن رس کا سح بن ئرائ ےس کتا اؤر یرھ ا بن دؤتوں ب ری
دھوی یخیوں ئک یہاں ئک کہ اں ےس گتدیگ کو صاف کتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أنقاهما  :أي أزال الوسخ عنهما.
ْ
• فمضمض  :املضمضة :أن جيعل املاء يف فمه ،ثم يديره يف فمه ،ثم يمجه.
• استنرث  :االستنثار :إخراج ما يف األنف من خماط وغْيه باملاء.
• غْي فضل يديه  :غْي املاء املتبِق يف يده.

فوائد احلديث:
 .1بيان صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2استحباب تكرار غسل الوجه وايلدين ثالثا.
 .3أخذ ماء جديد ملسح الرأس.
 .4أن فرض الرأس املسح ،أما غسله فغْي مرشوع.
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 .5استحباب مسح الرأس مرة واحدة؛ ألنه لو اكن ثالثا ملا أغفل عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -بيان ذلك.

 .6ديلل اتليسْي ىلع امللكفني ،حيث اكن فرض الرأس املسح ال الغسل ولو لكفوا الغسل لكن يف ذلك حرج ومشقة ،وقد قال تعاىل( :وما جعل
عليكم يف ادلين من حرج) [احلج.]78:
ُّ
 .7أن املرشوع غسل القدمني يف الوضوء ال مسحهما ،إال إن سرتهما خبف وحنوه فالسنة مسحهما.

 .8استحباب املبالغة يف إنقاء القدمني؛ ألن القدمني ُع َ
رضة لألوساخ ،فاستحب املبالغة يف غسلهما ،برشط عدم الزيادة ىلع ثالث مرات؛ للنيه
عن ذلك.

املصادر واملراجع:

املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مراعة املفاتيح رشح
فتح ذي اجلالل
مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن ممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -هُ .
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت
ّ
َ
لوغ َ
عرفة .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،نرش :مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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ڑ ڑ
رسول اہللﷺ اؤب ڑ
ثیک ئترنھ رپ ئتنھ کر جحےک لن تشتفےل گناؤر اشی رپ
ی
آثﷺ کا ساماں ھی لدا ےہوا یھا۔
ر

َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حج ىلع
َرحل واكنت زاملته

 .580احلديث:

**

َّ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -
ْ
َ ُ
ْ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ح َّج ىلع َرحل واكنت َزا ِملتَه.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
ُّ
انليب -عليه الصالة والسالم -ىلع ظهر ابلعْي
حج
من غْي ممل وهو اليشء اذلي يوضع ىلع ابلعْي ،ولم
يكن هل ٌ
بعْي آخر حيمل عليه طعامه ومتاعه ،بل
َُ
جيعل ُه معه ىلع هذا ابلعْي،مما يدل ىلع زهده وتقلله
ُّ
من ادلنيا -عليه السالم ،-واحلديث ال يَ ُدل ىلع
حتريم ركوب ادلواب املرحية والفاخرة يف احلج ،وإن
ُّ ُ
اكن اتلقلل من الرفاهية واتلنعم يف احلج هو األفضل
ً
اقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

**

 .580جدبث:

ڑ
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رمقوعا رؤاب ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ اؤب ڑ
ث یک ئترنھ
ے
ی
ڑ ج
آث ﷺ کا ساماں ھی لدا ےہوا یھا۔
رپ ئتنھ کر ح ےک لن تشتف ےل گناؤر اشی رپ ر

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ڑ
بنی ﷺ ی اؤب ڑ
ث یک ئ رتنھ رپ تعی کحاؤے ےک جح کتا۔ کحاؤے ےس رماد ؤہ ےس
ث پ رکھی جائ ہ۔ خ روں کہ آث ﷺ ےک ئاس کوئ اؤر اؤب ڑ
ڑ
ث یہی
ے
ے
ہ خو اؤب ر
ر
ر
ک
آث ﷺ خش
آث ﷺ اب رنی خوراک اؤر ساماں ؤعیہ ر ھن ،اس لن ر
یھا ،خش رپ ر
ڑ
آث ﷺ کا ی عمل ئداث
اؤب ث رپ سوار یےھ ،اشی رپ ا بن سایھ ساماں رکھ لتا یھا۔ ر
ہ۔ ی جدب ث
آث ےک رہےد اؤر دبتاؤی سار ؤ ساماں ی توخہی ترو دالل ث کر ئا ے
خود ر
اسئاث رپ دالل ث یہی کرئ کہدؤراں جح آرادمدہ اؤر عدمہ سوارتوں رپ سوار ےہوئاخرام
ت
رج دؤراں جح رسول اہلل ﷺ یک ب ریؤی می کم ےس کم آساتسوں اؤر عمیوں
ے
ہ ،ا گ ر
ق
ہ۔
کو اجتتار کرئا ہےی ا ضل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُّ
ُ َُ ٌََ
ْ
يشء يُ َ
ٌ
وض ُع عليه5.
مجل ليس عليه
• َرحل  :ما يُوضع ىلع ابلعْي للركوب ،واملقصود هنا
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
• َزا ِملتَه َّ :
الطعام واملتاع6.
الزا ِملة ابلعْي اذلي حي َمل عليه

فوائد احلديث:
 .1تَ َو ُ
ِّ
انليب -عليه الصالة والسالم -وتقلله من ادلنيا وزهده فيها7.
اض ُع
 .2هدي انليب -عليه الصالة والسالم -يف أداء العبادات ،ومن ذلك احلج8.
َ َ ُ ُّ ُ
الركوب يف احلج9.
 .3جواز

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة ،بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز
إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430ه.
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رب
ش
ڑ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال رسول اہللﷺیائک خص کوصفےک یجےھ ا کتےل یمار رپ ھن ہےویدبکھا،
ڑ
يصِل خلف الصف وحده ،فأمره أن يعيد الصالة
آثﷺیاےس یمار لوئای کا خکمدئا
تو ر

 .581احلديث:

**

ْ
عن وابِ َصة بن َمعبَد اجلُهِّن -ريض اهلل عنه -أن
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى َر ُجال يصيل
ْ
وح َدهَ ،
خلف َّ
فأم َره أن يُ ِعيد الصالة.
الصف
**

املعىن اإلمجايل:

أوهلا ،وهذا رصيح؛ بأن صالة املنفرد خلف الصف
ُ
ال تصح؛ ألنه أمر باإلاعدة وال يُأمر باإلاعدة ىلع أمر
مندوب إيله ،وما ورد يف حديث أيب بكرة -ريض اهلل

عنه -من أنه ركع دون الصف ثم دخل يف الصف فال
ينايف ما هنا ألنه لم يصل منفردا؛ ألنه أدرك الركوع

مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكونه أدى تكبْية
اإلحرام وجزء من الركوع منفردا ال يعِّن أنه صىل

منفردا ،خبالف من صىل ركعة ،فأكرث فهذا اذلي
يتحقق فيه االنفراد وسواء اكن َّ
الصف مكتمال أو
ُ
غْي مكتمل ،وعليه فمن َ
وجد يف الصف فرجة يمكنه
ادلخول فيها ،فال حيل هل أن يقف وحده خلف
ُ
َّ
الصف ،فإن فعل لم تصح صالته ،وإن لم جيد فرجة
يف َّ
الصف ،وقف خلف الصف وحده وال يرتك

اجلماعة.

ش
ؤاتضہ بن معتد رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی ائک خص کو
رب
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی اےس
صف ےک یجےھ ا کتےل یمار رپ ھن ےہوی دبکھا ،تو ر
ڑ
ڑ
یمار لوئای کا خکم دئا تعنی دؤئارہ یمار رپ ھن کا خکم دئا۔

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن
بعد أن انرصف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من
ّ
صالته نظر ،فإذا برجل يصيل خلف الصف وحده،
فأمره أن يعيد الصالة اليت صالها خلف ال َّصف من

 .581جدبث:

**

اجمایل معنی:

ڑ
ص
سل
آث ی دبکھا کہ ائک آدمی
بنی یل اہلل علتہ ؤ م یمار ادا کری ےک ت عد خب ئلن تو ر
رب
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی اےس اس یمار کو
صف ےک یجےھ ا کتےل یمار رپھ راہ ے
ہ تو ر
رب
ڑ ی ڑ
خےس اس ی صف ےک یجےھ ا کتےل می رپھی ھی لوئای کا خکم دئا ،اؤر ی اس ئاث رپ
رب
ضخن
آث صیل
ؤاضح دلتل ے
ہ کہ صف ےک یجےھ ا کتےل یک یمار ح یہی ےہوئ ،اس لن کہ ر
دہای کا خکم دئا اؤر ے
اہلل علتہ ؤ سلم ی ے
دہای کا خکم مسنخب خری رپ یہی دئا جا ئا،
ی
ہ کہ ایہوں ی صف می ہنخن
اؤر خو اتو بکرہ رضی اہلل عتہ یک جدب ث می بتاں ےہوا ے

ےس یہےل ہےی رکوع کر لتا اؤر یرھ صف می داجل ےہوی تو ی اس ئاث ےک متاق یہی
ڑ
ہ ،کیوں کہایہوں ی نہایماریہی رپ ھیئلکہایہوں ی بنیصیل
خویہاںبتاں ےہوراہ ے
اہلل علتہ ؤ سلم ےک سایھ رکوع کو ئرا لتا یھا ،رہےی ی ئاث کہ ایہوں ی ئکتی یجیمہ اؤر
رکوع کا کجرھ خضہ نہا ادا کتا تو اس کا ی مظلب یہی کہ ایہوں ی نہا یمار ادا یک ،اس
ش
ش
خص ےک پج الف خش ی ائک ئا اس ےس رائد رکعب نہا ادا یک ،تو اتسا خص نہا
م
اہصف کمل رہےی ےہو ئا ادھوری ،اؤر اس ئتتاد رپ
یمار ادا کری ؤاال فار ئرای گا۔ رج ے
ش
خو خص صف ےک برح می جگہ ئرای اؤر اس ےک لن اس می داجل ےہوئا ممک ےہو اس
رب
ڑ
رہ ،اؤر اگر اتسا کتا تو اس
ہ کہ صف ےک یجےھ ا کتےلکھا ے
ےک لن ی درسب یہی ے
ش
یک یمار درسب ی ہےو یگ اؤر اگر صف ےک برح می جگہ ی ئرای تو اتسا خص صف ےک
ڑ
رب
ڑ
رہ اؤر جماعب ی رجھورے۔
یجےھ ا کتےلکھا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي.
ْ
اتلخريج :وابِ َصة بن َمعبَد اجلُهِّن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

فوائد احلديث:

الصف ،سواء اكن َّ
المنفرد خلف َّ
 .1عدم صحة صالة ُ
الصف مكتمال أو غْي مكتمل.
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 .2أنه ال يُرشع أن َجيُر ً
أحدا من َّ
الصف يلدخل معه ،ولو اكن مرشواع َبل َّني هل ذلك عليه الصالة والسالم ،وأما حديث طلق بن يلع -ريض اهلل
عنه " :-أال دخلت معهم أو اجرترت رجال؟ " فقد ضعفه مجع من العلماء رمحهم اهلل.

 .3إشارة إىل احلكمة من إجياب صالة اجلماعة ،يه :أن انلاس يكونوا متصافني بعضهم إىل جنب بعض حىت يشعروا بالوحدة واأللفة.
المبادرة إىل إنكار ُ
ُ .4
المنكر وعدم ُّ
السكوت عليه ،والقاعدة عند الفقهاء " :ال جيوز تأخْي ابليان عن وقت احلاجة"

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي،
تأيلف :ممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغْيه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه مسند
اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن ممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغْيه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهمشاكة
املصابيح ،تأيلف :ممد بن عبد اهلل ،اتلْبيزي ،حتقيق  :ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م سبل السالم
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :ممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ
َ
ّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م ُ
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة.
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ڑ
ڑ
رسول اہللصیل اہلل علتہ ؤسلم گھورے رپ سوار ےہوی اؤراسےسگر رپے،اس
آث کادائاں یرہلو جرھل گتا
ےس ر

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ركب
ُّ
ُ
فرساُ ،
حش ِشقه األيمن
فُصع عنه فج ِ
ِ

 .582احلديث:

**

 .582جدبث:

ڑ
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم گھورے رپ سوار
ڑ
آث کا دائاں یرہلو جرھل گتا ،خش یک ؤج ےس
ےہوی اؤر اس ےس گر رپے ،اس ےس ر
ڑ ڑ
ی
ص
ہ
سل
آث
آث یل اہلل علتہ ؤ م ی ائک یمار ئتنھ کر رپھی ،تو ےم لوگوں ی ھی ؤہ یمار ر
ر
ڑ
ر
ب
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم
آث یمار ےس قا رع ےہوی تو ر
ےک یجےھ ئتنھ کر رپھی ،یرھ خب ر

عن أنس بن مالك أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُّ
ُ
فرصع عنه ُ
فج ِحش ِشقه األيمن،
وسلم -ركب فرساِ ،
َّ
فصىل صالة من الصلوات وهو قاعد ،فصلينا وراءه
قعودا ،فلما انرصف قال :إنما ُجعل اإلمام يلُ َّ
ؤتم به،
ِ

فإذا صىل قائما ،فصلوا قياما ،فإذا ركع ،فاركعوا وإذا

رفع ،فارفعوا ،وإذا قال :سمع اهلل ملن محده ،فقولوا:

ربنا ولك احلمد ،وإذا صىل قائما ،فصلوا قياما ،وإذا
صىل جالسا ،فصلوا جلوسا أمجعون.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ہ ئاکہ اس یک ب ریؤی یک جای ،خب ؤہ
ی فمائا’’ :امام اشی لن مفر کتا جا ئا ے
ڑ
ی
ھے ےہو کر یمار ڑپےھ تو یم یھی ک ڑ
ک ڑ
ھے ےہو کر یمار رپھو ،خب ؤہ رکوع کر ے تو یم ھی
ر
ڑ
ڑ
ش
ی
رکو ع کرؤ ،خب ؤہ رس ایھای تو یم ھی رس ایھاؤ ،اؤر خب ؤہ ’’ مع اہلل لمن جدمہ‘‘
ھے ےہو کر یمار ڑپےھ تو یم یھی ک ڑ
کےہ تو یم ’’ربتا ؤلک الجدم‘‘ کہو ،اؤر خب امام ک ڑ
ھے
ر
ڑ
ی ڑ ڑ
ڑ
ڑ
ےہو کر یمار رپھو اؤر خب ئتنھ کر یمار رپےھ تو یم سب ھی ئتنھ کر رپھو۔‘‘

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

سل گ ڑ
ص
آث ےک
آث اس ےس گر گن اؤر ر
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -راكبا فرسا فسقط بنی یل اہلل علتہ ؤ م ھورے رپ سوار یےھ ،ر
ڑ
منه ،فاْندش جانبه األيمن ،فصىل بالصحابة صالة
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ضحای کو ائک یمار ئتنھ کر
دا ئی یرہلو می خراس آگنی ،تو ر
رب ڑ ڑ
من الصلوات وهو جالس ،فصلوا وراءه جلوسا ،فلما ڑ
ی
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ےک یجےھ ئتنھ کر رپھی۔ یرھ
رپھائ اؤر ایہوں ی ھی ؤہ یمار ر
انتهت الصالة أخْبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ح
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ایہی بت الئا کہ مفتدی ا بن امام یک
خب یمار م ےہوئ تو ر
أن املأموم يأتم بإمامه ويتابعه يف لك يشء فإذا كْب
ً اقتدا اؤر ب ریؤی ےہ خری می کرے گا ،خب امام ئکتی کےہ تو مفتدی ئکتی کےہ گا ،خب
يكْب وإن ركع يركع وإن سجد يسجد وإن صىل قائما
ً
ً
ً امام رکوع کرے تو مفتدی رکوع کرے ،خب ؤہ شحدہ کرے تو ؤہ شحدہ کرے ،اگر ؤہ
صىل مثله قائما وإن صىل جالسا صىل مثله جالسا،
ڑ
ھے ےہو کر یمار ڑپھتا ہ تو ؤہ یھی اشی یک رطج ک ڑ
ک ڑ
ھے ےہو کر یمار رپےھ گا ،اؤر اگر ؤہ
ے
ر
إذا دخل الصالة وهو جالس ،واكن إماما راتبا ،كما
ئت کڑ
ڑ
ڑ
ڑ
ی
ئ
ش
ھ
ہ تو ؤہ ی ا ی یک رطج نھ ر یمار رپےھ گا خب ؤہ (مفتدی) یمار
حدث للصحابة -رضوان اهلل عليهم -مع انليب  -تنھ کر یمار رپھتا ے
ڑ
ً
مس
ی
صىل اهلل عليه وسلم -يوما حني رصع عن دابته ےک لن آی اؤر ؤاہں ےک امام کو ئ تنھا ےہوا ئرای اؤر ؤہ تفل امام ےہو (تو ؤہ ھی
ً
ڑ
ع
ڑ
وتأثر شقه األيمن فصىل قاعدا وصىل الصحابة خلفه اشی یک رطج ئتنھ کر یمار رپےھ) ،جتسا کہضحای رصواں اہلل لنہم کا ؤاق عہ بنی صیل اہلل علتہ
ً
ڑ
ئ
سل
قعودا.
آث گھورے رپ سوار ےہوی ؤق ث گر گن اؤر
ؤ م ےک سایھ اس دں رتش آئا خب ر
ڑ
ڑ
ی
آث ی ئتنھ کر یمار رپھی اؤر
آث ےک دا ئی یرہلو می خراس آگنی ھی ،اس بتا رپ ر
ر
ربج ئتن ڑ ک ی ھڑ
ھی
آث ےک ی ےھ ھ ر مار رپ ی۔
ضحای ی ی ر
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
َ
• يلؤت َّم به  :أيِ :يلُقتَدى به يف الصالة ،ويتابع.
• ُرصع  :سقط.
• ُج ِحش  :اْندش.

فوائد احلديث:

َّ
مرمة ،وإذا وقعت ً
أن مسابقة اإلمام َّ
عمدا بطلت صالته.
.1
َّ
 .2أن اتلخلف عنه كمسابقته ،ال جتوز.
َّ
َّ
 .3أن املرشوع يف حق اإلمام واملنفرد هو قول" :سمع اهلل ملن محده" عند الرفع من الركوع ،وأن ذلك ال يرشع يف حق املأموم.
َّ
 .4يستفاد من احلديث أن حالة املأموم تنقسم إىل أربع حاالت:إحداها :أن يسبقه ،فهذا مرم مع العمد ،ومبطل للصالة ىلع القول الراجح ،فإن
َّ
فإن الصالة لم تنعقد.اثلانية :أن يوافق املأموم يف أقواهل وتنقالته ،فهذا مكروه ،وبعضهم َّ
حرمه ،وال يبطل الصالة
اكن السبق يف تكبْية اإلحرام،
َّ
َّ
إال يف تكبْية اإلحرام ،فإن الصالة لم تنعقد معه.اثلاثلة :أن يتخلف عنه ،واتلخلف اكلسبق يف أحاكمه.الرابعة :أن يتابعه يف أقواهل وأفعاهل ،وهذا
ِّ
هو املرشوع اذلي يدل عليه احلديث ،املرتب فعل املاموم بعد اإلمام بـ"الفاء" املفيدة للرتتيب واتلعقيب.
َّ
 .5أن املرشوع يف لك من اإلمام واملأموم واملنفرد بعد الرفع من الركوع -قول "ربنا ولك احلمد  ...إلخ"؛ فـ"سمع اهلل ملن محده" هو اذلكر املناسب
من اإلمام ،وأما "ربنا ولك احلمد" فيه مناسبة من اللك.
َّ
َّ
َّ
ً
ً
قاعدا لعذر ،فإن من تمام االقتداء واملتابعة أن يصيل املأمومون قعودا ،ولو من دون عذر.
 .6أن اإلمام الراتب إذا صىل
 .7مجلة (سمع اهلل ملن محده) ملها عند رفع رأسه من الركوع ،وأما َّ
(ربنا ولك احلمد) فمحلها بعد االعتدال من الركوع.

َّ
أن تكبْية املأموم تأِت بعد تكبْية اإلمام بال ختلف؛ سواء يف تكبْية اإلحرام ،أو يف تكبْيات االنتقال ،فإن وافقه يف اتلكبْي ،فإن َّ
كْب
.8
ً
ُ
اإلمام واملأمومون معا ،فيف تكبْية اإلحرام ،ال تنعقد صالة املأموم ،ويف سائر اتلكبْيات يكره ذلك.
َُْ
َّ
َّ
ُ
َّ
اإلمام؛ يلوتم به" أداة حرص ،تشمل
 .9يقاس ما لم يذكر من أعمال الصالة ىلع ما ذكر منها هنا ،فيستحب املتابعة واالقتداء؛ فإن قوهل" :إنما جعل ِ
مجيع أعمال الصالة.
ً
ٌ
 .10قال شيخ اإلسالم :مسابقة اإلمام عمدا حرام باتفاق األئمة ،فال جيوز ألحد أن يركع قبل إمامه ،وال يرفع قبله ،وال يسجد قبله ،وقد
َّ
استفاضت األحاديث عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك؛ ألن املؤتم تابع إلمامه ،فال يتقدم ىلع متبوعه ،ويف بطالن صالته قوالن معروفان
للعلماء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد
اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بْيوت –
بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صام يوم

رسول اہللﷺیتوم عاسوراء کارؤرہرکھا۔

َعشوراء

 .583احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی توم عاسوراء کا
ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ی
رؤرہ رکھا اؤر (دؤرسؤں کو ھی) اس دں رؤرہ ر کھن کا خکم دئا۔

عن ابن عباس ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -صام يوم اعشوراء وأمر بصيامه.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اتفق العلماء ىلع أن صوم يوم اعشوراء سنة وليس

بواجب ،واختلفوا يف حكمه يف أول اإلسالم حني

رشع صومه قبل صوم رمضان ،هل اكن صيامه
ً
واجبا أم ال؟ ،فعىل تقدير صحة قول من يرى أنه اكن
ً
واجبا ،فقد نسخ وجوبه باألحاديث الصحيحة ،منها:
ً
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن قريشا اكنت تصوم
يوم اعشوراء يف اجلاهلية ،ثم أمر رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -بصيامه حىت فرض رمضان ،وقال رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من شاء فليصمه ومن

شاء أفطر" .رواه ابلخاري ( 24/3رقم ،)1893ومسلم

( 792/2رقم.)1125

 .583جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ ئاہےم
ہ ،ؤاخب یہی ے
ہ کہ عاسوراء کا رؤرہ ستب ے
علماء کا اس ئاث رپ اتفاق ے
ابتدای اس الم می خب رمضاں ےس یہےل اس دں کا رؤرہ مشؤع ےہوا تو اس ےک
خ
ہ کہ آئا ؤہ ؤاخب یھا ئا یہی؟ اگر
کم ےک سلسےل می اں ےک مائی اخت الف ئرائا جا ئا ے
ی
ی
ہ کہ ی ؤاخب یھا تویرھ ھی
اس گرؤہ یک رای کو درسب ماں ھی لتا جای خن کا کہتا ے
ضخ
کاہ۔ ایہی اجادب ث می ےس ائک
نح اجادب ث یک ؤج ےس اس کا ؤخوث متسوج ےہوخ ر ے
ہ خش می ؤہ فمائ ہ ےی کہ ’’
اُم المومتی عاتش رضی اہلل عہا ےس رمؤی جدب ث ے
آثﷺ
فتشدؤرجاہےلیبمیعاسوراءےک دں کارؤرہرکھاکری یےھ۔ ت عداراں ر
ی اس دں رؤرہ ر کھن کا خکم دئا ئاؤقتتکہ کہ رمضاں ےک رؤرے فض ےہو گن‘‘۔
اہ رؤرہ ی
ہ ؤہ اس دں رؤرہ ر کےھ اؤر خو رج ے
آث ﷺ ی فمائا کہ خو رجا ے
اس رپ ر
ض
ض
م
ر کےھ۔ ( خنح یحاری  24/3جدب ث یمی ،1893 :خنح سلم  792/2جدب ث
م
یمی)1125 :۔ دبکھن  :رسج سلم ( ،)4/8فح الفدپ ()246/4۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اعشوراء  :هو ايلوم العارش من شهر املحرم.

فوائد احلديث:

َّ ٌ
 .1استحباب صوم يوم اعشوراء ،وأنه ُسنة.
 .2يسن أن يصوم ً
يوما قبله معه ،وأن يكرث من صيام شهر اهلل املحرم.

املصادر واملراجع:

1-تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-2 .رياض الصاحلني

من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام
ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه-4 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل ممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد
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عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-6 .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار
املعرفة-بْيوت-7 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ش
رسول اہللﷺیفمائا :خب یم ا تےس خص کودبکھو خو مسحد می خرئد
عایل یمہاری یحارث می تفعیدے ،اؤرخبا تےس
ؤفؤخب کرراہ ےہو توکہو :اہلل ت ی
ش
خص کو دبکھو خومسحد می گمسدہ خری (کا اعالں کری ےہوی اُےس) ئالسکر ئا ےہو تو
ڑ
کہو :اہللیمہاریخرییمہیی لوئای۔

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال :إذا
رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد ،فقولوا :ال
أربح اهلل جتارتك ،وإذا رأيتم من ينشد فيه
ضالة ،فقولوا :ال رد اهلل عليك

 .584احلديث:

**

خرصث ات ے
وہپہ  -رضی اہلل عتہ  -کہن ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا’’:خب یم
شخ
بک م م
عایل یمہاری یحارث
ا تےس ص کو د ھو خو سحد ی خرئد ؤفؤخب کرراہ ےہو تو کہو :اہلل ت ی
ش
ب
می تفع ی دے ،اؤر خب ا تےس خص کو د کھو خو مسحد می گمسدہ خری (کا اع الں کری
ڑ
ےہوی اُےس) ئ الس کر ئا ےہو تو کہو  :اہلل یمہاری خرییمہی ی لوئای‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن رسول اهلل -صىل
َْ
ْ ُ
اهلل عليه وسلم -قال :إذا َرأيتُم َمن يَ ِبيع أو يَبتَاع يف
َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
ارتك ،وإذا رأيتم َم ْن
املسجد ،فقولوا :ال أربح اَلل ِجت
َّ
ْ ُ
َ َّ
يَنش ُد فيه َضالة ،فقولوا :ال َرد اهلل عليك.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا رأيتم من
يبيع أو يبتاع) أي :يشرتي (يف املسجد) :وحذف
املفعول يدل ىلع العموم ،فيشمل لك ما يباع ويشرتى.

فمن اكنت هذه حاهل فقد أرشد -عليه الصالة

والسالم -أن يزجر ويقال للك منهما -ابلائع
واملشرتي -باللسان جهرا (ال أربح اهلل جتارتك):
داعء عليه ،أي :ال جعل اهلل جتارتك ذات ربح ونفع،
وفيه إيماء وإشارة إىل قوهل -تعاىل{ :-فما رحبت

جتارتهم} [ابلقرة ،]16 :ولو قال هلما معا :ال أربح اهلل
جتارتكما جاز؛ حلصول املقصود .وتعليل هذا الزجر

لكون املسجد سوق اآلخرة فمن عكس وجعله سوقا
لدلنيا َ
فح ِّري بأنه يدىع عليه باخلرسان واحلرمان؛
معاقبة هل بنقيض قصده ،وترهيبا وتنفْيا من مثل

فعله ،فيكره ذلك باملسجد تزنيها.

 .584جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ئ
رسولاہلل ﷺی فمائا ’’ :ادارابم من تیعاؤئتتاع‘‘(خبیمدبکھوکسی لیدبن
ل
کری ؤاےل) تعنی خرئد ؤفؤخب کری ؤاےل کو ’’ق ا مسحد‘‘ (مسحد می)۔ یہاں
ہ خش می ےہ قسم یک خرئد
مفعول کو عموم رپ دالل ث کری ےک لن جدف کتا گتا ے

ک
آث ﷺ ی اس کو
ؤفؤخب سامل ے
ہ۔اگر سی کو اس جال ث می ئرائا جای تو ر
ڑداب ڑ
ث ئ رالی یک رطف اس رطج ر ےہمائ فمائ کہ اں می ےس ےہ ائک (ئا تع
ؤمسیی) کو ع البتہ طور رپ رئاں ےس ی کہا جای (ال ار یح اہلل یحار ئک) ئاکہ ی ئددعا
عایل بیی یحارث کو قائدہ متد اؤر تفع آؤر ی
ےہوجای۔ خش کا مظلب ے
ہ کہ اہلل ت ی
ہ {قما ریخب یحاریہم}
عایل ےک اس فماں یک رطف اسارہ ے
کرے۔ اس می اہلل ت ی
[الیفہ’’ ]16 :کہ اں یک یحارث ی ایہی کوئ قائدہ یہی دئا۔‘‘ اگراں دؤتوں کو
ڑ
ڑ
اکھا کہہ دئا جای کہ اہلل یمہاری یحارث می پک ث ی داےل تو مفصود جاصل ےہو جای
ہ اؤر خش ی اس
ہ کہ مسحد آخرث کا ئارار ے
گا۔ اس رخر ؤ تو بح یک ئتتادی ؤج ی ے

ےک پعکش کام کتا گوئاکہ اس ی اس کو دبتا کا ئارار بتا دئا اس لن ؤہ اس ئاث کا
مسن
ہ کہ اُس ےک لن خسارے اؤر مجؤمی یک ئددعا یک جای ئاکہ ی مسحد کا
خق ے
ڑ
پعکش (ج الف معتاد) است عمال کری ؤاےل ےک لن رسا اؤر دراؤے کا ساماں بن
ی
جای ،بی دؤرسؤں کو اس کام ےس متیف ھی کتا جا سےک ،ئابن ےہمہ ؤہ مسحد ےک تفدس
کا ختال کری ےہوی اتسا کری (مسحد می خرئد ؤفؤخب) کو ئات رستد کری لےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-

184

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يبتاع  :يشرتي.
• جتارتك  :اتلجارة بالكرس مصدر ،سيم به حرفة ابليع والرشاء.

• ال أربح اهلل جتارتك  :داعء أال جيعلها اهلل -تعاىل -نافعة ناجحة.

فوائد احلديث:
 .1ذكر أهل العلم أنه ال ينبيغ ملن هل حرفة أن جيلس يف املسجد ويمارس حرفته.
َّ
َّ
ً
 .2ظاهر احلديث أنه جيب ىلع من سمع من يبيع ،أو يشرتي يف املسجد ،أن يقول هل جهرا :ال أربح اهلل جتارتك؛ فإن املساجد لم تنب للبيع
والرشاء.

 .3حتريم ابليع والرشاء واإلعالن عن ابلضائع يف املسجد أو القاعة املخصصة للصالة إذا اكنت تابعة للمسجد.

 .4املساجد إنما بنيت لطاعة اهلل وعبادته ،فيجب أن حتفظ من جتارة ادلنيا.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بْيوت .سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم
اتلمييم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراِّن ،دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،إرشاف :زهْي الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بْيوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه،
األوىل 1427ه2006 ،م .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.

الرقم املوحد)10891( :
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ڑ
تف
آث
آثکا ل یمار رپ ھن کا ارادہ ہےو ئا تو ر
رسول اہللﷺ خبسف رپ جایاؤر ر
ﷺ سواریکارج قتےلیکرطف کرےک ئکتی کہن اؤر یماررسؤع کرد بن (ت عد
ی
اہ سواری کا رج کدرھ ھی ےہو ئا۔
می) رج ے

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة,
َّ
فكرب ،ثم صىل حيث اكن وجهه ِراكبه

 .585احلديث:

**

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل
ْ
َ
َ
عليه وسلم -اكن إذا سافر فأراد أن ي َت َط َّوع استقبَل
َّ
َ ُ
َّ
بنَاقَته القبْلَةَّ ,
فكْب ،ثم صىل حيث اكن وج َهه ِراكبُه.
ِ ِ ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سافر وأراد أن

يصيل نافلة استقبل ال ِقبلة بناقته عند تكبْية
ِّ
َ
األحرام ،ثم يُصيل حيث اكنت ِجهة َسف ِره.

**

 .585جدبث:

آث کا
اتش رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ خب سف رپ جای اؤر ر
ڑ
تف
آث ﷺ سواریکا ُرج قتےل یکرطف کرےک ئکتی کہن
لیمار رپ ھنکاارادہ ےہو ئاتو ر
ی
اہ سواری کا ُرج کدرھ ھی ےہو ئا۔
اؤر یمار رسؤع کر د بن (ت عد می) رج ے

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنی کریم ﷺ خب جال ث سف می تفیل یمار ادا کرئا رجا ہن تو ئکتی یجیمہ ےک ؤق ث
ی
اب رنی سواریکا متہقتلہ یکرطف کر لتن یرھاسےک ت عداس کا ُرجخش رطف ھی ےہوجا ئا
ڑ
آث ﷺ اب رنی یمار رپ ھن ر ہن۔
ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يتطوع  :يصيل نافلة.

فوائد احلديث:

ُ
الراحلة يف َّ
ً
انلافلة ىلع َّ
جواز صالة َّ
قصْيا ،ولو بال ُعذر.
السفر ،ولو
.1
ْ
ْ
َ
َّ
 .2استحباب استقبال ال ِقبلة عند افتتاح الصالة ىلع الراحلة ،ثم ال بأس أن يصيل إىل جهة سْيه.
َ
َّ
ُ ِّ
ُ ِّ
َ َ
صيل ىلع َّ
راحلته لم تصح صالته.
 .3أن الم
اجلهة اليت اجتهت به ِ
اجلهة اليت ت َوجهت به ِ
الر ِ
راحلته فلو صىل إىل غْي ِ
احلة يصيل إىل ِ
ُ
َّ
ً
َّ
َّ
 .4التسهيل واتلخفيف يف انلوافل ترغيبا يف اإلكثار منها.
َ َ
 .5أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -حجة؛ ألن ً
أنسا -ريض اهلل عنه -ذك َره لالستدالل به.
َ ِّ
َ
 .6أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خمصص لدليلل القويل ،وهو قوهل -تعاىل( :-ومن حيث خرجت ف َول وجهك شطر املسجد احلَرام) [ ابلقرة
]149 :
ُ ِّ
ًّ
َّ
 .7عدم جواز صالة الفريضة ىلع الراحلة ،بل الواجب عليه أن يصليها مستقرا يف األرض إال لعذر رشيع كمرض أو مطر أو خوف عدو.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مشاكة املصابيح،
تأيلف :ممد بن عبد اهلل ،اتلْبيزي ،حتقيق :ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
َ
ّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة.

الرقم املوحد)10644( :
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رسول اہللﷺ خب ئکتییجیمہ کہن تو ا بندؤتوںاہیھوں کو کاتوںےکپاپ
ڑ
ی
آثﷺ خبرکوع کری تو اُسؤقث ھیدؤتوںاہیھوں کو
ئک ایھای اؤر ر
ڑ
آثﷺ ابرتارسمتارکرکوعےس
کاتوںےکپاپ ئک ایھای اؤرخب ر
ڑ
ش ل
آث اتسا ہےی کری(تعنیاہیھوں کو
ایھای تو کہن « َمع اہلل م َن جَدمہ»اؤر یرھ ر
ڑ
کاتوں ئک ایھای۔)

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا

كرب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه ،وإذا ركع
رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه

 .586احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ خب ئکتی یجیمہ
مالک بن خوپث رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ی
آث ﷺ خب رکوع
کہن تو ا بن دؤتوں اہ ھوں کو کاتوںےک پاپ ئک ایھای اؤر ر
ڑ
ی
ی
آث
کری تو اُس ؤق ث ھی دؤتوں اہ ھوں کو کاتوں ےک پاپ ئک ایھای اؤر خب ر
ڑ
ش
ل
آث
ﷺ ابرتا رسمتارک رکوع ےس ایھای تو کہنَ «:مع اہلل م َن جَدمہ» اؤر یرھ ر
ڑ
اتسا ہےی کری (تعنی اہیھوں کو کاتوں ئک ایھای۔)

عن مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه« -أن رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ك َّْب رفع يديه
َ
َُُ
حىت ُ َ
حيا ِذ َي بهما أذنيْه ،وإذا ركع رفع يَديه حىت
ُ
َُُ
حيَا ِذ َي بهما أذنيْه ،وإذا رفع رأسه من الركوع» فقال:
َ َ
َ
محده» فعل ِمثل ذلك.
«سمع اهلل لِمن ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب مالك بن احل ُ َو ْي ِرث -ريض اهلل عنه -أن انليب -
َ
صىل اهلل عليه وسلم" :-اكن إذا ك َّْب رفع يَديه حىت
َ
ُ
َُُ
حيَا ِذ َي بهما أذنيْه" يعِّن :إذا ك َّْب تكبْية اإلحرام رفع
ُُ
ُ
ُ
يَ َديه حىت حيَا ِذ َي بهما أذنيه ،ويف رواية" :حىت حيَا ِذ َي
ُ
ُ
َُُ
األذنَ :
أاع ِيلها .ويف حديث
بهما فروع أذنيه" .وفروع
ابن عمر -ريض اهلل عنه" :-اكن يرفع يَديه حىت
ً ْ َ
ْ َ
ُ
ومساويا ملنكبَيه.
حياذي بهما منكبيه" أي مقابل
ُ
فهذه ثالث روايات :األوىل :يرفع يديه حىت حياذي
ُ
َُُ
بهما أذنيه .اثلانية :يرفع يديه حىت حياذي بهما
ُ
ُ
َُُ
فروع أذنيه .اثلاثلة  :يرفع يديه حىت حياذي بهما
ْ َ
منكبَيه .فهو خمْي بني ذلك أو يرفع يديه َحذو
ُ
ْ َ
ُ
َُُ
منكبيه حبيث حتاذي أطراف أصابِعه فروع أذنيْ ِه أي
ْ َ
َُُ
َُُ
َ ْ
أىلع أذنيْ ِه وإبهاماه شح َم َيت أذنيْ ِه وراحتاه منكبيه.
وقوهل" :إذا َك َّْب رفع يَديه" أي :يرفع يَديه مع َّ
اتلكبْي،
ُ
ِّ
يكْب" أي بعده،
ويف رواية عند مسلم" :يرفع يَديه ثم
َ
ويف أخرى " :ك َّْب ثم رفع يَديه " فهذه ثالث صور لرفع

ايلدين عند تكبْية األحرام .فعىل هذا :تكون هذه
ُّ
السنة قد َ
وردت ىلع وجوه متنوعة ،فيعمل ِبميعها

اتبااع ُّ
للسنة يف لك ما َورد عنه -صىل اهلل عليه

 .586جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مالک بن خوپث رضی اہلل عتہ بتاں ک
ررہ ہ ےی کہ ’’بنی ﷺ خب ئکتی کہنتو ا بن
ے
ڑ
دؤتوں اہیھوں کو ایھای یہاں ئک کہ ایہی ا بن دؤتوں کاتوں ےک پاپ کر لتن‘‘۔
ڑ
ت
آث ﷺ خب ئکتی یجیمہ کہن تو ا بن دؤتوں اہیھوں کو ایھای یہاں ئک کہ
عنی ر
ہ کہ ’’یہاں ئک کہ
آث ےک کاتوں ےک پاپ آ جای۔ائک اؤر رؤاب ث می ے
ؤہ ر

آث ﷺ ایہی ا بن کاتوں یک فؤع (لَو ْ) ئک ےل آی‘‘۔ کاں یک فؤع ےس
ر
ہ کہ
ہ۔ابن عرم رضی اہلل عہما ےس رمؤی جدب ث می ے
رماد اس کا ئاالئ خضہ ے
ڑ
آث ﷺ ا بن دؤتوں اہیھوں کو ایھای یہاں ئک کہ ایہی ا بن کتدھوں ےک
’’ ر
ت
سا من ےل آی‘‘۔ عنی کتدھوں ےک ئالمفائل اؤر اں ےک پاپ کر لتن۔ ی ئی
ڑ
آث ﷺ ا بن اہیھوں کو ایھا کر ا بن کاتوں ےک پاپ ئک
رؤائاث ہ ےی۔ اؤل :ر
ڑ
آث ﷺ ا بن اہیھوں کو ایھا کر ا بن کاتوں ےک ئاالئ خےص
ےل جای۔دؤم :ر
ڑ
آث ﷺ ا بن اہیھوں کو ایھا کر ا بن کتدھوں ےک
ےک پاپ ےل آی۔ سوم :ر
اہ کر
ہ کہ ؤہ اں ئتیوں می ےس جتےس رج ے
پاپ ےل آی۔خرتایحرہ یماری کو اجتتار ے
ڑ
ےل۔ ئا یرھ ؤہ ا بن اہیھوں کو ایھا کر ا بن کتدھوں ےک پاپ ےل آی ئابن طور کہ
اؤپی خےص ےک پاپ آ جا ئی ،اس
اس یک ایگلیوں یک کتارے اس ےک کاتوں ےک ر
ڑ
ےک دؤتوں ابگو یےھ کاتوں ےک لو ےک پاپ اؤر اس یک ےہھتلتاں کتدھوں ےک سا من
ت ئ
آث ﷺ ا بن اہیھوں کو
ےہو جا ئی۔ "ادا کَ َی ر قع ئَدی"۔ عنی کتی کہن ےک سایھ ہےی ر
ڑ
ڑ
مس
آث ﷺ یہےل اہیھ ایھای
ایھای۔ لم رستف یک ائک رؤاب ث می ے
ہ کہ ’’ ر
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َ
ُ
وسلم" .-وإذا ركع رفع يَديه حىت حيَا ِذ َي بهما
أُ ُذ َنيْه"يعِّن :إذا َرشع يف ُّ
الركوع رفع يَديه حىت
ُُ
ُ
حيَاذي بهما أذنيه ،وهذا هو املوضع اثلاِّن مما يُستحب

فيه رفع ايلَدين" .وإذا رفع رأسه من ُّ
الركوع" فقال:
َ َ
َ
محده" يعِّن :إذا َرشع يف َّ
الرفع من
"سمع اهلل لِمن ِ
ِّ
َ
َ
محده" وهذا اذلكر من
الركوع قال" :س ِمع اهلل ملن ِ
واجبات الصالة" .فعل ِمثل ذلك" أي :فعل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم -مثلما فعل عند َّاتلكبْي :رفع
َ
ُُ
يديه حىت َحاذى بهما أذنيه ،وهذا هو املوضع اثلالث

مما يُستحب فيه رفع ايلدين يف الصالة .فهذه ثالث
مواضع يستحب فيها رفع ايلدين يف الصالة ،والرابع

هو رفع ايلدين عند القيام من التشهد األول يف

الصالة اثلالثية أو الرباعية.

ڑ
ت
ہ کہ
اؤر یرھ ئکتی کہن‘‘۔ عنی اہیھ ایھای ےک ت عد ئکتی کہن۔ ائک اؤر رؤاب ث می ے
ڑ
آث ﷺ یہےل ئکتی کہن اؤر یرھ ا بن اہیھ ایھای‘‘۔ ئکتی یجیمہ ےک ؤق ث اہیھ
’’ ر
ڑ
ایھای یک ی ئی صور ئی ہ ےی۔اس بتا رپ معلوم ےہوا کہ ی ستب کنی ائدار ےس آئ ےہوئ
ع
آث ﷺ ےس ؤارد ستب یک ابتاع می اں یمام رطتقوں رپ مل
ے
ہ۔ خرتایحرہ یماری ر
ت
آث ﷺ خب رکوع می
کرے۔ "ؤادا رکَع ر قع ئَدی خنی یُحَاد َ
ی یہما ُادُبَتْہ"۔ عنی ر
ڑ
ہ خہاں
جای تو ا بن اہیھوں کو ایھا کر کاتوں ےک پاپ کر لتن۔ ی ؤہ دؤرسا مفام ے
ش
م
ہ۔ "ؤادا ر قع راسہ من ال ُرکوع" قفالَ " :مع اہلل لم َن
ر قع التدبن کرئا سنخب ے
ڑ
ش
جَدمہ"۔ تعنی خب رکوع ےس ا یھن تو فمای ’’ مع اہلل لمن جدمہ‘‘۔ ی دکر یمار ےک
ت
ؤاختاث می ےس ے ق ع مت
آث ﷺ ؤتسا ہےی کری جتسا
ہ۔ " ل ل دلک"۔ عنی ر
ڑ
آث ﷺ ئکتی یجیمہ ےک ؤق ث کری یےھ تعنی اہیھوں کو ایھا کر ایہی کاتوں ےک
ر
م
ہ خہاں یمار می ر قع التدبن کرئا سنخب
پاپ ےل آی۔ ی ؤہ ئتشا مفام ے
م
ہ۔ خ رویھا مفام
ہ۔یمار می ی کل ئی مفاماث ہ ےی خہاں ر قع التدبن کرئا سنخب ے
ے
ڑ
ہ۔
ئی ئا رجار رکعب ؤایل یمار می یرہیل تسہد ےس ا یھن رپ ر قع التدبن کرئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َ ُُ
ُ َ َ
ْ
َُ َ
َُ َ
و"حذو أذنيه" ،و"حاذوا باملنَا ِكب" أي :قابلوا بعضها ببعض.
كبيه"،
• حيا ِذي  :المحاذاة :المقابلة ،ومنهِ " :حذاء من ِ

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع مرشوعية تكبْية اإلحرام عند ادلخول يف الصالة.
ُ
ْ َ
َ
ُّ
 .2استحباب رفع ايلَدين حىت حتاذي ال ِمنكبني ،عند افتتاح الصالة بتكبْية اإلحرام ،وكذلك عند تكبْية الركوع ،وعند رفع رأسه من الركوع.
َّ
ُ
ْ َ
َ
كبْي.
 .3فيه إشعار بأن رفع ايلدين عند ادلخول يف الصالة مصاحب للت ِ
الرفع من ُّ
 .4فيه التَّسميع عند َّ
الركوع ،وهو من واجبات الصالة.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .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 .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ـهجمموع الفتاوى  ،تأيلف :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراِّن ،حتقيق :عبد الرمحن بن ممد بن قاسم ،انلارش:
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :ممد بن إسماعيل بن
صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن
البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه_  2006م.
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(تسا اؤقاثاتسا ےہو ئا کہ) قج ےہو جائ اؤر رسول اہللﷺ اب رنی نوتوںےک سایھ
ج
آثﷺعسلفمای اؤر
جماع کرییکؤجےس تنی ےہوی یےھ۔ یرھ ر
رؤرہر کھن۔

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
ٌُ
ُْ ُ ُ
يد ِركه الفجر وهو جن ٌب من أهله ،ثم يغتسل
ويصوم

 .587احلديث:

**

عن اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنهما« -أن رسول
ْ ُ ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُد ِركه الفجر وهو
ُجنٌ ٌ
ب من أهله ،ثم يغتسل ويصوم ».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ختْب اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنهما -أن انليب -

**

صىل اهلل عليه وسلم -اكن جيامع يف الليل ،وربما

أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل ،ويتم صومه وال
َ َ
لم ْر َوان بْ ِن
يقِض ،واكن إخبارهما بذلك جوابا
ْ َ
احلَك ِم حني بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك .وهذا
احلكم يف رمضان وغْيه.

 .587جدبث:

ہ کہ (تسا اؤقاث اتسا ےہو ئا کہ)
عاتسہاؤر ام سلمہ رضی اہلل عہما ےس رمقوعا رؤاب ث ے
ج
قج ےہو جائ اؤر رسول اہلل ﷺ اب رنی نوتوں ےک سایھ جماع کری یک ؤج ےس تنی
آث ﷺ عسل فمای اؤر رؤرہ ر کھن۔
ےہوی یےھ۔ یرھ ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش اؤر ام سلمہ رضی اہلل عہما بتاں کر رہےی ہ ےی کہ بنی ﷺ راث کو جماع فمای
ی
ج
آث ﷺ ا ھی ئک تنی ہےی ےہوی
اؤر تسا اؤقاث اتسا ےہو ئا کہ طلوع قج ہےو جائ اؤر ر
عس
آث ﷺ ابرتا رؤرہ ترورا کری اؤر اےس قضا
آث ﷺ ی ل ی کتا ےہو ئا۔ ر
اؤر ر
خ
یہی کری یےھ۔ عاتش اؤر ام سلمہرضی اہلل عہما ی ی ئاث رمؤاں بن کم کو اس
ی
ؤق ث بتائ ھی ،خب اےس اس مستےل ےک ئارے می تروجھن ےک لن اں ےک ئراس
ق
خ
ہ۔
یھنحا گتا یھا۔ ی کم رمضاں اؤر عی رمضاں ےہ سم ےک رؤرے کا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما جيوز للصائم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها -اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• اكن يُدركه الفجر  :يعِّن يطلع عليه الفجر ،وهو جنب من مجاع أهله.
• الفجر  :بياض الصبح.
• وهو ُجنٌ ٌ
ب  :أي :ذو جنابة ،واجلنابة :لك ما أوجب الغسل ِبماع أو إنزال بغْي مجاع.
• من أهله  :من مجاع أهله ،واملراد باألهل :الزوجات.
• ثم يغتسل  :يعمم املاء الطهور ىلع مجيع ابلدن.

• يصوم  :الصوم :هو اإلمساك عن املفطر ىلع وجه خمصوص.

فوائد احلديث:

 .1صحة صوم من أصبح ُجنُبًا ،من مجاع يف الليل.

 .2يقاس ىلع اجلماع االحتالم بطريق األوىل؛ ألن االحتالم بغْي اختياره.
َ َُّ
 .3اتلرصيح بأن اجلنابة من مجاع األهل رفعت شك حصول االحتالم؛ ِتلزنه األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم عن تالعب الشيطان اذلي هو
سبب االحتالم.
ً
ٌ
 .4فيه ديلل ىلع جواز تأخْي الغسل إىل بعد طلوع الفجر ،ويقاس ىلع ذلك احلائض وانلفساء إذا انقطع دمها يلال ثم طلع الفجر قبل اغتساهلا
َّ
صح صومها.
 .5عدم وجوب املبادرة باالغتسال من اجلنابة.
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 .6فيه جواز اجلماع يف يلاِل رمضان ،ولو اكن قبيل طلوع الفجر.

 .7فضل نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإحسانهن إىل األمة ،فقد نقلن عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من العلم اليشء الكثْي انلافع ،ال
سيما األحاكم الرشعية املزنيلة اليت ال يطلع عليها غْيهن ،فريض اهلل عنهن وأرضاهن.
َ ْ َ َ ْ َْ َ
 .8الرجوع يف العلم إىل من هو أقرب إحاطة به فإن إخبارهما بذلك (اعئشة وأم سلمة -ريض اهلل عنها ) -اكن جوابا لمروان ب ِن احلك ِم حني
بعث إيلهما؛ ليسأهلما عن ذلك.
 .9جواز اتلرصيح بما يستحيا منه للمصلحة.
 .10فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.
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ُ َ ي
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصِل
َُ ََ
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهلل -

ڑ
بنیﷺ اُماہم نبرنب نبرسول اہللﷺ(اب رنی تواشی) کو ایھای
ڑ
رہ یےھ۔
ےہوی یمار رپھ ے

صىل اهلل عليه وسلم-

 .588احلديث:

**

ََ ََ َ
األنْ َ
ار ِّي -ريض اهلل عنه -قال« :أن
ص
عن أيب قتادة
ِ
ُ َ ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل وهو
َُ ََ
امة بنت زينب بنت رسول اهلل -صىل اهلل
حامل أم
َ ْ
عليه وسلم .»-وأليب العاص بن الربيع بن عبد شمس

ہ کہ بنی ﷺ اُماہم نب رنب نب
اتو قتادہ اتضاری رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
لس
ئ
رسول (ﷺ) اؤر اتوالعاض بن رنع بن عتدا مش یک تنی اُماہم کو ایھای ےہوی
یمار ڑپھ رہ یےھ ،خب آث ﷺ شحدہ کری تو اں کو ا ئار د بن اؤر خب ک ڑ
ھے
ے
ر
ر
ڑ
ےہوی تو ایھا لتن۔

-ريض اهلل عنه« :-فإذا سجد وضعها ،وإذا قام محلها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيمل بنت ابنته

 .588جدبث:

**

ويه أمامة بنت زينب وهو يف الصالة ،حيث جيعلها

ىلع اعتقه إذا قام ،فإذا ركع أو سجد وضعها يف األرض
ً
ً
مبة وحنانا.

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
بنی ﷺ اب رنی تواشی اماہم نب رنب نب رسول اہلل ﷺ کو یمار رپ ھن یک جال ث
ڑ
می کتدےھ پ ایڑھای ر کھن ،خب ک ڑ
ھے ےہوی تو اں کو ا بن کتدےھ رپ ایھا لتن،
ر

اؤر خب رکوع ئا شحدہ کری تو ایہی مخیب اؤر ربتار ےس رمی رپ ا ئار د بن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
ُ
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ِّ
• يصيل  :صالة الظهر أو العرص ويف رواية ملسلم يؤم انلاس.
• سجد  :نزل إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• وضعها  :أي وضع أمامة ىلع األرض.

• إذا قام  :من السجود إىل الركعة اتلايلة.

فوائد احلديث:
 .1جواز مثل هذه احلركة -وهو محل الصيب ووضعه -يف صالة الفريضة وانلافلة ،من اإلمام واملأموم واملنفرد ولو بال رضورة إيلها.
 .2جواز مالمسة ومحل من تظن جناسته ،تغليبا لألصل-وهو الطهارة -ىلع غلبة الظن .وهو -هنا -جناسة ثياب األطفال وأبدانهم.
 .3تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولطف خلقه ورمحته.
 .4يرس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها.
 .5جواز إدخال األطفال يف املساجد برشط أال يغلب ىلع الظن إزاعجهم للمصلني.
 .6أن احلراكت اليت للحاجة ال تبطل الصالة برشط أال ختل بهيئة الصالة حبيث يظن من يراه أنه ال يصيل.
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املصادر واملراجع:

تيسْي العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة
مكتبة الصحابة االمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل  .1426صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل ممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغْية
اجلعيف ابلخاري ،حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص  -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق
 -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .تأسيس األحاكم -أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3226( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن خيرج
رسول اہللصیل اہلل علتہؤسلم (مد بنےس) شجہےکرا سنےس ی کلن اؤر معس
من طريق الشجرة ،ويدخل من طريق املعرس،
ےکرا سنےسداجل ہےوی یےھ۔ خب مکہ میداجل ےہوی تو ئتتہ علتاےس
وإذا دخل مكة ،دخل من اثلنية العليا ،وخيرج
داجل ےہوی اؤر ئتتہ سف ییلےس ئ ے
اہی کلن یےھ۔
من اثلنية السفىل

 .589احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما" -أَ َّن ُ
رسول
َّ
َّ
َ َ َ ُ ُ ْ َ
يق
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن خيرج ِمن ط ِر ِ
ْ
َ َ َ َ َّ َ
َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
يق ال ُم َع َّرسَ ،و ِإذا دخل َمكة
الشجر ِة ،ويدخل ِمن ط ِر ِ
َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُّ ْ َ
السفىل".
دخل ِمن اثلنِي ِة العليا ،وخيرج ِمن اثلنِي ِة

ض
عایل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ
خرصث عتداہلل بن عرم ر ی اہلل ت ی
ؤسلم (مد بن ےس) شجہ ےک را سن ےس ی کلن اؤر معس ےک را سن ےس داجل ےہو
ی یےھ۔ اؤر خب مےک می داجل ےہو ی ،تو ئتتہ علتا ےس داجل ےہو ی اؤر ئتتہ سف ییل
ےس ئ ے
اہ ی کلن یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -يف

موضوع استحباب خمالفة الطريق يف العيد واجلمعة
وغْيها من العبادات .ومعىن خمالفة الطريق :أن

يذهب املسلم إىل العبادة من طريق ويرجع من
ً
الطريق اآلخر؛ فمثال يذهب من اجلانب األيمن
ويرجع من اجلانب األيرس ،وهذا ثابت عن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يف العيدين ،كما رواه جابر -

ريض اهلل -عنه اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا
اكن يوم عيد خالف الطريق؛ يعِّن خرج من طريق

ورجع من طريق آخر ،وكذلك يف احلديث اذلي معنا.
وتنوعت أقوال العلماء يف احلكمة يف املخالفة يف

الطريق ىلع أقوال أشهرها .1 :ليشهد هل الطريقان يوم
القيامة؛ ألن األرض يوم القيامة تشهد ىلع ما عمل
فيها من خْي ورش ،فإذا ذهب من طريق ورجع من

آخر؛ شهد هل الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صالة

العيد .2 .من أجل إظهار الشعْية ،شعْية العيد؛ حىت
تكتظ األسواق هنا وهناك ،فإذا انترش يف طرق
املدينة صار يف هذا إظهار هلذه الشعْية؛ ألن صالة

العيد من شعائر ادلين ،وادليلل ىلع ذلك أن انلاس
ً
ً
إظهارا ذللك ،وإعالنا
يؤمرون باخلروج إىل الصحراء؛
ذللك .3 .إنما خالف الطريق من أجل املساكني اذلين
يكونون يف األسواق ،قد يكون يف هذا الطريق ما

 .589جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عتداہلل بن عرم رضی اہلل عہما یک جدب ث عتد ،جمعہ اؤر دبگر عتاداث می راستہ ئدل کر
ہ کہ
ہ۔ راستہ ئد لن کا مظلب ی ے
آی جای ےک اشختاث ےک موصوع رپ ے

مسلماں ائک را سن ےس عتادث ےک لن جای اؤر دؤرسے را سن ےس ؤاترش
آی۔ متال ےک طور رپ ؤہ دا ئی جاب ث ےس جای اؤر ئا ئی جاب ث ےس ؤاترش

ہ۔ جتسا کہ جاپ رضی اہلل عتہ
آی۔ ی رسول اہلل ﷺ ےس عتدبن می ئاب ث ے
بتاں کری ہ ےی کہ بنی کریمﷺ عتد ےک دں راستہ بتدئل کری یےھ۔ تعنی ائک
ی
را سن ےس جای اؤر دؤرسے ےس ؤاترش آی۔ اس جدب ث می ھی یہی بتاں ےہوا
خ
ہ۔ علما ی راستہ بتدئل کری یک یہب ساری کمتی بتاں یک ہ ےی ،خن می خرتد
ے

ائک مسہور ی ہ ےی1 :۔ دؤتوں را سن قتامب ےک دں اس ےک لن گواہ بتی ےگ؛
کیوں کہ قتامب ےک دں رمی اتساں ےک ا جےھ پے اعمال یک گواہےی دے یگ۔ اس

لن خب ؤہ ائک را سن ےس جایگا اؤر دؤرسے ےس ؤاترش آ ی گا ،تودؤتوں
ی
را سن اس ئاث ےک گواہ بن جا ئی ےگ کہ اس ی یمارعتد ادا یک ھی۔ 2۔ عتد جتےس
اہےم پبن اس المی س عار ےک اظہار ےک لن۔ خب ےہ رطف ئارار یھجا ئی ےگ اؤر
ی
لوگ شرہ ےک راستوں می رھتل جا ئی ےگ ،تو اس اس المی س عار کا اظہار ےہوگا۔ عتد
ہ کہ اس ےک اظہار اؤر اع الں ےک لن لوگوں کو
ہ ،اس یک دلتل ی ے
اس المی س عار ے
ی
خ
ہ۔3۔ اس یکائکؤجمساکی ھیہ ےی،خوئارارؤںمی
ضجامی ی کلنکا کمدئاگتا ے
ک
ک
ھی اس را سن رپ ےہوی ہ ےی ،تو ھی اس را سن رپ۔ ا تےس راستہ ئدل لتا جای ،ئاکہ
ہ کہ اصل ؤج اس س عار کا اظہار
سب رپ صدقہ کتا جا سےک۔ لتک فب ث پ ئاث ی ے
ڑ
ہ؛ ئاکہ یمار عتد ےک لن ی کلن ےس شرہ یک یمام رسکوں ےس یمار عتد ےک س عار کا
ے
ج
ہ ،رسول اہلل
ہ ،تو جتساکہ اس جدب ث می مدکور ے
اظہار ےہو۔ خہاں ئک ح یک ئاث ے
193

ليس يف هذا الطريق ،فيتصدق ىلع هؤالء وهؤالء.
ولكن األقرب واهلل أعلم أنه :من أجل إظهار تلك

الشعْية ،حىت تظهر شعْية صالة العيد باخلروج إيلها

من مجيع سكك ابلدل .أما يف احلج كما جاء يف

احلديث اذلي معنا ،فإن الرسول -صىل اهلل عليه

وسلم -خالف الطريق يف دخوهل إىل مكة دخل من
أعالها ،وخرج من أسفلها ،وكذلك يف ذهابه إىل
عرفة ،ذهب من طريق ورجع من طريق آخر.

واختلف العلماء أيضا يف هذه املسألة ،هل اكن انليب
ُّ
اتلعبد؛
صىل اهلل عليه وسلم -فعل ذلك ىلع سبيلُّ
أو ألنه أسهل دلخوهل وخروجه؟ ألنه اكن األسهل
دلخوهل أن يدخل من األىلع وخلروجه أن خيرج من
األسفلَ .
فم ْن قال من العلماء قال باألول قال :إنه
سنة أن تدخل من أعالها :أي أىلع مكة وخترج من

أسفلها ،وسنة أن تأِت عرفة من طريق وترجع من
طريق آخر .ومنهم من قال :إن هذا حسب تيرس
الطريق ،فاسلك املتيرس سواء من األىلع أو من

اؤپی جاب ث ےس داجل
ﷺ ی مکہ می داجل ےہوی ؤق ث راستہبتدئل کتا؛ مکہ یک ر
یح
آث ائک را سن ےس
ےہوی اؤر ریل جاب ث ےس ی کےل۔ اشی رطج رعقہ جای ؤق ث ر
ی
ہ
گن اؤر دؤرسے را سن ےس ؤاترش ےہوی۔ علما کا اس مستےل می ھی اخت الف ے
کہ کتا رسول اہلل ﷺ ی ی تطور عتادث کتا یھا ئا ا بن داجل ےہوی اؤر ی کلن یک

اؤپی جاب ث ےس داجل ےہوئا آساں ےہو اؤر
شہول ث ےک مدترط؟ کیوں کہ ممک ے
ہ کہ ر
ی
ہ کہ مکہ یک
ہ کہ ی ستب ے
حریل جاب ث ےس ی کلتا۔ یہےل موقف ےک قا ئلی کا کہتا ے
ی
ی
اؤپی جاب ث ےس داجل ےہوا جای اؤر حریل جاب ث ےس ی ک ال جای اؤر ی ھی ستب
ر
ہ کہ رعقہ می ائک راستہ ےس آئا جای اؤر دؤرسے ےس ؤاترش جائا جای۔ خب
ے
ہ
ہ۔ خو راستہ
ہ کہ معاملہ را سن یک فا ے می اؤر آساں ےہوی کا ے
کہ کجرھ لوگوں کا کہتا ے
شہل لےگ ،اےس اجتتار کتا جای ،ئاالئ ؤاال ےہو ئا رپبن ؤاال۔ یرہجال اگر جاجی ئاالئ
ہ؛ کیوں
خےص ےس داجل ےہوی اؤر رپبن خےص ےس ی کلن کا ا ےہمام کر سےک ،تو ی یہی ے

ی
ہ تو کوئ تفضاں ھی یہی
ہ ،تو ادا ےہو گنی اؤر اگر عتادث یہی ے
کہ اگر ی عتادث ے
ےہوا۔ اؤر اگر اتسا ممک ی ےہو سکا ،تو اےس اس کا مکلف یہی کتا جای گا۔ جتسا کہ

ہ۔ آج را سن ئک رجی بتا دی گن ہ ےی اؤر اؤلتاء االمور یک
موخودہ صورث جال ے
ڑ
ی
ی
ہ۔
ہ۔ اؤر الجدم ہلل مستےل می پی گحاتش ھی ے
محالفب ھی ممک یہی ے

األسفل .وىلع لك حال إن تيرس للحاج واملعتمر أن

يدخل من أعالها وخيرج من أسفلها فهذا طيب؛ فإن
اكن ذلك عبادة فقد أدركه ،وإن لم يكن عبادة لم

يكن عليه رضر فيه ،وإن لم يتيرس فال يتلكف ذلك

كما هو الواقع يف وقتنا احلارض ،حيث إن الطرق قد
ً
ً
واحدا ،وال يمكن لإلنسان أن
توجيها
وجهت

خيالف ويل األمر واحلمد هلل األمر واسع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
الش َ
ج َر ِة  :موضع معروف ىلع طريق من أراد اذلهاب إىل مكة من املدينة ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيرج منه إىل ذي احلليفة،
• َط ِريق
وهو يبعد ستة أميال من املدينة.
ْ
• َط ِريق ال ُم َع َّرس  :ماكن معروف ىلع طريق مكة املكرمة عند ذي احلليفة.
َّ
اثلنية  :الطريق الضيِّقة بني اجلبلني.
•
َ َّ ُ ْ
َ
• اثلنِي ِة العليا  :اثلنية العليا يف مكة املكرمة يه املعىل ،مقْبة أهل مكة ،ويه اليت يقال هلا احلجون.
َ َّ ُّ ْ َ
السفىل  :يه ما احندر من املسجد احلرام ،ويه يف مكة املكرمة عند باب الشبيكة ،بقرب شعب الشاميني من ناحية قعيقعان ،عند
• اثلنِي ِة
املحلة املسماة (حارة ابلاب) ،وتسىم اثلنية اآلن (ريع الرسام).
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فوائد احلديث:
 .1استحباب خمالفة الطريق يف اذلهاب واإلياب يف احلج؛ تلكثْي طرق اخلْي.
 .2يرى بعض العلماء أن سْي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من هذه الطرق سببه أنها أيرس لطريقه ،وليست سنة مقصودة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالِل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا ميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثْي ،دمشق ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا ميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بْيوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .رشح رياض
الصاحلني ،ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص،
دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي
انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3040( :
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رسولﷺخب یماررسؤع کری تو ا بندؤتوںاہیھوں کو ا بن کتدھوںےک
ڑ
پاپ ئک ایھای اؤر خبرکوعےک لن ئکتی کہن اؤر خب رکوعےسرس
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع
ڑ
ڑ
ش
ی
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة
ایھایبث ھی اشیرطج ا بندؤتوںاہیھ ایھای اؤر" َمعَ اہلللمنجَدمَ ُہ َربَتَا
ؤلک الجدم" کہن ،ختکہ شحدؤں می اتسا یہی کری یےھ

 .590احلديث:

**

عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما بتاں کری ہ ےی کہ بنی ﷺ خب یمار رسؤع کری تو
ڑ
ا بن دؤتوں اہیھوں کو ا بن کتدھوں ےک پاپ ئک ایھای اؤر خب رکوع ےک لن
ڑ
ی
ئکتی کہن اؤر خب رکوع ےس ابرتا رس ایھایب ث ھی اشی رطج ا بن دؤتوں اہیھ
ڑ
ش
ل
آث ﷺ شحدؤں می اتسا
ایھای اؤر " َمعَ اہلل من جَدمَ ُہ َربَتَا ؤلک الجدم" کہن۔ اؤر ر
یہی کری یےھ۔

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل
َْ
َ
َ
َ
كبيه إذا
اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه حذو من ِ
َ
افتتح الصالة ،وإذا ك َّْب للركوع ،وإذا رفع رأسه من
َ
الركوع ،رف َعهما كذلك أيضا ،وقال :سمع اهلل ملن
َمح َدهَّ ،
ربنَا ولك احلَمد ،واكن ال يَفعل ذلك يف ُّ
السجود.
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا افتتح الصالة
َ
باتلكبْي يرفع يديه حىت تصْيا ُمقابل منكبيه،
َُ
ً
تماما .وكذلك اكن -صىل اهلل عليه
ما ِذيني هلما
وسلم -يرفع يديه عند الرشوع يف الركوع وعند
رشوعه يف الرفع منه .فهذه ثالثة مواضع يستحب
ْ َ
فيها رفع ايلدين َحذو ال ِمنكبني .واكن يقول عند
الرفع من الركوع :سمع اهلل ملن محده ،ربنا ولك

احلمد ،فيجمع بني التسميع واتلحميد ،وهذا خاص

باإلمام واملنفرد ،أما املأموم فيقول :ربنا ولك احلمد؛

مليجء السنة بذلك كما يف الصحيحني من حديث

أنس -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -أنه قال ( :وإذا قال :سمع اهلل ملن محده؛ فقولوا:
ربنا ولك احلمد) .واكن ال يرفع يديه عند اهلوي إىل
السجود وال يف َّ
الرفع منه ،ويؤيده رواية ابلخاري
األخرى( :وال يفعل ذلك حني يَسجد وال حني يرفع

 .590جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
ئ
اؤپ
بنی ﷺ خب کتی ےک سایھ یمار کا آعار فمای تو ا بن دؤتوں اہ ھوں کو ر
ڑ
ایھای یہاں ئک کہ ؤہ کتدھوں ےک ئالمفائل اں ےک ئالکل سا من آجای۔ اشی
ڑ
ی
رطج بنی ﷺ رکوع می جای ےہوی اؤر اس ےس ا یھن ےہوی ھی ر قع التدبن کتا
کری یےھ۔ ی ؤہ ئی مفاماث ہ ےی خہاں کتدھوں ےک پاپ ئک ر قع التدبن کرئا
ڑ
ش
م
ی
آث ﷺ کہن :مع اہلل لمن جدمہ ،ربتا ؤلک
سنخب ے
ہ۔ رکوع ےس ا ھن ےہوی ر
ی
ی
ش
آث ﷺ مع اہلل لمن جدمہ ھی کہن اؤر ربتا ؤ لک الجدم ھی۔ اتسا کرئا امام اؤر
الجدم۔ ر
ڑ
ہ۔ مفتدی ضف ربتا ؤ لک الجدم کےہ گا
ا کتےل یمار رپ ھن ؤاےل ےک سایھ جاض ے
ض
ض م
ہ جتسا کہ خنح یحاری اؤر خنح سلم می اتش رضی اہلل عتہ ےس
کیو ئکہ ستب یہی ے
ش
ہ کہ بنی ﷺ ی فمائا’’ :خب امام مع اہلل لمن جدمہ کےہ تو
رمؤی جدب ث می آئا ے
ڑ
ی
ی
آث
م کہو :ربتا ؤ لک الجدم۔‘‘ شحدے می جای ےہوی اؤر اس ےس ا ھن ےہوی ر
ﷺ ر قع التدبن یہی کری یےھ۔ اس یک ئابتد یحاری رستف یک ائک اؤر رؤاب ث

آث ﷺ خب شحدہ فمای ئا
ہ خش می اس ئاث کا بتاں ے
ےس ےہوئ ے
ہ کہ ’’ :ر
ڑ
خب شحدے ےس رس متارک ایھایب ث ر قع التدبن یہی کری یےھ۔‘‘

رأسه من السجود).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

• َحذو  :إزاء ُ
ومقابل.
َ
ُ
َْ
ْ
َ
كب :جمتمع رأس العضد والكتف.
• منكبيه  :المن ِ

فوائد احلديث:

ُ
ْ َ
 .1استحباب رفع ايلدين حىت حتاذي املنكبني ،عند افتتاح الصالة بتكبْية اإلحرام ،وكذلك عند تكبْية الركوع ،وعند رفع رأسه من الركوع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه .سبل السالم ،ممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .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،
ممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منار القاري رشح خمترص
صحيح ابلخاري ،محزة ممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشْي ممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق،
مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)10907( :
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ڑ
ڑ
ڑ
ت
ف
ئ
ی
ن
رسول اہللآ اب رنی اؤ ئت ییک ترنھ رپ ل یماررسےکاسارؤںےس رپ ھن ےھ،
ی
ی
اہ اسکارج خش جابث ھی ےہو ئا۔ عتد اہلل بنعرمرضی اہللع ہما ھی اشی
رج ے

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يسبح
ىلع ظهر راحلته ،حيث اكن وجهه ،يومئ برأسه،

رطج کتا کری یےھ۔

واكن ابن عمر يفعله.

 .591احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« -أن رسول
َ
ُ َ ِّ ُ
هر
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يسبح ىلع ظ ِ
َ
َ َ َ ُ
ُُ ُ ُ
واكن ُ
ابن ُع َ
مر
أس ِه،
ر ِ
احل ِته حيث اكن َوجهه ،يو ِمئ ِب َر ِ
ُ
ُ
َ َ
َ
ُ
ُ
ْيه» .وملسلم:
يفعله» .ويف رواية« :اكن يوتِر ىلع ب ِع ِ
ْي أنَّه ال يُ َص ِّيل َع َ
ليها َ
المكتُ َ
« َغ َ
وبة» .وللبخاري« :إال
َ
الف َرائِض».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل انلافلة فقط ىلع
ظهر راحلته حيث َّ
توجهت به ،ولو لم تكن جتاه
القبلة ،ويومئ برأسه إشارة إىل الركوع والسجود ،وال
يتلكف الزنول إىل األرض؛ لْيكع ويسجد ويستقبل

القبلة ،وال فرق بني أن تكون نفال مطلقا ،أو من

الرواتب أو من الصلوات ذوات األسباب ،ولم يكن
يفعل ذلك يف صلوات الفريضة ،وكذلك اكن يوتر ىلع

بعْيه.

**

 .591جدبث:

عتد اہلل بن ع ڑرم رضی اہلل عہما رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی" :رسول اہلل
ڑ
ڑ
ئ
اہ اس کا
ﷺ اب رنی اؤ تنی یک ئ رتنھ رپ تفل یمار رس ےک اسارؤں ےس رپ ھن یےھ ،رج ے
ی
ی
رج خش جاب ث ھی ےہو ئا۔ عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ھی اشی رطج کتا کری
ڑ
یےھ"۔ ائک اؤر رؤاب ث می ہ کہ :آث ﷺ ا بن اؤب ڑ
ث رپ ہےی ؤپ یمار رپھ لتا
ے
ر
ضخ مس
ہ
آث ﷺ فض یمار سواری رپ
کری یےھ۔ نح لم یک رؤاب ث می ے
ہ " :ئا ےم ر
ڑ
ضخ
ہ" :سواے فاتص ےک"۔
یہی رپھا کری یےھ"۔ نح یحاری یک رؤاب ث می ے

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
آث ﷺ
بنی ﷺ ضف تفل یمار اب رنی سواری رپ رپھا کری یےھ ،رج ے
اہ ؤہ ر
ی
ی
رج ؤہ قتلہ رج ی ھی ےہوئ۔ ا بن رس ےک
کوخش جاب ث ھی ےل جا رہےی ےہوئ اؤر اگ ر
اسارے ےس رکوع ؤ شحدہ کر لتن۔ رکوع ،شحدہ اؤر قتلہ رؤ ےہوی ےک لن اب رنی
اہ یمار مظلق تفل ےہوئ ،ستب
سواری ےس ب رج کا ی کلف یہی فمای یےھ۔ رج ے
ڑ
موکدہ ےہوئ ئا یرھ کسی ستب یک ؤج ےس رپھی جای ؤایل کوی یمار ےہوئ۔ التتہ فض
ی
آث ﷺ ؤپ ھی ا بن
آث ﷺ اتسا یہی کری یےھ۔ اشی رطج ر
یمارؤں می ر
اؤب ڑ
ث رپ ہےی ادا کر لتا کری یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
راوي احلديث :الروايات اثلالثة األوىل متفق عليها .الرواية الرابعة :رواها ابلخاري.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ي ُ َسبِّ ُح  :يصيل صالة انلافلة.
َْ ْ ُ ََ
وبة  :الصلوات اخلمس املفروضات.
• المكت
َ َ
احل ِت ِه  :انلاقة اليت تصلح ألن ترحل.
•ر ِ
َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ
• حيث اكن وجهه  :اجتاه سْيه.
ُ ُ ْ
ئ بِ َرأ ِس ِه  :يشْي به للركوع والسجود.
• يو ِم
ََ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ
• واكن ابن عمر يفعله  :يصيل انلافلة يف السفر وهو راكب ىلع ناقته حيث اكن وجهه.وهذه اجلملة من قول موىل ابن عمر :نافع؛ وغرضها بيان
استمرار احلكم بعد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانتفاء النسخ.
ُ ُ ََ َ
الوتر ىلع بعْيه.
ْي ِه  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ِ
• يوتِر ىلع ب ِع ِ
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فوائد احلديث:
 .1جواز صالة انلافلة يف السفر ىلع الراحلة ،وفعل ابن عمر -ريض اهلل عنهما -ذللك أقوى من جمرد الرواية.
 .2عدم جواز أداء الفريضة ،ويه الصلوات اخلمس ،ىلع الراحلة بال رضورة ،قال العلماء :ئلال يفوته االستقبال ،فإنه يفوته ذلك وهو راكب ،أما
عند الرضورة من خوف أو سيل؛ فيصح ،كما صحت به األحاديث.

 .3جهة الطريق يه ابلدل عن القبلة ،فال ينحرف عنها لغْي حاجة املسْي.
َّ
 .4أن اإليماء هنا ،يقوم مقام الركوع والسجود.

 .5الوتر ليس بواجب ،حيث صاله -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الراحلة.
 .6أنَّه لكما احت َ
يج إىل يشء دخله اتليسْي والتسهيل ،وهذا من بعض ألطاف اهلل -تعاىل -املتوايلة ىلع عباده.
ِ

 .7سماحة هذه الرشيعة ،وترغيب العباد يف االزدياد من الطااعت ،بتسهيل سبلها ،وهلل احلمد واملنة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه
األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1426ه .عمدة األحاكم
من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد
زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3128( :
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ڑ
رسول اہللﷺ عرصےکت عد (تفل) یمار رپھا کری یےھ اؤردؤرسؤںکو اس
ت
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصِل ےسم
ی
ی
ی
اؤر
ےھ
مای
ف
ع
یدر ر
آثﷺ ؤصال کتا کری یےھ ( عنی ر
ر
بعد العُص ،وينَه عنها ،ويواصل ،وينَه عن
رؤرےرکھا کری یےھ) ئاہےمدؤرسؤں کوؤصال کریےسمیعفمای یےھ
الوصال
۔

 .592احلديث:

**

 .592جدبث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ عرص ےک ت عد (تفل) یمار
عاتش  -رضی اہلل عہا -ےس رؤاب ث ے
ڑ
م
آث ﷺ ؤصال کتا
رپھا کری یےھ اؤردؤرسؤں کو اس ےس یع فمای یےھ اؤر ر

عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -اكن يصيل بعد العرص ،وينىه عنها،
وي َواصل ،وينىه عن َ
ُ
ال».
ِ
الوص ِ
ِ

کری یےھ (تعنی ری در ری رؤرے رکھا کری یےھ) ئاہےم دؤرسؤں کو ؤصال کری
ےس میع فمای یےھ۔

**

درجة احلديث :منكر

جدب ث کا درج :مُیْک َ ْر

املعىن اإلمجايل:

تبني نلا السيدة اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا

احلديث أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
ً
يصيل نفال بعد صالة العرص ،رغم نهيه عن الصالة
يف هذا الوقت ،وأحلقته -ريض اهلل عنها -بوصاهل يف

الصوم -عليه السالم -حيث أنه يواصل وينىه عن
الوصال أيضا .واحلديث منكر ،ويغِّن عنه أحاديث

أخرى ،أما انليه عن الوصال فعن أنس -ريض اهلل

عنه ،-عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال« :ال

تواصلوا» قالوا :إنك تواصل ،قال« :لست كأحد
منكم إِّن أطعم ،وأسىق ،أو إِّن أبيت أطعم وأسىق».

رواه ابلخاري (( )37 /3ح )1961ومسلم ()776 /2

(ح .)1104وأما انليه عن الصالة بعد العرص فحديث
أيب هريرة أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« -نىه
عن الصالة بعد العرص حىت تغرب الشمس ،وعن

الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس» رواه

ابلخاري (( )121 /1ح )588ومسلم ()566 /1

(ح ،)825وأما صالته -صىل اهلل عليه وسلم -بعد
العرص فخاص به ،فعن أيب سلمة ،أنه سأل اعئشة عن
السجدتني اللتني اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -يصليهما بعد العرص ،فقالت« :اكن يصليهما
قبل العرص ،ثم إنه شغل عنهما ،أو نسيهما فصالهما

**

اجمایل معنی:

ستدہ عاتش  -رضی اہلل عہا -جدب ث می بتاں کررہےی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ یمار عرص
ڑ
ڑ
تف
آث ﷺ ی اس ؤق ث می یمار رپ ھن
ےک ت عد ل یمار رپھا کری یےھ جاالں کہ ر
م
آث ﷺ ےک اس رطر عمل کو
ےس یع فما رکھا یھا۔ عاتش  -رضی اہلل عہا  -ی ر
مل
آث ﷺ خود تو ری در ری رؤرے
رؤرے می ؤصال کری ےک سایھ خق کتا ے
ہ کہ ر
مس
ی
رکھا کری یےھ لتک (دؤرسے لوگوں کو) لسل رؤرہ ر کھن ےس میع ھی کتا کری
ہ اؤر دؤرسی اجادب ث ےک ےہوی ےہوی اس یک ضؤرث
یےھ۔ ی جدب ث میکر ے
یہیر ےہنی۔ ریدر ریرؤرے ر کھن یک مماتعباتش-رضی اہللعتہ -ےسرمؤی جدب ث
مس
ہ کہ بنی ﷺ ی فمائا :لسل(ئ ال شجی ؤ اقظاری ) رؤرے ی رکھو۔
می ے

آث ﷺ ی فمائا :می
آث خود تو ؤصال کری ہ ےی۔ ر
ضحای کرام ی کہا کہ :ر
م
آث
یمہاری رطج یہی ےہوں۔ جےھ (اہلل یک رطف ےس) کھ الئا ئ رالئا جا ئا ے
ہ ،ئا یرھ ر
م
ﷺ ی فمائا کہ :می اس رطج راث گرار ئا ےہوں کہ جےھ(اہلل یک رطف ےس) کھ الئا
ہ (( )37 /3ج )1961اؤر
ہ۔ اےس امام یحاری ی رؤاب ث کتا ے
ئ رالئا جا ئا ے
م
ڑ
ی
امام سلم ی ھی (( )776 /2ج)1104۔ عرص ےک ت عد تفل یمار رپ ھن یک
مماتعب ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی عرص یک
وہپہ  -رضی اہلل عتہ -یک جدب ث می ے
ڑ
یمار ےک ت عد یمار رپ ھن ےس میع فمائا یہاں ئک کہ سورج رعؤث ےہو جای ،اشی رطج
ڑ
آث ﷺ ی صح ےہوی ےک ت عد تفل یمار رپ ھن ےس میع فمائا یہاں ئک کہ سورج
ر
ض
ض
م
طلوع ےہو جای۔ خنح یحاری( )121 /1( :ج)588۔ خنح سلم)566 /1( :
ڑ
ی
(ج)825۔ عرص ےک ت عد تفل یمار رپھتا بنی ﷺ یک خصوصیب ھی۔ اتو سلمہ -رضی

ہ کہ ایھوں ی عاتش  -رضی اہلل عتہ -ےس اں دؤ رکعیوں
اہلل عتہ -ےس رؤاب ث ے
200

بعد العرص ،ثم أثبتهما ،واكن إذا صىل صالة أثبتها»

قال حيىي بن أيوب :قال إسماعيل :تعِّن داوم عليها.

رواه مسلم (( )572 /1ح.)835

ڑ
آث ﷺ عرص ےک ت عد رپھا کری یےھ۔ ایھوں ی
ےک ئارے می تروجرھا خو ر
ڑ
آث ﷺ ایہی یمار عرص ےس یہےل رپھا کری یےھ۔ ت عد اراں کسی
خواث دئا کہ :ر
ڑ
ی
آث ﷺ ی ایہی عرص ےک ت عد رپھا اؤر یرھ
مرصؤقیب ئا ھول جای یک ؤج ےس ر
ڑ
ی
مع
ہ
۔آث ﷺ خب ھی کوئ یمار رپ ھن تو
آث ﷺ ی اےس ے متش کا مول بتا لتا ر
ر
ی
ت
ع
ہ
ے
ی
اس یک متشئرابتدی کتا کری ےھ۔ جی بناتوث کہنہ ےی کہاشما لی ؤصاخب
آث
کری ےہوی کہا کہ :عاتش  -رضی اہلل عہا -یک یہاں ابتاث ےس رماد ی ے
ہ کہ ر
ڑ
مس
ہ/ 1( :
ﷺ ےہمتش اس یمار کو رپھا کری یےھ۔ اےس امام لم ی رؤاب ث کتا ے
( )572ج)835۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبْي ،خمتتمة بالتسليم.
• الوصال  :الوصال يف الصوم :وهو أن ال يفطر يومني أو أياما.

فوائد احلديث:
 .1دل احلديث ىلع أن قضاء الرواتب بعد صالة العرص من خصائصه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فمهامه كثْية وكبْية ،واهلل -تعاىل -أعطاه ذلك؛
تلكميل ثوابه وأعماهل ،مالم يعط غْيه من نوافل العبادات ،ويه اكلوصال ،ووجوب صالة الليل ،مما هو مذكور يف كتب اخلصائص.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،إرشاف :زهْي الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بْيوت ،الطبعة :اثلانية  1405ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث
أبوداود ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بْيوت .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.

الرقم املوحد)10614( :
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رسولﷺرمضاںےکآخریعشے می اعی کاف کری یےھ ،یہاں ئک کہ
ی
آثےک نوتوںی ھی اعی کاف
آث کوؤقاثدی۔یرھ اسےک ت عد ر
اہللی ر

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
َْ ْ َْ
رش األ َواخ ِِر من رمضان ،حىت
يعتكف يف الع ِ
توفاه اهلل -عز وجل ،-ثم اعتكف أزواجه بعده

 .593احلديث:

کتا۔

**

ہ کہ ’’بنی ﷺ رمضاں ےک آخری عشے می
عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
آث یک
۔آثےک ت عد ر
آث کوؤقاثدی ر
اعی کافکری ی ڑےھ،یہاں ئک کہاہللی ر
ئ تن ی
آث ﷺ ےہ
ارؤاج اعی کاف ھنی ھی‘‘۔ دؤرسی رؤاب ث ےک الفاط ہ ےی کہ ’’ ر
ئ ڑ
ڑ
رمضاں می اعی کاف یتنھن یےھ ،خب قج یک یمار رپھای تو ا بن اعی کاف ےک
جُجے می آ جای‘‘۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها« :-أن رسول اهلل -صىل
َْ ْ َْ
اخ ِر من
رش األ َو ِ
اهلل عليه وسلم -اكن يعتكف يف الع ِ
رمضان ،حىت توفاه اهلل -عز وجل ،-ثم اعتكف
أزواجه بعده» .ويف لفظ «اكن رسول اهلل -صىل اهلل
ِّ
ُ
َ َ
َ
كف يف لك رمضان ،فإذا صىل الغ َداة
عليه وسلم -يعت ِ
ْ ََ
جاء ماكنه اذلي اع َتكف فيه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ختْب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن يعتكف يف العرش األواخر من
رمضان ،طلبًا لليلة القدر ،بعد أن َعلم أنها يف العرش
َ
الزم ذلك حىت توفاه اهلل -تعاىل.-
األواخر ،وأنه

وأشارت -ريض اهلل تعاىل عنها -إىل أن احلكم غْي
منسوخ ،وال خاص بانليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

فقد اعتكف أزواجه من بعده -ريض اهلل عنهن. -
ويف اللفظ اثلاِّن :تبني -ريض اهلل عنها -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا صىل صالة الفجر
دخل معتكفه؛ يلتفرغ لعبادة ربه ومناجاته،

ويكون حتقيق ذلك بقطع العالئق عن اخلالئق.

 .593جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہبنیﷺلتلہ الفدر یک ئ السمی رمضاں ےک
خرصث عاتش رضی اہلل عہافمائ ے
آث ﷺ کو اس ےک آخری
آخری عشے می اعی کاف کتا کری یےھ خب ےس ر

رہ۔عاتشرضی
عشہمی ےہویکابرتہجر الیھااؤرموث ئکاس یکئرابتدیفمای ے
خک م
آث
اہلل عہا ی اس رطف اسارہ فمائا کہ اعی کاف کا م تسوج یہی اؤر ی ہےی ی ر
آث یک ارؤاج رضی اہلل عہن
آث ےک ت عد ر
ﷺ ےک سایھ جاض یھا ،اس لن کہ ر
ی
ی( ھی) اعی کاف کتا۔ دؤرسی رؤاب ث ےک الفاط توں ہ ےی کہ عاتش رضی اہلل عہا
ڑ
آث ﷺ (رمضاں می) خب قج یک یمار رپھای تو ا بن اعی کاف
بتاں کرئ ے
ہ کہ ر
ےک جُجے می جےل جای ،ئاکہ ا بن رث یک عتادث اؤر اس ےک سایھ متاجاث
م
آث کو قارع کرلی اؤر ی (تفع) حلوق ےس ت علفاث حم کرےک ہےی
ےک لن ا بن ر
جاصل ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :الرواية األوىل متفق عليها .الرواية اثلانية رواها ابلخاري.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• يعتكف  :يقيم يف املسجد ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وتفراغ لطاعته.
• توفاه اهلل  :قبضه باملوت.
• ثم اعتكف أزواجه من بعده  :بعد موته.

• صىل الغداة  :أي :صىل صالة الغداة ،ويه :صالة الفجر.
َ
اء صغْي يُ ُ
َ
• ماكنه  :أي :ماكن اعتاكفه ،وهوِ :خبَ ٌ
رضب يف َرحبة املسجد.
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فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االعتاكف.
 .2يتأكد االعتاكف يف العرش األواخر من رمضان ملالزمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ُ
َّ
 .3أن االعتاكف ُسنة مستمرة لم تنسخ ،إذ اعتكف أزواجه -صىل اهلل عليه وسلم -بعده.
 .4مرشوعية اعتاكف النساء ،برشط أمن حصول الفتنة.
كف -ماكن اعتاكفه -يكون بعد صالة الصبح.
 .5أن وقت دخول املعت ِ
َ
 .6جواز رضب خ ِباء للمعتكف ،إذا لم يضيق ىلع املصلني.
 .7مرشوعية انفراد املعتكف إال ملصلحة.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4495( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن

ہ۔
رسول اہللﷺیی کاج س عارےس میعفمائا ے

الشغار

 .594احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« :-أن رسول
ِّ َ
ار».
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن الشغ ِ

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی ی کاج س عار
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ہ۔
ےس میع فمائا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

األصل يف عقد انلاكح أنه ال يتم إال بصداق للمرأة،
يقابل ما تبذهل من نفسها .وهلذا فإن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -نىه عن هذا انلاكح اجلاهيل ،اذلي يظلم
به األويلاء مويلاتهم ،إذ يزوجونهن بال صداق يعود
نفعه عليهن ،وإنما يبذلونهن بما يُريض رغباتهم
وشهواتهم ،فيقدمونهن إىل األزواج ،ىلع أن يزوجوهم
مويلاتهم بال صداق .فهذا ظلم وترصف يف فروجهن

بغْي ما أنزل اهلل ،وما اكن كذلك فهو مرم باطل.

 .594جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ ی عورث کو دی جای ؤاےل خق مرہ ےک سایھ
عفد ی کاج می اصل تو یہی ے
ہ۔ اشی لن بنی
ہ خو اس ےک تفش ےک عوض ےک طور رپ دئا جا ئا ے
ترورا ےہو ئا ے
ﷺ ی جاہےلیب ےک اس ی کاج ےس میع فمائا خش ےک در تےع اؤلتاء ا بن رپ
ڑ
رپؤرس اؤر رپ بگرائ موخود لرکیوں رپ طلم کتا کری یےھ ئابن طور کہ ؤہ تعی کسی ا تےس
مرہےک اںکای کاج کر د بن خشکاقائدہایہییرہنخرتا۔ؤہتواب رنیرعیباؤرخوا ےہش ےک

تفاض ےک مظاتق ایہی است عمال کری ےہوی اس رسط رپ ایہی اں ےک س ے
وہؤں
ڑ
ےک خواےل کر د بن کہ ؤہ اب رنی رپ رپؤرس موخود لرکیوں کا تعی مرہ ےک اں ےک سایھ
ط
ہ اؤر اہلل ےک ئارل کردہ خکم ےک پج الف اں یک
ی کاج کر دبن ےگ۔ ی لم ے
ی
ہ۔ اؤر اس رطج کا کوئ ھی معاملہ خرام اؤر ئاطل ےہوا کر ئا
رسمگا ےہوں می ترصف ے

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > األنكحة املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الشغار  :عن نكاح الشغار وتفسْيه أن يزوج الرجل ابنته؛ ىلع أن يزوجه اآلخر ابنته ،وليس بينهما صداق ،وأصل لكمة"الشغار"من شغر
اللكب إذا رفع رجله يلبول ،وكأن العاقد يقول :ال ترفع رجل ابنيت حىت أرفع رجل ابنتك  ،وقيل :هو من شغر ابلدل إذا خىل ُس ِّيم بذلك للشغور
عن الصداق.
• ابنته  :أو أخته.
• وليس بينهما صداق  :بل جيعل نكاح لك منهما صداق األخرى.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن نكاح الشغار ،وانليه يقتِض الفساد ،فهو غْي صحيح.
 .2أن العلة يف حتريمه وفساده ،هو خلوه من الصداق املسىم ،ومن صداق املثل ،وأشار إيله بقوهل[ :وليس بينهما صداق].
 .3وجوب انلصح للمويلة .فال جيوز تزوجيها بغْي كفء ،لغرض َ
الويل ومقصده.
 .4تفسْي الشغار صحيح موافق ملا ذكر أهل اللغة ،فإن اكن مرفواع فهو املقصود ،وإن اكن من قول الصحايب فمقبول أيضا ألنه أعلم باملقال وأفقه
باحلال.

 .5أمجع العلماء ىلع حتريم هذا انلاكح ،وهو باطل ولو مع صداق و اهلل أعلم.
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 .6قال انلووي :أمجعوا ىلع أن غْي ابلنات من األخوات وبنات األخ وغْيهن اكبلنات يف ذلك.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت - .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة
السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق ممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة-
الطبعة العارشة1426 -ه- .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية،
  1412ـه 1992 -م.

الرقم املوحد)5849( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن
ڑ
رسول اہللﷺیتصف الہارےکؤقث یمار رپ ھنےسمیعفمائا ،یہاں ئک
الصالة نصف انلهار حىت تزول الشمس إال يوم
ڑ
کہ سورجدھل جای سوای جم عہےکدںےک۔
اْلمعة

 .595احلديث:

**

َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :نىه رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة نِصف َّ
انلهار حىت
َ
تزول الشمس إال يوم اجلُمعة.

 .595جدبث:

ات ے
وہپہ رضی اہلل رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی ماسوا
ڑ
ہ۔
جمعہ ےک ئاق دتوں می تصف الہار ےک ؤق ث یمار رپ ھن ےس میع فمائا ے

**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

اتلنفل بالصالة قُبيل َّ
انليه عن َّ
معىن احلديث َّ
الزوال،

أي قبل أذان الظهر بدقائق يسْية ،واستثناء يوم
اجلُمعة من هذا َّ
انليه .واحلديث ضعيف ويغِّن عنه

فعل أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنهم
اكنوا يُ َصلُّون نصف َّ
انلهار يوم اجلُمعة من غْي
َّ
َ
كْي ،وألنه -صىل اهلل عليه وسلمَ -حث ىلع
ن ِ
َّ
َّ
اتلبكْي إىل اجلمعة ،ثم رغب يف الصالة إىل خروج
اإلمام ،والغالب أن اإلمام ال خيرج إال بعد َّ
الزوال،
وهذا يؤدي إىل أن ً
جزءا من الصالة سيكون يف وقت
انليه .ثم إن ضبط وقت الزوال يوم اجلُمعة فيه ُعرس

ومشقة خاصة يف األزمان السابقة قبل فشو

السااعت؛ ألن انلاس يكونون يف املساجد حتت
السقوف ،وال يشعرون بالزوال ،ومطابلة املصيل

باخلروج ،وختطي رقاب انلاس؛ للنظر يف زوال

**

اجمایل معنی:

ڑ
ڑ
ہ،
مفہوم جدب ث :جدب ث می سورج دھلن ےس یہےل تفل یمار رپ ھن یک مماتعب ے
مست
ڑ
ت
ہ۔
عنی ظرہ یک اداں ےس کجرھ میب یہےل۔ ئاہےم جمےع کا دں اس مماتعب ےس تنی ے
ہ اؤربنی ﷺ ےک ضحای ےک عمل ےک ےہوی ےہوی اس یک
ی جدب ث صعیف ے
ڑ
ی
ضؤرث ھی یہی ر ےہنی۔ ضحای کرام جمےع ےک دں تعی کسی رؤک توک ےک تصف
ڑ
الہار ےک ؤق ث یمار رپ ھن؛ کیوں کہ بنی ﷺ ی جمےع ےک لن جلدی آی یک
ڑ
ہ اؤرعموما
ہ اؤر خب ئک امام ی ی کےلب ث ئک یمار رپ ھن رپ ایھارا ے
پعیب دی ے
ڑ
ہ۔ اس یک ؤج ےس یمار کا ائک خضہ ممیوع ؤق ث
امام سورج دھلن ےک ت عد ہےی آ ئا ے

ہ کہ جمےع ےک دں رؤال ےک ؤق ث کا برتہ لگائا
ہ۔ دؤرسی ئاث ی ے
می آ جا ئا ے
م
ہ؛ کیوں کہ اس دں لوگ رجھیوں ےک ب رج مساجد می
ش کل اؤر م شفب کا ئاعب ے
ےہوی ہ ےی۔ ایھی رؤال ےک ؤق ث کا اخساس یہی ےہوئرا ئا۔ اتسی صورث می یماری
ڑ
ےس ی رجاہےتا کہ ؤہ لوگوں یک گرد ئی یرھ ال بگن ےہوی ئ ے
اہ ی کل کر سورج دھلن کو د یبکےھ،
ہ ،رستعب اس رطج ےک کاموں کا خکم یہی دبنی۔
م شفب کا ئاعب ے

الشمس فيه مشقة ال تأِت الرشيعة بمثله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه الشافيع.

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

معاين املفردات:

َ
حىت تزول َّ :
• َّ
حىت تميل عن وسط السماء حنو املغرب.

فوائد احلديث:
 .1جواز َّ
اتلنَفل بالصالة يوم اجلمعة قبل زوال الشمس.
 .2أن يوم اجلُمعة هل َم َّ
زية عن سائر األيام.
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املصادر واملراجع:

مسند اإلمام الشافيع ،أبو عبد اهلل ممد بن إدريس الشافيع ،رتبه :سنجر بن عبد اهلل اجلاويل ،أبو سعيد ،حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه:
ماهر ياسني فحل ،انلارش :رشكة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1425 ،ه 2004 ،م .مشاكة املصابيح ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،نرش:
املكتب اإلساليم ،بْيوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،ممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .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 ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .بلوغ املرام
من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10605( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن رسول اہللﷺیمتائدہیک نعےسمیعفمائا یھا۔ اسکارطتفہی یھا کہ ائک
ش
آدمی یبخنےک لن ابتا ک ڑ
یادؤرسے خصیکرطف(خو خرئدار ےہو ئا) یرھتیکتا اؤر
املنابذة -ويه طرح الرجل ثوبه باْليع إَل الرجل
ر ر
ڑ
ڑ
قبل أن يقلبه ،أو ينظر إيله ،-ونَه عن
اسےس یہےل کہؤہ اےس ا لن ئلن ئا اسیکرطفدبیکےھ اشیرطجبنی کریمﷺ
املالمسة -واملالمسة :ملس الرجل اثلوب وال ی نع مالمشےس یھی میعفمائا۔اسکایرطتفہ یھا کہ (خرئدیؤاال)ک ڑ
یے کو
ر
ينظر إيله
تعی د یبکےھضف اےس رجھو دبتا۔

 .596احلديث:

**

ً
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أن
ْ َ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ال ُمنابَذ ِة-
ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إىل الرجل قبل أن يقلبه،
ْ َ
أو ينظر إيله ،-ونىه عن ال ُمال َم َس ِة -واملالمسة :ملس
الرجل اثلوب وال ينظر إيله.»-
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع الغ َرر ،ملا

حيصل فيه من مرضة ألحد املتعاقدين ،بأن يغنب يف

بيعه أو رشائه .وذلك كأن يكون املبيع جمهوال
ً
للبائع ،أو للمشرتي ،أو هلما مجيعا .ومنه بيع املنابذة،
ً
حبيث يطرح ابلائع اثلوب -مثال -ىلع املشرتي
يعقدان ابليع قبل انلظر إيله أو تقليبه .و مثله بيع
املالمسة ،كأن جيعال العقد ىلع ملس اثلوب ،مثال،

قبل انلظر إيله أو تقليبه .وهذان العقدان يفضيان

إىل اجلهل والغرر يف املعقود عليه .فأحد العاقدين
ً
حتت اخلطر إما اغنما أو اغرما ،فيدخالن يف (باب
امليرس) املنيه عنه.

**

 .596جدبث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی متائدہ یک نع
اتو سعتد جدری رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ےس میع فمائا یھا۔ اس کا رطتفہ ی یھا کہ ائک آدمی یبخن ےک لن ابتا ک ڑ
یا دؤرسے
ر ر
ل ڑ ئل ڑ
ش
خص یک رطف (خو خرئدار ےہو ئا) یرھتیکتا اؤر اس ےس یہےل کہ ؤہ اےس ا ن ن ئا اس یک
ی
شمج
رطف د یبکےھ (ضف یرھتتک د بن یک ؤج ےس ؤہ نع الرم ھی جائ ھی) اشی رطج
ی
بنی کریم ﷺ ی نع م المش ےس ھی میع فمائا۔ اس کا ی رطتفہ یھا کہ (خرئدی ؤاال)
ی
ک ڑ
یے کو تعی د یبکےھ ضف اےس رجھو دبتا (اؤر اشی ےس نع الرم ےہو جائ ھی)۔
ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنی ﷺ ی نع رعر (دھوےک یک نع) ےس میع فمائا کیو ئکہ اس ےس دؤتوں فتفی
ہ ئابن طور کہ خرئد ؤ فؤخب میاےس دھوکا ےہو
عفد می ےس کسی ائک کو تفضاں ےہو ئا ے
ہ۔جتےس اگر ساماں یحارث فؤخب کتتدہ ئا خرئدار ئا دؤتوں ےک لن مخہول ےہو۔
جا ئا ے
اس یک ائک صورث نع متائدہ یھی ہ ئابن طور کہ فؤخب کتتدہ مت ال ک ڑ
یے کو خرئدار
ے
ر
ث ئرل ڑ
یک رطف یرھتتک دے تعنی اےس دبکھ ل تن ئا ال ڑ
ب کر جا یرح لتن ےس یہےل ہےی ؤہ
ی
ہ کہ
ہ خش یک صورث ی ے
اس یک نع ئریک کر لی۔اس یک ائک متال نع م المش ھی ے
ث ئرل ڑ
یے کو دبکھ لتن ئا ال ڑ
خرئدار ؤفؤخب کتتدہ ےک مائی ک ڑ
ب کر جا یرح لتن ےس
ر
م
یہےل خص اےس رجھو ل تن ےس عفد نع ےہو جای۔ ی دؤتوں عفد ،معقود علتہ ےک سلسےل

می خہال ث اؤر دھوکہ دہےی کا ستب ئتن ہ ےی۔ خرتایحرہ دؤتوں فتفی می ےس ائک
ڑ
ہاؤر ا بن
ہ ئا یرھ تفضاں ایھا ئا ے
ہ ،ئا تو ؤہ قائدے می رہےتا ے
خرطے می ےہو ئا ے
اس عمل یک ؤج ےس ئا تع اؤر مسیی خوے ئاری ےک جدؤد می داجل ہےوجای ہ ےی خو
م
ہ۔
کہ میوع ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• املنابذة  :انلبذ بمعىن :الطرح ،فيقول :أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا ،فسيختار ابلائع أدىن ثوب ،واملشرتي يكون مغبونا .أو يقول :انبذ
حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك  ،فعىل أي ثوب يقع فهو لك بكذا.إذا للمنابذة صورتان :األوىل :نبذ املبيع نفسه.اثلانية :أن ينبذ شيئا ىلع املبيع.
• املالمسة  :أن يلمس بيده وال ينرشه وال يقلبه ،وإذا مسه وجب ابليع.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بيع املالمسة واملنابذة.
ً
 .2ابليع الغائب يصح بيعه إذا اكن الوصف حييط به وإذا وصف وصفا تنتيف معه جهاتله.
ً
 .3أن هذين ابليعني غْي صحيحني ،ألن انليه يقتِض الفساد.
 .4استدل بذلك ىلع عدم صحة رشاء املجهول.
املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
ممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
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ہ۔درئاقث
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن رسول اہللﷺی یرھلوں کو”رہےو“ےس یہےل یبخنےس میعفمائا ے
ی
آثﷺ
بيع اثلمار حىت تزيه .قيل :وما تزيه؟ قال :حىت کتا گتا کہ ر ےہو کےس کہن ہ ےی؟فمائا :رھلوں کا (ئرک کر)رسج ےہوئا۔ یرھ ر
َتمر .قال :أرأيت إن منع اهلل اثلمرة ،بم يستحل یفمائا کہ یم بتاؤ کہ اگر اہلل(کسیؤجےس) یرھلی لگای تو یمہارے لن
أحدكم مال أخيه؟
ا بن یھائ کا مال کتےس ج الل ےہوجای گا؟

 .597احلديث:

**

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أن

ہ کہرسولاہلل ﷺ ییرھلوں کو ”ر ےہو“
اتشابنمالکرضی اہللعتہ ےسرؤاب ث ے
ہ۔ درئاق ث کتا گتا کہ ر ےہو کےس کہن ہ ےی؟ فمائا :یرھلوں
ےس یہےل یبخن ےس میع فمائا ے

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اثلمار
َ
ُ
ُ
حىت ت ْز ِيه .قيل :وما ت ْز ِيه؟ قال :حىت حت َم َّر .قال:
أحد ُ
اهلل اثلمرة ،ب َم يستح ُّل ُ
أرأيت إن َمنَ َع ُ
كم مال
ِ
ِ
أخيه؟».

آث ﷺ ی فمائا کہ یم بتاؤ اگر اہلل (کسی ؤج ےس)
کا (ئرک کر) رسج ےہوجائا۔ یرھ ر
یرھل ی لگای تو یمہارے لن ا بن یھائ کا مال (ئ ال عوض لتتا) کتےس ج الل ےہوجای
گا؟

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت اثلمار ُم َعرضة لكثْي من اآلفات قبل بُ ُدو

صالحها ،وليس يف بيعها مصلحة للمشرتي يف ذلك

الوقت .فنىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابلائع
واملشرتي عن بيعها حىت تزيه ،وذلك بُ ُدو الصالح،
اذلي ديلله يف تمر انلخل االمحرار أو االصفرار .ثم

علل الشارع املنع من تبايعها ،بأنه لو أتت عليها آفة،
أو ىلع بعضها ،فبماذا حيل لك -أيها ابلائع -مال

أخيك املشرتى ،كيف تأخذه بال عوض ينتفع به؟

 .597جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ب رکتا رسؤع ےہوی ےس یہےل یرھلوں رپ یہب شی بمارتوں ےک آی کا ائدتش ےہوا کر ئا
یھا اؤر اس ؤق ث اں ےک یبخن می خرئدار کا قائدہ یہی ےہو ئا یھا۔ خرتایحرہ بنی ﷺ ی
فؤخب کتتدہ اؤر خرئدار کو یرھلوں ےک 'ر ےہو' ےس یہےل اں یک نع ےس میع فمائا۔ اس
یر
ک
ہ کہ یرھلوں یک ختیگ ط ے
اہ ےہوجای۔ ھخور ےک معا مےل می اس یک تسائ
ےس رماد ی ے
ق
ہ۔ بنی ﷺ ی اس سم یک خرئد ؤ فؤخب یک مماتعب
اس کا رسج ئا ررد ےہوجائا ے

یک علب بتاں کری ےہوی فمائا کہ اگر اں یرھلوں رپ کوئ آق ث آ جای ئا اں کا کجرھ خضہ
بماری یک رد می آ جای تو یرھ یم تعنی فؤخب کتتدہ ےک لن ی کتےس رؤا ےہو گا کہ ؤہ
ا بن خرئدار یھائ کا مال ےل ےل؟۔ یم کسی ا تےس ئدل ےک تعی کتےس اس کا مال ےل

سکن ےہو خش ےس اس کو کوئ قائدہ ےہوا ہےی یہی؟۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• ُ
تزيه  :تزيه حتمر كما يف مَت احلديث.وقد أحال ىلع اللون؛ ألن اللون ديلل ىلع الصالح ،لو قلنا إن الزهو هو الطعم الحتاج اإلنسان أن يأكل
قبل أن يبيع يلنظر هل حصل فيها طعم أم ال؟ لكن اللون اكف.
• إن منع اهلل اثلمرة  :باتللف والزوال.
• بم يستحل أحدكم مال أخيه  :كيف يأكله بغْي عوض.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بيع اثلمار قبل بدو صالحها.
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 .2وضع اجلوائح يف اثلمر اذلي يشرتى بعد بدو صالحه ثم تصيبه جاِئة ،ومعىن وضع اجلوائح رد ابليع إذا نزلت مصيبة قدرية بالزرع أو الشجر
فأتلفته.
 .3فيه حتريم أكل أموال انلاس بغْي حق ،ولو بما فيه صورة رضا من الطرفني.

 .4تفسْي بدو الصالح املشرتط بليع اثلمار باإلزهاء.

 .5االكتفاء بمسىم اإلزهاء وابتدائه من غْي اشرتاط تكامله ألنه جعل مسىم اإلزهاء اغية للنيه وبأوهل حيصل املسىم.

 .6أن زهو بعض اثلمرة اكف يف جواز ابليع من حيث إنه ينطبق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول املعىن وهو األمن من العاهة اغبلا ،أما
ُْ
بعض انلخيل اذلي يبىق أخرض لكنه يت ِمر فهذا يكتىف فيه بطيب الطعم  ،وال حاجة إىل اللون.

 .7أنه إذا باعها قبل اإلزهاء فأصابتها اعهة فيه من مال ابلائع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسْي
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق ممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .خالصة الالكم
رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م -فتح ذي اجلالل
واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل -1427

الرقم املوحد)5851( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن

رسول اہللﷺی ریختہ ےہویےس یہےل یرھلوں کو یبخنےسمیع کتا ی
ھا۔آث
ر
ہ۔
ﷺی یبخن اؤر خرئدیؤاےلدؤتوں کو اتسا کریےسمیعفمائا ے

بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها ،نَه اْلائع و
املبتاع

 .598احلديث:

**

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :أن

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی یر ختہ ےہوی
عتداہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےسرؤاب ث ے
ب
ی
م
آث ﷺ ی یبخن اؤر خرئدی ؤاےل
ےس یہےل رھلوں کو ی خن ےس یع کتا یھا۔ ر
ہ۔
دؤتوں کو اتسا کری ےس میع فمائا ے

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اثلمرة
ُْ َ
المبتَاع».
حىت يبدو صالحها ،نىه ابلائع و
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع اثلمار حىت
يظهر نضجها ،ونىه عن ذلك ابلائع واملشرتى.

 .598جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

آث
بنی اکرم ﷺ ی یر ختہ ےہوی ےس یہےل یرھلوں کو یبخن ےس میع فمائا ے
ہ۔ ر
ہ۔
ﷺ ی یبخن اؤر خرئدی ؤاےل دؤتوں کو اتسا کری ےس میع کتا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ثمرا اكتلمر والعنب واتلني والرمان واخلوخ وغْيها مما يسىم ً
• اثلمرة  :جىن الشجر وثمر انلخل ،فلك ما يسىم ً
ثمارا.
• يبدو صالحها  :يبدو بمعىن :يظهر صالح لك يشء حبسبه ،فمنها ما يكون صالحه باللون ،ومنها ما يكون بالطعم  ،ومنها ما يكون
باللمس ،ومنه ما يكون بالراِئة ،وصالحه :أن يطيب أكله  ،ويكون مهيئا ملا ينتفع به فيه.
• ابلائع واملبتاع  :ابلائع :ابلاذل للثمر ،املبتاع :اآلخذ هلا.

فوائد احلديث:
 .1املنع من بيع اثلمار قبل بدو صالحها وذلك ألنها معرضة للعاهات ،فإذا طرأ عليها يشء منها حصل اإلجحاف باملشرتي يف اثلمن اذلي بذهل ،
ويف منع الرشع هذا ابليع قطع للزناع واتلخاصم.

 .2انليه عن بيعها قبل بدو الصالح يقِض بطالن ابليع،ألن انليه يقتِض الفساد.

 .3حكمة الرشع يف املعامالت بني انلاس واحلفاظ ىلع أمواهلم،ألن بيع اثلمر قبل بدو الصالح يؤدي إىل أحد أمرين:إما إىل ضياع املال،وإما إىل
الزناع واخلصومة،وهذا ال شك أنه من حفظ املال من وجه،ومن حفظ املودة بني املسلمني،ومن اإلبقاء عليها.
 .4جواز بيعها بعد ب ُ ُدو صالحها ،وكذلك لو باعها قبل بدو صالحها برشط القطع يف احلال ،وهو قول اجلمهور.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
ممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5852( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن

ج
ج
ہ۔
رسول اہللﷺی ملےک ملیک نعےسمیعفمائا ے

بيع حبل احلبلة

 .599احلديث:

**

ہ "رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
جم
جم ن
ےس میع فمائا۔ اس نع کا رطتفہ جاہلےیب می را یح یھا۔ ائ ڑک
ل ےک ل یک ع ڑ
ش
ئ
ب ڑ ئ
ث ئا اؤ تنی خرئ ڑد ئا اؤر فمب د بن یک می عاد ی مفر کر ئا کہ ائک اؤ تنی
خص ائک اؤ
ش
ی
ئ ڑ
ی
ڑ
خن یرھ اس ڑےک رنب یک اؤ تنی پی ےہو کر خن"۔ ی ھی کہا گتا کہ ائک خص اؤ رجی
ڑ
ئ
کواہں ڑؤایل اؤ تنی بخرتا یھا اؤر ؤہ پی عرم یک ےہوئ ،اس ی رج ےک حم یک رسط رپ ،خو اس
ئ
ڑ
ہ۔
یک اؤ تنی ےک رنب می ے

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع َحبَ ِل احلَبَل ِة
،واكن بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية ،واكن الرجل يبتاع
ُ
ُ
اجل َ ُز َ
ور إىل أن تن ِت َج انلاقة ،ثم تن ِتج اليت يف بطنها.
قيل :إنه اكن يبيع الشارف -ويه الكبْية املسنة-

بنتاج اجلنني اذلي يف بطن ناقته.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا بيع من ابليوع املحرمة ،وأشهر تفاسْي هذا ابليع

تفسْيان -1 :أن يكون معناه اتلعليق ،وذلك بأن

يبيعه اليشء بثمن مؤجل بمدة تنتيه بوالدة انلاقة،
ثم والدة اذلي يف بطنها ،ونُ َ
يه عنه ملا فيه من جهالة
أجل اثلمن ،واألجل هل وقع يف اثلمن يف طوهل وقرصه.

 -2أن يكون معناه بيع املعدوم املجهول ،وذلك بأن
ُ
يبيعه نتاج احلمل اذلي يف بطن انلاقة املسنة ،ونيه

عنه ملا فيه من الرضر الكبْي والغرر ،فال يعلم :هل

يكون أنىث ،وهل هو واحد أو اثنان ،وهل هو يح أو
ميت؟ وجمهولة مدة حصوهل -وهذه من ابليعات

املجهولة ،اليت يكرث رضرها وعذرها ،فتفِض إىل
املنازاعت .بمعىن :صارت املسألة هلا أربع صور:

األوىل :أن يبيع محل انلاقة .اثلانية :أن يبيع محل محل

انلاقة ،وهذا يعود ىلع جهالة املعقود عليه .اثلاثلة :أن

يؤجل املبيع ،أي يؤجل املدة اليت يكون فيها اليشء
ملاك للمشرتي إىل أن تنتج انلاقة أو تنتج اليت يف

بطنها .الرابعة :أن يكون املبيع مؤبدا ،لكن اثلمن

 .599جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ ،خو خرام ہ ےی۔ اس یک مسہور دؤ تفسیبن ہ ےی -1 :اس کا
ی نع اں نوعمی ےس ے
معنی ت علیق ہ ،تعنی کوئ خری اس رطج ادھار پ بختا کہ جاتور ےک رن ڑ
ب می موخود ی رج
ے
ر ر
ی

یک ؤالدث ،یرھ اس ےک ی رج یک ؤالدث رپ اس یک مدث حم ےہو۔ اس ےس میع کتا گتا
م
ہ اؤر خش مدث ےک سایھ فمب کو معلق
ہ ،اس لن کہ اس می فمب خہول ے
ے
ل
ی
ی
م
م
م
س
ہ اؤر خیرص ھی۔  -2اس ےک عنی معدؤم اؤر خہول
ہ ،ؤہ منی ھی ےہو کنی ے
کتاگتا ے
خری کو یبخن ےک ہ ےی۔ تعنی ائک سالہ جاتور ےک رن ڑ
ب می موخود جمل ےس ب رتدا ےہوی
ہ کہ اس می یہب رئادہ ضر اؤر
ؤاےل ی رج کو بخرتا۔ اس ےس اس لن میع کتا گتا ے
تف
ہ۔ ی معلوم یہی کہ ؤہ یحرہ مادہ ہےی ےہوگا ،ائک ہےوگا ئا دؤ،
رعر (عی تنی صوریحال) ے
م
ہ ،خش کا
رمدہ ےہوگا ئا ر ئدہ اؤر کتن رعض می ب رتدا ےہوگا؟ ی خہول نوع می ےس ے
ج ڑ
ہ۔ تعنی مستےل یک رجار صور ئی
ہ اؤر ھگرے کا ستب ئتتا ے
ضر یہب رئادہ ےہو ئا ے
ہ ےی :یرہیل ی کہ جاتور ےک جمل کو بخرتا۔ دؤرسی ی کہ جاتور ےک جمل ےک جمل کو بخرتا۔
م
ب
ب
ہ۔ ئتشی ی کہ رجی جای ؤایل خری موجل ےہو،
اس می رجی جای ؤایل خری جھول ے
تعنی خش مدث می ؤہ خری مسیی یک ملکیب ےہویگ ،ؤہ جاتور کا یحرہ ےہوی ئا اس ےک ی رج
م
ی
ہ کہ تیع عی معلق (دستتاث) ےہو ،لتک
کا یحرہ ےہوی ئک موخر ےہو۔ خ رو ھی صورث ی ے
فمب موجل ےہو خش یک مدث مخہول ےہو۔

مؤجل بأجل جمهول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-

213

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• حبل احلبلة  :محل احلمل ،احلبلة مجع حابل ،وأكرث استعمال احلبَل للنساء خاصة ،واحلمل هلن ولغْيهن ،من إناث احليوان.
• اجلاهلية  :ما اكنت عليه العرب قبل اإلسالم من الرشك وعبادة األوثان ،وغْيهما.
• يبتاع  :يشرتي.

ً

• اجلزور  :هو ابلعْي ذكرا اكن أو أنىث ،ومجعه ،جزر ،وجزائر.
• تنتج انلاقة  :تدل.

• تنتج اليت يف بطنها  :يريد بيع نتاج انلتاج ،أي بيع أوالد أوالدها ،وذلك بأن ينتظر أن تدل انلاقة ،فإذا ودلت أنىث ينتظر حىت تشب ،ثم يرسل
عليها الفحل ،فتلقح فله ما يف بطنها.

فوائد احلديث:

َ
َ
 .1انلىه عن هذا ابليع ىلع الك اتلفسْيين ،ألنه إن اكن ىلع املعىن األول ،ف ِل َما فيه من جهالة األجل وإن اكن ىلع املعىن اثلاِّن ،ف ِل َما فيه ،من
فقدان املبيع ،وجهاتله.
 .2الرد ىلع من قال :ال يقال ليشء من احليوانات "حبلت" إال اآلدميات.

 .3إذا وجدت معاملة يف اجلاهلية ولم ينكرها الشارع فيه جائزة ،ألن سكوت الرشع عنها بدون إنكار يدل ىلع إقرارها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم

الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسْي
العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق ممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .فتح ذي
اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل 1427ه-.

الرقم املوحد)5854( :
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ڑ
رسول اہللصیل اہلل علتہؤسلم خب یمارےک لن ک ڑ
ھے ہےوی تویدعا رپ ھن:
َ م لْم ْ ک
ب َؤخ ْہ َی ل َلدیق َ َرط ال َسمَواث َؤاال َ ْر َ ج
صالئ
ی؛ ا َں َ
’’ َؤخ َہْ ُ
َ َ
ض َتیفًا َؤمَا ا ئَا َن ا ُش َ
تُ
لَم
ی میی ا بن خررہے کو اسداثیکرطف
َؤ ُسیک َؤمخَْت َ َ
ای َؤم َ َمائ ل َلہ َرث ال ْعَا َ
میوج کتاہ خشیآشماتوں اؤررمی کو بتدا کتا ،می یمام ادئاںےسک ڑ
ث کر
ے
ر

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-اكن إذا
قام إَل الصالة ،قال :وجهت وجيه لذلي فطر
السماوات واألرض حنيفا ،وما أنا من

ش رجدبن کا ئا تعدار ہےوں ،می اں لوگوں میےس یہی ہےوں خو اہللےکسا یھ
ڑ
دؤرسے کورسئک یھرہای ہ ےی ،میی یمار ،مییفئائ ،میاجتتا اؤررمئا

املرشكي ،إن صالِت ،ونسيك ،وحمياي ،ومماِت
هلل رب العاملي

ہ
ہ ،خو سارے خہاں کارث ے
سب اہللہےیےک لن ے

 .600احلديث:

عن يلع بن أيب طالب ،عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم ،-أنه اكن إذا قام إىل الصالة ،قالَّ « :
وجهت
ْ
وجيه لذلي َف َطر َّ
السماوات واألرض َحنيفا ،وما أنا
ُ
َ
ومْ َيايَ ،
وم َم ِاِت
من املرشكني ،إن صالِت ،ون ُسيك،
ُ
هلل ِّ
رب العاملني ،ال رشيك هل ،وبذلك أ ِمرت وأنا من
ِّ
املسلمنيُ ،
الله َّم أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت ريب،
َ ُ َ
بدك ،ظلمت نفِّس ،واعرتفت بِذنيب ،فاغفر
وأنا ع
ُ
ُّ
َ
واهد ِِّن
ِل ذنويب مجيعا ،إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت،
ِ
ْ
ْ
ألح َسن األخالق ال يَهدي ألح َس ِنها إال أنت،
وارصف َع ِِّّن سيِّئها ال يرصف عِّن سيِّئها إال أنت،
ُّ
َّبليك َ
َ ُّ
والرش ليس
وسعديك واخلْي لكه يف يَديك،
َ
َ
إيلك ،أنا بِك وإيلك ،تبَاركت وتعايلت ،أستغفرك
َ
وأتوب إيلك» ،وإذا ركع ،قالُ « :
الله َّم لك َركعت ،وبِك
آمنت ،ولك ْ
َ
أسلَمتَ ،خشع لك َسميعَ ،
وبرصي،
وعظيمَ ،
وم ِِّّخَ ،
وع َصيب» ،وإذا رفع ،قالُ « :
ُ
الله َّم َّ
ربنا
ْ
ْ
ْ
لك احل َمد ِمل َء السماوات ،و ِمل َء األرض ،و ِمل َء ما
ْ
بينهما ،و ِمل َء ما شئت من يشء بعد» ،وإذا سجد،
ْ َ
الله َّم لك َسجدت ،وبك َ
قالُ « :
أسلمت،
آمنت ،ولك
َ
ْ
وجيه لذلي َخلَقهَ ،
وش َّق َسمعه َ
وبرصه،
وص َّوره،
سجد ِ
ْ
تبارك اهلل أح َسن اخلَال ِقني» ،ثم يكون من آخر ما
ْ
يقول بني التَّشهد والتَّسليمُ « :
اللهم اغ ِفر ِل ما
َْ
َّ
َ َّ
أخرت ،وما ْ َ
أرس ْرت وما أعلنت ،وما
قدمت وما
َْ
ُ َ ِّ
رسفْ ُ
أَ ْ َ
المقدم وأنت
ت ،وما أنت أعلم به ِم ِِّّن ،أنت
ْ ِّ
ال ُم َؤخر ،ال هلإ إال أنت».

**

 .600جدبث:

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم خب
عیل بن ئ طال ث رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
یمار ےک لن ک ڑ
ھے ےہوی تو ی دعا رپ ھن’’ :ؤخ َہب ؤخْہی للدی ق َ َرط ال َسماؤاث
ُ
ؤاالرض جَتیفا ،ؤما ا ئا من المشکی ،اں ص الئ ،ؤت ُسیک ،ؤمخَْتَای ،ؤم َ َمائ ہلل رث
ل
لمس
العالمی ،ال رسئک لہ ،ؤئدلک ُارمث ؤا ئا من ا لمی ،ا لہ َُم اب ث الملک ال الہ اال
ت
اب ث ،اب ث رئ ،ؤا ئا عَت ُدکَ ،طلمب فسی ،ؤاعیق ث ئدبنی ،قاعف یل ُدتوئ جمی عا ،ای
ال تَعف الدُتوث اال اب ث ،ؤاہےدئ الخ ْ َسن االج الق ال یَہدی الخ ْ َسنہا اال اب ث ،ؤاضف عَنی
ل
عن
ش ل تش
ؤس عدئک ؤا خی ک ُلہ ق ئَدئک ،ؤال َ ُ
ستنہا ال ترصف ی ستنہا اال اب ث ،لتَتک َ
التک ،ا ئا ئک ؤالتک ،بَتَارک ث ؤت َعالیب ،استعفک ؤاتوث التک‘‘۔( می ی
ہ خش ی آشماتوں اؤر رمی کو ب رتدا
ا بن خررہے کو اس داث یک رطف میوج کتا ے
کتا ،می یمام ادئاں ےس ک ڑ
ث کر ش رج دبن کا ئا تع دار ےہوں ،می اں لوگوں می ےس
ڑ
یہی ےہوں خو اہلل ےک سا یھ دؤرسے کو رسئک یھرہای ہ ےی ،میی یمار ،میی
ہ،
ہ ،خو سارے خہاں کا رث ے
فئائ ،میا جتتا اؤر رمئا سب اہلل ہےی ےک لن ے
م
خ
ہ اؤر می فمابیدارؤں می ےس
اس کا کوئ رسئک یہی ،جےھ اشی کا کم دئا گتا ے
ہ،بیے سوا کوئ اؤر معیود پخق یہی ،تو میا رث
ےہوں ،اے اہلل! تو ہےی ئادساہ ے
م
ہ اؤر می بیا بتدہ ےہوں ،می ی ا بن تفش رپ طلم کتا ،جےھ اب رنی کو ئا ےہیوں اؤر
ے
ع
ہ ،تو میے یمام گتا ےہوں یک معفث فما،بیے سوا گتا ےہوں
لطیوں کا اعیاف ے
م
یک معفث کری ؤاالکوئ یہی ،جےھ خسن اج الق یک ہےداب ث فما ،بیے سوا یہیبن
ڑ
اج الق یک راہ رپ جر الی ؤاال کوئ یہی ،پے اج الق مجھ ےس ہےتا دے ،بیے سوا
پے اج الق کو مجھ ےس دؤر کری ؤاال کوئ یہی ،می جاض ےہوں ،بیے خکم یک
تع
متل ےک لن جاض ےہوں ،یمام یھ البتاںبیے اہیھ می ہ ےی،بیی رطف پائ یک
تستب یہی یک جاسکنی ،میبیے ہےی شہارے ےہوں ،اؤربیی ہےی رطف میا رج
ڑ
ہ ،می یجھ ےس معفث طلب کر ئا
ہ ،تو پی پ ک ث ؤاال اؤر رقعب ؤ ئلتدی ؤاال ے
ے
س
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم رکوع می جای تو
اؤربیے خصو ر توی کر ئا ےہوں) ،اؤر خب ر
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ش
ی دعا ڑپ ھن’’ :ال َلہ َُم لَک رکَعب ،ؤئک آمَیْب ،ؤلَ س
َخ ش َ
ک َم ْعی
ر
ک َا ْ َلم ْ ُ
ب ،عَ َل َ
ُ َ َ
َ َ ْ ُ َ َ
م
َؤت ََرصی َؤ ُجی َؤع َظامی َؤعَ َصنی‘‘۔ (اے اہلل ! می بیے سا من جھکا ےہوا ےہوں،می
یج
ھی رپ ایماں الئا ےہوں اؤر بیا ئا تع دار ےہوں ،میی شماعب ،میی تضارث ،میا
ڑ
ڑ
دماع ،میی ہےدئاں اؤر میے بےھ بیے ہےی خصور جھےک ےہوی ہ ےی) ،اؤر خب
ڑ
ل
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم رکوع ےس رس ایھای تو ی دعا رپ ھن« :ا لہ َُم ربَتا لک الجَدم
ر
م ْلءَ السماؤاث ،ؤ م ْلءَ االرض ،ؤم ْلءَ ما ئتنہما ،ؤم ْلءَ ما ستب من شیء ت عد»۔ ( اے
ہ آشماتوں ےک پاپ اؤر رمی ےک پاپ،
اہلل ےہمارے رث !بیے لن جدم ؤ بتا ے
ہ
ہ اس ےک پاپ ،اؤر اس ےک ت عد خو کجرھ تو رجا ے
اؤر خو کجرھ اں دؤتوں ےک درمتاں ے
اس ےک پاپ)۔ اؤر خب ص
ل َلہ
سل
ک
ک
ر
آث یل اہلل علتہ ؤ م شحدہ کری تو ہن’’ :ا َُم لَ َ
س
خ
َ
ہ
ل
بَ ،شح َ َد َؤ ْ ی ل َلدی َجلَفَہ َؤ َصو َ َر ُہ َ ،ؤس َق شم عہ
ک َا ْ َم ْ ُ
ک آمَی ْ ُ
َشح َ ْد ُ
بَ ،ؤ َل َ
ثَ ،ؤئ َ
ََْ ُ
ُ
َخْس ل لف
ت
ی‘‘۔ (اے اہلل! می یبیے لن شحدہ کتا ،یجھ رپ
َؤ َ َ
َرص ُہ،بَتَا َر َک ال َلہ ُا َ ُن ا ْ حَا َ
ایماں الئا اؤربیا فماں پدار ؤ ئا تع دار ےہوا ،میے خررہے ی شحدہ کتا اس داث کا
ب
خش ی اےس ب رتدا کتا اؤر یرھاس یک صورث بتائ ،اس ےک کاں اؤر آ کھی پاسی،
ی
ڑ
ہ)۔ یرھ تسہد اؤر س الم
ہ ؤہ یہیبن حلیق فما ی ؤاال ے
اہلل یک داث پی ئاپ ک ث ے
ل َلہ عْ
ڑھ
م خ
ثَ ،ؤمَا
ف یل مَا ق ََدمْ ُ
ب َؤمَا ا ََخ ْر ُ
ےک درمتاں ی آ ری دعا ی رپ ن’’ :ا َُم ا ْ
ْث َاعْ َل ُم ی منی ،اَب
ْث الْم ُ َفد ُم َؤالْمُوَخ ُر ،ال الَہ اال
ثَ ،ؤمَا َاعْلَی ْ ُ
رس ْر ُ
َ
ثَ ،ؤمَا اَب َ
رسق ْ ُ
بَ ،ؤمَا َا ْ َ
َا ْ َ
َ
ی
ْث’’۔ (اے اہلل! خش دے خو خظا ئی می ی یہےل کی ئا ت عد می کی اؤر رجھترا کر
اَب َ
ی
ی ع
ہ،
کی ئا ع البتہ کی اؤر خو ھی رئادئ می ی یک اؤر خش کا مجھ ےس رئادہ جےھ لم ے
رب
ہ اؤر
ہ اؤر تو ہےی یجےھ کری ؤاال ے
[اطاعب اؤر خی می] تو ہےی آےگ کری ؤاال ے

بیے سوا کوئ معیود پخق یہی۔)

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف بعض األدعية املأثورة عن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الصالة أال ويه قول:

«وجهت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيفا،
وما أنا من املرشكني ،إن صالِت ،ونسيك ،ومياي،

ومماِت هلل رب العاملني ،ال رشيك هل ،وبذلك أمرت

وأنا من املسلمني ،امهلل أنت امللك ال هلإ إال أنت أنت
ريب ،وأنا عبدك ،ظلمت نفِّس ،واعرتفت بذنيب،

فاغفر ِل ذنويب مجيعا ،إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت،

واهدِّن ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت،
وارصف عِّن سيئها ال يرصف عِّن سيئها إال أنت،

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
جدب ث رستف بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم یک یمار می ( رپھی جای ؤایل) تعص ماتور
ہ:
آثﷺکااب رنییمار ےکاقتتاجمی یکہتا ے
دعاؤںکوبتاں کررہےی ے
ہ۔اؤرؤہ ر
ُ
َ م لْم ْ ک
ج
ب َؤخْہ َی ل َلدی ق َ َ ل َسم
ص الئ َؤت ُسیک
ی؛ ا َں َ
’’ َؤخ َہْ ُ
رط ا َوَاث َؤاال َ ْر َض َتیفًا َؤمَا ا ئَا َن ا ُش َ
َ
ل
ْ
َ م م ُ ْسلم ل َ
لَم
ک لَہَ ،ؤئدَل َ ُ
ی،ا ل ہ َُم
ث َؤا ئَا ن ا
ی ال َرسئ
َؤمَخْت َ َ
رم ُ
کا ْ
َ
ای َؤمَمَائ ل َلہ َرث ال ْعَا َ
َ ُ
َط َلم ت َ
ث ئدَبْنی،
ب فْسیَ ،ؤاع ََ
ْث َرئ َؤ َا ئَا عَت ْ ُد َکُ ْ ،
ک ال الَہ َ اال اَب َ
اَب َ
ْیق ْ ُ
ْث ،اَب َ
ْث ال ْ َمل ُ
عْ
ت ُ جَمی َ تَع ْ
ْثَ ،ؤاہ ْ ےدئ الَخ ْ َسن االَجْالق ال یَہْدی الَخ ْ َسنہَا
وث اال اَب َ
ف الدُت ُ َ
ق َا ْ
ف یل ُد وئ عًا ،ا ُی ال ُ
کَ ،ؤا ْلخ َ ْی کُ ُلہ ق
ْثَ ،ؤ ْ
ف عَنی َستنَہَا ال ت َ ْرص ُ
اض ْ
ف َستنَہَا اال اَب َ
اال اَب َ
ک َؤ َس ْع َدئْ َ
ْثَ ،لتَت ْ َ
ُ ُ
ئدئک ؤال َ لَت
ُ
ث َؤت َعَالَی ْ َ َ ْستَع ْ
وث
ََ ْ َ َ ُ
ک ،بَتَا َرکْ َ
ک َؤالَت ْ َ
ک َا ئَا ئ َ
ش ْ َش الَت ْ َ
ف َک َؤ َات ُ
ب ،ا ُ
َ
ل
ڑ
س
ص
ل
ہ
ل
م
ک
ک۔‘‘ اؤر خب ر
آث یل اہلل علتہ ؤ م رکوع ی جای تو ی رپ ھن’’ :ا َُم لَ َ
الَت ْ َ
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بليك وسعديك واخلْي لكه يف يديك ،والرش ليس

إيلك ،أنا بك وإيلك ،تباركت وتعايلت ،أستغفرك
وأتوب إيلك» يف استفتاح صالته ،كذلك قول« :امهلل
لك ركعت ،وبك آمنت ،ولك أسلمت ،خشع لك

سميع ،وبرصي ،ومِّخ ،وعظيم ،وعصيب» يف ركوعه

صىل اهلل عليه وسلم ،-وكذا قول« :امهلل ربنا لكاحلمد ملء السماوات ،وملء األرض ،وملء ما

بينهما ،وملء ما شئت من يشء بعد» حال الرفع من
الركوع ،وقول« : :امهلل لك سجدت ،وبك آمنت،
ولك أسلمت ،سجد وجيه لذلي خلقه ،وصوره ،وشق

َس َلم خَش َ ش
م
ک َم ْعی َؤت ََرصی َؤ ُجی َؤع َظامی َؤعَ َصنی‘‘۔
کا ْ ْ ُ
ک آمَی ْ ُ
َرکَع ْ ُ
ب ،عَ لَ َ
بَ ،ؤلَ َ
بَ ،ؤئ َ
ڑ
اؤر خب ص
لل ہ
سل
ک
ر
آث یل اہلل علتہ ؤ م رکوعےس رس ایھای تو فما ی’’ :ا م َربَتَا َؤ َل َ
ل م ل
َ
س
م
ئ
م
س
ب م ْن ن ْ ٍی ت َعْ ُد‘‘۔ اؤر خب
ا ْ ج َ ْدمُْ ،لء ا َ مَوَاث َؤاال َ ْرضَ ،ؤ ْلء مَا َتْن َُہ َماَ ،ؤ ْلء مَا ست ْ َ
ص
ل َلہ
سل
ک
ک
ر
ک آمَی ْ ُ
ک َشح َ ْد ُ
بَ ،ؤلَ َ
ثَ ،ؤئ َ
آث یل اہلل علتہ ؤ م شحدہ کری تو ہن’’ :ا َُم لَ َ
خ
خ
َ
ل
َ ْس ل ف
َا ْس َلم ْ ُ ش ہ
س َش ت
ص
ی‘‘۔
بَ ،ح َ َد َؤ ْ ی ل َلدی َجلَفَہ ُ َؤ َو َ َر ُہَ ،ؤ ق َم ْعَہ ُ َؤ َ َ
َرص ُہ،بَت َا َر َک ال َلہ ُا َ ُن ا ْ حَا َ
ل َلہ عْ
اؤر اخی می تسہد اؤر س الم ےک برح می ر ص ع سل کہ
ف یل مَا
آث یل اہلل لتہ ؤ م ن’’ :ا َُم ا ْ
ق ََدمْ ُ َ
بَ ،ؤما َا ْرسق ْثَ ،ؤما اَب ع َل من
ع
ْث
رس ْر ُ
ب َؤمَا اَخ ْر ُ
ْث َا ْ ُم ی ی ،اَب َ
ثَ ،ؤمَا َا ْلَی ْ ُ َ َ ُ َ َ
ثَ ،ؤمَا َا ْ َ
لْ
ْث۔‘‘
الْم ُ َفد ُم َؤا مُوَخ ُر ،ال الَہ َاال اَب َ

سمعه وبرصه ،تبارك اهلل أحسن اخلالقني» حال
ً
السجود ،وأخْيا قول« :امهلل اغفر ِل ما قدمت وما
أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أرسفت ،وما

أنت أعلم به مِّن ،أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال هلإ إال
أنت» بني التشهد والسالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
وجيه  :أيَّ :
• َّ
توجهت بالعبادة وأخلصتها لذلي َف َطر َّ
السموات.
وجهت
• َف َطر َّ
السموات  :أي :أوجدهما وأب ْ َدعهما ىلع غْي ِمثال سابق.
َ
ِّ
اإلسالم.
• حنيفا  :مائل من ابلاطل إىل ادلين احلق ،وهو ِ
ُ
ُّ
• ن ُسيك  :النسك :العبادة ،ولك ما يتقرب به إىل اهلل.
َْ
• ميَاي  :أي :حياِت.

• َم َم ِاِت  :أي  :مويت.
ً
• َّبليك َ
ً
متكررا ،وأجيبك إجابة بعد إجابة ،يا رب.
وسعديك  :أي أسعد بأمرك ،وأتبعه إسعادا
ََ َ
بك َوإيلك  :أي :اتل َ
جاِئ وانتهاِئ إيلك ،وتوفيِق بِك.
• أن ا
ِ
ِ
َُ
َ
َ
َ
• تبَاركت  :أي :ثبت اخلْي عندك وكرث.
• ُم ِِّّخ  :مخ العظام أو ِّ
ادلماغ.
َ ُ ُّ َ َ
َْ َ ْ
• َع َصيب َ :
ضها بِبَعض.
المفاصل ويربط بع
الع َصب :ما يشد
رساف ُجمَ َ
• أرسفت  :اإل ْ َ
اوزة احلَد يف لك فعل أو قول وهو يف اإلنفاق أشهر.
ِ

فوائد احلديث:

ِّ
 .1استحباب االستفتاح بهذا اذلكر.

 .2استفتاح الصالة ورد هل عدة ألفاظ ،واألفضل أن يأِت لك َّ
مرة بلفظ منها؛ يلعمل ِبميع انلصوص الواردة فيه ،وإن اقترص ىلع بعضها جاز.

 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينوع يف أدعية االستفتاح ،فمرة يقول بهذا ادلاعء وأخرى بغْيه.
 .4أن ُداعء االستفتاح َمله بعد تكبْية اإلحرام ،وقبل َّ
اتلعوذ وال ِقراءة.
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ِّ
َ .5
الْباءة من أهل الرشك.

َّ
اي َو َم َماِت ََّلل َر ِّب الْ َعالَم َ
{إن َص َالِت َون ُ ُسيك َو َمْيَ َ
ني}.
 .6أن الصالة وسائر العبادات جيب أن تكون خالصة هلل تعاىل؛ لقوهل تعاىل:
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
 .7أن ميا اإلنسان ومماته هلل ،يعِّن :هو اذلي يترصف حبياته وكذلك بعد مماته لكمال ربوبيته -تبارك وتعاىل.
َ
ُ
 .8ظلم اإلنسان نلفسه؛ لقوهل (ظلمت نفِّس).
َّ
 .9إثبات أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقع منه اذلنب؛ لقوهل( :واعرتفت بذنيب).
 .10أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -مفتقر إىل ِّ
ربه وذلك بطلب داعئه إياه؛ لقوهل( :فاغفر ِل) ولو اكن غنيا عن اهلل ما احتاج إىل أن يدعوه.
 .11أن لك أحد متاج إىل ُحسن األخالق ،بل إىل أحس ِنها؛ ألنه إذا اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -متاجا ذللك ،فمن دونه من باب أوىل.
 .12أن ِهداية اخلَلق بيد اهلل تعاىل؛ لقوهل( :ال يهدي ألحسنها إال أنت).
 .13أنه ال بأس باتللبية يف غْي اإلحرام؛ لقوهلَّ :
(بليك).
ْ
 .14فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -مفتَ ِقر إىل اهلل تعاىل يف اإلسعاد؛ لقوهل ( :وسعديك).
 .15فيه أن مقايلد األمور خْيها َ ِّ
ورشها بيد اهلل سبحانه وتعاىل.
 .16أن َّ
الرش ال يُنسب إىل اهلل تعاىل وهذا من َّ
اتلأدب مع اهلل تعاىل ،وإال فلك أمور اخللق ِبيَده سبحانه وتعاىل ،كما جاء يف احلديث  ( :وتؤمن
َ
بالق َدر خْيه َ ِّ
ورشه ).

 .17أن اإلنسان ال تقوم مصالح دينه ودنياه إال إذا آمن بهذه القضية العظيمة اليت أشار إيلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل (أنا بك وإيلك)
ففيه اإلشارة إىل االستعانة باهلل تعاىل واإلخالص هل بقوهل( :إنا بِك وإيلك).
َ
َ .18
الْبكة العظيمة فيما يتعلق بأسماء اهلل تعاىل وصفاته؛ لقوهل ( :تباركت )
َ
 .19فيه تزنيه اهلل تعاىل عن لك ما ال يَليق ِباللة؛ لقوهل( :تعايلت).
ُ .20علو اهلل تعاىل املاكِّن وأنه تعاىل فوق لك يشء.

 .21فيه أن الركوع ال يكون إال هلل كما هو احلال يف ُّ
السجود ؛ لقوهل (لك ركعت).
َ
 .22فيه خضوع أعضاء اإلنسان خلالقها؛ لقوهل( :خشع لك سميع).
َّ
َّ
 .23استحباب ُّ
ادلاعء بعد التشهد وقبل التسليم من الصالة.

ادلاعء بما جاء يف احلديث وغْيه مما ورد يف ُّ
 .24استحباب ُّ
السنة وإن داع بغْي الوارد يف مواضع ادلاعء اكلسجود فال بأس به.
َ ْ
 .25أن أمور اخلَلق بيد اهلل يُقدم منهم من شاء ُ
وعدهل.
ويؤخر منهم من شاء بمقتىض حكمته
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .فتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،رقمه وبوب أحاديث :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بْيوت1379 ،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 .اتلنوير رشح اجلامع الصغْي ،تأيلف :ممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،حتقيق :د /ممد إسحاق
ممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل1432 ،ه .نيل األوطار رشح منتىق األخبار ،تأيلف :ممد بن يلع الشواكِّن ،حتقيق :عصام
ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن ممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة
واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ه .املعجم الوسيط ،تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة( .إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /ممد
ّ
املكرمة
انلجار) ،انلارش :دار ادلعوة توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
َ
اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة
الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ذي ُ
اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10903( :

218

ڑ
رسول اہللصیل اہلل علتہؤ سلمی ائکآدمی کو الگ ئتنھا ےہوادبکھا خشی
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى
ڑ ی
آثصیل اہللعلتہؤ سلمیفمائا :اےق الں !
ئاجماعب یمار یہی رپھی ھی ،ر
ً
ً
فالن،
يا
فقال:
القوم،
يف
يصل
لم
،
معَتال
رجال
ڑ
ی
مہی لوگوںےک سایھ یمار رپ ھنےسکش خرییرؤکدئا؟اسیرعض
ما منعك أن تصِل يف القوم؟ فقال :يا رسول اهلل
ج
آثصیل
أصابتِّن جنابة ،وال ماء ،فقال :عليك بالصعيد ،کتا :اےاہللےکرسول! می تنیہےوگتا یھا اؤر میی ئرائ یہی ئرائا ،ر
ڑ
اہلل علتہؤ سلمیفمائا( :ئرائی ملن رپ) یم منی است عمال کریؤہ یمہارے لن
فإنه يكفيك
ی
ھ
کاق ی۔

 .601احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی
عرماں بن خضی رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ ی
آث صیل اہلل
ائک آدمی کو الگ ئتنھا ےہوا دبکھا خش ی ئاجماعب یمار یہی رپھی ھی ،ر
ڑ
علتہ ؤ سلم ی فمائا :اے ق الں ! یمہی لوگوں ےک سایھ یمار رپ ھن ےس کش خری ی
ج
رؤکدئا؟اس ی رعضکتا :اے اہللےکرسول!می تنی ےہوگتایھااؤرمییئرائ
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم یفمائا( :ئرائ یملن رپ) یم منی است عمال کری ؤہ
یہی ئرائا ،ر
ی
یمہارے لن کاق ھی۔

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -أن رسول
ً
ً
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال ُمعزتال ،لم
ِّ
يُ َصل يف القوم ،فقال( :يا فالن ،ما منعك أن تصيل يف
ٌ
جنابة ،وال َم َ
اء،
القوم؟) فقال :يا رسول اهلل أصابتِّن
َ ْ َ َ
َّ
يد ،فإنه يك ِفيك).
فقال( :عليك بالص ِع ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالصحابة صالة
الصبح ،فلما فرغ من صالته رأى رجال لم يصل

معهم ،فاكن من كمال لطف انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وحسن دعوته إىل اهلل ،أنه لم يعنفه ىلع ختلفه

عن اجلماعة ،حىت يعلم السبب يف ذلك ،فقال :يا
فالن ،ما منعك أن تصىل مع القوم؟ ،فرشح عذره -

يف ظنه -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -بأنه قد أصابته
جنابة وال ماء عنده ،فأخر الصالة حىت جيد املاء

ويتطهر ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم -إن اهلل تعاىل

قد جعل لك -من لطفه -ما يقوم مقام املاء يف اتلطهر،
وهو الصعيد ،فعليك به ،فإنه يكفيك عن املاء.

 .601جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی ضحای رضی اہلل ع ہم کو صح یک یمار رپھائ ،یمار ےس فاعب
ےک ت
عدآث ﷺ یائک آدمی کو دبکھا خش ی ضحای ےک سایھ یمار یہی ادا یک
ر
ی
ھی۔ ی بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم کا کمال لطف ؤمرہئائ اؤر دعوث ایل اہلل می خوس
ش
رب
ی
آث ی اس ےک جماعب ےس یجےھ رہ جای رپ خنی یہی پئ یہاں
اسلوئ ہےی ھی کہ ر

آث ی فمائا :اے ق الں! کش خری ی یمہی لوگوں
ئک کہ ئاخی یک ؤج جاں یل۔ ر
ڑ
ےک سایھ یمار رپ ھن ےس رؤکا؟ اب رنی گ ماں ےک مظاتق اس ی ابرتا عدر بنی صیل اہلل

ی
علتہؤ سلمےک سا منئ رتشکتا کہاےسختاب ثالخق ےہوگنی ھیاؤرئرائ یہییھا اس لن
ص
آث ﷺ
ئرائ ےک ملن اؤر ظہارث جا ل کری ئک اس ی یمار کو موخر کر دئا۔ تو ر
ی فمائا:اہلل ت عایل یاب رنی لطف ؤمرہئائ ےس ظہارث جاصل کری می ئرائ
ڑ
ڑ
ک
ہ۔ تو یم منی کو است عمال کرؤ کیوں کہ ی
ہ اؤر ؤہ منی ے
ےکقایم مفام ائک خری ر ھی ے
ہ۔
یمہارے لن ئرائ ےکقایم مفام ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ ً
َّ
• ُمعزتال  :منفردا عن القوم ،متنحيا عنهم ،وهو خالد بن رافع -ريض اهلل عنه ،-واكن ممن شهد بدرا.
ُ ُ
• فالن  :لكمة يكىن بها عن اسم اذلكر من بِّن آدم ،واألنىث فالنة.
َ
• َما َمنَ َعك  :أي يشء منعك عن الصالة يف القوم؟
• يف القوم  :مع القوم اذلين يصلون مجاعة.
َ َ َ
ابتِّْن َجنَابَ ٌة  :حدث َّ
يلع جنابة ،والظاهر أنه احتالم لقوهل :أصابتِّن ،واجلنابة هنا نزول املِّن.
• أص ِ
• و ال ماء  :ال ماء ميع ،أو ال ماء موجود حويل.
• عليك  :اقصد.
• َّ
الص ِعيد  :وجه األرض وما عال منها ،وقيل :الرتاب خاصة.
ْ َ
• يَك ِفيَك  :يغنيك عن املاء ،حيث لم جتده.

فوائد احلديث:
ُ .1حسن املالطفة والرفق يف اإلنكار.
 .2ترك الشخص الصالة حبرضة املصلني بغْي عذر معيب.
 .3االكتفاء يف ابليان بما حيصل به املقصود من اإلفهام؛ ألنه أحاهل ىلع الكيفية املعلومة من اآلية ،ولم يرصح هل بها.
 .4اتليمم ينوب مناب الغسل يف اتلطهْي من اجلنابة.
 .5اتليمم ال يكون إال لعادم املاء أو املترضر باستعماهل وقد بسط الرجل عذره وهو عدم املاء ،فأقره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك.
 .6سؤال من اعزتل اجلماعة عن سبب اعزتاهل.
 .7ال ينبيغ ملن رأى مقرصا يف عمل ،أن يبادره باتلعنيف أو اللوم ،حىت يستوضح عن السبب يف ذلك ،فلعل هل عذرا ،وأنت تلوم.
 .8جواز االجتهاد يف مسائل العلم حبرضة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد ظن الصحايب أن من أصابته اجلنابة ال يصىل حىت جيد املاء ،وانرصف
ذهنه إىل أن آية اتليمم خاصة باحلدث األصغر.

 .9يرس الرشيعة اإلسالمية ،حيث جاز ملن عدم املاء أن يتيمم ويصيل حىت جيد املاء ،وال يعيد الصالة.
 .10عناية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس،
دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3051( :
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ڑ
یھتن
عاتشرضی اہللع ہہای اب رنی( جی) عتدالرجم ینیک ئتنی خفضہ کو خب کہ(ؤہ ئی
ظرہ گرارجرکی) اؤر ئتشا خیصرسؤع ےہوا تو خکمدئا کہؤہ مکاں ئدل لی۔

أن َعئشة زوج انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َ
انتقلت حفصة بنت عبد الرْحن بن أِب بكر

الصديق حي دخلت يف ادلم من احليضة اثلاثلة

 .602احلديث:

**

رعؤہ بن ربی بنی ﷺ یک نوی عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث کری ہ ےی کہ عاتش
ئ ڑ
یھ ت ن
رضی اہلل عہا ی اب رنی ( جی) عتدالرجم ین یک تنی خفضہ کو خب کہ( ؤہ ئی ظرہ گرار
جرکی) اؤر ئتشا خیص رسؤع ےہوا تو خکم دئا کہ ؤہ مکاں ئدل لی۔ ابن شہاث کہن ہ ےی

عن عروة بن الزبْي عن اعئشة زوج انليب -صىل اهلل
َ
ْ َ َ ْ
حفصة َ
بنت عبد الرمحن
عليه وسلم -أنها انتَقلت
َ َ َ ْ
ت يف َّ
ادلمِ من
بن أيب بكر الصديق ،حني دخل
ُ
َََْ
احليضة اثلاثلة .قال ابن شهاب :فذكر ذلك ِلعمرة
بنت عبد الرمحن .فقالتَ :
صدق عروة .وقد جادهلا

رعؤہ رجمہ اہلل ی خب ی رؤاب ث بتاں یک تو عرمہ نب عتدالرجمن ی (خو ستدہ
یھ ت ن
صدتفہ رضی اہلل عہا یک دؤرسی جی ہ ےی) رعؤہ یک تضدتق یک اؤر فمائا کہ لوگوں ی
ی
(اس سلسےل می) عاتش رضی اہلل عہا رپاعیاض ھی کتا ،اؤر کہا :ی سکاہللبتارک
ہ ” :ئی فؤء“ [الیفہ  ]228 :2تو عاتش رضی اہلل
ؤت عایل اب رنی کتاث می فما ئا ے

يف ذلك ناس ،وقالوا :إن اهلل -تبارك وتعاىل -يقول يف
َ َََ ُ
كتابه{ :ثالثة ق ُروء} [ابلقرة  .]228 :2فقالت اعئشة:
َ
َ
َ
األ ْط َه ُ
اء؟ .إنما األقْ َر ُ
صدقتم ،وتدرون ما األقْ َر ُ
ار.
اء

ی
ہ؟ تفتتًا اَفاء
عہا ی کہا :یم ی شرح کہا ،لتک کتا مہی اَفاء کا (مظلب) معلوم ے
ےس رماد ظرہ ہ ےی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
َّ
يف هذا األثر خيْب عروة بن الزبْي أن اعئشة -ريض
اهلل عنها -نقلت حفصة -بنت شقيقها عبد الرمحن-
َّ
العدة ملا طلقها زوجها املنذر بن ّ
العوام حني
من بيت

نزل عليها ادلم من احليضة اثلاثلة ،وذلك تلمام

عدتها ،وقد حصل بني اعئشة وبني بعض الصحابة
نزاع يف معىن ْ
القرء الوارد يف اآلية ،عند قوهل -تعاىل-
َ َََ ُ
{ :واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة ق ُروء} .فقالوا:
حليض .فأجابتهم اعئشة -ريض اهلل عنها:-
يه ا ِ

أنكم أصبتم يف قراءتكم القرآن ،وأخطأتم
اتلفسْي؛ ألن معىن ْ
القرء هو الطهر اذلي يكون بني
احليضتني ،والقرء من األضداد ،يقع ىلع الطهر؛ وإيله
ذهب مالك والشافيع ،وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو

 .602جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس اپ می رعؤہ بن ربی رضی اہلل عتہ ی خی دی کہ عاتش رضی اہلل عہا ی ا بن
ڑ
سےگ یھائ عتد الرجماں یک ئتنی خفضہ کو حہی اں ےک س ے
وہ متدر بن عوام ی ط الق
م
دے دئا یھا ،ئتشا خیص آی ےک ت عد عدث ےک گھ ےس تیفل کردئا اؤر اتسا عدث
ت
عایل ےک اس فماں ’’ؤالمظلفاث بیتصن ئا فسہن
ترورا ےہوی یک ؤج ےس کتا ،اہلل ت ی
ئَ ال َی ُ ت
آث کو ئی فؤء ئک رؤےک رکھی“ ـ می
فؤءٍ‘‘ عنی ”ط الق ؤایل عور ئی ا بن ر
َ َ ُ
م
م
ت
ؤارد لفظ ’فْء‘ ےک عن یی ےک ی علق عص ضحای اؤر عاتش رضی اہلل عہا ےک درمتاں
ہ۔ توعاتش رضی اہللعہا ی اںلوگوں
پاعیھا۔ضحایی کہافء ےسرمادخیص ے
ض
آث لوگ فاءث فآں می تو درسب اؤر خنح ہ ےی مگر اس یک
کا خواث دئا کہ ئتسک ر
ہ خو دؤخیص ےک ت عد
رہ ہ ےی کیوں کہ ’فْء‘ کا مفہوم ؤہ ظرہ (ئرایک) ے
تفسی می خظا کر ے
ہ۔
جاصل ےہو ئا ے

حنيفة وأمحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
راوي احلديث :رواه مالك.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
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معاين املفردات:

َّ
• انتقلَ ْ
ت حفصة  :أي أن اعئشة نقلت حفصة من بيت العدة.
ني َد َخلَ ْ
•ح َ
ت  :رشعت.
ِ
ُ
• فذكر  :هذا قول ابن شهاب ،كذا رصح به يف "موطأ ممد بن احلسن".
َ
ُ
• َص َدق عروة  :أي فيما روى.
َ
• جادهلا  :نازع اعئشة.
َ ْ
صدقتُم  :أي يف قراءتكم القرآن.
•

• األقراء  :مجع قرء ،وهو من األضداد ،يقع ىلع الطهر؛ وإيله ذهب مالك والشافيع ،وىلع احليض؛ وإيله ذهب أبو حنيفة وأمحد.
• ْ
األطهار  :بفتح اهلمزة ،مجع طهر ،وهو ما بني احليضتني.

فوائد احلديث:
َّ
أن ْ
القرء يف قوهل -تعاىل" :-ثالثة قروء" هو الطهر ،وهو الزمن اذلي بني احليضتني.
.1
ِّ
 .2أن القرء يف اآلية ممول ىلع الطهر فتمِض العدة بمِض ثالثة أطهار وإن لم تنقض احليضة اثلاثلة.
املصادر واملراجع:

-موطأ اإلمام مالك ,مالك بن أنس بن مالك بن اعمر األصبيح املدِّن ,صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :ممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء

الرتاث العريب ،بْيوت – بلنان ,اعم النرش  1406 :ـه 1985 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه-
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان.
طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -آداب الزفاف يف السنة املطهرة ،للشيخ األبلاِّن .انلارش :دار السالم .الطبعة :الطبعة الرشعية الوحيدة
1423ه2002/م  -اتلعليق املمجد ىلع موطأ ممد ،أليب احلسنات اللكنوي .انلارش :دار القلم ،دمشق .الطبعة :الرابعة  1426 ،ـه 2005 -م  -رشح
الزرقاِّن ىلع موطأ اإلمام مالك .انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية  -القاهرة .الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م.

الرقم املوحد)58167( :
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أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته ويه حائض،

عتداہللبنعرمرضی اہللعتہی اب رنی نوی کو خب کہؤہ جاتضہ یھی ،طالقدے
دی۔عرمرضی اہلل عتہیرسولاہللﷺےساسکادکر کتا ،تورسول اہلل

فذكر ذلك عمر لرسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-فتغيظ منه رسول اهلل -صىل اهلل عليه

ﷺاسےس یہب خفا ےہوی۔

وسلم-

 .603احلديث:

**

 .603جدبث:

ہ کہ ایھوں ی اب رنی نوی کو خیص یک
عتداہلل بن عرم رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
جال ثمیط الق دےدی۔ عرمرضی اہللعتہی رسولاہلل ﷺ ےساس کادکر کتا،
آث اس رپ یہب عضہ ےہوی اؤر فمائا" :ؤہ اس ےس (تعنی اب رنی نوی ےس) رخوع
تو ر

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« :-أنه طلق

امرأته ويه حائض ،فذكر ذلك عمر لرسول اهلل -صىل
َ َ َ
اهلل عليه وسلم ،-فتَغ َّيظ منه رسول اهلل -صىل اهلل
ْ
َُ ْ
اجع َها ،ثم ِيلُ ْم ِسك َها حىت
عليه وسلم ،-ثم قال :لِْي ِ
َ ُ َ
َْ ُ
يض فتَ ْط ُه َر ،فإن بدا هل أن يطلقها
حت
تطه َر ،ثم ِ
َ
َّ
ً
طاهرا قبل أن ي َم َّس َها ،فتلك ال ِعد ُة ،كما أمر
فليطلقها
َ
َ َْ َ ً
حتيض حيضة
اهلل -عز وجل .»-ويف لفظ« :حىت ِ
ْ ًَ
َّ َ
ُم ْستَقبَلةِ ،س َوى َحيْ َض ِت َها اليت َطلق َها فيها» .ويف لفظ
فحسبَ ْ
اج ْع َها ُ
ور َ
ُ
ت من طالقهاَ ،
عبد اهلل كما أمره
« ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.»-

کر ےل اؤر اےس رؤےک ر کےھ۔ یہاں ئک کہ ؤہ ماہ ؤاری ےس ئراک ےہو جای ،یرھ ماہ
شم
ؤاری آی اؤر یرھ ئراک ےہوجای۔ اث اگر ؤہ ط الق دبتا متاسب جےھ ،تو اس یک ئرایک
ہ۔ تش
(ظرہ) ےک رمای می اس ےک سایھ ہےم تسیی ےس یہےل ط الق دے سکتا ے

خ
یہی ؤہ ؤق ث ے خ
ہ"۔
عایل ی (رمدؤں کو) ط الق د بن کا کم دئا ے
ہ ،ش می اہلل ت ی
ہ" :یہاں ئک کہ اےس اگ ال خیص آجای ،اس خیص ےک
اؤر ائک رؤاب ث می ے

ہ" :ترش ؤہ ط الق
ہ"۔ اؤر ائک رؤاب ث می ے
ع الؤہ خش می اس ی ط الق دئا ے
شمار یک گنی اؤر عتد اہلل رضی اہلل عتہ ی رسول اہلل ﷺ ےک خکم ےک یموخب اں
ےس رخوع کر لتا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

طلق عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -امرأته ويه
حائض ،فذكر ذلك أبوه للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-

 ،فتغيظ غضبا ،حيث طلقها طالقا مرما ،لم يوافق
السنة .ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حىت تطهر من

تلك احليضة ثم حتيض أخرى ثم تطهر منها .وبعد

ذلك -إن بدا هل طالقها ولم ير يف نفسه رغبة يف
بقائها -فليطلقها قبل أن يطأها ،فتلك العدة ،اليت
أمر اهلل بالطالق فيها ملن شاء .واختلف العلماء يف

وقوع الطالق ىلع احلائض ومع أن الطالق يف احليض

مرم ليس ىلع السنة ،والقول املفىت به ما دلت عليه

رواية أيب داود وغْيه هلذا احلديث( :فردها يلع ولم

يرها شيئا) وأما األلفاظ الواردة يف هذه الرواية

فليست رصحية يف الوقوع وال يف أن اذلي حسبها هو

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويف احلديث

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ی جال ث خیص می اب رنی نوی کو ط الق دے دی۔ اں
ص
سل
آث ﷺ شخب عضہ
ےک ؤالد ی بنی یل اہلل علتہ ؤ م ےس اس کا دکر کتا ،تو ر
ی
ی
ی
آث
ےہوی۔ کیوں کہ ا ھوں ی خرام ط الق دی ھی ،خو ستب ےک مظاتق ی ھی۔ ر
ی ایھی رخوع کری اؤر ا بن ئراس رؤےک ر کھن کا خکم دئا ،یہاں ئک کہ ؤہ ماہ

ؤاری ےس ئراک ےہو جا ئی ،یرھ ماہ ؤاری آی اؤر یرھ اس ےس ئراک ےہوجا ئی۔ اس
ےک ت عد اث اگر ؤہ ط الق دبتا رجاہ ےی اؤر ا بن ئراس ئاق ی رکھتا رجاہ ےی ،تو اں ےک سایھ

ہےم تسیی ےس یہےل ط الق دے سکن ہ ےی۔ تش یہی ؤہ ؤق ث ے خ
عایل
ہ ،ش می اہلل ت ی
خ
ہ۔ جال ث خیص می ط الق ےک
ی ط الق د بن ؤاےل کو ط الق د بن کا کم دئا ے
م
ہ؛ خب کہ جال ث خیص می دی ےہوئ ط الق خرام اؤر
ؤقوع ےک ی علق علما کا اخت الف ے
ہ ،خش رپ اتوداؤد ؤعیہ یک
ہ۔ اس مستےل می قائل اظمتتاں قول ؤہےی ے
عی مستوں ے

ڑ
ہ" :اس عورث کو مجھ رپ لوئا دئا اؤر اےس شمار یہی کتا"۔
ی رؤاب ث دالل ث کرئ ے
خب کہ اس رؤاب ث می ؤارد الفاط ی تو ط الق ؤا قع ےہوی ےک ئارے می ض یح ہ ےی

اؤری ہےی اس ئارے می کہ اس ےک شمار کری ؤاےل رسولﷺ ہ ےی۔ خب کہ
223

املحكم املشهور( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا

فهو رد) متفق عليه.

مخ
ہ" :خش ی کوئ اتسا کام کتا ،خش ےک ئارے
ائک مسہور اؤر کم جدب ث می ے
خ
ہ‘‘۔
ہ ،تو ؤہ رمدؤد ے
می ےہمارا کم موخود یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق السِّن والطالق ابلديع
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• فتغيظ منه  :اشتد غضبه لكون الطالق يف احليض حراما.
• لْياجعها  :لْيجعها إىل ما اكنت عليه قبل هذا الطالق املحرم.
• ثم يمسكها  :يستمر بها يف عصمته.
• حىت تطهر  :من حيضتها.

• فتطهر  :تغتسل من احليضة.
• قبل أن يمسها  :أن جيامعها.

• كما أمر اهلل  :أذن اهلل يف قوهل ":فطلقوهن لعدتهن".

• فحسبت من طالقها  :حيتمل أنه -صىل اهلل عليه وسلم -هو اذلي حسبها من طالقها ،وحيتمل أنه ابن عمر.

فوائد احلديث:
ديع اذلي ليس ىلع أمر الشارع.
ابل ِ
 .1حتريم الطالق يف احليض ،وأنه من الطالق ِ
 .2األمر بإرجاعها إذا طلقها يف احليض ،وإمساكها حىت تطهر ثم حتيض فتطهر
ْ
َ
جامع فيه.
 .3قوهل [ قبل أن يمسها] ديلل ىلع أنه ال جيوز الطالق يف ُطهر
 .4احلكمة يف إمساكها حىت تطهر من احليضة اثلانية ،هو أن الزوج ربما واقعها يف ذلك الطهر ،فيحصل دوام العرشة.وقال ابن عبد الْب :الرجعة
ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء ألنه املقصود يف انلاكح.وأما احلكمة يف املنع من طالق احلائض ،فخشية طول العدة.وأما احلكمة يف املنع من
الطالق يف الطهر املجامع فيه فخشية أن تكون حامال ،فيندم الزوجان أو أحدهما.ولو علما باحلمل ألحسنا العرشة ،وحصل االجتماع بعد
َ
ُ
الفرقة وانلفرة.ولك هذا راجع إىل قوهل تعاىل { ف َطلقوهن لعدتهن} وهلل يف رشعه حكم وأرسار ،ظاهرة وخفية.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،2دار السعادة .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد
زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)5827( :
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ْ
َ
ْ
استَ َش َ
الص
أن عمر بن اْلطاب
ار انلَّاس ِيف إم ِ
ْ َ َْ
المرأة ِ

 .604احلديث:

ج
عرم ابن خظاثرضی اہللعتہی عورثےکامالض (اسفاط مل)ےکئارے
می لوگوںےسمسورہ لتا (کہ اسیکدبث کتا ےہویگ؟)۔
**

ْ
َ َّ ُ ْ
َ ُ
استَ َش َ
ار
اب -ريض اهلل عنه -أنه
ع ْن ع َم َر بْ ِن اخل َ َّط
ِ
َ
ُ ْ َ
ْ
َْ ْ ََ َ ُْ َُ
َّ َ
ْية ْب ُن شعبَة:
الص المرأ ِة ،فقال الم ِغ
انلاس ِيف إم ِ
َ َ
« َشه ْدت َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -قىض ِفي ِه
ِ
ِ
َْ َْ ََ ََ َ
َ ْ َْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
بِغ َّرة -عبد أو أمة -فقال :ائتِّن بِمن يشهد معك،
َ َ
َ َ َ ُ َُ
فش ِهد َم َعه م َّم ُد ْب ُن َم ْسل َمة».

ہ کہ ایہوں ی عورث ےک
عرم ابن خظاث رضی اہلل عتہ ےک ئارے می آ ئا ے
ج
ام الض (اسفاط مل) ےک ئارے می لوگوں ےس مسورہ لتا (کہ اس یک دب ث کتا ہےو

آث
یگ؟)۔ معیہ بن سعتہ رضی اہلل عتہی کہا :می ی رسول اہلل ﷺ کو دبکھا کہ ر
ڑ
ﷺ ی اس می ائک ع الم ئا لوئدی د بن کا قیضلہ فمائا۔ اس رپ عرم رضی اہلل عتہ
ش
ی کہا :میے ئراس کوئ اتسا خصالؤ خو یمہارے سایھ اس یک گواہےی دے۔ خرتایحرہ
اں ےک سایھ مجدم بن مسلمہ رضی اہلل عتہ ی گواہےی دی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً َ
َ
وضعت امرأة ودلها ميتا قبل أوان الوالدة ىلع إثر
َ
جناية عليها .واكن من اعدة اخلليفة العادل عمر بن
َ
اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن يستشْي أصحابه
َ
وعلماءهم يف أموره وقضاياه فحني أسقطت هذه املرأة
غْي ٍّ
جنينا ً ميتا ً َ
تام ،أشلك عليه احلكم يف ديته،

 .604جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ئ
اؤپ ےہوی ؤایل رئادئ ےک تنج می ا بن ی رج کو رمدہ جال ث
ائک عورث ی ا بن ر
ی
می قتل ار ؤق ث خن دئا۔ جلیفہ عادل عرم بن الخظاث رضی اہلل عتہ یک عادث ھی کہ ؤہ
ا بن معام الث اؤر قضائا می ا بن اضحاث اؤر اں می ےس اہےل علم لوگوں ےس مسورہ
لتن یےھ۔ خب اس عورث ی ائک رمدہ اؤر ئایمام ی رج کو خن دئا تو اس یک دب ث
ےکخکم ےکئارےمی ایہی اس کال ےہوا۔ل یھدا ایہوں یاسمستےل ےکئارےمی
ضحای رضی اہلل عہم ےس مسورہ کتا۔ معیہ بن سعتہ رضی اہلل عتہ ی ایہی بتائا کہ
آث ﷺ ی ختی یک دب ث ےک ئارے می
ایہوں ی بنی ﷺ کو دبکھا ے
ہ کہ ر

َ
فأخْبه
فاستشار الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف ذلك.
ُ
شهد انليب -صىل اهلل عليه
املغْية بن شعبة أنه ِ
َ
قىض بدية اجلنني َّ
"بغرة" عبد أو أمة .فأراد
وسلم-
خ
ً
ک
ض
ع
ت
ن
ق
ت
َ
ک
ُ
ی
عمر َّ
اتلثبت من هذا احلكم ،اذلي سيكون ترشيعا ائک ع الم ئا ئائدی کا ضلہ فمائا۔ رم ر ی اہلل عتہ ی اس م یک و ق ؤتضد ق رئا
ً
َّ
اعما إىل يوم القيامة .فأكد ىلع املغْية أن يأِت بمن رجااہ خو قتامب ئک ےک لن ائک عام قاتوں ئتن ؤاال یھا۔ ل یھدا ایہوں ی معیہ رضی
ش
يشهد ىلع صدق قوهل وصحة نقله ،فشهد ممد بن اہلل عتہ رپ رؤر دئا کہ ؤہ کوئ اتسا خص ئ رتش کربن خو اں ےک قول یک شحرائ اؤر اں یک تفل
مسلمة األنصاري ىلع صدق ما قال- ،ريض اهلل

عنهم أمجعني.-

کردہ ئاث یک ضخب یک گواہےی دے۔ خرتایحرہ مجدم بن مسلمہ اتضاری ی اں یک ئاث یک
ج
شحرائ یک گواہےی دی۔ رضی اہلل عہم ا معی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :متفق عليه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
أزلَ َقتْه واسقطته ،وهو أن َ
املرأة ودلها :أي ْ
ْ ُ
ََْ َ
تض َعه قبل أوانه.
ت
• إمالص املرأ ِة  :أملص ِ
َ
ُ
ٌ
ِّ
اآلديم ىلع اهلل -تعاىل-.
العبد واألمة ِولو اكنا أسودين ،لك َرم
• غ َّرة  :بياض يف الوجه ،واستُعمل -هنا -يف
ِ
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فوائد احلديث:

ً
ً
ٌ
ٌ
 .1دية اجلنني إذا سقط ميتا ،بسبب اجلناية ،عبد أو أمة ،أما إذا سقط حيا ثم مات بسببها ،ففيه دية اكملة.
 .2استشارة أهل العلم والعقل ىف مهام األمور ومستَجدها ،لطلب احلق والصواب.
 .3اتلثبت يف املسائل ،وطلب صحة األخبار فيها.
ٌ
 .4ديلل ىلع أن العلم اخلاص قد خيىف ىلع األكابر ويعلمه من هو دونهم.
 .5يف احلديث ديلل ىلع أنه ال اجتهاد مع انلص.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد
زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)2937( :
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أن عمر بن اْلطاب ريض اهلل عنه ،قرأ يوم

ل ڑ
عرم بن خظاثرضی اہلل عتہی جمعہےکدں متی رپ سورہ ا حل رپھی خب شحدہیک
ی
آبث آئ تو متی رپےساپے اؤرشحدہ کتا تو لوگوںی ھی شحدہ کتا

اْلمعة ىلع املنرب بسورة انلحل حىت إذا جاء
السجدة نزل ،فسجد وسجد انلاس

 .605احلديث:

**

عن َربيعة بن عبد اهلل بن ُ
اله َديْر َّ
اتليْ ِ ِّ
يم :أن عمر بن
ْ
اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-قرأ يوم اجلمعة ىلع ال ِمن َْب
َ
انلحل حىت إذا جاء َّ
بسورة َّ
السجدة نزل ،فسجد
َ
َ
وسجد انلاس حىت إذا اكنت اجلمعة القابِلة قرأ بها،
َ
حىت إذا جاء َّ
السجدة ،قال« :يا أيُّها انلاس إنا ن ُم ُّر

رن عہ بن عتداہلل بن ہےدپ بمی بتاں کری ہ ےی کہ عرم بن خظاث رضی اہلل عتہ ی جمعہ
ل ڑ
ےکدںمتی رپ سورہا حل رپھی ،خب شحدہ یکآب ث آئتومتی رپےساپے اؤر شحدہکتا
ڑ
ی
تو لوگوں ی ھی شحدہ کتا۔ دؤرسے جمعہ کو یرھ یہی سورث رپھی خب شحدہ یک آب ث
آئ تو کہن لےگ‘‘ :اے لوگو ! تفتتاً ہےم آئاث شخود ےس گرری ہ ےی تو خش ی شحدہ
ی
ئ الؤث کتا اس ی اجرھا کتا اؤر خشی شحدہ ی کتا تو اس رپ ھی کوئ گتاہ یہی’’ اؤر عرم
عایل ی شحدہ
رضی اہلل عتہ ی شحدہ یہی کتا۔ اؤرائک رؤاب ث می ے
ہ کہ ‘‘ :اہلل ت ی

ُّ
بالسجود ،فمن سجد ،فقد أصاب ومن لم يسجد ،فال
إثم عليه ولم يَسجد عمر -ريض اهلل عنه »-ويف

اہ (تو کر ےل)۔’’
ئ الؤث فض یہی کتا ،التتہ اگر قاری رج ے

رواية« :إن اهلل لم يَفرض ُّ
السجود إال أن نشاء».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :أن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
 ،قرأ يوم اجلمعة ىلع ال ِمنْ َْب بسورة َّ
انلحل حىت إذا جاء
{و ََّلل ي َ ْس ُ
َّ
َ
ج ُد َما ِيف
السجدة " عند قوهل تعاىلِ ِ :
َ
ْ
ْ َ
َُ
َ
َّ
الس َم َ
ات َو َما ِيف األ ْر ِض ِم ْن دابَّة َوال َمالئِكة َو ُه ْم
او ِ
َ
ْ ُ َ
َ َْ َ ْ ُ َ ََ ُ َ
ْبون * خيافون َر َّب ُه ْم ِم ْن ف ْوقِ ِه ْم َو َيف َعلون َما
ال يستك ِ
ْ
َ
َ
يُؤ َم ُرون} [انلحل" ]50 ،49 :نزل ،فسجد وسجد
ْ
انلاس" نزل من ىلع ال ِمن َْب وسجد ىلع األرض وسجد
َ
َ
انلاس معه" .حىت إذا اكنت اجلمعة القابِلة قرأ بها"
انلحل" ،حىت إذا جاء َّ
أي :بسورة َّ
السجدة" أي :حىت

إذا قرأ اآلية اليت فيها سجدة ،وتأهب انلاس للسجود
لم يُسجد -ريض اهلل عنه ،-ومنعهم من ُّ
السجود كما

يف رواية املوطأ " :فتَ َّ
هيأ انلاس للسجود فقال ىلع
َ
ِر ْس ِلكم إن اهلل لم يكتبها علينا إال أن نشاء فلم

يسجد ومنعهم أن يسجدوا" ثم قال -ريض اهلل عنه-
" :يا أيُّها انلاس إنا َن ُم ُّر ُّ
بالسجود ،فمن َسجد ،فقد
َ
أصاب ومن لم يسجد ،فال إثم عليه" يعِّن :ن ُم ُّر
باآليات اليت فيها َسجدة ،فمن َسجد فيها فقد أصاب

ُّ
السنة ومن لم يسجد فال إثم عليه" .ولم يسجد عمر
ريض اهلل عنه "-بليان أن سجود ِّاتلالوة ليس

 .605جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ عرم بن خظاث رضی اہلل عتہ ی جمعہ ےک دں متی رپ سورہ
جدب ث کا مفہوم ی ے
الحل ر ڑپھی۔ خب شحدہ یک اس آب ثَ { :ؤل َلہ ت َ ْسح ُ ُد ما ق ال َس َما َؤاث َؤما ق ْاال َ ْرض من دَ َایٍ
ْ
َ
َ
ل
ت
ح
ؤالْم َال ئکَہ ؤہ ے ُْم الَ ت َ ْسیَکْیؤں ،یَحَاق ُ یَہ م ق َ قہ
ف
ْع
َ
ت
ل
ُ
ؤں} [ا ل،49 :
َ َ ُ َ
رم َ
وں َر ُْم ْن و ْ ْم َؤ َ َ
َ
ُ َ
وں مَا ُو ْ َ ُ
ک
م
( ]50پجمہ’’ :تفتتا آشماں ؤر ی ےک ل جائدار اؤر یمام ف سن اہلل ت عایل ےک
ی
اؤپ
سا من شحدہ کری ہ ےی اؤر درا ھیبکی یہی کری اؤر ا بن رث ےس خو اں ےک ر
تع
ہ کیرکترای ر ہن ہ ےی اؤر خو خکم مل جای اس یک متل کری ہ ےی۔‘‘) رپ یہن رج تو
ے
ی
‘‘اپے اؤر شحدہ کتا ،اؤر لوگوں ی ھی شحدہ کتا‘‘ تعنی متی رپ ےس اپے اؤررمی رپ
ی
شحدہ کتا اؤر لوگوں ی ھی اں ےک سایھ رمی رپشحدہ کتا۔‘‘ یرھ خب دؤرسا جمعہ آئا تو
ل
اس یک ئ الؤث یک’’ تعنی سورہ ا حل یک ئ الؤث یک،اؤر خب شحدہ رپ یہن رج ،تعنی خب شحدہ
ڑ
یک آب ث رپھی اؤر لوگ شحدے ےک لنبتار ےہو گن ،عرم رضی اہلل عتہ ی شحدہ یہی
ہ کہ‘‘ :لوگ
کتا اؤر ایہی شحدہ کری ےس رؤک دئا جتسا کہ موطا یک رؤاب ث می ے
شحدے ےک لنبتار ےہو گن عرم رضی اہلل عتہ یکہا یم اب رنی اب رنی جال ث رپ پفار ر ےہو،
ہ مگر ی کہ ہےم (ار خود شحدہ کرئا) رجاہ ےی اؤر
عایل ی اےس ہےم رپ فض یہی کتا ے
اہلل ت ی
ی
ایہوں ی شحدہ یہی کتا اؤر لوگوں کو ھی شحدہ کری ےس رؤک دئا’’ یرھ عرم رضی اہلل
عتہ یکہا‘‘ :اے لوگو ! خب ےہمارا گرر شحدہ یک آب ث رپ ےس ےہو تو یرھ خش ی شحدہ کتا
اس ی اجرھا کتا اؤر خش ی شحدہ ی کتا تو اس رپ کوئ گتاہ یہی۔’’ تعنی ہےم شحدہ یک
ڑ
آئاث کو رپ ھن ہ ےی تو خو کوئ شحدہ کرے اس ی ستب کو ئرا لتا اؤر خو شحدہ ی کرے تو
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واجبا .ويف رواية« :إن اهلل لم يَفرض ُّ
السجود إال أن
نشاء» أي  :لم يوجبه علينا إال إن شئنا ُّ
السجود
ِ
َ
ُّ
سجدنا وإن لم نشأ لم نسجد .ويف رواية" :يا أيها
انلاس ،إنا لم نُؤمر ُّ
بالسجود" فاحلاصل :أن هذا األثر
من أمْي املؤمنني قاهل يف خطبة اجلمعة ،أمام الصحابة
َّ
لكهم ،فلم يُنكر عليه أحد منهم؛ فدل ىلع عدم

املعارضة ،فحينئذ يكون قول الصحايب حجة،
الراشد ،اذلي هو أوىل باتباع ُّ
السيما اخلليفة َّ
السنة،
ً
إمجااع.
وحبضور مجيع الصحابة ،فيكون

اس رپ کوئ گتاہ یہی۔ ‘‘اؤر عرم رضی اہلل عتہ ی شحدہ یہی کتا’’ اس خری کو بتاں
ہ کہ ‘‘ :اہلل
کری ےک لن کہ شحدہ ئ الؤث ؤاخب یہی۔ اؤر ائک رؤاب ث می ے
عایل ی شحدہ فض یہی کتا مگر خب ہےم رجاہ ےی’’ تعنی اس کو ےہ
مارےاؤپ ؤاخب
ر
ت ی
یہی کتا مگر ی کہ ہےم شحدہ کرئا رجاہ ےی تو کربن اؤر اگر ہےم ی کرئا رجاہ ےی تو شحدہ ی کربن۔
خ
ہ’’ تو ج الصہ ی
ہ‘‘ :اے لوگو! ےہمی شحدہ کا کم یہی دئا گتا ے
اؤرائک رؤاب ث می ے

ہ خےس ایہوں ی دؤراں خطتہ یمام ضحای یک
ہ کہ ی اپ امیالمومتی ےس میقول ے
ے
موخودیگ می کہا یھا اؤر اں می ےس کسی ی اں رپ اعیاض یہی کتا۔ خرتاں رج ی عدم
ل
ہ اؤر اتسی صورث می ضحائ کا قول جخب ےہوگا ،ئا خصوض
محالفب رپ دالل ث کر ئا ے
خبؤہضحائجلیفہراسد ےہوںخو کہ ستب یکابتاعےکسبےس رئادہخق دارہ ےی،اؤر
خ روں کہ ی ضحای یک موخودیگ می ےہوا اس لن ی اجماع فار ئرای گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > أحاكم خطبة اجلمعة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

فوائد احلديث:

ً
إمجااع سكوتيًا.
 .1استحباب سجود اتلالوة ،ثم إنه -ريض اهلل عنه -قاهل بمحرض من الصحابة ولم ينكره عليه أحد ،فاكن
 .2فيه جواز قراءة سورة فيها سجدة يف خطبة اجلمعة.
َ
 .3فيه أن الفصل اليَسْي يف خطبة اجلمعة ال يؤثر ىلع صحتها.

 .4فيه أن سجود اتلالوة ال يؤثر ىلع صحة خطبة اجلمعة.
 .5جواز قراءة سورة َّ
انلحل يف خطبة اجلمعة.
ُّ
الزنول من ىلع المنْ َْب ألداء سجدة اتلِّالوة ،لكن هذا يُقيد بما إذا اكن ال يمكنه ُّ
السجود عليه؛ لضيق املاكن ،فيزنل ويسجد وإن أمكنه سجد
.6
ِ
عليه.
َ
ُ
َ
َ
ُ
 .7أن المستمع تبع للقارئ ،فإن سجد ،سجد المستمع معه وإال فال.
 .8فيه أن ُّ
السنة يُثاب فاعلها وال يُعاقب تاركها.
ُ
 .9فيه أن خليفة املسلمني هو من يتوىل خطبة اجلمعة.

 .10فيه فقه عمر -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع بيان ونرش ُّ
السنة.
 .11فيه فضل سورة َّ
انلحل؛ ألن عمر -ريض اهلل عنه -كرر قراءتها يف مجعتني.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .إرشاد الساري
لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن ممد بن أىب بكر القسطالِّن ،انلارش :املطبعة الكْبى األمْيية ،مرص ،الطبعة :السابعة1323 ،ه .توضيح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .فتح ذي ُ اجلالل
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة.

الرقم املوحد)11242( :
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ً
عويمرا العجالين جاء إَل َعصم بن عدي
أن
عویرم عحالئ ،عاضم بن عدیاتضاریےسآکر کہن لےگ:اے عاضم !درا بتاؤ،
األنصاري ،فقال هل :يا َعصم ،أرأيت رجال وجد
ش
ش
اگر کوئ خص اب رنی نویےک ئراس کسی (اجتنی) خص کو ئراےل تو کتاؤہ اےس قتل کر
ً
كيف
أم
فتقتلونه،
أيقتله
،
رجال
مع امرأته
ی
دے ،یرھ اسےک ئدےل می یماےس ھی قتل کردؤےگ ،ئاؤہ کتا کرے؟
يفعل؟ سل يل يا َعصم عن ذلك رسول اهلل -
ج
ر
م
ل
ت
م
یے نرسول اہللﷺےسی ستلہ رو ھو۔
صىل اهلل عليه وسلم-

 .606احلديث:

**

ہ کہ شہل بن سعد ساعدی رضی اہلل عتہ ی بتاں کتا کہ
ابن شہاث ےس رمؤی ے
عویرم عح الئ ،عاضم بن عدی اتضاری ےس آ کر کہن لےگ :اے عاضم ! درا بتاؤ -اگر
ج ش
ش
کوئ خص اب رنی نوی ےک ئراس کسی (ا تنی) خص کو ئرای تو کتا ؤہ اےس قتل کر دے
ی
یرھ اس ےک ئدےل می یم اےس ھی قتل کر دؤ ےگ ،ئا ؤہ کتا کرے؟ میے لن

عن ابن شهاب ،أن سهل بن سعد الساعدي أخْبه:
ً
أن ُع َويْ ِمرا العجالِّن جاء إىل اعصم بن عدي
األنصاري ،فقال هل :يا اعصم ،أرأيت رجال وجد مع
امرأته رجال ،أيقتله فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟ سل ِل

يا اعصم عن ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

رسول اہلل ﷺ ےس ی مستلہ ترو رجھو ،خرتایحرہ عاضم رضی اہلل عتہ ی رسول اہلل ﷺ
س
آث ﷺ ی (تعی ضؤرث) اس رطج ےک
ےس اس لسےل می سوال کتا تو ر

 ،فسأل اعصم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
ذلك ،فكره رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املسائل

سواالث کو ئات رستد فمائا اؤر اس یک اس قدر پائ یک کہ عاضم رپ رسول اہلل ﷺ یک ئاث
ڑ
گراںگرری،خبعاضمگھ لوی تو عویرم رضیاہلل عتہی اںےکئراس آکرتروجرھا کہ
م
رسولاہللﷺ ییم ےس کتافمائا؟توعاضمرضی اہللعتہی کہا کہ جےھیمےسکوئ
یھ الئ یہی میل خش مستلہ ےک ئارے می ،می ی سوال کتا اےس رسول ﷺ ی
ئات رستد فمائا۔عویرمرضی اہللعتہ یکہا:اہلل یکقسممیبنیﷺ ےس یمستلہ تروجرھ کر
یرہن
آث ﷺ لوگوں
آث ﷺ ےک ئراس رح گن ،اس ؤق ث ر
ر ےہوں گا ،ؤہ ستدےھ ر
ےک برح تشتف فما یےھ ،عویرم رضی اہلل عتہ ی کہا :اے اہلل ےک رسول! بتا بن

واعبها ،حىت كْب ىلع اعصم ما سمع من رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما رجع اعصم إىل أهله

جاءه عويمر ،فقال :يا اعصم ،ماذا قال لك رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال اعصم لعويمر :لم تأتِّنخبْي ،قد كره رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

املسألة اليت سأتله عنها ،فقال عويمر :واهلل ال أنتيه

حىت أسأهل عنها ،فأقبل عويمر حىت جاء رسول اهلل -

ش
ج
اگر کوئ خص اب رنی نوی ےک سایھ (ا تنی) آدمی کو ئرای تو کتا ؤہ اےس قتل کر دے،
قت
آث ﷺ
آث لوگ اس ےک ئدےل می اےس ل کر دبن ےگ ،ئا ؤہ کتا کرے؟ ر
یرھ ر
م
ہ لہیدا اےس
ی فمائا” :یمہارے اؤر یمہاری نوی ےک ی علق فآں ئارل ےہوا ے
ہ کہ اں دؤتوں ی لعاں کتا ،اس ؤق ث
ےل کر آؤ“۔ شہل رضی اہلل عتہ کا بتاں ے

صىل اهلل عليه وسلم -وسط انلاس ،فقال :يا رسول
ً
اهلل ،أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال ،أيقتله

فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل
ُ
نزل فيك ويف صاحبتك ،فاذهب
عليه وسلم« :-قد أ ِ
َ
فَأْت بها» قال سهل :ف َت َ
العنا وأنا مع انلاس عند
ِ
ََ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما فراغ ِمن
ْ
تَ ُ
الع ِن ِهما ،قال عويمر :كذبت عليها يا رسول اهلل إن
َْ ْ
أم َسكتُها ،فطلقها ثالثا ،قبل أن يأمره رسول اهلل -
َّ
صىل اهلل عليه وسلم ،-قال ابن شهاب :فاكنت ُسنة
ْ
ُ
المتال ِعنَني.

می لوگوں ےک سایھ رسول اہلل ﷺ ےک ئراس موخود یھا ،خب ؤہ (لعاں ےس) قارع
ےہو گن تو عویرم رضی اہلل عتہ ی کہا کہ اگر می اےس ا بن ئراس رکھوں تو (گوئا) می
ڑ
ہ ،خرتایحرہ عویرم رضی اہلل عتہ ی رسول اہلل ﷺ ےک خکم ےس
ی جھوث کہا ے
یہےل ہےی اےس ئی ط الق دے دی۔ ابن شہاث (ر ےہی) کہن ہ ےی :تو ی ہی (اں
دؤتوں کا معاملہ) لعاں کری ؤالوں کا رطتفہ بن گتا۔

**

درجة احلديث :صحيح

 .606جدبث:

ض
جدب ث کا درج :خنح
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املعىن اإلمجايل:

ً
عويمرا العجالِّن -ريض اهلل عنه-
أفاد احلديث أن
ً
جاء يسأل عن حكم من وجد مع امرأته رجال ماذا

**

يفعل ،فكره انليب -عليه الصالة والسالم -مثل هذه
املسائل ملا فيها من اتلعرض للمكروه ،فأرص ىلع
السؤال عن ذلك ،وقد وقع به ما سأل عنه ،ثم جاء

إىل انليب -عليه الصالة والسالم -يسأل عن حكم

حاتله ،فأخْبه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن اهلل
ً
أنزل يف شأنه وشأن امرأته قرآنا فيه حكم ما جرى
ً
َّ
هلما ،فتالعنا ،ثم إن عويمرا اكن يظن أن اللعان ال
حيرمها فبادر بطالقها ثالثا ،فاكن هذا أول لعان يف

اإلسالم.

اجمایل معنی:

ہ کہ عویرم عح الئ رضی اہلل عتہ رسول اہلل ﷺ ےک ئراس ی
جدب ث ی قائدہ دبنی ے
ج
مستلہ درئاق ث کری آی کہ کوئ اب رنی نوی ےک ئراس کسی ا تنی آدمی کو د یبکےھ تو کتا
ج
ئ
آث کو
کرے ،تو بنی ﷺ ی اں تےس مسا ل کو ئات رستد فمائا کیو ئکہ اس می ا بن ر
ہ ،تو ایہوں ی اس سوال رپ اضار کتا ،اؤر سوال کتا
کسی ئات رستدئدہ ےس می متت ال کرئا ے
گتا مستلہ ؤقوع ئردپ ےہو خ رکا یھا ،یرھ ؤہ بنی ﷺ ےک ئراس اس جال ث کا خکم درئاق ث

کری ےک لن آی ،تو بنی ﷺ ی بتائا کہ اں ےک اؤر اں یک نوی ےک ئارے
ہ خش می اس ےک می علق خکم موخود
می اہلل ی فآں یک ائک آب ث ئارل فمائ ے

ہ ،اں دؤتوں یلعاں کتا ،یرھ عویرم رضی اہلل عتہ ی سو رجا کہ لعاں ی نوی کو
ے
ڑ
خرام یہی کتا اؤر آےگ پھ کر ئی ط الق دے دی ،اس رطج ی اس الم می یرہ ال لعاں
یھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أرأيت  :أي :أخْبنا عن حكمه.
• وكره املسائل  :أي :اليت ال حيتاج إيلها سيما ما فيه إشاعة فاحشة.
• حىت كْب  :بضم ابلاء أي :عظم وشق.
• قد أنزل اهلل فيك  :أي :آية اللعان.

• ويف صاحبتك  :زوجتك خولة بنت قيس ىلع املشهور.
ً
ً
َّ
ًّ
• فطلقها ثالثا  :ظنا منه أن اللعان ال حيرمها عليه فأراد حتريمها بالطالق فقال :يه طالق ثالثا.

• فاكنت  :أي الفرقة بينهما.
ً
ً
ً
ً
ً
• سنة املتالعني  :فال جيتمعان بعد املالعنة أبدا فيحرم عليه بمجرد اللعان نكاحها حتريما مؤبدا ظاهرا وباطنا سواء صدقت أم صدق.

فوائد احلديث:
 .1تمام اتلالعن سبب للفرقة املؤبدة بني الزوجني املتالعنني ،وال حيتاج بعدها إىل طالق ،وال إىل فسخ؛ فهذا مقتىض حكم اللعان.
ً
ً
ومؤكدا قذفه :كذبت عليها -يارسول اهلل -إن أمسكتها ،ثم
 .2أن الرجل اذلي العن بني يدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال مصدقا نفسه
طلق ثالثا ،قبل أن يأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك.

 .3تثبت الفرقة بني الزوجني بتمام اللعان بتحريم مؤبد ،ولو لم يفرق احلاكم بينهما ،وهو مذهب اجلمهور.

 .4الطالق اذلي يوقعه الزوج املالعن الغ ال أثر هل يف ذلك ،والرجل إنما أىت به من شدة الغضب ،وتأكيدا لصدق دعواه عليها ،وقذفه إياها.
 .5مرشوعية أن يكون اللعان حبرضة احلاكم ،وبمجمع من انلاس ،وهذا من باب اتلغليظ يف هذه املسألة.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة  -منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428األوىل1417 ،ه - .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :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  -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن -دار إحياء الرتاث
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َ َّ
الول ِوي  -دار املعراج ادلويلة للنرش و
العريب – بْيوت-بدون تاريخ - .ذخْية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :ممد بن يلع بن آدم بن موَس اإلثيويب
دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل   1416ـه 1996 -م  -إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري  -أمحد بن ممد بن أىب بكر القسطالِّن
القتييب املرصي  -املطبعة الكْبى األمْيية ،مرص -الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

الرقم املوحد)58157( :
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َّ
َّ
أن نِب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال

اہللےکبنیﷺی ائک شخص کودبکھا کہ ہدیکا ائک اؤب ڑ
ث اہ ئےک جا راہ
ے
آثﷺیفمائا:کہ اس رپ سوار ےہو جاؤ۔ اسیخواثدئا کہی تو
ے
ہ۔ ر
ڑ
آثﷺیفمائا:کہ اس رپسوار ےہو جاؤ۔
ہےدیکا اؤبث ے
ہ۔ ر

يسوق بدنة ,فقال :اركبها ،قال :إنها بدنة ،قال:
اركبها

 .607احلديث:

**

ش
ات ے
وہپہ رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ہ ےی کہ ’’اہلل ےک بنی ﷺ ی ائک خص کو
ڑ
آث ﷺ ی فمائا کہ اس رپ سوار ےہو
دبکھا کہ ہےدی کا ائک اؤب ث اہ ئےک جا راہ ے
ہ۔ ر
ڑ
آث ﷺ ی فمائا کہ :سوار ےہو
جاؤ۔ اس ی خواث دئا کہ ی تو ہےدی کا اؤب ث ے
ہ۔ ر
جاؤ۔ یرھ می ی دبکھا کہ ؤہ اس رپ سوار یھا اؤر بنی ﷺ ےک سایھ سایھ جا راہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« -أن نيب اهلل -صىل
ُ ًََ
اهلل عليه وسلم -رأى رجال ي َ ُسوق بَدنة ,فقال:
ٌََ
اركبها ،قال :إنها بَدنة ،قال اركبها ،فرأيته َرا ِكبَ َها,
ي ُ َسايِ ُر انليب -صىل اهلل عليه وسلم .»-ويف لفظ :قال
ْ َ
َ َ
يف اثلانية ،أو اثلاثلة« :اركبها َويْلك أو َوحيَك».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
ملا رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يسوق

بدنة ،هو يف حاجة إىل ركوبها قال هل :اركبها ،ولكون
اهلدي معظما عندهم ال يُتعرض هل استفهم الصحايب
بأنها بدنة مهداة إىل ابليت ،فقال :اركبها وإن اكنت

مهداة إىل ابليت ،فعاوده اثلانية واثلاثلة ،فقال:
ً
اركبها ،مغلظا هل اخلطاب ومبينًا هل جواز ركوبها ولو
اكنت هديًا ،فركبها الرجل.

 .607جدبث:

**

ئ
آث ﷺ ی
یھا‘‘۔ائک اؤر رؤاب ث می ے
ہ کہ دؤرسی ئا تشی دق عہ ر
فمائا’’:اس رپ سوار ےہو جاؤ ،یمہاری ہ ےالک ث ےہو ،ئا یمہارا پا ےہو‘‘۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ڑ
ہ جاال ئکہ اس کو اس
خب بنی ﷺ ی ائک خص کو دبکھا کہ ؤہ اؤب ث اہ ئےک جا راہ ے
ی
آث ﷺ ی اس ےس کہا کہ اس رپ سوار ےہو جاؤ۔
رپ سوار ےہوی یک ضؤرث ھی تو ر
تع
خ رو ئکہ ہےدی کا جاتور اں لوگوں ےک پدئک یہب قائل طنم ےہو ئا یھا خےس کجرھ یہی کہا جا
سکتا یھا تو ضحائ رسول ی استفہامی ائدار می کہا کہ ی تو نب اہلل یک رطف تطور ہےدی
ڑ
آثﷺ ی اس ےس
ہ (اس رپ کتےس سوار ےہواجاسکتا ے
جایؤاال اؤب ث ے
ہ؟)۔ ر
رج ی نباہلل یک رطف تطور ہےدی یھنحا جای ؤاال جاتور ہےی
فمائا کہ اس رپ سوار ےہوجاؤ اگ ر
ش
ئ
آث ﷺ ےس ا تےس ےہی کہا اؤر
ے
ہ۔ اس خص ی دؤرسی اؤر تشی ئاری ر
آث ﷺ ی ئاکتد یھے ائدار می اس یک سواری ےک جاپ ےہوی کو بتاں کری
ر
ہ۔ خرتایحرہ ؤہ آدمی اس رپ
رج ی ہےدی ہےی کا جاتور ے
ےہوی فمائا:کہ اس رپ سوار ےہو جاؤ اگ ر
سوار ےہو گتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ
• بَ َدنة  :تطلق ىلع اإلبل ،وابلقر ،لعظم أبدانها وضخامتها ،واملراد هنا ،انلاقة املهداة إىل ابليت.
ُ َ ُ َّ
انل َّ
يب صىل اهلل عليه وسلم  :يسْي إىل جنبه.
• يس َايِر ِ
َ
• َويْلك  :من الويل ،وهو اهلالك ،ويه لكمة تستعمل للتغليظ ىلع املخاطب ،بدون قصد معناها ،وإنما جترى ىلع ألسنة العرب يف اخلطاب ،ملن
وقع يف مصيبة فغضب عليه.
ْ َ
• َوحيَك  :لكمة يؤىت بها للرمحة ،والرثاء حلال املخاطب الواقع يف مصيبة.
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فوائد احلديث:
 .1تعظيم العرب للهدي ،واحرتامه يف قلوبهم ،ثم جاء اإلسالم فزاد من احرتامه.
 .2مرشوعية إهداء اإلبل.
 .3جواز ركوبه وحلبه مع احلاجة إىل ذلك ،بما ال يرضه.
 .4جواز األخذ بالرخصة وترك إجهاد انلفس.
 .5جواز الشدة يف اإلنكار إذا استدىع األمر ذلك.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3152( :
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ہ خب ئک کہ تو کسیےس ی کاجی کرے۔
تو اسیک رپؤرسیکرئادہ خقدار ے

أنت أحق به ما لم تنكيح

 .608احلديث:

**

 .608جدبث:

ہ کہ ائک عورث ی بنی ﷺ ےس کہا
عتداہلل بن عرمؤ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
ہ میا رنب اس ےک لن پبن یھا ،اؤر
کہ اے اہلل ےک رسول ﷺ! میا ی ئتتا ے
ہ ،اؤر اس
میی جرھائ اس ےک لن م شکیہ ،اؤر میی گود اس ےک لن جھوال ے
م
ہ کہ اےس مجھ ےس جرھی ےل،
ہ ،اؤر ؤہ رجاہےتا ے
اث ی جےھ ط الق دے دی ے
ےک ئ ر
ہ خب ئک کہ تو کسی ےس
آث ﷺ ی فمائا ’’تو اس یک رپؤرس یک رئادہ خق دار ے
ر

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن امرأة

قالت :يا رسول اهلل ،إن ابِّن هذا اكن بطِّن هل ِواعء،
َّ َ
َْ
ْ
وحجري هل ِحواء ،وإن أباه َطلقِّن،
وثد ِيي هل ِسقاءِ ،
ْ ََْ
زت َعه ِمِّن ،فقال هلا رسول اهلل -صىل اهلل
وأراد أن ين ِ
َ
عليه وسلم« :-أنت ُّ
أحق به ما لم تنكيح».
ِ

ی کاج ی کرے‘‘۔

**

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ً
يف هذا احلديث أن امرأة اشتكت إىل رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلمَ -
زوجها حني طلقها وأراد أن يأخذ
ابنها منها ،وذكرت هذه املرأة من األوصاف ما يقتِض

تقديم ها عليه يف بقائه عندها ،فبطنها واعؤه حينما
ْ
ً
وحجرها هو
اكن جنينا ،وثديها سقاؤه بعد أن ُو ِدلِ ،
املاكن اللني اذلي حيويه ،وقد َّ
أقر انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -املرأة ىلع ما وصفته من نفسها ,وقال هلا
أنت أحق به يف احلضانة وهو لك ما لم تنكيح ً
زوجا
ِ
آخر ،فإذا نكحت فال تكوين أحق به منه ،بل
يكون أبوه هو أحق ,ووجه ذلك أن املرأة إذا تزوجت

وبِق ابنها معها صار حتت حجر هذا الزوج اجلديد
ُّ
فيمن عليه أو يتعلق به الطفل أكرث مما يتعلق بأبيه،
وربما وقعت مفاسد أخرى.

**

اجمایل معنی:

ہ کہ ائک عورث ی بنی ﷺ ےس س کاب ث یک خب اس ےک
اس جدب ث می ے
ڑ
س ے
وہ ی اےس ط الق دے دی ،اؤر اس ی ارادہ کتا کہ اس ےک لرےک کو اس ےس
جرھی ےل،اس عورث ی کجرھ ا تےس اؤصافبتاں کن ئاکہؤہ یحرہاس ےک ئراسرہ
سےک ،ختایحہ اس یکہا کہ میا ی ئتتڑا ہ میا رن ڑ
ب اس ےک لن پبن یھا خب ؤہ
ے
ر ر
رن ڑ
ب کا یحرہ یھا ،اؤر اس یک جرھائ اس یک ب رتداتش ےک ت عد اس ےک لن م شکیہ،
ک ی
اؤراس یک گود خش جگہ اےس شمی ڑ
ب کر ر ھنی ھی اس ےک لن جھوال یھا ،خرتایحرہ
بنیﷺ ی اس یک اں ئاتوں کا افار کتا ،اؤر اس ےس کہا ’’ تو اس یک رپؤرس یک

ہ خب ئک کہ تو کسی ےس ی کاج ی کرے،،۔اؤر خب تو کسی ےس
رئادہ خق دار ے
اث اس کا رئادہ خق دار
ی کاج کرےل یگ تو یمہارا خق اس رپ یہی ے
رہ گا ،ئلکہ اس کا ئ ر
ڑ
ہ کہ عورث خب سادی کر ےل یگ اؤر اس کا ئتتا اس ےک
ےہوگا،،۔ اس یک ؤج ی ے
رہ گا تو اتسی صورث می اس بن س ے
وہ ےک رپ رپؤرس ےہو جای گا ،خرتایحرہ
سایھ ے

اث ےک مفا ئےل رئادہ
اس رپ اخساں کرے گا ،خش یک ؤج ےس ی یحرہ اس ےس ا بن ئ ر
ی
ؤاتستہ ےہو جای گا ،اؤر تسا اؤقاث دؤرسی خرابتاں ھی حم ےل سکنی ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > احلضانة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
• ِواعء  :ظرفا حال محله.
َ
• ثديي  :اثلدي :هو نتوء يف صدر الرجل واملرأة ،وهو يف املرأة جمتمع اللنب.
َْ
َ
• ِسقاء  :بكرس السني ،بوزن ِكساء ،هو واعء من جدل يكون للماء واللنب ،مجعه :أس ِقية.
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• ِحجري  :بفتح احلاء وكرسها ،يسىم به اثلوب ،واحلضن ،واملراد هنا هو :حضن اإلنسان.
• ِح َواء  :بكرس احلاء املهملة ،اسم املاكن اذلي حيوي اليشء؛ أي :يضمه وجيمعه.
• أن ينزتعه  :يأخذه.
َ
• ما لم تنكيح  :ما لم تزتويج.

فوائد احلديث:
 .1جواز السجع يف الالكم.
 .2أن حضانة األم ال تسقط بالطالق.
َّ
 .3أن األم أحق حبضانة الطفل من األب ،ما دام يف طور احلضانة ،ما لم تزتوج.
َّ
ُ
تقديم األم ىلع األب يف احلضانة -ما دامت متفرغة -يف اغية احلكمة واملصلحة ،ذلك أن معرفة األم وخْبتها وصْبها ىلع األطفال يشء ال
.4

يلحقه أحد من أقارب الطفل اآلخرين ،اكألب.
ُ
ُ
ِ .5من ل ْطف اهلل -تعاىل -خبلقه عنايته باملستضعفني منهم ،ممن ليس هلم حول وال طول ،فهو يويص بهم ،ويعىن بهم العناية اليت تعوضهم األمر
اذلي لم يصلوا إيله من العناية بأنفسهم ،وهم يف حالة الضعف.
َّ
َّ
أن األم إذا َّ
تزوجت ،ودخل بها الزوج اثلاِّن ،سقطت حضانتها ،ألنها أصبحت مشغولة عن الودل بمعارشة زوجها
.6
 .7جواز ذكر اخلصم ما يْبر خصومته ويرجح جانبه.
 .8اإلشارة إىل أن أهم مقصود يف احلضانة يه راعية الطفل.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,حتقيق :ممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه

 صحيح أيب داود  -األم لألبلاِّن  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبسَ
لوغ َ
للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
مكة
األوىل  1427 ،ـه 2006م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  - 1427عون املعبود
رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بْيوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.

الرقم املوحد)58189( :
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ی
ق
أنشدك اهلل ،أسمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه می جےھ اہللیک سم دبتا ےہوں کتا یمیرسول اہللﷺےسیفمای ےہوی ستا
وسلم -يقول :أجب عِّن ،امهلل أيده بروح
یھا کہمییرطفےسخواثدے ،اےاہلل!رؤج الفدسےکدر تےع اسیک
القدس؟ قال :امهلل نعم
مددفما‘؟ تو ایھوںی کہا :اےاہلل تو (گواہرہےتا)اہں۔ (میی ستا یھا)۔

 .609احلديث:

**

َّ
أن عمر َّ
مر ِحبَ َّسان -ريض اهلل عنهم-
عن أيب هريرة
َ ْ ُ ُ ِّ
ََ َ َ
وهو ينشد الشعر يف املسجد ،فلحظ إيله ،فقال :قد
اتل َف َ
ُكنْ ُ
ت أَن ْ ُشد ،وفيه من هو خْي ِمنْكَّ ،
ثم ْ َ
ت إىل أيب
هريرة ،فقال :أَن ْ ُش ُد َك اهلل ،أَ َسم ْع َ
ت رسول اهلل -صىل
ِ
َّ ُ َّ َ ِّ ْ
اهلل عليه وسلم -يقول« :أَج ْ
َ
ِّ
ُ
ب عِّن ،اللهم أيده بروح
ِ
ُْ
الق ُد ِس»؟ قال :امهللَّ نعم.

 .609جدبث:

خرصث اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ خرصث عرم رضی اہلل عتہ خرصث خساں
ڑ
رہ یےھ تو ایھوں ی
رضی اہلل عتہ ےک ئراس ےس گررے اؤر ؤہ مسحد می سع رپھ ے
ڑ
اس یک رطف عور ےس دبکھتا رسؤع کر دئا۔ تو ایھوں ی کہا می سع رپھا کر ئا یھا اؤر
آث (تعنی عرم رضی اہلل
اس (مسحد) می ؤہ (رسول اہللﷺ) موخود ےہوی یےھ خو ر
عتہ) ےس یہی ہ ےی۔ یرھ اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ یک رطف میوج ےہوی اؤر فمائا کہ می
ی
جےھ اہلل یک قسم دبتا ےہوں ،کتا یم ی رسول اہلل ﷺ ےس ی فمای ےہوی ستا

یھاکہ’’:مییرطفےسخواثدؤاؤراے اہلل!رؤج الفدس ےکدر تےع اس یک مدد
فما‘؟ تو ایھوں ی کہا:اے اہلل تو (گواہ رہےتا) اہں۔ (می ی ستا یھا)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن حسان -ريض اهلل عنه -اكن ينشد
الشعر يف املسجد ،بينما اكن عمر -ريض اهلل عنه-

هناك ،فنظر إيله عمر نظرة استناكر ،فلما رأى حسان
منه ذلك ،قال هل :كنت أنشد الشعر يف املسجد وفيه
من هو خْي منك .ثم "استشهد أبا هريرة" أي سأهل

أداء الشهادة اليت يعلمها عن إنشاده الشعر يف

املسجد حبضور رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-

وإقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل ىلع ذلك
َ ُ
وتشجيعه هل ىلع إنشاد الشعر فقال" :أنش َدك اهلل" أي
أسألك باهلل وأستحلفك به" ،هل سمعت رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يقول :يا حسان أجب عن

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" -أي :أجب شعراء
ً
املرشكني بشعرك واهجهم به؛ دفااع عن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم ،-ونرصة دلينه ،وهل سمعته يقول:
"امهلل أيده بروح القدس" أيِّ :
قوه ِبْبيل ،وسخره هل
اإلسالم وقع
فيلهمه الشعر اذلي يقع ىلع أعداء ِ
السهام؟ قال أبو هريرة" :نعم" أي :سمعتك تنشد
الشعر أمامه ِيف املسجد ،وسمعته يقول ذلك.

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
رہ یےھ
جدب ث کا مفہوم :خرصث خساں بن ئاب ث رضی اہلل عتہ مسحد می سع رپھ ے
ی
ی
کہ خرصث عرم رضی اہلل عتہ ھی ؤاہں رہنرح گن اؤر اں کو ئات رستدئدہ ترطؤں ےس دبکھا۔
خب خرصث خساں رضی اہلل عتہ ی اں کو اس رطج دبکھا تو اں ےس کہا کہ:می مسحد
ڑ
آث ےس یہی
می سع رپھا کر ئا یھا اؤر اس ؤق ث مسحد می ؤہ موخود ےہوی یےھ خو ر
ہ ےی(تعنی رسول اہللﷺ)۔ "استسہد ائا ےہپہ" (یرھ اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ ےس

گواہےی طلب یک) تعنی اں ےس گواہےی د بن کا سوال کتا کہ خو ؤہ رسول اہلل ﷺ یک
ڑ
موخودیگ می اں ےک سع رپ ھن ےک خواےل ےس جا بن یےھ اؤر رسو ل اہلل ﷺ
ی
ی اس کو پفار رکھا اؤر اں یک سع گوئ رپ خوصلہ افائ فمائ ھی۔فمائاَ " :ات ُس َدک
ی
اہلل" ( جےھ اہلل یک قسم) تعنی می اہلل یک قسم اؤر اس کا جلف دے کر ترو رجھتا ےہوں :کتا تو
ہ’’:اے خساں!رسول اہللﷺ یک
ی رسول اہللﷺ کو ی فمای ےہوی ستا ے
رطف ےس خواث دؤ‘‘ ،تعنی مشکی ےک سعاء کو ا بن سعؤں ےس خواث دؤ اؤر
بنی کریمﷺ کا دقاع اؤر اس ےک دبن یک مدد کری ےہوی اں یک ےہخو بتاں کرؤ۔ اؤر
ل
ی
کتا یم ی ی فمای ےہوی ھی ستا یھا" :ا لہم ائدہ پؤج الفدس" (اے اہلل ! رؤج
الفدس ےک در تےع اں یک مدد فما) تعنی خیئل علتہ الس الم یک قوث ےک سایھ۔ خیئل

علتہالس الم اں کو سع الہام کریخو کہ دشمتاںاس الم رپبیؤں یک رطج لگن۔ اتو ےہپہ
ی
رضی اہلل عتہ ی کہا’’:اہں۔ تعنی می ی مھی رسول اہلل ﷺ ےک سا من مسحد
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ڑ
ی
ی
می سع رپ ھن ےہوی ھی ستا اؤر می ی (رسولﷺ کو) ی فمای ےہوی ھی ستا

ہ۔‘‘
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > رشوط األمر باملعروف وانليه عن املنكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• َّ
ُ
شاعر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
حسان  :وهو ابن ثابت األنصاري اخلزريج،
ً
• ينشد  :يعِّن :يسمع انلاس يف املسجد شيئا من الشعر ،ويتغىن به.

• فلحظ إيله  :نظر إيله بمؤخر العني ،عن يمني ويسار ،واملراد :نظر إيله نظر إنكار وعتب.

فوائد احلديث:
 .1جواز إنشاد الشعر يف املسجد ،بل يثاب عليه قائله إذا اكن حيقق املصالح الرشعية.
 .2عند إنشاد الشعر البد من مرااعة عدم تفويت املقاصد الرشعية من إقامة بيوت اهلل -تعاىل ،-من إقامة الصالة ،و ِذكر اهلل -تعاىل-.
َّ
 .3يقاس ىلع الشعر لك الكم ،فما اكن منه خْي ومصلحة لدلين ،فهو مرغوب فيه ،وما لم يكن كذلك فإن بيوت اهلل تزنه عن ذلك.
 .4األشعار اليت املتضمنة ملحاذير رشعية منيه عنها؛ اكليت فيها :هجاء األبرياء ،أو الغزل املقصود ،سواء اكن ذلك يف املسجد أو غْيه.
ّ
 .5احلديث ديلل ىلع قوة عمر -ريض اهلل عنه -يف احلق ،وحرصه ىلع اخلْي ،سواء عند إنكاره ىلع حسان إنشاد الشعر يف املسجد ،أو حال كفه
عن اإلنكار عنه ملا سمع ديلل الرتخيص بقول الشعر.

 .6شجاعة حسان وقوته يف الصدع باحلق؛ حيث لم تمنعه قوة عمر وصالبته وهيبته ،من الرد عليه العتماده ىلع ادليلل.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
ّ
املكرمة ،الطبعة:
بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،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 .صحيح مسلم،
مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)10889( :
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أنَه انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يوم کتا بنیﷺیجم عہےکدںرؤرہ ر کھنےس میعفمائا؟ ایہوںیخواثدئا:
اْلمعة؟ قال :نعم

 .610احلديث:

اہں۔

**

مجدم بن عتاد بن خعف کہن ہ ےی’’ :می ی جاپ بن عتد اہلل رضی اہلل عہما ےس درئاق ث
کتا :کتا بنی ﷺ ی جمعہ ےک دں رؤرہ ر کھن ےس میع فمائا؟ ایہوں ی خواث دئا:
ی
ق
اہں۔‘‘ ائک اؤر رؤاب ث می ی الفاط ھی ہ ےی’’ :رث کعتہ یک سم۔‘‘

عن ممد بن عباد بن جعفر قال« :سألت جابر بن
ََ َ
عبد اهلل -ريض اهلل عنهما :-أنىه انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال :نعم» .ويف
ِّ ْ َ ْ
روايةَ « :و َرب الكعبَة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن يوم اجلمعة يوم عيد للمسلمني ،نىه الشارع
ً
عن ختصيصه بصيام أو قيام ،إال أن يصوم يوما معه
قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد ،وئلال يظن
ً
العامة أيضا ختصيص يوم اجلمعة بزيادة عبادة ىلع
غْيه واجبة .أما القيام فجاء يف صحيح مسلم (/2

 )1144( )801عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :ال ختتصوا يللة

 .610جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ اس لن بنی ﷺ ی اس دں کو
خ رو ئکہ توم جمعہ مسلماتوں ےک لن عتد کا دں ے
ش
ل
جاض کر ےک اس می رؤرہ ر کھن ئا قتام ا لتل کری ےس میع فمائا۔ اال ی کہ ؤہ خص
ی
اس ےک سایھ ہےی اس ےس یہےل ئا اس ےک ت عد ؤاےل دں ھی رؤرہ ر کےھ ،ئا ؤہ اس
ی
ض
م
ہ ئا
ےک عمول ےک رؤرے ےک من می ی آ جای۔ ی مماتعب اس لن ھی ے
کہ عام لوگ کہی ی ی گماں کری لگ جا ئی کہ جمعہ ےک دں تطور جاض رئادہ عتادث
ہ۔
کرئا ؤاخب ے

اجلمعة بقيام من بني اللياِل ،وال ختصوا يوم اجلمعة

بصيام من بني األيام ،إال أن يكون يف صوم يصومه

أحدكم».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
راوي احلديث :متفق عليه ،والرواية ملسلم -ولفظ مسلم( :نعم َو َر ِّب هذا ابليت) أما لفظ " :ورب الكعبة" فهذا لفظ النساِئ يف الكْبى برقم
( ،)2760نبه ىلع ذلك الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل .-تنبيه األفهام (ج.)459 /3
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أنىه  :اهلمزة لالستفهام ،وانليه :طلب الرتك ممن دون الطالب.
• صوم يوم اجلمعة  :أي عن إفراده بالصوم ،كما يف رواية ابلخاري.
َ
• نعم  :حرف جواب.
ً
َ ْ َ ْ
ور ِّب الكعبَة  :خالقها ومعظمها ،والواو للقسم ،والغرض منه تأكيد احلكم ،ومناسبة ذكر الكعبة أنه سأل جابرا -ريض اهلل عنه -وهو يطوف.
•

فوائد احلديث:
 .1انلىه عن صوم يوم اجلمعة.
ُ
 .2جواز صومه إذا قرن بصيام قبله أو بعده ،أو اكن يف صوم معتاد.
ُ
 .3حيمل انليه يف صومه ىلع اتلزنيه؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصومه يف مجلة صومه اذلي يصوم .ورخص بصومه إذا قرن بغْيه ،ولو
اكن حراما ً ما ص َ
يم ،كعيد الفطر وانلحر.
ِ
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ً
وتعليما.
 .4حرص السلف ىلع العلم تعلما
ُْ
ُ
 .5جواز احللف ىلع الفتيَا ولو لم يستحلف.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.

الرقم املوحد)4526( :
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رسول اہللﷺیائک دق عہ تطور ہےدی (فئائےک لن نب اہللرستفیک
یھن
رطف) بکرئاں جی یھی۔

ً
أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرة غنما

 .611احلديث:

**

َ َ
عن اعئشة ريض اهلل عنها قالت« :أهدى رسول اهلل
ً ََ
صىل اهلل عليه وسلم َم َّرة غن ًما».

عاتش رضی اہلل عہا بتاں کرئ ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی ائک دق عہ تطور ہےدی (فئائ
یھن
ےک لن نب اہلل رستف یک رطف) بکرئاں جی یھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ختْب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن هدي انليب -صىل
اهلل عليه وسلم ،-واهلدي هو ما يُهدى إىل مكة من
ً
َّ
بهيمة األنعام ،تقربا إىل اَلل -عز وجل ،-يلذبح يف
احلرم ،واهلدي إىل مكة ُسنة وقربة ،وقد أهدى انليب
ً
ً
إبالُّ ,
فالسنة
صىل اهلل عليه وسلم -غنما ،وأهدىً
َّ
وتوزع بني
ذحبها يف احلرم تقربا إىل اهلل -عز وجل،-

 .611جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

میقق علتہ

الفقراء واملساكني :مساكني احلرم ،أما اهلدي اذلي

جيب باتلمتع ،والقران ،أو بيشء من ترك الواجبات،
أو فعل املحرمات ،فيُ َّ
سىم فدية وهو هدي واجب،
أما هذا اهلدي اذلي ذكرت اعئشة فهو هدي يتطوع

به املؤمن من بالده ،أو يشرتيه من الطريق ويهديه إىل
ً
هناك هديا بالغ الكعبة يتقرب به إىل اهلل -عز وجل-

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ َ
• أهدى  :بعث بهدي إىل مكة يذبح للفقراء.
ََ ً
• غنما  :اسم جنس للضأن واملعز.

فوائد احلديث:
 .1جواز إهداء الغنم إىل ابليت الرشيف.
 .2األكرث من هديه -صىل اهلل عليه وسلم -إهداء أفضل اهلدايا واألموال عند العرب ،ويه اإلبل.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
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اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم (رشح ىلع مَت عمدة األحاكم لشيخ اإلسالم اإلمام عبد
الغِّن املقديس  -رمحه اهلل 600 - 541( -ه)) ،املؤلف :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف
القحطاِّن ،انلارش :توزيع مؤسسة اجلريِّس .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3124( :
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أوتروا قبل أن تصبحوا

 .612احلديث:

**

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن انليب -
ُ
َْ
صبح ُوا».
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أو ِت ُروا قبل أن ت ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الوتر من صالة الليل ،وهو اذلي خيتم به قيام الليل؛

كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها ،فيبني
احلديث الرشيف أن وقت الوتر يكون قبل أن

يصبح اإلنسان أي قبل طلوع الفجر اثلاِّن.

**

 .612جدبث:

ڑ
صح ےہویےس یہےل’ؤپ‘ رپھ لو۔

ہ کہ بنی کریم ﷺ ی
خرصث اتو سعتد جدری رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
فمائا’’:صح ےہوی ےس یہےل ’ؤپ‘ رپھلو۔‘‘

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ل
ہ خش رطج کہ صح
ہ اؤر اس ےک سایھ قتام ا لتل ،حم ےہو جائ ے
’ؤپ‘ راث یک یمار ے
یک یماربن ،یمار معث ےک سایھ طاق ےہو کر اجتتام ئردپ ےہو جائ ہ ےی۔ اس جدب ث می ی
ہ تعنی صح صادق
ہ کہ یمار ؤپ کا ؤق ث صح ےہوی ےس یہےل ئک ے
بتاں کتا جا راہ ے
ےہوی ےس یہےل یہےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:
 .1الوتر خيتم به صالة الليل؛ كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها.
َّ
 .2أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاِّن ،فإذا طلع الفجر ،فقد فات وقت الوتر ،فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هل.
َّ
 .3للوتر وقتان :اختياري واضطراري ،فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاِّن ،واالضطراري ال ينتيه إال بصالة الصبح.
َّ
َّ
فإن تاركه َّ
فوت أجره.
 .4ظاهر احلديث :أن الوتر اذلي فات وقته إذا اكن تركه من عمد،

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للحافظ
أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط  1427 ، 1ـه2006 -م .توضيح
األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.

الرقم املوحد)11275( :
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م
جےھ میےدؤسب ( بنی کریم صیل اہلل علتہؤسلم )ی ئی خریؤںیکؤصیبیک
ڑ
ہ؛ ےہ مہتن می ئیدںرؤرہر کھن۔ رجاسبیکدؤرکعب یمار رپ ھناؤری کہ
ے
ڑ
می سویےس یہےلؤپ رپھ لتا کرؤں۔

أوصاين خليِل -صىل اهلل عليه وسلم -بثالث:
َ َ َ َ َّ
َ َ ْ َ َ ُّ َ
ِت الضح،
ع
ك
ر
و
شهر،
لك
من
صيام ثالث ِة أي
امٍ
ِ
ُ
وأن أوت َِر قبل أن أنام

 .613احلديث:

**

م
ات ے
ہ ،ؤہ کہن ہ ےی ":جےھ میے دؤسب ( بنی
وہپہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
س
ہ؛ ےہ مہتن می ئی دں
کریم صیل اہلل علتہ ؤ لم ) ی ئی خریؤں یک ؤصیب یک ے
ڑ
ڑ
رؤرہ رکھتا ،رجاسب یک دؤ رکعب یمار رپھتا اؤر ی کہ می سوی ےس یہےل ؤپ رپھ لتا
کرؤں"۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :أوصاِّن خلييل
َ َ َ
صىل اهلل عليه وسلم -بثالث :صيام ثالث ِة أيَّام منُ
ْ
ُّ
لك شهرَ ،و َرك َع َ ِيت الض َح ،وأن أوتِ َر قبل أن أنام».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اشتمل هذا احلديث الرشيف ىلع ثالث وصايا نبوية
كريمة :األوىل :احلث ىلع صيام ثالثة أيام من لك

 .613جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ
اےس امام یحاری ی رؤاب ث کتا ے

شهر؛ ألن احلسنة بعرش أمثاهلا ،فيصْي صيام ثالثة

األيام كصيام الشهر لكه .واألفضل أن تكون

اثلالثة ،اثلالث عرش ،والرابع عرش ،واخلامس عرش،

كما ورد يف بعض األحاديث .اثلانية :أن يصيل
الضح ،وأقلها ركعتان ،السيما يف حق من ال يصيل

من الليل ،كأيب هريرة اذلي اشتغل بدراسة العلم أول
ْ
ُ
َ
الليل .وأفضل وقتهما ،حني ت ْر َم ُض ال ِف َصال ،كما جاء
يف حديث آخر .اثلاثلة :أن من ال يقوم آخر الليل،

فليوتر قبل أن ينام ،كيال يفوت وقته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أوصاِّن  :عهد َّ
إِل باهتمام.
َّ
• خلييل  :الصديق اخلالص ،اذلي ختللت َّ
مبته القلب فصارت يف خالهل؛ أي :يف باطنه.
ُّ
• ركعيت الض َح  :أي :الركعتني اللتني تصليان يف الضح  .وهو  :ما بعد ارتفاع الشمس إىل قبيل الزوال.

فوائد احلديث:
 .1تعاهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه بما ينفعهم.
 .2استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر .واألوىل أن تكون اثلالث عرش ،والرابع عرش ،واخلامس عرش.
 .3استحباب صالة الضح واملواظبة عليها ملن لم يقم لصالة الليل ،ئلال تفوته صالة الليل وانلهار.
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 .4الوتر قبل انلوم يف حق من يغلب ىلع ظنه أنه ال يقوم آخر الليل ،أما من غلب ىلع ظنه القيام ،فيؤخره إيله ،وإن فاته بنوم أو نسيان ،فاملستحب
أن يقضيه ً
شفعا ما بني ارتفاع الشمس وقبيل الزوال.
ً
 .5أهمية هذه األعمال اثلالثة؛ لوصية انليب -صىل اهلل عليه وسلم عددا من أصحابه بها.
ً
 .6جواز اختاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خليال.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه صحيح ابلخاري  ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بْيوت.
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َ َّ َّ ُ
أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون :إن
َ ْ َ َ َ ًَ
َْ َ َ َ ًَ
ري ٍة صدقة ،ولك
بكل تسبِيح ٍة صدقة ،ولك تكب ِ
َْ َ َ َ ًَ ي َْ َ َ َ ًَ
َت ِميد ٍة صدقة ،ولك تهلِيل ٍة صدقة

 .614احلديث:

کتا اہللییمہارے لن اتسی خریبن یہی بتا ئی کہ یم اںکا صدقہ کرؤ؟ی
ہ ،ےہ الجدمہلل کہتا صدقہ
ہ ،ےہاہلل اکی کہتا صدقہ ے
سک ےہشحاں اہلل کہتاصدقہ ے
**

عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -أن ً
ناسا من

ت
آث ﷺ
اتو در -رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ بنی ﷺ ےک عص ضحای ی ر
ےس رعض کتا:اے اہلل ےک رسول! دؤل ث متد لوگ کہی (رئادہ) اخر ےل گن ،ؤہ
ڑ
ڑ
یمار رپ ھن ہ ےی جتےس ہےم رپ ھن ہ ےی ،ؤہ رؤرہ ر کھن ہ ےی جتےس ہےم ر کھن ہ ےی( ،اس رپ

أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -قالوا

للنيب -صىل اهلل عليه وآهل وسلم :-يا رسول اهلل،
ُ ِّ
ُّ ُ
ادلثور باألجور :يُصلون كما نصيل
ذهب أهل
ُ
ُ
َ
ُ
َ
أمواهلم.
وي ُصومون كما نصوم ،ويتصدقون بفضول
ِ
َ َّ ُ
قال :أوليس قد جعل اهلل لكم ما ت َّصدقون :إن
ًَ
َْ َ َ َ ًَ
َ ْ
كب َ
ْية َص َدقة ،ولك
بكل تس ِبيحة صدقة ،ولك ت ِ
ِّ َ ْ َ
ًَ
ًَ
َحتْم َ
ٌ
وأمر بمعروف
يدة َص َدقة ،ولك ته ِليلة َص َدقة،
ِ
َ َ ٌَ
َ َ َ ٌ َ ٌْ
ُ ْ
ُ
صدقة ،ونيه عن منكر صدقة ،ويف بضع أحدكم
َ
صدقة .قالوا :يا رسول اهلل ،أيأِت أحدنا شهوته
ُ
ويكون هل فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها يف حرام
أكان عليه ِو ْز ٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل
ٌ
أجر.

ص
آث ﷺ ی
رمئد) ؤہ ا بنقا ل مالوں می ےس صدقہ ؤخیاث کری ہ ےی۔ ر
فمائا ” :کتا اہلل ی یمہارے لن اتسی خریبن یہی بتا ئی کہ یم اں کا صدقہکرؤ؟ ی

ہ ،ےہ الجدم ہلل کہتا صدقہ
ہ ،ےہ اہلل اکی کہتا صدقہ ے
سک ےہشحاں اہلل کہتا صدقہ ے
خ
ہ ،پائ ےس میع کرئا
ہ ،بتیک کا کم دبتا صدقہ ے
ہاؤر ےہ الالہ اال اہلل کہتا صدقہ ے
ے
ک
ض
ہ“۔ لوگوں ی
ہ ،اؤر یم می ےس سی کا اب رنی نوی ےس خیب کرئا صدقہ ے
صدقہ ے
ش
ہ ،کتا
تروجرھا :اے اہلل ےک رسول! ہےم می ےسائک خص اب رنی شہوث تروری کر ئا ے
ی
آثﷺ ی فمائا” :یھ ال بت الؤ! اگر ؤہ اےس خرام
اس می ھی اےس اخر ملتا ے
ہ؟ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -أن ناسا قالوا :يا رسول
اهلل ذهب أهل األموال باألجور وأخذوها عنا ،فهم

يصلون كما نصيل ويصومون كما نصوم ويتصدقوا
بأمواهلم الزائدة عن حاجتهم ،فنحن وهم سواء يف
الصالة ويف الصيام ،ولكنهم يفضلوننا باتلصدق بما

أعطاهم اهلل -تعاىل -من فضل املال وال نتصدق.
فأخْبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا فاتتهم
الصدقة باملال فهناك الصدقة باألعمال الصاحلة،

فلإلنسان بكل تسبيحة صدقة ولك تكبْية صدقة
ولك حتميدة صدقة ولك تهليلة صدقة وأمر باملعروف

صدقة ونيه عن املنكر صدقة .ثم أخْب انليب -صىل

اهلل عليه وسلم :-أن الرجل إذا أىت امرأته فإن يف ذلك
صدقة .فقالوا :يا رسول اهلل أيأِت أحدنا شهوته

 .614جدبث:

ہ
ہاؤر ےہالالہ اال اہلل کہتاصدقہ ے
ے

**

جگہ ےس تروری کرے تو اےس گتاہ ےہوگا؟ اشی رطج خب ؤہ اےس ج الل رط تق ےس
تروری کرے گا تو اےس اخر مےل گا۔“

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عایل عتہ بتاں ک
ررہ ہےی کہ کجرھ ضحای کرام ی بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم
ے
اتودر رضی اہلل ت ی
ےس رعض کتا کہ اے اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم! مالدارخرصاث تواث می ہےم
ڑ
ڑ
ڑ
ےس آےگ پھ گن۔ خرتایحرہ ؤہ یمار رپ ھن ہ ےی جتسا کہ ہےم یمار رپ ھن ہ ےی ،ؤہ ےہماری
رطج رؤرہ ر کھن ہ ےی اؤر ؤہ اب رنی جاخب ےس رائد اموال ےس صدقہ کری ہ ےی ،ترش ہےم
لت
عایل ےک عظا کردہ رائد مال ےک
اؤر ؤہ یمار اؤر رؤرہ می توپاپ ہےی ،ک ؤہ لوگ اہلل ت ی
ڑ
درت عہ صدقہ کرےک ہےم ےس آےگ پھ جای ہےی ختکہ ہےم صدقہ کری یک استظاعب
یہی ر کھن۔ تو بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ایھی بت الئا کہ اگر ؤہ مال کا صدقہ کری یک
ی
ہ۔ خرتایحرہ اتساں ےک لن
طاق ث یہی ر کھن ہےی تو اعمال صالحہ کا ھی صدقہ ےہو ئا ے
ہاؤر ےہ
ہ ،ےہ الجدم ہلل کہتا صدقہ ے
ہ ،ےہاہلل اکی کہتا صدقہ ے
ےہشحاں اہلل کہتا صدقہ ے
خ
ہ۔
ہ اؤر پائ ےس رؤکتا صدقہ ے
ہ ،یھ الئ کا کم دبتا صدقہ ے
الالہ اال اہلل کہتا صدقہ ے
س
ہتو اس
یرھبنیصیل اہلل علتہؤ لمیبت الئا کہ:آدمیخباب رنی نویےکئراس آ ئا ے
ی
ہ۔ ضحای یکہا :اے اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم! کتا ہےم می
می ھی صدقہ ے
245

ی
آث
ےس کوئ اب رنی شہوث تروری کرے تو اس می ھی اس ےک لن تواث ے
ہ؟ ر
س
ہ اگر ؤہ ر ئا کرے اؤر خرام
صیل اہلل علتہ ؤ لم ی فمائا " :یم لوگوں یک کتا رای ے
بک
رط تق ےس شہوث یک متل کرے تو کتا اس رپ گتاہ ہےوگا؟ ضحای ی کہا :جی اہں،
آث صیل اہلل علتہؤسلمیفمائا:اشیرطجخبؤہج الل رط تقےس شہوثتروری
ر
م
س
ن
کرے گا تو اخر ؤتواث کا خق ےہوگا۔

ويكون هل فيها أجر .قال :أرأيتم لو زىن ووضع

الشهوة يف احلرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا :نعم،

قال فكذلك إذا وضعها يف احلالل اكن هل أجر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
ُّ ُ
ادلثور  :مجع دثر ،ويه :األموال.
•
• فضول أمواهلم  :فضول مجع فضل ،والفضل :هو ما زاد عن احلاجة.
ُ ْ
ابلضع  :يطلق ىلع اجلماع ،وىلع الفرج نفسه ،والكهما تصح إرادته هنا.
•
• شهوته  :ذلته وما تشتاق إيله نفسه.

• وزر  :الوزر احلمل واثلقل ،وأكرث ما يطلق ىلع اذلنب واإلثم.

فوائد احلديث:
 .1كرثة وجوه أعمال اخلْي.
 .2تنافس الصحابة ىلع فعل اخلْيات ،وحرصهم يف نيل عظيم األجر والفضل من عند اهلل -تعاىل-.
 .3سعة مفهوم العبادة يف اإلسالم ،وأنها تشمل لك عمل يقوم به املسلم بنية صاحلة وقصد حسن.
 .4يرس اإلسالم وسهوتله ،فلك مسلم جيد ما يعمله يلطيع اهلل به.
 .5األغنياء والفقراء مأمورون بفعل الطااعت وترك املنكرات.
 .6فقراء املسلمني اكنوا يغبطون أغنياءهم يلفعلوا اخلْي مثلهم.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه-4 .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-5 .
كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-6 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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می ع
خ
عایل اےس خیب
َ
ش مسلماںےک لق رجارآدمی یھ الئیک گواہےیدےدبن ،اہللت ی
ُّ ُ
أيما مسلم ش ِهد هل أربعة ِبري ،أدخله اهلل اْلنة
می داجل کرے گا

 .615احلديث:

**

ت املدينةَ ،ف َ
جلَ ْس ُ
عن أيب األسود ،قالَ :قد ْم ُ
ت إىل
ِ
َ َ َّ ْ
َ
عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -فمرت بهم جنازة،
ُ
َ ْ
فَأثْ َ
وج َبت ،ثم َم َّر
صاح ِبها خْيا ،فقال عمر:
ِّن ىلع
ِ
ِ
ُ ْ َ َُْ
ََ ْ
َ
صاح ِبها خْيا ،فقال عمر :وجبت،
بأخرى فأث ِِّن ىلع
ِ
َُ
ْ
ََّ
ثم َم َّر باثلاثلة ،فأث َ
صاح ِبها رشا ،فقال عمر:
ِّن ىلع
ِ
ِ
ْ
وجبَ ْ
َ
َ
َ
ت ،قال أبو األسود :فقلت :وما وجبت يا أمْي

اتواالسود فمای ہ ےی کہ می مدبتہ می آئا تو عرم بن خظاث رضی اہلل عتہ ےک ئراس آکر
ڑ
ئتنھ گتا۔ لوگوں ےک ئراس ےس ائک ختارہ گررا تو لوگوں ی اس یک تعتف یک،تو عرم
رضی اہلل عتہ ی فمائا کہ ؤاخب ےہو گنی۔ یرھ ائک اؤر ختارہ گدرا تو لوگوں ی اس کا
ی
ھی دکرخی کتا تو عرم رضی اہلل عتہ ی کہا’’ :ؤاخب ےہو گنی۔‘‘ یرھ ئتشا ختارہ گدرا تو
ی
لوگوں ی اس یک پائ یک۔ اس ئار ھی عرم رضی اہلل عتہ ی کہا’’ :ؤاخب ےہو گنی۔‘‘
اتو االسود کہن ہ ےی کہ می ی کہا :اے امیالمومتی کتا خری ؤاخب ےہوگنی؟ ایہوں ی

املؤمنني؟ قال :قلت كما قال انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم« :-أيُّما ُمسلم ش ِهد هل أربعة خبْي ،أدخله اهلل
اجلنة» فقلنا :وثالثة؟ قال« :وثالثة» فقلنا :واثنان؟
قال« :واثنان» ثم لم ن َ ْسأَ ْ ُ
هل عن الواحد.

س
ہ:
ہ خو بنی صیل اہلل علتہ ؤ لم ی فمائ ے
خواث دئا :می ی ؤہےی ئاث کہی ے
می ع
خ
عایل اےس خیب
” ش مسلماں ےک لق رجار آدمی یھ الئ یک گواہےی دے دبن ،اہلل ت ی
می داجل کرےگا۔‘‘ ۔ہےم ی رعض کتا:اؤر ئی لوگ (خش ےکخق می گواہےی
ی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم یفمائا“:اؤر ئی آدمی ھی۔‘‘ ۔ہےمی رعض
دبن) تو؟ ر
آث صیل اہلل علتہ ؤسلمی فمائا:
کتا :اؤر دؤ لوگ (خش ےکخق می گوا ےہی دبن)؟ تو ر
ش
ی
ہ
آث ﷺ ےس ائک خص ےک ئارے می یہی
’’اؤردؤ لوگ ھی۔” یرھ ےم ی ر
تروجرھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َم َّرت َجنازة ىلع عمر -ريض اهلل عنه -واكن معه

بعض انلاس ،فشهدوا هلا باخلْي والصالح ،فقال عمر
ريض اهلل عنه :-ثبت هل ذلك ،ثم َم َّرت َجنازة أخرى،فشهدوا هلا باخلْي والصالح اكجلنازة األوىل ،فقال
عمر -ريض اهلل عنه :-ثبت هل ذلك ،ثم َم َّرت َجنازة
ثاثلة ،فشهدوا عليها بسوء حاهلا ،فقال عمر -ريض

اهلل عنه :-ثبت هلا ذلك .فأشلك ىلع أيب األسود قول

عمر -ريض اهلل عنه -فأراد بيان معىن ذلك ،فقال
ريض اهلل عنه :قلت كما قال انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم :-أيُّما ُمسلم ش ِهد هل أربعة من أهل اخلْي
والصالح أنه من أهل اخلْي والصالح ،ثبتت هل اجلنة،
فقال الصحابة عندما سمعوا ذلك من انليب -صىل

اهلل عليه وسلم :-ومن شهد هل ثالثة خبْي؟ قال:
َّ
وجبَ ْ
وهكذا لو شهد هل ثالثة خبْي َ
ت هل اجلنة ،فقال

 .615جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عرم رضی اہلل عتہ ےک ئراس ےسائک ختارہ گررا ،اس ؤق ث عرم رضی اہلل عتہ ےک ئراس
ئ ڑ
کجرھلوگ تنےھ یےھ۔ اںلوگوں ی میبےک لنخیؤ ص الج یکگواہےیدی توعرم رضی

اہلل عتہ ی کہا :اس ےک لن ی ئاب ث ےہوگتا۔ یرھ ائک دؤرسا ختارہ گدرا تو لوگوں
ی
ی یہےل ختارہ یک رطج اس ےک لن ھی خی ؤ ص الج یک گواہےی دی تو عرم رضی اہلل عتہ
ی کہا :اس ےک لن ی ئاب ث ےہو گتا۔ یرھ ئتشا ختارہ گدرا تو لوگوں ی اس ےک
ی
لن پے جال یک یک گواہےی دی۔تو اس رپ ھی عرم رضی اہلل عتہ ی کہا :اس ےک
ش
لن ی ئاب ث ہےو گتا۔ اتو االسود‘ عرم رضی اہلل عتہ یک ئاث مجھ ی سےک تو اس ےک

ہخوبنی
مفہوم یکؤصاخب رجاہےی۔خرتایحرہعرمرضیاہللعتہ یکہا کہمییؤہےیکہا ے
صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا یھا :خش مسلماں ےک می علق رجار ا جےھ اؤر بتک لوگ ی

ہ تو اس ےک لن خیب
گواہےی دے دبن کہ ؤہ ا جےھ اؤر بتک لوگوں می ےس ے
ش
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ےس ی ئاث سنی تواس خص
ؤاخب ےہو گنی۔ ضحای ی خب ر
آث صیل اہلل
ےک ئارے می تروجرھا خش ےک ا جےھ ےہوی یک ئی لوگ گواہےی دبن؟ تو ر
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الصحابة :ومن شهد هل اثنان ،هل يكون من أهل
َّ
َّ
َ ْ
وجبَت هل اجلنة ،ولم
اجلنة؟ قال :ومن شهد هل اثنان
َ
َ
نسأهل ع َّمن ش ِهد هل واحد من انلاس باخلْي أيدخل
َّ
اجلنة؟

علتہؤسلمیفمائا:اؤر اشیرطجاگر اسےک ا جےھ ےہوی یک ئیلوگگواہےی دبنتو
اس ےک لن خیب ؤاخب ےہو گنی۔ ضحای ی رعض کتا :کتاخش ےک لن دؤ لوگ
ی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا “:خش
گواہےی دبن اس ےک لن ھی خیب ے
ہ؟” ر
ی
ہ۔(راؤی کہن ہ ےی)اؤر ہےم ی
ےک لن دؤ گواہ ےہوں تو اس ےک لن ھی خیب ے
ش
آث ےس اس خص ےک ئارے می درئاق ث یہی کتا خش ےک خق می ضف ائک
ر
آدمی خی یک گواہےی دے‘ کتا ؤہ خیبمی داجل ےہوگا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وماسنه
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

وجبَ ْ
• َ
ت  :أي ثبت ما قيل عنه واستحق عليه اجلزاء.

فوائد احلديث:
 .1جواز اثلناء ىلع امليت خبالف اليح؛ ألن فيه شهادة هل عند اهلل تعاىل خبالف اليح ،خبالف اليح فإنه قد يكون سببا يف الرياء أو الكْب ،وغْي
ذلك من أمراض انلفوس.
ُ .2
المعتْب يف مثل هذه الشهادة أهل الفضل والصدق دون غْيهم من الفسقة واملنافقني ،فإن شهادتهم مردودة عليهم.
 .3جواز ذكر املرء بما فيه من َخْي أو َ ٍّ
رش وال يكون ذلك من ال ِغيبة.

 .4املؤمنون ال خيتلفون يف تقييم الرجال؛ ألنهم ينطلقون من أصل ثابت ،وهو اعتبار أعمال انلاس بالكتاب والسنة ال العكس  ،وذللك اعتْبت
شهادة األربعة واثلالثة واالثنني.
 .5جواز الشهادة قبل االستشهاد ،وقبوهلا قبل االستفصال.

 .6جواز السؤال حال وجود اإلشاكل يف الكم املتلكم.

 .7تأيس عمر-ريض اهلل عنه -بسنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلني ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر
عيد اهلالِل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :ممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن ممد بن أىب بكر القسطالِّن ،انلارش :املطبعة الكْبى األمْيية ،مرص ،الطبعة السابعة،
1323ه.
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م
جمود بن لتتد (رضی اہلل عتہ) بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہللﷺ کو ائکآدمیےک
می علق خیدی گنی کہ اسی اب رنی نوی کو ائک سایھ ئی طالقیدےدبن ہ ےی تو
ڑ
ڑ
آثﷺعضتتاک ےہوکر ا یےھ اؤرفمائا کہ”کتا اہللیک کتاثےک سایھ کھلوار کتا جا
ر
ی
ہخب کہ می ا ھی یمہارےدرمتاں موخود ےہوں؟“ یہاں ئک کہ ائکآدمی
راہ ے
یک ڑ
ھے ہےوکررعضکتا کہ اےاہللےکرسول! کتا می اےس قتلی کردؤں؟

أيلعب بكتاب اهلل وأنا بي أظهركم؟

 .616احلديث:

**

ُ
خْب رسول اهلل -صىل اهلل
عن ممود بن بليد ،قال :أ ِ
َّ
َ َ َ
عليه وسلم -عن رجل َطلق امرأته ثالث ت ْط ِليقات
ً
مجيعا ،فقام َغ ْضبَان ثم قال« :أَيُلْ َع ُ
ب بكتاب اهلل وأنا
َْ ُ
بني أظ ُه ِركم؟» حىت قام رجل وقال :يا رسول اهلل ،أال
أقتله؟

 .616جدبث:

م
جمود بن لتتد (رضی اہلل عتہ) بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ کو ائک آدمی ےک
می علق خی دی گنی کہ اس ی اب رنی نوی کو ائک سایھ ئی ط القی دے دبن ہ ےی تو
ڑ
ڑ
ہ
آثﷺ عضتتاک ےہوکر ا یےھ اؤرفمائا ”کتااہلل یککتاثےک سایھکھلوارکتاجاراہ ے
ر
ی
ڑ
خب کہ می ا ھی یمہارے درمتاں موخود ےہوں؟“ یہاں ئک کہ ائک آدمی ی کھے
ےہوکر رعض کتا :اے اہلل ےک رسول! کتا می اےس قتل ی کر دؤں؟

**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ُ
خْب انليب -عليه الصالة والسالم -عن رجل أوقع
أ ِ
ثالث تطليقات ىلع امرأته جمموعة لم يتخللها

رجعة ،فغضب -عليه الصالة والسالم -من ذلك
الفعل ،واعتْب هذا من االستهزاء برشع اهلل واللعب

بأحاكمه ،ألن املرشوع للمسلم أن يطلق واحدة يف
طهر لم جيامع فيه ،وأن يكون طالقه مرة واحدة

يلتمكن من املراجعة ،فإذا مجعها لكها ضيق ىلع

يبق طريقا إلرجاع أهله ،وعليه فجمع
نفسه ،ولم ِ
الطلقات اثلالث لكها يعتْب من الطالق ابلديع
املحرم ،مع مالحظة ضعف احلديث ،لكن معناه

صحيح.

**

اجمایل معنی:

بنیﷺ کو اس آدمی ےک می علق خی دی گنی خش ی اب رنی نوی کو تعی کسی درمتائ
رخعب ؤ فصب ےک بتک ؤق ث ئی ط القی دے دبن ،بنی ﷺ اُس ےک اس
ق عل ےس عضہ ےہو گن اؤر اس عمل کو اہلل یک رستعب ےک سایھ اشرہا ؤ مداق اؤر اس
ڑ
ہ کہ ؤہ
ےک اخکام ےک سایھ کھلوار فار دئا ،کیوں کہ مسلماں ےک لن مشؤع یہی ے
ہ
ا تےس ظرہ می ائک ط الق دے خش می اُس ی نوی ےس ے متسیی ی یک ےہو اؤر ی کہ
رہ ،ترش اگر اس ی
ؤہ ط الق ائک ہےی ئار ہےو ،ئاکہ رخوع کری می گحاتش ئاق ے
ئتیوں ط القی ائک سایھ دے دبن تو اس ی خود رپ ؤسعب کوبتگ کر لتا اؤر یرھ اس
ڑ
رہ یگ ،اشی بتا رپ بتک
ےک لن اب رنی نوی کو ؤاترش لوئای یک کوئ گحاتش ئاق یہی ے
رہ کہ ی جدب ث
ؤق ث ئی ط القی دبتا ئدعی اؤر خرام ط الق شمار ےہویگ۔ مگر ئاد ے
ضخ
ہ۔
ہ مگر اس کا مفہوم نح ے
صعیف ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق السِّن والطالق ابلديع
راوي احلديث :رواه النساِئ.

اتلخريج :ممود بن بليد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أيُلعب  :أيلعب :مبِّن للمجهول ،ومعناه :هل يُعبث باألمر ،أو َ
يهزأ بادلين ،ويستخف به.
• كتاب اهلل  :املراد به هنا أحاكمه املأخوذة منه.
ًّ
ُ
• بني أظهركم  :واملعىن :أيلعب بأحاكم اهلل ،وأنا ما زلت معكم حيا.
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فوائد احلديث:
 .1شدة غْية الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع دين اهلل وذلك ظاهر من إرادتهم قتل املتعجل يف الطالق.
 .2أن الطلقات اثلالث اليت لم يتخللهن رجعة ،وال نكاح واكنت يف جملس واحد أنها طالق بدعة مرمة.
 .3أن اتلالعب بأحاكم اهلل -تعاىل ،-وتعدي حدوده ،من كبائر اذلنوب ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يغضب إال ىلع معصية كبْية.
 .4اتلالعب بكتاب اهلل -تعاىل -وسنة رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -حرام ،ولو بعد وفاته -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإنما قال ذلك استغرابًا من
رسعة تغْي األمور.

 .5جواز اإلخبار عن املنكر يلبني احلكم الرشيع فيه.

 .6الغضب عند املوعظة.

املصادر واملراجع:

-سنن للنساِئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية - 1406 ،مشاكة املصابيح للتْبيزي ,املحقق :ممد نارص

ادلين األبلاِّن ,املكتب اإلساليم ,الطبعة :اثلاثلة - 1985 ،اغية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ،للشيخ األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم –
بْيوت .الطبعة :اثلاثلة  - 1405 -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 بيويم -الطبعة األوىل  - -1427ذخْية العقىب يف
َ َّ
الول ِوي  -دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل1416 /
رشح املجتىب.املؤلف :ممد بن يلع بن آدم بن موَس اإلثيويب
 ـه 1996 -م.
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خو عورث کسی قوم می کسی عی کوداجل کردے ،خو اں میےسی ہےو توؤہ اﷲ
یہ کھ
عایل اےس اب رنی خیب می ےہگرداجل یہی
ےکاہں کوئمفام ی ر نی اؤرﷲ ت ی
ش
کرے گا۔ اؤر خش خصی ا بن ی رج کا ای کار کتا خب کہ یحرہ اسیکرطفدبکھ
عایل اسےسجحاثفماےل گا اؤر اؤلیؤآخربنےکرؤپؤ اےس
راہ ےہو ،تو اﷲ ت ی

أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم

فليست من اهلل يف ِشء ،ولن يدخلها اهلل

جنته ،وأيما رجل جحد ودله ،وهو ينظر إيله

احتجب اهلل منه ،وفضحه ىلع رءوس األولي
واآلخرين

 .617احلديث:

رسوا کرے گا۔

**

 .617جدبث:

ات ے
وہپہ رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ خب لعاں ےک می علق آب ث اپی تو می ی رسول
اہللﷺکو فمای ےہوی ستا ”خو عورث کسی قوم می کسی عی کو داجل کر دے  ،خو
کھ
عایل اےس اب رنی خیب
اں می ےس ی ےہو تو ؤہ اﷲ ےک اہں کوئ مفام یہی ر نی اؤر ﷲ ت ی
ش
می ےہگرداجل یہی کرےگا۔ اؤرخش خصیا بن ی رجکاای کارکتا خب کہ یحرہاس
عایل اس ےس جحاث فما ےل گا اؤر اؤلی ؤ آخربن ےک
یک رطف دبکھ راہ ےہو ،تو ﷲ ت ی

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنه سمع رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يقول حني نزلت آية
املتالعنني« :أيَّما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس
منهم فليست من اهلل يف يشء ،ولن يدخلها اهلل

جنته ،وأيما رجل جحد ودله ،وهو ينظر إيله ،احتجب

اهلل منه ،وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين».

رؤپؤ اےس رسوا کرے گا‘‘۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

َّ
خيْب احلديث عن عقوبات ألناس معينني ،ومنهم أن

املرأة اليت تدخل ىلع فراش زوجها ودلا ليس منه بل
من زناها مع آخر فإنها ليست مدركة لرمحة اهلل

ورضوانه بل يه يف سخطه ،وذلك لعظم هذه اجلريمة
ويه إفساد الفراش واختالط األنساب ،ومن تْبأ من
ودله وهو يعرفه وجحد نسبه لم ينظر اهلل إيله يوم

القيامة ،وحرمه من انلظر إيله وفضحه ىلع رؤوس
ً
جزاء ىلع نكرانه لنسب ودله.
اخلالئق يوم القيامة

**

اجمایل معنی:

ہ۔ اں می
اس جدب ث می لعاں کری ؤاےل لوگوں یک رسا یک ؤصاخب یک جا رہےی ے
ہ اؤر ؤہ یحرہ
ہ خو ا بن جاؤئد ےک تسی رپ کسی ی رج کو حم دبنی ے
ےس ائک عورث ے
اس جاؤئد ےس یہی ئلکہ کسی دؤرسے ےک سایھ ر ئا یک ؤج ےس ب رتدا ےہوا ےہو۔ اتسی
ص
سک
عایل یک ئاراصیگ کا س کار
عورث اہلل یک رجمب ؤ رصا متدی جا ل یہی کر نی ئلکہ اہلل ت ی
ڑ
ہ کہ خش
ہ کہ اس ی یہب پے خرم کا اری کاث کتا ے
ےہو یگ۔ اؤر ی اس ؤج ےس ے
ش
ہ ۔اگر کوئ خص کسی ی رج ےس پاث کا اظہار
می فاس اؤر ت شب کا اخت الط ؤارد ےہوا ے
ی
ہ لتک اس ےک ئاؤخود) اس
کر دے خب کہ اس کو برتہ ھی ےہو (کہ ؤہ یحرہ شرح مرُح اُشی کا ے
عایل قتامب ےک دں اس بتدے یک رطف
کو ت شب د بن ےس ای کار کردے تو اہلل ت ی
ی
د یبکےھ گا ھی یہی۔ اس یک رطف دبکھن یک خرمب اس کو قتامب ےک دں یمام لوگوں

ےک سا من ی تفاث کر دے یگ اؤر ی اس یک ا بن ی رج ےک ت شب ےس ای کاری
ےہوی یک رسا ےہو یگ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
ِّ
الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابلينات
راوي احلديث :رواه أبوداود وابن ماجه والنساِئ.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

251

معاين املفردات:

َّ
• املتالعنني  :من اللعان وهو ً
رشاع :شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجني ،مقرونة بلعن ،أو غضب وفيه ريم الزوجة بالزنا.
ً
• أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم  :بأن تنسب لزوجها ودلا من غْيه.

• فليست من اهلل يف يشء  :أي من رمحته وعفوه.
ً
• ولن يدخلها اهلل جنته  :مع من يدخلها من املحسنني ابتداء ،بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء ثم تدخلها إن اكنت مؤمنة؛ ألن من عقيدة أهل
ُ
السنة أنه ال حيرم من دخول اجلنة إال الاكفر.
• وأيما رجل جحد ودله  :أنكره ونفاه.

• جنته  :اجلنة يه ادلار اليت أعد اهلل فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعه.
• احتجب اهلل منه  :حرمه من انلظر إيله يوم القيامة.

فوائد احلديث:

ً
ًّ
أجنبيا من نفسها ،فحملت منه ،فنسبت هذا الودل إىل زوجها وإىل أرسته ،وأصبح
 .1الويل العظيم ،والعقاب األيلم المرأة خانت ،ومكنت رجال
كأنه منهم ،وهو ليس منهم.
 .2هذه املرأة يلحقها من وعيد اهلل -تعاىل -أن اهلل بريء منها ،فليست منه يف يشء ،وأن اهلل حيرمها جنته.
ً
ً
 .3يلحق الغضب والعذاب من علم أن الودل ودله ،ولكنه نفاه وتْبأ منه ،فقطع نسب هذا الودل ،وأصبح مكروها مرشدا ،ومفتضحا خجال أمام
انلاس ،فاكن اجلزاء من جنس العمل؛ ففضحه اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق من األولني واآلخرين.

 .4تْبؤ اإلنسان من ودله من كبائر اذلنوب لرتتب هذه العقوبة العظيمة عليه.

 .5تْبؤ اإلنسان من ودله إذا لم يكن عنده يقني أنه منه ال ترتتب هذه العقوبة لقوهل" :وهو ينظر إيله".
ً
 .6يف احلديث أن اإلنسان إذا أقر بالودل ثبت نسبه منه وال يمكن نفيه أبدا.
ََ
 .7الشارع احلكيم هل تش ُّوف إىل حفظ األنساب ،وإحلاق الفروع باألصول قال تعاىل{ :يا أيها انلاس إنا خلقناكم من ذكر وأنىث وجعلناكم
شعوبا وقبائل تلعارفوا} [احلجرات.]13 :

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بْيوت .سنن للنساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب
املطبواعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،سنن ابن ماجه  :حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .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 بيويم -الطبعة األوىل  .1427مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان ممد ،أبو
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ْي /ممد بن إسماعيل
احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -دار الفكر ،بْيوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
ممد إسحاق َّ
الصنعاِّن ،أبو إبراهيم ،عز ادلين ،املعروف كأسالفه باألمْي املحقق :دَّ .
ممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل1432 ،
 ـه 2011 -م .ضعيف أيب داود – األم/ممد نارص ادلين األبلاِّن  -مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع – الكويت -الطبعة  :األوىل  1423 -ه.

الرقم املوحد)58159( :
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خش عورثیکسی مرہ ،عطتہ ئا کسیؤعدےےک ئدےل ی کاج کتا ،تو ی کاجےس
قتل ملنؤایل خری عورثیکملکیب ےہویگ۔ اؤر خو کجرھ ی کاجےک ت عددئا گتا جای،ؤہ
ہ۔اؤرآدمی خش خریےک ئاعبسبےس
اسیک ملکیب ےہوگا ،خےسدئا گتا ے
ئ ڑ
ہ
ہ،ؤہاسیک تنی ئا یہن ے
رئادہبکریم کا خقدار ےہو ئا ے

أيما امرأة نكحت ىلع صداق أو حباء أو عدة،

قبل عصمة انلاكح فهو هلا ،وما اكن بعد عصمة
انلاكح فهو ملن أعطيه ،وأحق ما أكرم عليه
الرجل ابنته أو أخته

 .618احلديث:

**

 .618جدبث:

اث ےس اؤر ؤہ ا بن دادا ےس رؤاب ث کری ہ ےی کہ اہلل ےک
عرمؤ بن سعیب ا بن ئ ر
رسول صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی فمائا” :خش عورث ی کسی مرہ عطتہ ئا کسی ؤعدے
ےک ئدےل ی کاج کتا ،تو ی کاج ےس قتل ملن ؤایل خری عورث یک ملکیب ےہویگ۔ اؤر خو کجرھ
ہ۔ اؤرآدمی خش
ی کاج ےک ت عد دئا گتا جای ،ؤہ اس یک ملکیب می ےہوگا ،خےس دئا گتا ے
ئ ڑ
ہ“ ۔
ہ ،ؤہ اس یک تنی ئا یہن ے
خری ےک ئاعب سب ےس رئادہبکریم کا خق دار ےہو ئا ے

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :أيما امرأة نكحت
َ
ىلع َصداق أو ِحباء أو ِعدة ،قبل ِعصمة انلاكح ،فهو
ُ
هلا ،وما اكن بعد ِعصمة انلاكح ،فهو ملن أعطيه،
ُ
وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنتُه أو أختُه»
**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

َّ
أن أي امرأة َّ
تزوجت ىلع صداق ،وهو
معىن احلديث
ُ
املهر ،أو ِح َباء ،ويه العطية املعطاة لقريب الزوجة ،أو
ُ
ِع َدة ،وهو ما ي ِعد به الزوج ،وإن لم حي ِرضه ،إن اكنت
هذه األشياء اثلالثة وحنوها من اهلدايا والعطايا قد

قدمت قبل عقد انلاكح ،فهو للزوجة ال لغْيها ،ولو
َّ
سيم باسم غْيها من أقاربها ،ذلك أنه لم يُعط ،ولم
َّ َّ
يقدم إال ألجل انلاكح املنتظر .أما ما يقدم بعد عقد
انلاكح لغْي الزوجة من أقاربها من أب ،أو أخ ،أو ٍّ
عم،
َّ
أو غْيهم ،فهو ملن أعطيه؛ ذلك أن عقد انلاكح قد
ٌ ُ
َّ
يشء حياىب من أجله ،وإكرام أصهار
تم ،ولم يبق
ٌ
ٌ
ٌ
الرجل ٌ
ومرغب فيه؛ فقد
ومبوب،
أمر مألوف،

أصبحوا أقارب ،والصلة بني األقارب مرشوعة .مع
مالحظة أن احلديث ضعيف ،وهذا الرشح للعلم

بمعناه.

**

اجمایل معنی:

ہ کہ خو عورث "صداق" تعنی مرہ" ،ختاء" تعنی ؤہ یخفہ خو نوی
جدب ث کا مفہوم ی ے
ےک کسی فبنی کو دئا جای ئا س ے
وہ یک جاب ث ےس کن گن ؤعدے رپ سادی کرے،
رج اس یک ادابتیگ ی ےہوئ ہےو؛ اگر ی ئتیوں استا اؤر اں جتےس دبگر یخق یحاتف سادی
گ ر
ےس یہےل ئ رتش کر دی گن ےہوں ،تو ی نوی یک ملکیب ےہوں ےگ ،کسی اؤر یک یہی؛

رج ی اس یک یحای اس ےک اقارث ےک ئام ےس ہےی کیوں ی دی گن ےہوں۔
گ ر
کیوں کہ ی ساری خریبن ی کاج متیرط یک ؤج ےس ہےی ئ رتش یک گنی ہ ےی۔ اہں گر سادی ےک
ک
ت عد س ے
اث،
وہ نوی ےک ع الؤہ اس ےک رستہ دارؤں کو جرھ دے ،مت الً اس ےک ئ ر
ہ؛ کیوں کہ اث
یھائ ،رجحرا ئا کسی اؤر کو کجرھ دے ،تو ؤہ اشی کا ہےوگا خےس اس ی دئا ے
مک
ہ اؤر فب ث یک کوئ ؤج ئاق یہی رہےی۔ آدمی کا ا بن سشایل
ی کاج مل ےہو خ رکا ے
م
ہ؛ کیوں کہ ؤہ
ر سن دارؤں یک رعث ؤبکریم کرئا خیوث ؤرمعوث اؤر ت رستدئدہ خری ے
ج
رہ کہ
ہ۔ ؤاضح ے
اث ر سن دار بن جےک اؤر ر سن دار ےک مائی صلہ ر می مشؤع ے
ہ۔ ضف اس ےک مفہوم یک ؤصاخب ؤ جاں کاری ےک لن ی
ی جدب ث صعیف ے
ہ۔
تش یح کر دی گنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :رواه أبو داود والنساِئ وابن ماجه وأمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ٌ
ٌ
• أيُّما ٌ :
متضمن معىن الرشط ،حنو :أي امرأة.
مبهم،
اسم
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ُ
ً
ً
• ِحبَاء  :بكرس احلاء ،وفتح ابلاء ممدودا ،هو ما تعطاه املرأة زيادة ىلع مهرها.
ُْ
ُ
الزوج زوجته ،وإن لم حي ِرض ُه.
• عدة  :بكرس العني املهملة ،ما وعد به
• ِعصمة انلاكح  :عقد انلاكح.
َ َ
• ف ُه َو ل َها  :للزوجة.
ُ
• فهو ل ِ َمن أعطيه  :فاحلباء وحنوه ملن أعطاه الزوج ،من أويلاء الزوجة.

فوائد احلديث:
 .1أن ما سماه الزوج قبل عقد انلاكح فهو للزوجة وإن اكن تسميته لغْيها من أب أو أخ.
 .2ال جيوز لويل أمر الزوجة أن خيتص بمهرها نلفسه وال حيل للزوج أن يعطيه إيَّاه.
ُ
 .3ما يُهدى بعد عقد انلاكح فهو ملن أهدي هل ،سواء اكن ويلًّا أو غْي ويل.
 .4مرشوعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم واإلحسان إيلهم ،وأن ذلك حالل هلم.
 .5أن الصداق يصح بالقليل والكثْي لقوهل -عليه الصالة والسالم( :-ىلع صداق) فهو نكرة يف سياق الرشط فيعم القليل والكثْي.
املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :ممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  - .سنن للنساِئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية،

 - .1406سنن ابن ماجه املؤلف :ت :ممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية - .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة
َ
الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م - .ضعيف أيب داود  -األم لألبلاِّن  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه - .توض ُ
يح األحاكمِ ِمن
ِ
ّ
لوغ َ
بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .رشح سنن النساِئ املسىم «ذخْية العقىب يف رشح
ُ
ابلدر
املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل - .نيل األوطار للشواكِّن  ,ت :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل1413 ،ه- .
َ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل  1428ه.
اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
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ڑ
خش جاتوںیسادییک،درآں جالتکہ اےسپض ،ئراگل برن ،کورھ ئافںیک
بماری (ائدام یہائےس میعلق عورثیک ائک جاض بماری) ےہو ،تو جاؤئد کو

أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام

اہ تو اےسر کےھ اؤر
أو قرن ،فزوجها باْليار ما لم يمسها ،إن شاء
ہ ،رج ے
خب ئکؤہ اسےسجماعی کرےل ،اجتتار ے
ہ ،تو
اہ تو طالقدےدے۔ اؤر اگر اس عورثےکسایھ ہےم تسیی کریل ے
أمسك ،وإن شاء طلق ،وإن مسها فلها املهر بما رج ے
استحل من فرجها
ہکہ خشےک ئدےلرمدی عورثیکرسم گاہ کو جالل
عورثےک لن مرہ ے

 .619احلديث:

**

َ ُّ
عن الشعيب قال :قال يلع ريض اهلل عنه« :أي َما امرأة
َ ٌ
ُُ ٌ
ون ,أو ُج َذ ٌ
ام ,أو ق َرن
نكحت وبها بَ َر ٌص ,أو جن
َ
فزوجها باخليار ما لم ي َم َّس َها ،إن شاء أمسك ،وإن شاء
ْ َ َ َّ
َْ
حل من فرجها».
المه ُر بما است
طلق ،وإن َم َّس َها فلها

ً
حكما عليه يف كتب
لم أجد

سعنی کہن ہ ےی کہ عیل رضی اہلل عتہ ی فمائا :خش جاتوں ی سادی یک ،درآں جالتکہ
ڑ
اےس پض ،ئراگل برن ،کورھ ئا فں یک بماری (ائدام یہائ ےس می علق عورث یک ائک
ہ؛
جاض بماری) ےہو ،تو جاؤئد خب ئک اس ےس جماع ی کر ےل ،اےس اجتتار ے
اہ تو ط الق دے دے۔ اؤر اگر اس عورث ےک سایھ ہےم
اہ تو اےس ر کےھ اؤر رج ے
رج ے

ہ کہخش ےک ئدےل رمد ی اس یک رسم
ہ ،تو عورث ےک لن مرہ ے
تسیی کریل ے
ہ“۔
گاہ کو ج الل کتا ے
**

درجة احلديث :الشيخ األبلاِّن ،وإسناده منقطع
فهو ضعيف

جدبث کا درج:

املعىن اإلمجايل:

َ
يف هذا األثر بيان أن َ َ
الْبص واجلنون واجلُذام والق َرن

عيوب يفسخ بها انلاكح ،ألنها عيوب تمنع من دوام

العرشة بني الرجل وأهله ،وال يستطيع مجاعها

بسببها ،وأن خيار الفسخ راجع للزوج إن شاء أمسك
َّ
أو طلق ،ويرجع هل املهر إال أن يكون قد دخل بها
وجامعها؛ فال مهر هل.

 .619جدبث:

ہ۔
کتا ے

**

اجمایل معنی:

ڑ
ہ کہ پض ،خیوں ،کورھ اؤر فں ا تےس عیوث ہ ےی،
اس اپ می اس ئاث کا بتاں ے
ق
ہ؛ اس لن کہ ی ا تےس عیوث ہ ےی خو رمد ؤ رں یک
خن یک ؤج ےس ی کاج سح ےہوجا ئا ے
اردؤاجی ر ئدیگ ےک قتام ےس ما تع ہ ےی اؤر رمد اں یک ؤج ےس محامعب یہی کر سکتا۔
ڑ
ق
ا تےس می سادی سح (توری) کری کا اجتتار س ے
اہ تو اےس
ہ؛ رج ے
وہ کو جاصل رہےتا ے
ی
اہتوط الق دےدے۔ اےس مرہ ھی ؤاترشملجایگا ،اال
رؤخیبمیر کےھاؤر رج ے
ی کہ دخول ؤ جماع کر لتا ےہو۔ اس صورث می اےس مرہ (ؤاترش) یہی مےل گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العيوب يف انلاكح
ً
راوي احلديث :رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابليهِق موقوفا ىلع يلع -ريض اهلل عنه-.

اتلخريج :الشعيب -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ

ٌ
• برص  :هو بياض يف اجلسد يكون من أثر علة.
• جنون  :زوال العقل أو فساده.
َّ
ُ
• جذام  :علة تتآلك منها األعضاء وتتساقط ،وهو من األمراض المعدية.
ََ ٌ
ٌ
اجل َماع أو كماهل.
• قرن  :هو ورم مدور ،خيرج من رحم املرأة ،فيكون بني مسلكيها يمنع ِ
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ٌ
• يمسها  :كناية عن اجلماع واستمتاعه بها.

فوائد احلديث:

َّ
 .1صحة عقد انلاكح ،مع وجود العيب يف أحد الزوجني ،ولو لم يعلم عنه الزوج اآلخر ،ذلك أن العيب ال يعود ىلع أصل العقد ،وال ىلع رشط من
رشوط صحته ،ولكن يثبت معه اخليار.
َّ
 .2إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إال بعد العقد ،ولم يرض به ،فيثبت هل حق فسخ انلاكح.
 .3الفسخ إن اكن قبل ادلخول فال مهر للزوجة املعيبة ،وال متعة هلا.

 .4فيه بيان أنواع من العيوب يه :الْبص ،واجلذام ،واجلنون .وأحلق بها العلماء العيوب املنفرة من العرشة بني الزوجني اكلقروح السيالة والروائح
املستديمة.
َّ
َّ
َّ
 .5أن العيب إذا لم يعلم به إال بعد ادلخول أو اخللوة ،فإن هلا الصداق.

املصادر واملراجع:

َ
الفتح الرباِّن لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباِّن ،للسااعِت .انلارش :دار إحياء الرتاث العريب .الطبعة :اثلانية - .توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
مكة ا ّ
ملكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن سعيد بن منصور ،املحقق :حبيب الرمحن األعظيم .انلارش:
ادلار السلفية – اهلند.الطبعة :األوىل 1403 ،ـه1982-م السنن الكْبى للبيهِق  -املحقق :ممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بْيوت – بلنات
الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م اتلحجيل يف ختريج ما لم خيرج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل /عبد العزيز بن مرزوق ّ
الطرييف -مكتبة
الرشد للنرش واتلوزيع ،الرياض الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.
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َ ُ
َ َ
أيها انلاس تأكلون شج َرتي ما أ َراهما إال
َ ََْ
َ
ُّ
خبِيثتي :اْلَصل ،واثلوم

 .620احلديث:

ش
لوگو! یمدؤ ترودے ا تےس کھای ہےوحہی م َیجتیب ( ئدتودارؤمکرؤہ) مجھتا ےہوں
۔ی ترودےلہسن اؤر برتار ہ ےی۔

**

َ
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-أنه خطب يوم
ُ
اجلمعة فقال يف خ ْطبَته :ثم إنكم أيها انلاس تأكلون
ََ ُ
َش َ
اهما إال َخبيثَتَ ْنيَ :
ابل َصل ،واثلُّوم .لقد
ج َرتني ما أر
ِ
رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َ
وجد
ُ
َ
رحيَ ُه َما من َّ
الر ُجل يف املسجد أ َم َر به ،فأخرج إىل
ً
ََ َْ ْ
َ
ابل ِقيع ،فمن أكل ُه َما فليُ ِمت ُه َما َطبْخا.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب عمر -ريض اهلل عنه -من حرض اخلطبة بأنهم
َ َ ْ
"يأكلون من شجرتني خ ِبيثتَني :ابلصل واثلوم" واملراد
باخلُبث هنا :انلتانة ،والعرب تطلق اخلبيث ىلع لك
مذموم ومكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو
شخص ،ويدل ذللك حديث جابر -ريض اهلل عنه-

عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-من أكل من هذه
َْ
ُْ
المنتِنَة ،فال يق َر َب َّن مسجدنا) رواه مسلم.
الشجرة
ْ
ُّ
َ
"ابل َصل ،واثلوم" ولك ما هل راِئة كريهة اكل ِفجل
ُ
ُّ َ
اتلَت وا َّتلبْغ والسيجارة،
والكراث وغْي ذلك السيما
ِّ
وإنما خص اثلوم وابلصل باذلكر لكرثة أكلهما ،ونص
ىلع الكراث يف حديث جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل
عنه -عند مسلم" .إذا َ
وجد رحيَ ُه َما من َّ
الر ُجل يف
ُ
َ
املسجد أ َم َر به ،فأخرج إىل َ
ابل ِقيع" اكن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -ال يكتيف بإخراجه من املسجد،
بل يبعده عن املسجد حىت يوصله إىل ابلقيع ،تعزيرا
هل؛ ألن ذلك مما يتأذى منه انلاس وكذا املالئكة

فإنها تتأذى منه ،كما يف احلديث الصحيح" .فمن
ََ
َْ ْ
أكل ُه َما ،فليُ ِمت ُه َما َطبْخا" املعىن :أن من أحب أن
يأكلهما فليمتهما طبخا؛ ألن الطبخ يذهب راِئتهما
الكريهة ،وإذا ذهبت الراِئة جاز دخول املسجد بعد
ذلك النتفاء العلة ،ويف حديث معاوية بن قرة عن

**

 .620جدبث:

ہ کہ ایہوں ی ائک رمبتہ جمعہ
عرم بن خظاث رضی اہلل عتہ ےک ئارے می آ ئا ے
ےک دں لوگوں ےس خظاث کری ےہوی فمائا :لوگو! یم دؤ ترودے ا تےس کھای ےہو
ش
حہی م َی جتیب ( ئدتودار ؤمکرؤہ) مجھتا ےہوں ۔ ی ترودے لہسن اؤر برتار ہ ےی۔ می
آث مسحد می کسی ےس اں یک تو مخسوس
ی رسول اہلل ﷺ کو دبکھا ے
ہ کہ خب ر
آث ﷺ ےک خکم ےس اےس تفیع یک رطف ی کال دئا جا ئا۔ خرتایحرہ خو کوئ
کری تو ر
ایہی کھای ،اےس رجا ہن کہ ایھی ی رکا کر اں یک تو حم کر ےل۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ؤہ دؤ مکرؤہ
جدب ث کا مفہوم :عرم رضی اہلل عتہ خطتہ ےک جاضبن کو بتا ے
ت
ل
ہ۔ رعث
ترودؤں عنی برتار اؤر ہسن کو کھای ہ ےی۔ یہاں "خُیب" ےس رماد ئدتو ے
ش
لوگ"جتیب"ےک لفظکااط الق ےہ پےاؤر ئات رستدقولؤق عل،مال،کھایئا خص رپ
ہ خش می آئا
کری ہ ےی۔ اس رپ جاپ رضی اہلل عتہ ےس رمؤی جدب ث دالل ث کرئ ے
ش
ہ کہ بنی ﷺ ی فمائا :خو خص ی ئدتودار ترودا کھای ؤہ ےہگر ےہماری مسحد ےک
ے
م
ل
فب ث ی آی۔ ( سلم) تعنی " ا ی َ َضل ،ؤالیُوم " (برتار اؤر لہسن) اؤر ےہ ؤہ ےس خو
ئدتودار ےہوجتےسمویل،کراثؤعیہ اؤر جاض طور پیمتاکواؤر سگرب ڑ
ث۔لہسناؤربرتارکو
ر
م
س
ہ۔ ئلکہ لم
تطور جاض دکر کتا گتا کیو ئکہ کھای می اں کا یہب رئادہ است عمال ےہو ئا ے

رستف می جاپ بن عتد اہلل رضی اہلل عہما ےس رمؤی جدب ث می تو کُراث کا ضاختاً
ک
آث
دکر کتاگتا ے
آثﷺکو سیآدمیےساںدؤتوںترودؤں یکتوآئ تو ر
ہ۔"خب ر
ﷺ ےک خکم ےس اےس تفیع یک رطف ی کال دئا جا ئا۔" کیو ئکہ اس ےس لوگوں کو
ض
ی
ہ ج تسا کہ خنح
ہ اؤر اشی رطج فستوں کو ھی اس ےس ی کلیف ےہوئ ے
ی کلیف ےہوئ ے
ل
ہ۔ "ا یَفیع"۔ تعنی بنی ﷺ ی اےس مسحد ےس ی کا لن رپ اکیفا ی
جدب ث می آئا ے
کری ئلکہ تطور رسا اےس مسحد ےس دؤر تفیع ئک یرہنحرا د بن۔ ابن ماج یک رؤاب ث می
ش
ہ کہ م َی رسول اہلل ﷺ ےک دؤر می دبکھتا کہ اگر کسی خص ےس تو آئ تو اس کا
ے
ق
َ
ڑ
ل
ْ
اہیھ ب رکر کر اےس تفیع یک رطف ی کال دئا جا ئا۔ " قمن اکَل َُہ َما ،نُمن ْ ُہ َما َطْحَا "۔ تعنی خو ایہی
ہ ؤہ ایہی ی رکا کر اں یک تو مار دے۔ کیو ئکہ ی رکای ےس اں یک ئدتو جائ
کھائا رجاہےتا ے
ہ کیو ئکہ مماتعب یک علب ئاق
ہ اؤر تو حم ےہو جای ےک ئد مسحد می آئا جاپ ے
ر ےہنی ے
یہی ر ےہنی۔ معاؤی بن فہ رضی اہلل عتہ ا بن ؤالد ےس رؤاب ث کری ہ ےی کہ بنی
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أبيه عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مرفواع" :إن
كنتم ال بد آكليهما فأميتوهما طبخا"رواه أبو داود،
ومل إماتتهما طبخا  :إذا أراد دخول املسجد للصالة

أو لغْي الصالة  ،أما إذا لم يكن وقت صالة أو ليس
يف وقت صالة فال بأس من أكلهما نيئًا؛ إلباحة
أكلهما وإنما جاء األمر بالطبخ للتأذي.

ﷺ ی فمائا" :اگر یمہی اں کو کھائا ہےی ےہو تو ی رکا کر اں یک تو کو مار دؤ"۔ اس جدب ث
ہ۔ ی رکا کر
ہ۔ ی بنی ﷺ ےس ئاب ث ستب ے
کو اتو داؤد رجمہ اہلل ی رؤاب ث کتا ے
خ
ہ خب اس کا یمار ئا یمار ےکع الؤہ کسی
اں یک تو ماری کا کم اس ؤق ث ےک لن ے
اؤر رعض ےس مسحد می آی کا ارادہ ےہو۔ ئاہےم اگر یمار کا ؤق ث ی ےہو تو یرھ اں کو کحرا کھا
ہ۔ ی رکای کا خکم ضف اس لن
لتن می کوئ خرج یہی کیو ئکہ اں کو کھائا تو متاج ے

ہ اؤر آس ئراس ےک لوگوں کو) اس ےس
ہ کہ (کحرا کھای ےس ئدتو ب رتدا ےہوئ ے
ے
ل
ہ۔ دبکھن :اکمال ا معلم ( ،)500/2رمقاہ المفا بح (،)617/2
ی کلیف ےہوئ ے
ع
رمعاہ المفا بح ( )449 ، 448/اؤر رسج رئاض الضالحی البن تنمی()447/ 6۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :رواه مسلم.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ُ
• ما أ َراهما  :ال أعلمها.
ُ ْ َ ْ
َ ْ ْ
َ ْ ُ
َ َ ْ
ك َره َط ُ
ث ىلع احلرام ،اكلزنا وىلع َّ
عمه أو رحيه اكثلوم وابلصل ،ومنه اخلبائث اليت اكنت العرب ت ْستَخ ِبثها،
الر ِديء المست
• خ ِبيثتَني  :يطلق اخل ِبي
اكحلية والعقرب.
ً
• َ
ابل ِقيع  :مقْبة أهل املدينة املنورة ،ويه ايلوم داخل املدينة املنورة ِبوار املسجد انلبوي الرشيف رشقا.
• فَلْيُمتْ ُه َما َطبخا  :من أراد أكلها فَليُم ْ
ت راِئتها ويذهبه بالطبخ.
ِ
ِ

فوائد احلديث:

ََ
 .1انليه عن أكل ابلصل واثلُّوم عند احلضور إىل املسجد؛ ألن راِئتهما خبيثة ،ويلحق بهما لك ما هل راِئة كريهة كراِئة أسنان أو خبر يف الفم
أو راِئة دخان وما أشبه ذلك؛ ألن العلة قائمة ويه تأذي املالئكة بالروائح الكريهة.
 .2أن َ
ابل َصل واثلُّوم تذهب راِئتهما بالطبخ وال بأس عند ذلك من حضور املسجد وشهود اجلمااعت.
 .3املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ،فينبيغ للمسلم أن يكون طيب الراِئة عند حضور أماكن العبادة وجمامع انلاس.
َ
 .4حرص اإلسالم ىلع تآلف املسلمني ،وإبعاد لك ما من شأنه تنفْيهم أو تفريق مجاعتهم.
ْ َ
 .5إزالة املنكر بايلد ملن أمكنه ذلك.
 .6ىلع والة األمر أن يقوموا بمراقبة املساجد ،ويعتنوا بنظافتها ،ويوجهوا انلاس إىل ذلك.

 .7حرص عمر -ريض اهلل عنه -ىلع طهارة املسجد.
 .8بيان حرص اإلسالم ىلع انلظافة الشخصية.

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 اهلالِل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
العريب – بْيوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه إكمال
املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موَس بن عياض ،حتقيق :د /حيىي بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع* الطبعة :األوىل،
  1419ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهمرقاة
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه
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تأيلف :عبيد اهلل بن ممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف:
ممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8953( :
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اے لوگو ! یم میےس تعص (دؤرسؤں کو یمارےس) متیف کریؤاےلہ ےی۔
ش
ہ ڑ
ڑ
دبکھو خو خص لوگوں کو یمار رپھای توؤہ ےلیک رپھای ،کیوں کہ اں می بمار،

أيها انلاس ،إنكم منفرون ،فمن صىل بانلاس
فليخفف ،فإن فيهم املريض ،والضعيف ،وذا

کرمؤر اؤر جاخب متد لوگ ےہوی ہ ےی

احلاجة

 .621احلديث:

**

 .621جدبث:

ہ ،ؤہ بتاں کری ہ ےی کہ ائک آدمی
اتو م شعود اتضاری رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ہ کہ می یمار (جماعب ےک سایھ) ی
ی (آکر) کہا کہ اے اہلل ےک رسول! ےہوسکتا ے
ش
ڑ
ہ( ،اتو م شعود کہن
ئراسکوں کیوں کہ ق الں خص ےہمی (یہب) طوئل یمار رپھائا کر ئا ے
ک
ت
ہ ےی کہ) اس دں ےس رئادہ می ی ھی بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم کو ؤعظ ؤ صنخب ےک
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی فمائا‘‘ :اے لوگو !
دؤراں ابتا عصب ئاک یہی دبکھا۔ ر
ش
یم می ےس تعص (دؤرسؤں کو یمار ےس) متیف کری ؤاےل ہ ےی۔ دبکھو خو خص

عن أيب مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه -قال :قال
رجل يا رسول اهلل ،ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا

فالن ،فما رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف

موعظة أشد غضبا من يومئذ ،فقال« :أيها انلاس،

إنكم منفرون ،فمن صىل بانلاس فليخفف ،فإن

فيهم املريض ،والضعيف ،وذا احلاجة».

ہ ڑ
ڑ
لوگوں کو یمار رپھای تو ؤہ ےلیک رپھای ،کیوں کہ اں می بمار ،کرمؤر اؤر جاخب متد
لوگ ےہوی ہ ےی۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اشتَك رجل للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يتأخر
عن صالة اجلماعة أحيانا بسبب تطويل اإلمام،

فغضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -غضبا شديدا،
ثم وعظ انلاس وأخْبهم أن منهم من ينفر انلاس يف

الصالة ،وأمر -صىل اهلل عليه وسلم -اإلمام

باتلخفيف فيها ،تلتيرس وتسهل ىلع املأمومني،
فيخرجوا منها وهم هلا راغبون ،وألن يف املأمومني من

ال يطيق اتلطويل ،إما لعجزه ،أو مرضه أو حاجته.

فإن اكن املصىل منفردا فليطول ما شاء؛ ألنه ال يرض
ً
أحدا بذلك.

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ل
ڑ
ائک آدمی ی بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلمےس س کاب ث یک کہ ؤہ امام ےک منی یمار رپھای
رب
ک
یک ؤج ےس ھی کھار جماعب ےک سایھ یمار ادا کری ےس یجےھ رہ جای ہ ےی ،تو بنی
صیل اہلل علتہ ؤ سلم سدئد عضہ ےہوی اؤر لوگوں کو تصنخب یک اؤر خی دی کہ اں می ےس
ہ
تعص لوگ یمار ےس لوگوں کو تفث دالی ؤاےل ہ ےی ،اؤر امام کو خکم دئا کہ ؤہ ےلیک یمار
ڑ
رپھای ئاکہمفتدتوںکوآسائاؤر شہول ث ےہواؤرخبؤہیمارےسقارع ےہوںتواں یک
ی
رجاہےب یمار ےک لن ا ھی ئاق ےہو۔ اؤر اس لن کہ مفتدتوں می یہب ےس لوگ
ل
کرمؤری ئا بماری ئا کسی جاخب یک ؤج ےس منی یمار ادا کری یک طاق ث یہی ر کھن۔
ج ل
اہ ادا کرے کیوں کہ اس ےس دؤرسے کو کوئ
اگریماری اکت ال ےہو تو تنی منی رج ے
تفضاں یہی ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• فليخفف  :أي :القراءة والركوع والسجود وغْي ذلك من األقوال واألفعال اذلي ال يبلغ حد اإلخالل بالصالة.
• الضعيف  :املراد به :ضعيف اخللقة؛ من مرض ،أو كْب ،أو حنافة ،وغْيها.

• وذا احلاجة  :أي :صاحب احلاجة ،وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل ،والغالب أنها أمور ادلنيا ،كما يف قصة الرجل.
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فوائد احلديث:

 .1استحباب ختفيف الصالة ،إذا َّ
أم انلاس ،واحلكمة يف ذلك وجود الصغْي والكبْي والضعيف ،ممن ال يطيقون إطالة الصالة ،وكذلك صاحب
احلاجة.
َّ
َّ
َّ
ً
 .2أنه لو اكن العدد مدودا ،وآثروا اتلطويل ،أنه جائز؛ ألنهم أصحاب احلق يف ذلك ،وقد جاءت الرغبة منهم ،فال بأس إذن باتلطويل.
َّ
َّ
 .3إذا صىل وحده ،فليصل ما شاء؛ ألن ذلك راجع إىل رغبته ونشاطه ،وينبيغ تقييده بما ال ينشغل به عن الواجبات.
َّ
 .4مرااعة الضعفاء والعجزة يف مجيع األمور ،اليت يشاركهم فيها األقوياء؛ سواء يف األمور ادلينية ،أو االجتماعية؛ ألنه اذلي جيب مرااعته والعمل
به.
 .5اتلخفيف فيه مصالح منها 1:ـ الرفق بمن وراء اإلمام 2 .ـ تأيلف انلاس وحتبيب الصالة إيلهم 3 .ـ دعوتهم إىل املواظبة ىلع صالة اجلماعة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ، 1ه.

الرقم املوحد)11295( :
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لوگو ! نوثیک تسارتوں میےساثضف ش رج خواث ئاقرہ گنہ ےی ،خو
مسلماں خودد یبکےھ گا ئا اسےک لن(کسیدؤرسے کو)دکھائا جای گا۔ خیدار
م
ڑ
ہ؛
ر ےہو ! ئالستہ جےھرکوع اؤر شحدےیکجالث میفآں رپ ھنےسمیع کتا گتا ے

أيها انلاس ،إنه لم يبق من مبرشات انلبوة إال

الرؤيا الصاحلة ،يراها املسلم ،أو ترى هل ،أال وإين
ہاسمی ا بن رثرعؤجلیکعظمب بتاں کرؤ اؤر
خہاں ئکرکوع کا ت علق ے
نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا
ت
ع
م
ت
ل
ش
ک
خ
خ
ہکہ
ق
ال
اس
ی
رؤ،
دعا
وث
ی
اس
،
ہ
ق
کا
دے
ح
ک
ئ
ہاں
ے
ے
یمھارے خق می قیول کریل جای۔“

 .622احلديث:

**

َ
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :كشف رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِّ -
الستَارة وانلاس ُصفوف
َ
َ
خلف أيب بَكر ،فقال« :أيها انلاس ،إنه لم يبْق من
انلبُ َّوة إال الُّرؤيا َّ
الصاحلة ،يَراها ُ
ُ َ ِّ َ
المسلم ،أو
ات ُّ ِ
مبرش ِ
ْ
ِّ ُ
ُ
ترى هل ،أال وإِّن ن ِهيت أن أق َرأ القرآن را ِكعا أو
ِّ
فعظموا فيه َّ
ساجدا ،فأما ُّ
الرب -عز وجل،-
الركوع
ِ
ََ
َ ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُّ
ُّ
ٌ
وأما السجود فاجت ِهدوا يف ادلاعء ،فق ِمن أن يستجاب
لكم».

ہ کہ رسول اہلل (صیل اہلل علتہ ؤآلہ ؤسلم)
ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ڑ
رب
آث
ی رپدہ ایھائا( ،اس ؤق ث) لوگ اتوبکر رضی اہلل عتہ ےک یجےھ صف تستہ یےھ۔ ر
ی فمائا ” :لوگو ! نوث یک تسارتوں می ےس اث ضف ش رج خواث ئاق رہ گن
ہ ےی ،خو مسلماں خود د یبکےھ گا ئا اس ےک لن (کسی دؤرسے کو) دکھائا جای گا۔
م
ڑ
خیدار ر ےہو ! ئ الستہ جےھ رکوع اؤر شحدے یک جال ث می فآں رپ ھن ےس میع کتا گتا
ہ ،اس می ا بن رث رعؤجل یک عظمب بتاں کرؤ
ہ ،خہاں ئک رکوع کا ت علق ے
ے
ہ کہ
ہ ،اس می خوث دعا کرؤ ،ی اس التق ے
اؤر خہاں ئک شحدے کا ت علق ے
یمھارے خق می قیول کریل جای۔ “

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َكشف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِّ - -
السرت
اذلي يكون ىلع باب ابليت َّ
وادلار وانلاس ُصفوف
ُّ
َ
خلف أيب بَكر -ريض اهلل عنه -يصلون مجاعة ،ولم

يتمكن من الصالة بهم بسبب مرض انليب -صىل
ِّ
اهلل عليه وسلم -فأمر أبا بَكر أن يُصيل بانلاس.
َْ
ُ َ ِّ َ
ات ُّ
انلبُ َّو ِة إال
فقال" :أيها انلاس ،إنه لم يبق من مبرش ِ
الُّرؤيا َّ
الصاحلة" فبعد موت انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -وانقطاع َ
الويح لم يبق إال ُّ
الرؤيا الصاحلة ،أي
احلَسنة أو الصحيحة املطابقة للواقع ،فْياها أهل

اإليمان فيستبرشون ويرسون بها ويزادون ثباتا ىلع

ثباتهم ،وكونها من انلبوة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -مكث يف أول نبوته يرى الرؤيا فتقع كفلق

الصبح ،فيه من أجزاء نبوته -عليه الصالة
رش ُ
والسالم .-وقوهل " :إال ُ
المبَ ِّ َ
ات " َّ
اتلعبْي

 .622جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
ص
سل
آث ےک گھ ےک درؤارے اؤر دتوار رپ
آث یل اہلل علتہ ؤ م ی ؤہ رپدہ ایھائا ،خو ر
ر
ر
ب
ڑ
لتک راہ یھا ،لوگ اتوبکر صدتق رضی اہلل عتہ ےک یجےھ صقوں می جماعب ےک سایھ
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم اب رنی بماری یک ؤج ےس لوگوں کو یمار
یمار رپھ ے
رہ یےھ۔ ر
ڑ
آث ی اتوبکر رضی اہلل عتہ کو خکم دئا کہ لوگوں کو یمار
یہی رپھا سکن یےھ۔ ر
ڑ
ل ن م مت
َشاث التیُُو َہ اال ال ُرؤئا ال َضالحہ"
رپھای۔ ر
آث یفمائا"ایہاالتاس،ای م َ ْق ن ُ َ
می
ت
آث یک موث اؤر ؤجی ےک فطع ےہوی ےک ت عد نوث ےک متشاث می ےس
عنی ر
ضف ش رج خواث ئاق رہ ےی ےگ ،خےس اہےل ایماں دبکھن ہ ےی ،خوس خیی جاصل

ہ۔ خواتوں کا
کری ہ ےی اؤر خوس ےہوی ہ ےی اؤر اں یک ئاب ث قدمی می اصاقہ ےہو ئا ے
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم
نوث می ےس ےہوئا اس لن ے
ہ کہ ابتداے نوث می ر
ص
آث
خواث دبکھا کری یےھ ،خو ح یک رؤسنی یک رطج ؤا قع ےہوا کری یےھ۔ خرتایحرہ ی ر
س
لم ت
اث " متشاث ےس
صیل اہلل علتہ ؤ لم یک نوث ےک اخرا می ےس ے
َش ُ
ہ۔ " اال ا ُ َ
ہ۔ ؤری کجرھ خواث اہلل یک رطف ےس
ت عتی کرئا اکی اؤر عال ث ےک اعتتار ےس ے
ڑ
ی
ش
ہ؛
عایل مومن کو دکھا ئا ے
درای ےک لن ھی ےہوی ہ ےی۔ ؤہ رج ےہوی ہ ےی۔ اہلل ت ی
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َُ َ
رشات :جرى ىلع الغالب ،وإال فإن من ُّ
الرؤيا ما
بالمب ِ ِ
ً
إنذارا من اهلل ويه صادقة يُريها اهلل املؤمن
تكون
ً
رفقا به ليستعد ملا يقع قبل وقوعه .فعىل هذا تكون
َ
الرؤيا َّ
الصاحلة ،إما بِشارة للمؤمن أو تنبيه هل عن
ُ
َغ ْفلَة .وقوهل" :يَراها ُ
المسلم ،أو ترى هل" معناهَ :سواء
ِّ
رآها ُ
المسلم بنفسه أو رآها غْيه هل .وقوهل" :أال وإِّن
ُ
َْ
ساجدا" معناه :أن اهلل
ن ِهيت أن أقرأ القرآن را ِكعا أو ِ

تعاىل نىه نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقرأ القرآن
ُ
يف حال الركوع أو ُّ
السجود ،وما نيه عنه -صىل اهلل
َّ
أن َّ
أمته ٌ
تبع هل إال بديلل يدل
عليه وسلم -فاألصل
َ
ىلع خصوصيته -صىل اهلل عليه وسلم ،-هذا إذا قصد
ِّ
اتلالوة يف ركوعه أو سجوده ،أي :قصد قراءة القرآن

أما إذا قصد ادلاعء فال حرج عليه ،ويف احلديث :
ْ
امرى ما نوى) .واحلكمة من َّ
انليه -واهلل
(وإنما للك
ُ
ُ
الركوع ُّ
أعلم -أن ُّ
والسجود هما حاتلا ذل وخضوع،
ثم إن ُّ
السجود يكون ىلع األرض فال يَليق بالقرآن
أن يُقرأ يف مثل هذه احلال .وقوهل" :فأما ُّ
الركوع
ِّ
فعظموا فيه َّ
الرب عز وجل" أي قولوا :سبحان ريب

العظيم ،وحنوه من التسبيحات واتلمجيدات الواردة
َ ْ
اجتَه ُدوا يف ُّ
ُّ
ادلاعء"
يف الركوع .وقوهل" :وأما السجود ف ِ
ِّ
للمصيل أن يُكرث من ُّ
ادلاعء حال
يعِّن :ينبيغ
ُ
ُّ
السجود؛ ألنه من املواضع اليت يستجاب فيها ادلاعء،
وقد ثبت يف مسلم عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
قال( :أقرب ما يكون َ
العبد من ِّ
ربه وهو ساجد

فأكرثوا ادلاعء) ،لكن مع قول :سبحان ريب األىلع؛
ََ
ألنه واجب .وقوهل" :فق ِم ٌن أن يُستَجاب لكم" أي
َح ٌّ
ري أن يُستجاب دلاعئكم؛ ألن أقرب ما يكون

ئاکہ ؤہ اس ےس یہےل اس یکبتاری کرےل۔ لہیدا ش رج خواث ئا تو مومن ےک لن خوس
لم
خیی ےہویہ ےیئا اےسعفلب ےسبتدار کری ےک لن ےہویہ ےی۔" َپااہ ا ُسلم،
بک
تعن مسل خ بک ک
ْ
یُہی
ُ
فا الفآں
اؤ پی لہ" ی ماں ود د ی ےھ ئا وئ اؤر د ی ےھ۔ "اال ؤائ ب اں ا َ
تعن
عایل ی ا بن بنی کو رکوع اؤر شخود یک جال ث می فآں یک
راک عا اؤ ساجدا" ی اہلل ت ی
ہ ،خش خری ےس اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم کو رؤکا
ئ الؤث کری ےس رؤکا ے
آث صیل
جای ،ؤہ اصل می اس لن ے
آث یک ابتاع کرے ،اہں اگر ر
ہ کہ امب ر
اہلل علتہ ؤسلم ےک سایھ جاض ےہوی رپ دلتل موخود ےہو ،تو امب ےک لن ابتاع
ہ کہ خب رکوع اؤر شحدے می فآں یک ئ الؤث کا
ضؤری یہی۔ ی اس ؤق ث ے
ہ ”ؤایما لکل
ارادہ ےہو ،اگر دعا کا ارادہ ےہو تو اس می کوئ خرج یہی۔ جدب ث می ے
ش
ہ) رکوع
ہ ،خش یک اس ی نب یک ے
ْارمی ما توی“۔ ( ےہ خص ےک لن ؤ ےہی ے
ہ کہ ی دل ث اؤر عاخری یک
اؤر شحدے می ئ الؤث فآں ےس رؤکتا سائد اس لن ے
ہ ،اس جال ث می فآں یک ئ الؤث کرئا
جالتی ہ ےی ،رمئد ی کہ شحدہ رمی رپ ےہو ئا ے
قع
متاسب یہی۔ "قاما ال ُرکوع ظموا قتہ ال َرث رع ؤجل" تعنی رکوع یک جال ث می شحاں
لع
ڑ
ڑ
رئ ا طنم اؤر اس رطج دؤرسی تس تنحاث اؤر یمختداث رپےھ ،خن کا رکوع می رپھتا
لس
الدعاء" تعنی یماری کو شحدے یک جال ث می رئادہ
میقول ے
ہ۔ "ؤاما ا ُ خود ق َْاحَہ ُدؤا ق ُ
ض م
دعا ئی مابگتا رجا ہن ،اس لن کہ اس می دعا ئی قیول ےہوئ ہ ےی۔ خنح سلم یک رؤاب ث
س
ہ" :بتدہ ا بن رث ےس سب ےس
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم ےس ئاب ث ے
می ر

ہ ،اس لن شحدے می رئادہ دعا ئی مایگا
فب ث شحدے یک جال ث می ےہو ئا ے
کرؤ"۔ ئاہےم شحاں رئ االعیل ےک سایھ دعا ئی ما ئیگ جاے؛ اس لن کہ ی کہتا ؤاخب
قَ
ہ۔ " فَمن اں تُسنح َاث لکم" تعنی شحدے می یمھاری دعا قیولیب ےک رئادہ فب ث
ے
ہ۔ اس لن کہ شحدے یک جال ث می بتدہ ا بن رث ےس سب ےس فب ث
ےہوئ ے
ل
ڑ
ہ ،خب اتساں ا کتےل ی مار رپےھ
ہ ،شحدہ منی اؤر بکیث دعا کری کا مفام ے
ےہو ئا ے
ڑ
ئا ا تےس لوگوں ےک سایھ رپےھ خو طوال ث ت رستد کری ےہوں۔

َ
العبد من ِّ
ربه وهو ساجد ،ومل استحباب إطالة
ُّ
ادلاعء وكرثته :إذا اكن اإلنسان يُصيل منفردا أو يف
مجاعة يستحبون اإلطالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
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معاين املفردات:

الستَارة ِّ :
• ِّ
السرت اذلي يكون ىلع باب ابليت.
َُ
ُ َ ِّ
َّ
ُّ
َ
• المبرشات  :املفرحات اليت ترس الشخص ،ويه الرؤيا الصاحلة كما جاءت مفرسة يف احلديث.
ُ
َ ِّ
ََ
العظمة واإلجالل والكْبياء ،ومن ذلك قول" :سبحان ريب العظيم".
• عظ ُموا  :اتلعظيم َو ْصف اهلل -تعاىل -بصفات
ْ
الوسع َّ
اجتَه ُدوا  :من االجتهاد وهو بَذل َ
والطاقة.
•
ِ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
• ق ِمن  :حقيق وج ِدير أن يستجاب لكم داعؤكم.

فوائد احلديث:

 .1فضيلة أيب بَكر -ريض اهلل عنه -ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أولك هل َ
اإلمامة بانلاس.
 .2أن املريض يُعذر برتك صالة اجلماعة إذا اكن مرضه يمنعه من ذلك.
انلبُوة ُّ
 .3أن من ُمبَ ِّرشات ُّ
الرؤيا ،سواء اكنت خْيا لصاحبها أو حتذيرا هل.
ُ
 .4أن ُّ
الرؤيا قد يَراها املؤمن بنفسه وقد ترى هل.

 .5أن ُّ
الرؤيا جزء من أجزاء ُّ
انلبوة.
الركوع ُّ
انليه عن قراءة القرآن يف حالة ُّ
َّ .6
والسجود ،يف الصالة ،سواء اكنت فريضة أو نافلة ،وانليه للتحريم؛ ألنه األصل.
َ
ٌ
 .7أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -عبد هلل تعاىل يأتمر بأمر اهلل وينتيه عما نهاه.

 .8أن األحاكم اثلابتة يف حق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يه ألمته؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم خيْبنا إال ألجل َّ
اتلأيس به.
ِّ
َ َ
والسجود فيها ُذل واْنفاض من َ
الركوع ُّ
املصيل َمنيه عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا؛ ألن حال ُّ
العبد,
 .9عظمة القرآن الكريم ،وجه ذلك :أن
فمن األدب أن ال يقرأ الكم اهلل يف هاتني احلاتلني.
َّ
جل وعال يف حالة ُّ
 .10وجوب تعظيم َّ
الركوع ،بقول" :سبحان ريب العظيم" ،وما زاد ىلع ذلك سنة.
الرب
َّ
جل وعال يف حالة ُّ
 .11وجوب تزنيه َّ
السجود ،ويكون بالصيغة الواردةُ " :سبحان ريب األىلع" ،وما زاد سنة.
الرب
َّ
 .12إثبات اسم الرب هلل -تعاىل-.
ادلاعء يف ُّ
 .13احلث ىلع اإلكثار من ُّ
السجود.
ادلاعء حال السجود بأي ُداعء اكن ،من طلب خْيي ُّ
 .14مرشوعية َّ
ادلنيا واآلخرة ،واالستعاذة من ِّ
رشهما.
 .15أن َّ
السجود من َمواطن إجابة ادلاعء.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .معالم السنن ،تأيلف:
محد بن ممد بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل 1351ه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موَس بن عياض،
حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1419 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :ميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .الفتاوى الكْبى البن تيمية ،تأيلف :تِق ادلين أبو العباس أمحد ابن
تيمية ،انلارش :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل 1408 ،ـه1987 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .اتليسْي برشح اجلامع الصغْي ،تأيلف :ممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع،
الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،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_  2006م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن
ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.
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ُّ ْ َ
َ ُ
بالوتر
بادِروا الصبح ِ

 .623احلديث:

صحےکؤقثؤپیک ادابتیگ میجلدی کتا کرؤ۔
**

آث ﷺ ی فمائا کہ صح ےک ؤق ث
ابن عرم رضی اہلل عہما  -ےس رؤاب ث ے
ہ کہ ر
ؤپ یک ادابتیگ می جلدی کتا کرؤ۔

عن ابن عمر ريض اهلل عنهما أن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -قال« :بادروا الصبح بالوتر».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :استحباب تأخْي صالة الوتر إىل آخر

الليل ،لكن ينبيغ ملن أخر وتره إىل آخر الليل أن
َ
حيتاط ويبادر بأدائه قبل أن يَطلع عليه الفجر؛ ألن
آخر وقت صالة الليل طلوع الفجر ،فإذا طلع عليه

الفجر قبل أن يوتر فاتته الفضيلة.

 .623جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
ہ کہ ؤپ یک یمار کو راث ےک آخری خےص ئک موخر کرئا سنخب
جدب ث کا مظلب ی ے
ہ کہ ؤہ اس یک ادابتیگ می
ہ ،ئاہےم ؤپ موخر کری ؤاےل ےک لن متاسب ی ے
ے

اجتتاط کتا کرے اؤر قج ےس یہےل اےس ادا کر ےل۔ اس لن کہ راث یک یمار کا آخری
ہ۔لہیدا اگر ؤپ یک ادابتیگ ےس یہےل قج طلوع ےہوجای تواس ےس
ؤق ث طلوع قج ے
قصتلب قوث ےہوجای یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بادروا بالصبح  :أي :سارعوا يف أداء صالة الوتر قبل طلوع الفجر.

فوائد احلديث:

 .1يستحب تأخْي صالة الوتر إىل ما قبل طلوع الفجر الصادق ،ملن وثق يف االستيقاظ آخر الليل ،وأما من ال يَ ِثق بذلك فاتلقديم أفضل.
 .2أن وقت صالة الوتر من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة  -بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح مسلم -املحقق :ممد فؤاد عبد
ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت.
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ی
ڑ ی
ہ۔ اؤر خو
ہ۔ی تو یہب ہےی تفع خش مال ے
یہب خوث!ی توپا قائدہ خش مال ے
ش
ئاث یمی ک ہی مییؤہ سنیل۔ اؤر می متاسب مجھتا ےہوںکہ یماےس ا بن
پدئیکرستہدارؤں کودےدؤ۔

ٌ َ َ َ ٌ
َْ َ َ َ ٌ
ٌ َْ َ ْ ُ
بخ! ذل ِك مال َرابِح ،ذل ِك مال َرابِحَ ،وقد س ِمعت
ُْ َ
ت ،وإ يين َأ َرى َأ ْن َجتْ َعلَ َها يف األَ ْق َرب َ
ي
ما قل
ِ
ِ

 .624احلديث:

**

 .624جدبث:

اتش بن مالک رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ اتوطلحہ رضی اہلل
ک
عتہ ا بن ھخور ےک ئاعاث یک ؤج ےس مدبتہ ےک اتضار می سب ےس رئادہ مال دار

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن أبو

طلحة -ريض اهلل عنه -أكرث األنصار باملدينة ماال
من ْنل ،واكن أحب أمواهل إيله بَ ْ َ
ْي َحاء ،واكنت
ُ ْ َ ََ
قبلة املسجد واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
مست ِ
وسلم -يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب .قال أنس:
ُ ُ
فلما نزلت هذه اآلية{ :لن تنالوا الْب حىت ت ِنفقوا مما
ُ
حتبون} قام أبو طلحة إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه

یےھ۔ اؤر ا بن ئاعاث می سب ےس رئادہ ت رستد ایہی بیجاء کا ئاع یھا۔ ی ئاع مسحد
نوی ےک ئالکل سا من یھا۔ رسول اہلل ﷺ اس می تشتف ےل جائا کری اؤر
ڑ
اس کا متنھا ئرائ برتا کری یےھ۔ اتش رضی اہلل عتہ ی بتاں کتا کہ خب ی آب ث ئارل
ےہوئ”:لَن بَتَالُوا ال ْ خن َ ُنف
ُیخی
وں“۔ (آل عرماں )92:پجمہ” :یم بتیک کو
َ
ی َ یی قُوا م َما ُ َ
ی
ب
ہ
ح
م
رن
ب
یہی یرہنرح سکن خب ئک کہ ا ی ؤہ خری ن (اہلل یک راہ ی) خ ر
رج ی کرؤ ی م رعپ
ر کھن ےہو“۔ ی سن کر اتوطلحہ رضی اہلل عتہ رسول اہلل ﷺ یک جدمب می جاض ےہوی

وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،إن اهلل -تعاىل -أنزل

عليك{ :لن تنالوا الْب حىت تنفقوا مما حتبون} وإن
أحب ماِل إِل بَ ْ َ
ْي َحاء ،وإنها صدقة هلل -تعاىل ،-أرجو
َ ْ
َ ُ ْ َ
بِ َّرها وذخ َرها عند اهلل -تعاىل ،-ف َضع َها يا رسول اهلل
حيث أَ َر َ
اك اهلل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم« :-بَخ ذلك مال َرابِ ٌح ،ذلك مال رابح ،وقد
سمعت ما َ
ُ
قلت ،وإِّن أرى أن جتعلها يف األقربني»،

آث رپ ی آب ث ئارل
عایل ی ر
اؤر رعض کتا کہ اے اہلل ےک رسول! اہلل بتارک ؤت ی
ہ کہ ”یمبتیک کویہییرہنرحسکن خب ئک کہاب رنیؤہخریبن(اہلل یکراہ می) خ ر
رج
فمائ ے
م
ہ۔ اس
ی کرؤ حہی یم رعپ ر کھن ےہو“۔ اؤر جےھ بیجاء کا ئاع سب ےس رئادہ برتارا ے
عایل ےک لن خیاث کر ئا ےہوں۔ اس یک بتیک اؤر اس ےک دخیہ
لن می اےس اہلل ت ی
خک
آث
آخرث ےہوی کا امتدؤار ےہوں۔ اے اہلل ےک رسول! اہلل ےک م ےس خہاں ر
شم
متاسب جھی اےس است عمال کربن۔ راؤی ی بتاں کتا کہ ی سن کر رسول اہلل
ی
ی
ڑ
ہ۔ یتویہبہےیتفع خشمال
ﷺیفمائا:یہبخوث! یتو پاقائدہ خشمال ے
ش
ہ۔ اؤر خو ئاث یم ی کہی می ی ؤہ سن یل۔ اؤر می متاسب مجھتا ےہوں کہ یم
ے

فقال أبو طلحة :أفعل يا رسول اهلل ،فقسمها أبو

طلحة يف أقاربه ،وبِّن عمه.

اےس ا بن پدئیک رستہ دارؤں کو دے دؤ۔ اتوطلحہ رضی اہلل عتہ ی کہا۔ ئا رسول اہلل!
ڑ
می اتسا ہےی کرؤں گا۔ خرتایحرہ ایہوں ی اےس ا بن رستہ دارؤں اؤر رجحرا ےک ئتیوں می
ئ اب ڑ
ث دئا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن أبو طلحة -ريض اهلل عنه -أكرث األنصار باملدينة
مزارع ،واكن هل بستان يف قبلة املسجد فيه ماء طيب،

واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأتيه ويرشب منه،
ُْ ُ
فلما نزل قوهل -تعاىل( :-لَ ْن َتنَالُوا ال ْ َّ
ْب َح َّىت تن ِفقوا ِم َّما
ِ
ُ َ
حت ُّبون) بادر -ريض اهلل عنه -وسابق وسارع وجاء إىل
ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقال :يا رسول اهلل ،إن

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مدبتہ ےک اتضار می سب ےس رئادہ کھیب اتو طلحہ رضی اہلل عتہ ےک یےھ۔ مسحد نوی
ڑ
ےک قتلہ ؤایل جاب ث می اں کا ائک ئاع یھا خش کا ئرائ یہب متنھا یھا۔ بنی ﷺ اس
ئاعمیتشتف الی اؤرؤاہں ےسئرائبتاؤلفمائاکری یےھ۔خب اہلل ت عایلکا ی
فماں ئارل ےہوا کہ( :لَن بَتَالُوا ال ْ خن َ ُنْف
ُیخی
وں)۔ (آل عرماں)92:۔
َ
ی َ ی قُوا م َما ُ َ
ْ
ی
ب
س
م
رن
ب
ر
ک
ک
خ
خ
ر
خ
پجمہ” :یمبتیککویہی رہنرح ن ب ئک کہا یؤہ ی ن(اہلل یکراہ ی) رج ی رؤ
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ُْ ُ
اهلل -تعاىل -أنزل قوهل( :لَ ْن َتنَالُوا ال ْ َّ
ْب َح َّىت تن ِفقوا ِم َّما
ِ
ُ َ
حت ُّبون) وإن أحب أمواِل إِل بْيحاء -وهذا اسم ذلك
ِ
البستان -وإِّن جعلتها بني يديك صدقة هلل ورسوهل؛
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -متعجبًا :بخ بخ
ذاك مال رابح ،ذاك مال رابح ،أرى أن جتعلها يف

أقاربك .ففعل -ريض اهلل عنه ،-وقسمها يف أقاربه

وبِّن عمه.

حہی یم رعپ ر کھن ےہو“۔ تو خرصث اتو طلحہ رضی اہلل عتہ قوراً بنی ﷺ ےک ئراس
ہ( :ل َ ْنبَتَالُوا
آی اؤر کہن لےگ :ئا رسول اہلل! اہلل ت عایل ی ی آب ث ئارل فمائ ے
م
ال ْ خن َ ُنْف
ُیخی
وں)۔ اؤر ا بن اموال می ےس جےھ سب ےس رئادہ مخیوث بیجاء
َ
ی َ ی قُوا م َما ُ َ
م
س
ہ۔ بیجاء اس ئاع کا ئام یھا۔ ی اےس اہلل اؤر اس ےک رسول ےک ؤا ےط
کا ئاع ے
ئ
آث ﷺ ی خیاں ےہوی
آث یک جدمب می رتش کر ئا ےہوں۔ اس رپ ر
تطور صدقہ ر
ی
ی
ہ۔
ہ۔ ی یہب تفع خش مال ے
ےہوی فمائا :یہب خوث۔ ی یہب تفع خش مال ے
تف
میی رای می یم اےس ا بن فبنی ر سن دارؤں می سنم کر دؤ۔ اتو طلحہ رضی اہلل
تف
عتہ ی اتسا ہےی کتا اؤر اےس ا بن فبنی ر سن دارؤں اؤر رجحرا راد یھانوں می سنم کر
دئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األنصار  : .أهل مدينة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اذلين نارصوه حني هاجر إيلهم
• بْيحاء  :أي :حديقة ْنل
• مستقبلة املسجد  :أي :أمام املسجد انلبوي.
• طيب  :عذب.
• بِرها  :خْيها.

• ذخرها  :نفعها وقت حاجيت إيلها.

• فضعها  :اجعلها ،أي :أفوض أمرها إيلك.

• بخ  :لكمة تقال عند الرضا باليشء ،تفخيما هل وإعجابا به.
• رابح  :أي :راجع واعئد.

فوائد احلديث:
 .1فضل اإلنفاق من أحسن أموال العبد وأحبها إىل نفسه.
ُ
 .2جواز دخول أهل العلم والفضل البساتني ليستظلوا بظلها ،ويأكلوا من ثمرها ،ويسرتحيوا فيها ،وخاصة إذا اكن أصحابها يرسون بذلك.
 .3فضل الصحابة ريض اهلل عنهم ،ورسعة استجابتهم ألمر اهلل تعاىل ،وحرصهم ىلع بلوغ أىلع درجات الكمال.
 .4تفويض أهل الفضل بتوزيع الصدقات يف وجوه اخلْي.
 .5التشجيع ىلع فعل اخلْي باثلناء ىلع الفاعل ،وشكره ىلع عمله وإظهار الرضا والرسور به.
 .6أوىل انلاس باإلحسان إيلهم ذوو األرحام ،ثم من دونهم إذا اكنوا متاجني.
 .7فيه فضيلة أليب طلحة واسمه زيد بن سهل ريض اهلل عنه.
 .8ما يقدمه العبد بني يديه عند مواله ،ويدخره يلوم ال ينفع فيه مال وال بنون هو املال الرابح.
املصادر واملراجع:

-رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم

اهلالِل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه  -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
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كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه.
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مییرسول اہللﷺےسیمار قایم کری،رکو یہ ادا کری اؤر ےہمسلماںےک
سایھ خی خواہےی کری رپنعبیک۔

بايعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
إقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وانلصح للك مسلم

 .625احلديث:

عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :بَ َاي ْع ُ
ت
َّ َ
َ
الصالة،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ِإقام
ُ ِّ
وإيتَاء َّ
الز َاكةُّ ،
وانلصح ِللك ُمسلم.
ِ

**

خرپ بن عتد اہلل رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ہ ےی کہ می ی رسول اہلل ﷺ ےس یمار
قایم کری ،رکوہ ادا کری اؤر ےہ مسل ماں ےک سایھ خی خواہےی کری رپ نعب یک۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال جرير -ريض اهلل عنه :-بايعت انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -ىلع إقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وانلصح
للك مسلم ،واملبايعة هنا بمعىن املعاهدة ،وسميت

مبايعة؛ ألن الك من املتبايعني يمد باعه إىل اآلخر،
يعِّن يده من أجل أن يمسك بيد اآلخر ،وهذه ثالثة

أشياء -1 :حق مض هلل -2 .حق لآلديم مض-3 .

وحق مشرتك .أما احلق املحض هلل ،فهو قوهل"إقام

الصالة" أي أن يأِت بها املسلم مستقيمة ىلع الوجه

املطلوب ،فيحافظ عليها يف أوقاتها ،ويقوم بأراكنها
وواجباتها ورشوطها ،ويتمم ذلك بمستحباتها.
ويدخل يف إقامة الصالة بالنسبة للرجال إقامة

الصالة يف املساجد مع اجلماعة ،فإن هذا من إقامة

الصالة ،ومن إقامة الصالة :اخلشوع فيها ،واخلشوع

هو حضور القلب وتأمله بما يقوهل املصيل وما يفعله،

وهو أمر مهم؛ ألنه لب الصالة وروحها .وأما اثلالث

وهو احلق املشرتك -فقوهل" :إيتاء الزاكة" يعِّن:إعطاءها ملستحقها .وأما اثلاِّن -وهو حق اآلديم-

فقوهل" :انلصح للك مسلم" ،أي :أن ينصح للك مسلم:
قريب أو بعيد ،صغْي أو كبْي ،ذكر أو أنىث .وكيفية

انلصح للك مسلم يه ما ذكره يف حديث أنس -ريض

اهلل عنه" :-ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما
حيب نلفسه" هذه يه انلصيحة أن حتب إلخوانك ما
حتب نلفسك ،حبيث يرسك ما يرسهم ،ويسوءك ما

يسوؤهم ،وتعاملهم بما حتب أن يعاملوك به ،وهذا
ُ ًّ
ُ
كبْي جدا.
واسع
ابلاب

 .625جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ می ی بنی ﷺ ےک اہیھ رپ یمار قایم کری ،رکوہ
خرپ رضی اہلل عتہ کا بتاں ے
ادا کری اؤر ےہ مسلماں ےک سایھ خی خواہےی کری رپ نعب یک۔ یہاں متاتعب کا
م
ہ۔ اےس متاتعب کا ئام اس لن دئا گتا کیو ئکہ دؤتوں نعب
عنی ئاہےم معاہےدہ کرئا ے
ڑ
کری ؤالوں می ےس ےہ کوئ اب رنی"ئاع" تعنی ا بن اہیھ کو دؤرسے یک رطف پھا ئا
ڑ
ہ ئا کہ ؤہ دؤرسے ےک اہیھ کو ب رکر سےک۔ ی ئی استاء ہ ےی1 :۔ ضف اہلل کا خق
ے
م
ہ ؤہ اقامب یمار
2۔ ضف آدمی کا خق 3۔ مسیکہ خق۔ خو ےس خص اہلل کا خق ے
ڑ
ڑ
ت
ہ۔
ہ۔ عنی مسلماں اےس ئالکل یھتک ائدار می ؤ تےس رپےھ جتسا کہ مظلوث ے
ے
اس ےکاؤقاثمیاس یکئرابتدی کرےاؤراس ےک ارکاںؤؤاختاثاؤر رساتظ کو
بک
ترورا کرے بی اس ےک مسنختاث ےک سایھ اس یک متل کرے۔ رمدؤں ےک سلسےل
ی
ہ کہ ؤہ یمار کو مسحدؤں می ئا جماعب ادا
می یمار قایم کری می ی ئاث ھی آئ ے
ہ۔ اشی رطج یمار قایم کری می یمار می
کربن۔ ی یمار قایم کری می سامل ے
ی
ہ کہ دل بکسو ےہو اؤر یماری خو کجرھ
ہ۔ خسوع ےس رماد ی ے
خسوع اجتتار کرئا ھی آ ئا ے
ہ کیو ئکہ ی یمار کا مع اؤر
کہہ راہ ےہو ئا کر راہ ےہو اس رپ عور ؤ قکر کرے۔ ی یہب اہےم ئاث ے
مس
ہ۔ تعنی رکوہ اس ےک نخق کو
ہ۔ دؤرسی ئاث "ابتاء الرکاہ" ے
اس یک رؤج ے
لی
مس
ت
اہ اس ےس فبنی
ہ۔ عنی ےہ مسلماں رج ے
دبتا۔ ئتشی ئاث" ا ضح لکل لم" ے
ڑ
ڑ
اہ رمد ےہو ئا عورث ،اس یکخیخواہےی
اہ ؤہ رجھوئا ےہوئا پا ےہو اؤر رج ے
ت علق ےہو ئا دؤر کا ،رج ے
کرئا۔ ےہ مسلماں ےک سایھ خی خواہےی کتےس یک جای؟ اس کا بتاں اتش رضی اہلل عتہ
ش
ہ کہ "یم می ےس کوئ خص اس ؤق ث ئک کامل االیماں
ےس رمؤی جدب ث می ے
ی
یہی ےہو سکتا خب ئک کہ ؤہ ا بن یھائ ےک لن ھی ؤہےی کجرھ ت رستد ی کری لےگ خو ؤہ
آث ا بن یھانوں ےک لن
ہ"۔ خی خواہےی یہی ے
خود ا بن لن ت رستد کر ئا ے
ہ کہ ر
ؤہےی کجرھ ت رستد کربن خو خود ا بن لن ت رستد کری ہ ےی ئابن طور کہ خش ئاث ےس ؤہ خوس
ی
ی
آث کو ھی ُپی لےگ اؤر ی
آث ھی خوس ےہوں اؤرخواں کو ُپی لےگ ؤہ ر
ےہوں اس ےس ر
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ک
آث ےس رؤا
آث رجا ہن ہ ےی کہ ؤہ ر
آث اں ےس ؤتسا ہےی رطر سلوک رؤار ھی جتسا ر
کہ ر
ڑ
س
ہ۔
رکھی۔ ی ئاث یہب ہےی ؤ تع اؤر یہب پا ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بَ َاي ْع ُ
ت  :من مبايعة اجلند األمْي ،بمعىن اعهدت والزتمت.
ُ ِّ
• ِللك ُمسلم  :ذي إسالم من ذكر أو أنىث.
َّ َ
َّ
ُّ
اتلعب ُد ََّلل -تعاىل -بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتَحة َّ
باتلكبْي ،خمتتَمة بالتسليم.
الصالة :
•
ِ
ً
َّ َ
• الزاكة  :اتلعبد هلل -تعاىل -بإخراج جزء واجب رشاع يف مال معني لطائفة أوجهة خمصوصة.
• ُّ
انلصح  :انلصيحة من انلصح :وهو اخللوص ،ويه مأخوذة من قوهلم ،نصح العسل :إذا خلصه من شمعه .وانلصيحة رشاع :إرادة اخلْي للمنصوح

وإرشاده إيله.

فوائد احلديث:

ُ َ
 .1أهمية انلصح واتلناصح بني املسلمني حىت أ ِخذ العهد ىلع الزتامه.
 .2بذل انلصح جلميع انلاس.

 .3أهمية الصالة والزاكة ،وهما من أراكن اإلسالم.

 .4بيعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلسالم ال تتم إال بالزتام إيتاء الزاكة ،وأن مانعها ناقض لعهده مبطل بليعته.

 .5انلصح واتلناصح بني املسلمني ميثاق نبوي أخذ العهد ىلع الزتامه ،وبايع ىلع ذلك الصحابة -ريض اهلل عنهم -رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالِل ،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 .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثْي،
دمشق ،بْيوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بْيوت1428 ،ه .رشح
رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3512( :
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ع
بنیﷺ خب ا بن گھ تشتف الی ،تو کوں سا ملسبےس یہےل کری
ی
آثﷺسبےس یہےل) مسواک کتا کری
یےھ؟ ا ھوںی خواثدئا (:ر

ََُْ
بأي ِشء اكن يبدأ انلِب -صىل اهلل عليه
َ
ي
وسلم -إذا دخل بيته؟ قالت :بالس َواك

 .626احلديث:

یےھ۔

**

ہ کہ می ی ام المومتی عاتش رضی اہلل عہا ےس سوال
رس یح بن اہئ ےس رؤاب ث ے
ع
کتا کہ بنی ﷺ خب ا بن گھ تشتف الی ،تو کوں سا مل سب ےس یہےل کری

عن رشيح بن هاىنء ،قال :قلت لعائشة ريض اهلل

عنها :بأي يشء اكن يبدأ انليب  -صىل اهلل عليه وسلم

 -إذا دخل بيته؟ قالت :بالسواك.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ختْب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أول ما يبدأ به -صىل
اهلل عليه وسلم -عند دخوهل ابليت :السواك،
ومرشوعية السواك اعمة يف مجيع األوقات ،ويتأكد
ذلك :يف األوقات اليت ندب الشارع إيلها ومنها :عند
دخول ابليت ،ولعل ذلك إلزالة ما حيصل اعدة بسبب

كرثة الالكم انلاشئة عن االجتماع.

 .626جدبث:

**

ی
آث ﷺ سب ےس یہےل) مسواک کتا کری یےھ۔
یےھ؟ ا ھوں ی خواث دئا ( :ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ام المومتی عاتش رضی اہلل عہا بتاں فما رہےی ہ ےی کہ بنی ﷺ خب گھ می داجل
ےہوی ،تو سب ےس یہےل مسواک کتا کری یےھ۔ مسواک کرئا یمام اؤقاث می
ی ڑ
ہ ،خن می
ہ ،التتہ اس یک ا ےہمیب اں اؤقاث می اؤر ھی پھ جائ ے
مشؤع ے
ہ۔ ایہی اؤقاث می ےس ائک ؤق ث گھ
مسواک کری یک سارع ی پعیب دی ے
ہ ،خو عموما (لوگوں ےس
ہ۔ سائد اتسا اس ت ُو کو دؤر کری ےک لن ے
می آی کا ے
ئ
ئ
ہ
ہ۔
ئا ے می) متل خول ےک تنج می تش ک المی یک ؤج ےس ب رتدا ےہو جائ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:
 .1تأكد استحباب االستياك عند دخول املزنل.
 .2جواز االستخبار عن أحوال الصاحلني يف شؤنهم اخلاصة ألجل االقتداء بهم.
َ
 .3حرص الراوي عن اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع معرفة أحوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -والعمل بما ع ِلم.
ُ
 .4أن اعئشة -ريض اهلل عنها -أعلم النساء وأحفظهم لسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فإنها اكنت تسأل عن كثْي من أحواهل -صىل اهلل عليه
وسلم -اخلاصة به.
َ ْ
 .5أخذ العلم من أهله وممن هو أعرف به.

 .6حسن معارشة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن
عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بْيوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-
دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  /أبو زكريا ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)3652( :
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میی اب رنی جالہ ممویرضی اہللعہاےک گھراثگراری۔ بنی اکرمﷺ
بت عند خالِت ميمونة ،فقام انلِب -صىل اهلل
عليه وسلم -يصِل من الليل ،فقمت عن يساره ،راث می یمار (ی ہحد)ےک لن ا یڑےھ ،می یھی ایڑھا اؤرآثےک ئا ئی جابث کھاڑ
ر
ڑ م
ڑ
فأخذ برأيس فأقامِّن عن يمينه
آثﷺیمیےرسےس ب رکر کر جےھ ا بندا ئی جابثکھا کردئا۔
ےہو گتا ،ر

 .627احلديث:

**

َ ُ َّ
اَلل بن َع َّباس -ريض اهلل عنهما -قال« :ب ُّ
ت
ِ
عن عبد َ ِ ِ
َ
ند َخاليت َم ُ
يمونَةَ ،ف َقام َ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه
ِع
ِ
َّ
ِّ
َ
ُ
ََ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
اره ،فأخذ
وسلم -ي َصيل ِمن الليل ،فقمت عن يس ِ
أيس فَأ َق َ
ام ِِّن عن يَ ِمي ِنه».
بِ َر ِ

عتد اہلل بن عتاس رضی اہلل عہما بتاں کری ہ ےی کہ می ی اب رنی جالہ مموی رضی اہلل
ڑ
عہا ےک گھ راث گراری۔ بنی اکرم ﷺ راث می یمار (یہحد) ےک لن ا یےھ ،می
ی ڑ
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی میے رس ےس ب رکر کر
آث ےک ئا ئی جاب ث کھا ےہو گتا ،ر
ھی ایھا اؤر ر
مجےھ ا بن دا ئی جاب ث ک ڑ
ھا کر دئا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب الصحايب اجلليل ابن عباس -ريض اهلل عنهما-

أنه بات عند خاتله زوج انليب -صىل اهلل عليه

وسلم-؛ يلطلع -بنفسه -ىلع تهجد انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -فلما قام -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل

من الليل ،قام ابن عباس معه؛ يلصيل بصالته ،وصار
عن يسار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مأ ً
موما؛ وألن
ايلمني هو األرشف ،وهو موقف املأموم من اإلمام إذا
ً
واحدا ،أخذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برأسه،
اكن
فأداره من ورائه ،فأقامه عن يمينه.

 .627جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ج
رہ ہ ےی کہ ایہوں ی
لت ُل الرمنب ضحائ عتد اہلل بن عتاس رضی اہلل عہما بتاں کر ے
ی
آث
ائک راث اب رنی جالہ ےک ئراس گراری خوبنی ﷺ یک رؤج ھی ئاکہ ؤہ ئداث خود ر
ﷺ کو یہحد ڑپھتا ےہوا دبکھ سکی۔خببنی ﷺ راث کو یمار ڑپ ھن ےک لن ک ڑ
ھے
ر
ر
ڑ
ی
آث ﷺ ےک سایھ یمار رپ ھن ےک لن
ےہوی تو ابن عتاس رضی اہلل عتہ ھی ر
ھے ےہو گن۔ ؤہ آث ﷺ یک اقتدا می آث ﷺ ےک ئا ئی جاب ث ک ڑ
ک ڑ
ھے
ر
ر
ہ اؤر خب مفتدی اکت ال ےہو تو ؤہ امام ےک
ےہوی اؤر خ رو ئکہ دا ئی رطف رئادہ ارسف ے
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی ایہی اں ےک رس ےس ب رکر کر
دا ئی جاب ث ہےی کھا ےہو ئا ے
ہ اس لن ر
ا بن ر یبجےھ ےس گھمای ےہوی اب رنی دا ےہنی جاب ث ک ڑ
ھا کر دئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ب ُّ
ت  :نمت يلال.
ِ
• ميمونة  :يه بنت احلارث أم املؤمنني -ريض اهلل عنها-.
َّ
• ِمن الليل " :من" للتبعيض أو للبيان.
• َف ُق ْم ُ
ت  :وقفت للصالة.
ََ َ َ
أيس  :أمسك به.
• فأخذ بِ َر ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز املبيت عند املحارم مع الزوج ،إذا اكن ال يترضر بذلك.
 .2مرشوعية صالة الليل واستحبابها.
ً
 .3جواز اجلماعة يف صالة اتلطوع أحيانا.
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 .4صحة وقوف املأموم عن يسار اإلمام مع خلو يمينه؛ لكون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يبطل صالة ابن عباس.

 .5األفضل للمأموم أن يقف عن يمني اإلمام إذا اكن واحدا.
َّ
 .6أن املأموم الواحد إذا وقف عن يسار اإلمام فاستدار إىل يمينه يأِت من اخللف ،كما ورد يف بعض ألفاظ احلديث يف ابلخاري.
َّ
 .7أن العمل يف الصالة إذا اكن مرشواع لصحتها ،ال يرضها.
 .8صحة مصافة الصيب وحده مع ابلالغ.

 .9اجتهاد ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-وحرصه ىلع حتصيل العلم وحتقيقه.
َّ
 .10ال يشرتط لصحة اإلمامة ،أن ينوي اإلمام قبل ادلخول يف الصالة أنه إمام.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه
األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام
صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري،
حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3528( :
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بعث انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -خادل بن

بنی صیل اہلل علتہؤ سلمی جالد بنؤلتدرضی اہلل عتہ کو اسالمیکدعوثد بن
ےک لن یمن یھنحا ،مگر ایہوںیاسالم قیول یہی کتا ،یرھ بنیصیل اہلل علتہؤ
سلمی عیل بن ائ طالثرضی اہلل عتہ کو ؤاہں یھنحا

الويلد إَل أهل ايلمن يدعوهم إَل اإلسالم فلم

جييبوه ،ثم إن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -بعث
يلع بن أِب طالب

 .628احلديث:

**

پاءرضی اہللعتہفمایہ ےی کہبنیصیلاہلل علتہؤ سلمیجالدبنؤلتدرضی اہللعتہکو
اس الم یک دعوث د بن ےک لن یمن یھنحا ،مگر ایہوں ی اس الم قیول یہی کتا ،یرھ

عن الْباء -ريض اهلل عنه -قال :بعث انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -خادل بن الويلد إىل أهل ايلمن
َّ
َْ ُ ُ
وه ْم إىل اإلسالم فَلَ ْم ُجييبُ ُ
وه ،ثم إن انليب -صىل
يدع
ِ
اهلل عليه وسلم -بعث يلع بن أيب طالب ،وأمره أن
ََُْ
يقفل خادل ومن اكن معه إال رجل ممن اكن مع خادل
ب مع يلع -ريض اهلل عنه -فَلْيُ َع ِّق ْ
أحب أن ُي َع ِّق َ
ب
ََ ََ َ
ت م َّم ْن َع َّق َ
َ ُْ ُ
ب َم َع ُه ،فل َّما دن ْونا ِم َن
معه قال الْباء فكن ِ
القوم خرجوا إيلنا فصىل بنا ٌّ
يلع -ريض اهلل عنه-
ًّ
َّ
َّ
َو َصفنَا َصفا واحدا ،ثم تقدم بني أيدينا ،فقرأ عليهم
كتاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فَأَ ْسلَ َم ْ
ت
َ ْ َ ُ
ان َمج ً
يعا ،فكتب يلع -ريض اهلل عنه -إىل رسول
همد
ِ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بإسالمهمَّ ،
فلما قرأ رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الكتاب خ َّر ساجدا ،ثم
َّ َ
َ
َ َ
ُ
السالم ىلع
السال ُم َىلع ه ْم َدان،
رفع رأسه ،فقال:
َ
َ
ه ْم َدان.
**

املعىن اإلمجايل:

ما حدث مع يلع -ريض اهلل عنه -حينما أرسله انليب

صىل اهلل عليه وسلم -إىل ايلمن يلدعوهم بعد أنأبوا أن يسلموا ىلع يد خادل بن الويلد -ريض اهلل

عنه ،-فلما داعهم يلع أسلمت همدان لكها فكتب
ً
بذلك إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فخر ساجدا؛
ً
شكرا هلل -تعاىل.-

بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی عیل بن ائ طال ث رضی اہلل عتہ کو ؤاہں یھنحا ،اؤر اس ئاث
کا خکم دئا کہ جالد بن ؤلتد رضی اہلل عتہ اؤر اں ےک سایھی ؤاترش ل ڑ
وث آ ئی اال ی کہ کوئ
ہ۔خرتاں رج
اہ تو ؤہ رک سکتا ے
اں می ےس عیل رضی اہلل عتہ ےک سایھ ؤاہں رکتا رج ے
ی
پاء رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ می ھی اں لوگوں می ےس یھا خو عیل رضی اہلل عتہ ےک
ڑ
ی
سایھ یھرہ گن .خب ہےم اہےل یمن ےک ئالکل پدئک یہن رج تو ؤہ ھی ی کل کر ےہمارے
ڑ
ڑ
سا من آ گن ،عیل رضی اہلل عتہ ی آےگ پھ کر ےہمی یمار رپھائ یرھ ایہوں ی
ےہماری ائک صف بتائ اؤر ہےم ےس آےگ ک ڑ
ھے ےہوکر اں کو بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم کا
ڑ
خظ رپھ کر ستائا ،خرتاں رج قتتلہ ھدماں ےکسارے ہےی لوگ مسلماں ےہو گن ،عیل رضی
اہلل عتہ ی بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم یک جدمب می قتتلہ ھدماں ےک مسلماں ےہوی (یک
ڑ
خوسخیی)کاخظیھنحا۔خببنی صیل اہللعلتہؤ سلم یؤہخظ رپھاتو (اہلل ت عایلکا سکر
ڑ
آث ﷺ ی شحدہ ےس رس ایھا کر قتتلہ
یحا الی ےہوی) قوراً شحدہ می گر گن .یرھ ر
ھدماں کو دعا دی کہ ھدماں رپ س المنی ےہو،ھدماں رپ س المنی ےہو۔
جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

يبني احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
ً
ً
خير ساجدا شكرا هلل لكما جاءه أمر يرسه ،ومن ذلك

 .628جدبث:

**

اجمایل معنی:

ک
ہکہ بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم کو خب ھی کوئ خوشی
جدب ث مدکور می اس ئاث کا بتاں ے
جاصل ےہوئ تو اہلل کا سکر ادا کری ےہوی قوراً شحدہ رپ ےہو جای ،اشی سلسےل کا ائک
ی
ہ خو عیل رضی اہلل عتہےک سایھ ئ رتش آئا،خب اہےل یمن یجالد بن ؤلتد
ؤاق عہ ؤہ ھی ے
رضی اہلل عتہ ےک اہیھ رپ اس الم الی ےس ای کار کردئا تو بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی
ایہی اس الم یک دعوث د بن ےک لن یمن یھنحا اؤر عیل رضی اہلل عتہ ی خب ایہی

اس الم یک دعوث دی تو قتتلہ ھدماں ےک سارے ہےی لوگ مسلماں ہےو گن ،یرھ ایہوں
ی بنی صیل اہلل علتہ ؤالہ ؤسلم یک جدمب می قتتلہ ھدماں ےک مسلماں ےہوی یک خوس
خیی کا خظ یھنحا تو ص
سل
عایل کا سکر ادا کری ےہوی قورا ًشحدہ
ر
آث یل اہلل علتہ ؤ م اہلل ت ی
می گر گن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > سْي ادلاعة وواجباتهم
راوي احلديث :رواه ابليهِق.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ْبا ِء ب ْ ِن َاع ِزب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
ْ َ
ً
ك َّ
ساجدا هلل -تعاىل.-
ب ىلع األرض
• خ َّر  :املراد هنا :ان

فوائد احلديث:

َّ
َّ
أن من أعظم نعم اهلل تعاىل ىلع عباده املسلمني ،هو ّ
عز اإلسالم ،وإعالء لكمة اهلل ،ونرص دينه؛ فإن حياة املسلمني احلقيقة ،وسعادتهم األبدية
.1
َ
ُ
ٌّ
يه يف عز دينهم ونرصته ،فإسالم طوائف كبْية ،ودخوهلم يف اإلسالم ،عز للمسلمني ،وتكثْي لسوادهم.

 .2حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هداية اخللق ،وإنقاذهم من ظالم الكفر إىل نور اإليمان ،فهو يبعث ابلعوث إيلهم؛ يلدعوهم إىل دين
ً
َّ
ً
أمورا كثْية:أوال :إنقاذ هذا اجلمع البرشي من انلار ،والتسبب يف دخوهلم اجلنة.اثلاِّن :هل
اهلل تعاىل ،ويفرح الفرح العظيم بهدايتهم؛ ألن يف هذا
ْ َْ َ ُ َ َ ُ ً
ً
ٌ َ ْ ُُ
محر َّ
انل َعم" .رواه
األجر الكبْي يف هدايتهم،
ودالتلهم ىلع اخلْي ،فقد قال -صىل ًاهلل عليه وسلم" :-ألن يه ِدي اهلل بِك رجال واحدا خْي لك من ِ
َّ
ً
ً
وأداء لرساتله.
جناحا دلعوته ،وامتثاال ألمر ربه،
ابلخاري (2942)].اثلالث :إن يف هذا
َّ
َّ
َّ
َّ
ً
َّ
ساجد"؛ فإن اخلرور ال يكون إال من قيام ،وحيتمل أن البشارة
"وخر
 .3أن سجود الشكر يكون من قيام ،أفضل من كونه من قعود؛ لقوهل:
جاءته وهو قائم ،فحينئذ ال يكون يف احلديث ديلل ىلع استحباب سجود الشكر من قيام.

 .4مرشوعية هذا السجود عند وجود نعم اهلل تعاىل وفضله ،وكمال نعمته وجتددها ،واهلل أعلم.

 .5سجود الشكر ال تشرتط هل الطهارة إذ ال ديلل ىلع ذلك ،وألن سبب السجود قد يأِت فجأة واإلنسان غْي متطهر.

املصادر واملراجع:
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عطا .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،املكتب اإلساليم – بْيوت ،ط .اثلانية  .1985 – 1405-توضيح األحاكم
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ً
خيال
بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
س
ڑ
ص
ل
رسول اہلل یل اہلل علتہؤ می گھ سوارؤںکا ائکدستہ یحدیکرطفرؤای کتا۔
َ
ق ِبل جند ،فجاءت برجل من بِّن حنيفة يقال هل:
ش
م ک ب رک کڑ
خ
م
ؤہ قتتلہ نو جتیفہےکرسدارؤں یےس ائک ص یماہم بن ا ئال ئا ی و ر ر
ثمامة بن أثال ،سيد أهل ايلمامة ،فربطوه بسارية
الی اؤرمسحد نویےکائک ستوںےس ئائدھدئا۔۔
من سواري املسجد

 .629احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :بعث رسول اهلل
َ َْ
صىل اهلل عليه وسلم -خيال قِ َبل جند ،فجاءت برجلُ َ ُ َُ ُ َ َ ُ
َُ
َْ
امة ْب ُن أثالَ ،سيِّ ُد أه ِل
من بِّن َح ِنيفة يقال هل :ثم
وه ب َس َ ْ َ َ
ََ َ َََُ ُ
اري املسجد ،فخرج
ارية ِمن سو ِ
ايلمام ِة ،فربط ِ ِ
َ
إيله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالَ « :ماذا
ْ َْ ْ
ْ
ِعن َدك يا ثمامة؟» فقال :عندي يا ممد خْيِ ،إن تقتُل
َ َ
ْ ُْ ُْ
َْ َ َ
تقتُل ذا دمَ ،و ِإن تن ِع ْم تن ِع ْم َىلع شا ِكر ،وإن كنت تريد
َ َ ْ ُ ْ َ ُْ َ ْ َ ََََ
رتك ُه رسول اهلل -صىل
املال فسل تعط ِمنه ما ِشئت ،ف
اهلل عليه وسلم -حىت اكن بعد الغد ،فقال« :ما عندك

يا ثمامة؟» قال :ما قلت لك ،إن تنعم تنعم ىلع شاكر،
وإن تقتل تقتل ذا دم ،وإن كنت تريد املال فسل تعط
منه ما شئت ،فرتكه رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -حىت اكن من الغد ،فقال« :ماذا عندك يا

ثمامة؟» فقال :عندي ما قلت لك ،إن تنعم تنعم ىلع
شاكر ،وإن تقتل تقتل ذا دم ،وإن كنت تريد املال

فسل تعط منه ما شئت ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل
َ ْ َ َ َْ َ
َ ُ
عليه وسلم« :-أ ْط ِلقوا ثمامة» ،فان َطل َق ِإىل ْنل ق ِريب
م َن َ
الم ْس ِج ِد ،فاغتسل ،ثم دخل املسجد ،فقال :أشهد
ِ
أن ال هلإ إال اهلل ،وأشهد أن ممدا عبده ورسوهل ،يا
َ َ َ َْ
ْ ٌ َ َ َ َ
ممد ،واهللَ ،ما اكن َىلع األ ْر ِض َوجه أ ْبغض إِ َِّل ِم ْن
ُ ِّ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ْ
ب ال ُو ُجوهِ لك َها إِ َِّل،
وج ِهك ،فقد أصبح وجهك أح
َ
َ
أبغ َض َّ
إِل ِمن ِدينك ،فأصبح
واهلل ،ما اكن ِمن ِدين
ُ ِّ
َّ
أحب ِّ
َّ
ادلين لكه إِل ،واهلل ،ما اكن من بدل
دينُك
َّ
أبغض إِل من بدلك ،فأصبح ُ
أحب ابلالد لكها
بدلك
ُ
َّ َ َ
َ َ
َ َ َ
َّ
فماذا ت َرى؟
إِل ،وإن خيلك أخذ ِتِّن وأنا أ ِريد العمرة
َّ
فبرشه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأمره أن
َّ
ََْ
َّ
مكة قال هل قائلَ :
أصبَ ْوت ،فقال :ال،
قدم
يعت ِمر ،فلما ِ
َّ ْ َ
أسلمت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ولكِّن

**

 .629جدبث:

اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی گ ڑ
ھ سوارؤں کا ائک
ڑ
دستہ یحد یک رطف رؤای کتا،تو ؤہ قتتلہ نو جتیفہ ےک ائک آدمی کو ب رکر الی خےس یماہم
بن ا ئال کہا جا ئا یھا۔ ؤہ اہےل یماہم کا رسدار یھا۔ ایہوں ی اےس مسحد ےک ستوتوں
می ےس ائک ستوں ےک سایھ ئائدھ دئا ،رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم (گھ ےس) ی کل
ہ؟‘‘ اس ی خواث
کر اس ےک ئراس آی اؤر تروجرھا’’ :یماہم یمہارے ئراس کتا ے
ش
آث قتل کربن ےگ تو ائک ا تےس خص کو
دئا :اے مجدم ! میے ئراس خی ے
ہ۔ اگر ر
قت
رآث اخساں کربن ےگ توائک
ل کربن ےگ خش ےک خوں کا ئدلہ لتا جای گا اؤر اگ ر
ش
آث کو مال مظلوث
ا تےس خص رپ اخساں کربن ےگ خو سکر کری ؤاال ے
ہ۔ اؤر اگر ر
م
آث صیل اہلل
ے
آث کو دئا جای گا۔ ر
ہ تو جتتا رجاہ ےی جھ ےس مال طلب کر سکن ہ ےی ،ر
رج ڑ
علتہ ؤسلم ی اس کو (اس ےک جال رپ) ا گےل دں ئک ےک لن ھور دئا خب اگ ال دں
س
ہ؟
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم ی تروجرھا :یماہم یمہارے ئراس ( کہن کو) کتا ے
ےہوا تو ر
آث اخساںکربن ےگتوائک
آثےس کہایھا،اگر ر
ایہوں یکہا(:ؤہےی)خومیی ر
سکر کری ؤاےل رپ اخساں کربن ےگ اؤر اگر قتل کربن ےگ تو ائک خوں ؤاےل کو قتل
ک
آث کو ؤہےی دئا
آث خو رجا ہن ہ ےی ر
کربن ےگ اؤر اگر مال رجا ہن ہ ےی تو طلب خن ،ر
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ییرھ ایہی توں ہےی رجھور دئا ،یرھ خب اگ الدں ےہوا
جای گا۔ ر
ہ؟‘‘ ایہوں ی کہا :میے
آث ﷺ ی تروجرھا’’ :یماہم یمھارے ئراس کتا ے
تو ر

آث اخساں کربن ےگ تو ائک اخساں
ئراس ؤہےی ے
آث ےس کہا یھا کہ اگر ر
ہ خو می ی ر
ش
ستاس رپ اخساں کربن ےگ اؤر اگر قتل کربن ےگ تو ائک ا تےس خص کو قتل کربن ےگ
ک
آث خو رجاہ ےی ےگ
خش کا خوں صا تع یہی جا ئا ،اؤر اگر مال رجا ہن ہ ےی تو طلب خن ر
آث کو دئا جای گا۔ یرھ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا’’ :یماہم کو آراد
ؤہےی ر
ک
کر دؤ۔‘‘ (رشی کھول دی گنی) تو ؤہ مسحد (نوی) ےک فب ث ھخورؤں ےک ائک ئاع
می گن ،عسل کتایرھمسحد نویمی جاض ےہویاؤر کہا’’ :میگواہےیدبتا ےہوں کہاہلل
خ
ےک سوا کوئ فیفی معیود یہی اؤر می گواہےی دبتا ےہوں کہ مجدم صیل اہلل علتہ ؤسلم اہلل ےک
قس
آث
بتدے اؤر اس ےک رسول ہ ےی۔ اے مجدم! اہلل یک م رؤی رمی رپ کوئ خررہہ ر
آث ےک خررہے ےس رئادہ
ےک خررہے ےس رئادہ میے لن پا یہی یھا لتک آج ر
م
قس
آث ےک دبن ےس
کوئ خررہہ میے لن خیوث یہی ے
ہ۔ اہلل یک م! کوئ دبن ر
م
م
آث کا دبن جےھ سب ےس رئادہ ت رستدئدہ اؤر رعپ
رئادہ جےھ پا یہی لگتا یھا لتک آج ر
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م
قس
آث
ے
آث ےک شرہ ےس رئادہ پا جےھ یہی لگتا یھا لتک آج ر
ہ۔ اہلل یک م! کوئ شرہ ر
م
ڑ
کا شرہ میا سب ےس رئادہ مخیوث شرہہ۔ آث ےک گ ڑ
ھ سوارؤں ی جےھ ب رکرا تو می
ے
ر
خ
ہ؟ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
آث کا کتا کم ے
عرمہ کا ارادہ کر خ رکا یھا ،اث ر
ایہی (ایماں یک قیولیب یک) تسارث دی اؤر خکم دئا کہ عرمہ ادا کربن۔ خب ؤہ مکہ یہن رج
تو کسی کہن ؤاےل ی اں ےس کہا کہ یم یدبن ےہو گن ہےو؟ ایہوں ی خواث دئا کہ
یہی ،ئلکہ می اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤ سلم ےک سایھ اس الم می داجل ےہو گتا

 ،وال واهلل ،ال يأ ِتيكم ِمن ايلمامة حبة حنطة َّ
حىت
َْ َ
يأذن فيها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

ی
ق
ےہوں،اؤر اہلل یک سم!یماہم ےسگہوں کاائکدای ھییمھارےئراسیہییہن رج گایہاں
ئک کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم اس یک اجارث دے دبن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
ً
قد أرسل فرسانا إىل جند بقيادة ممد بن مسلمة يف
العارش من مرم سنة ست من اهلجرة؛ يلقاتلوا أحياء
بِّن بكر اذلين منهم بنو حنيفة ،فأاغروا عليهم،
وهزموهم ،وأرسوا ثمامة بن أثال وأتوا به إىل املدينة،

وربطوه إىل سارية من سواري املسجد انلبوي ،فقال

هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-ما عندك" أي :ماذا
تظن أِّن فاعل بك" ،قال :عندي خْي" أي ال أظن بك،
وال أؤمل منك إال اخلْي ،مهما فعلت ميع .قول

ثمامة" :إن تقتل تقتل ذا دم" أي :إن تقتلِّن فهناك من

يأخذ باثلأر ألِّن سيد يف قويم ،وقيل :معناه إن تقتلِّن
َّ
فذلك عدل منك ،ولم تعاملِّن إال بما أستحق؛ ألِّن
ً
مطلوب بدم ،فإن قتلتِّن قتلتِّن قصاصا ،ولم تظلمِّن
ً
ُْ
أبدا وأما "وإن تن ِع ْم تنعم ىلع شاكر" أي :وإن حتسن
َّ
إِل بالعفو عِّن ،فالعفو من شيم الكرام ،ولن يضيع
معروفك عندي؛ ألنك أنعمت ىلع كريم حيفظ
ً
اجلميل ،وال ينىس املعروف أبدا .ويف قول ثمامة -
ريض اهلل عنه" :-وإن كنت تريد املال" يعِّن وإن
كنت تريد أن افتدي نفِّس باملال "فسل منه ما

شئت" ولك ما طلبت .وبعد هذه املحاورة ما اكن من

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال أن "تركه حىت اكن

من الغد ،قال هل :ما عندك يا ثمامة؟ قال :ما قلت لك"
ً
يعِّن فرتكه مربوطا إىل السارية حىت اكن ايلوم اثلاِّن

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی مجدم بن مسل مہ یک بگرائ می دس مجم سن جرھ ےہجی کو گھور
سوارؤں کا ائک دستہ یحد یک رطف رؤای کتا یھا ئاکہ ؤہ نو بکر ےک قتا ئل خش می نو
ی
جتیفہ ےک لوگ ھی ہ ےی اں ےس قتال کربن۔ خرتاں رج ایہوں ی اں رپ جملہ کتا اؤر
سک شب دی اؤر یماہم بن ا ئال کو قتد کر لتا اؤر ایہی مدبتہ ےل کر آی اؤر مسحد نوی
ےک ستوتوں می ےس ائک ستوں ےک سایھ ئائدھ دئا۔ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اں
ہ؟ تعنی یمہارا میے ئارے می کتا
ےک ئراس جا کر کہا :یماہم! یمہارے ئراس کتا ے
ہ کہ می یمہارے سایھ کتا کری ؤاال ےہوں؟ ایہوں ی کہا :میا ختال یہب
ختال ے
اجرھا ت
آث میے سایھ خو
ہ عنی میا یہی گماں ے
ے
ہ اؤر می یہی امتد رکھتا ےہوں کہ ر
م
ی
آث جےھ قتل کربن ےگ تو
ھی پ ئاؤ کربن ےگ یہی کربن ےگ۔ یماہم کا ی کہتا’’ :اگر ر
م
ش
ت
قت
آث جےھ
ائک ا تےس خص کو ل کربن ےگ خش ےک خوں کا ئدلہ لتا جای گا’’ عنی اگر ر
قتل کربن ےگ تو ا تےس لوگ موخود ہ ےی خو میے قتل کا ئدلہ لی ےگ کیوں کہ می اب رنی
م
م ی
آث جےھ قتل
ہ کہاس کا ائک عنی ی ھی ے
قوم کا رسدار ےہوں۔ اؤر کہا گتا ے
ہ کہ :اگر ر
م
آث گوئا میے سایھ ؤ ےہی سلوک
وآث کا ی اقدام اتضاف رپ تنی ےہوگا اؤر ر
کربن ےگ ت ر
مس
رہ ہ ےی خش کا می نخق ےہوں کیوں کہ ائک خوں می م َی مظلوث ےہوں ،اس لن
کر ے
قت
اگر م قت
آث ےہگر
آث جےھ ل کربن ےگ تو میا ل کتا جائا قضاض ےک طور رپ ہےوگا اؤر ر
ر
ط
ل
آث
میے ر
اؤپ م کری ؤاےل یہی ےہوں ےگ۔ اؤر راہ یماہم کا ی کہتا’’ :اؤر اگر ر
ش
مجھ رپ اخساں کری ہ ےی توائک ا تےس خص رپ اخساں کربن ےگ خو اخساں فاموس
ت
آث میی معاق ےک درت عہ میے سایھ
یہی ئلکہ اخساں کا قدر داں ے
ہ‘‘ عنی اگر ر
ہ اؤر میے یہاں
اخساں کربن تو معاف کر دبتا یھےل لوگوں ےک اج الق می ےس ے
ش
آث ائک ا تےس خص ےک
آث ےک اس اخساں کو فاموس یہی کتا جای گا اؤر ر
ر
ہ ،اخساں فاموس یہی۔ اؤر یماہم
سایھ اخساں کربن ےگخو اخساں کا قدر داں ے
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فأاعد عليه سؤاهل ّ
األول ،وأجابه ثمامة بنفس اجلواب
ّ
األول ،ثم تركه ايلوم اثلالث ،وأاعد عليه انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -السؤال ،وأجابه ثمامة باجلواب

نفسه ،فلما اكن ايلوم اثلالث ،أمر انليب -عليه
ُّ
الصالة والسالم -فقال" :أطلقوا ثمامة" أي فكوه من
رباطه .فما اكن من ثمامة إىل أن "انطلق إىل ْنل

قريب من املسجد" أي فذهب إىل ماء قريب من

املسجد "فاغتسل ثم دخل املسجد فقال :أشهد أن ال
َّ
إِهل ِإال اهلل" أي وأعلن إسالمه ونطق بالشهادتني،
وهذه رواية الصحيحني :أن ثمامة اغتسل من تلقاء

نفسه وليس بأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم .-ثم
ّ
عْب ثمامة -ريض اهلل عنه -عن شعوره حنو انليب -
صىل اهلل عليه وسلم ،-وحنو دينه احلنيف ،وحنو بدله
احلبيب املدينة انلبوية ،فقال -ريض اهلل عنه :-ما اكن

هناك وجه أكرهه مثل وجهك فقد أصبح وجهك ملا
أسلمت أحب الوجوه َّ
إِل ،حيث حتول ابلغض

والكراهية إىل مبة شديدة ال تعدهلا أي مبة أخرى.
"واهلل ما اكن من دين أبغض َّ
إِل من دينك ،فأصبح
دينك أحب ادلين َّ
إِل" وهكذا اعطفة اإليمان حني

ختالط بشاشته القلوب" .واهلل ما اكن من بدل أبغض
إِل من بدلك ،فأصبح بدلك أحب ابلالد َّ
َّ
إِل"؛ ألن
مبيت لك دفعتِّن إىل مزيد احلب بلالدك .ثم قال:

"وإن خيلك أخذتِّن وأنا أريد العمرة ،فماذا ترى" أي
فهل تأذن ِل يف العمرة "فبرشه" بغفران ذنوبه لكها،
وخبْيي ادلنيا واآلخرة" وأمره أن يعتمر ،فلما قدم
مكة قال هل قائل :صبوت "أي خرجت من دين إىل

دين" قال :ال واهلل ،ولكِّن أسلمت مع ممد رسول
َ
اهلل "أي ولكِّن تركت ادلين ابلاطل ودخلت يف دين
احلق" وال واهلل ال يأتيكم من ايلمامة حبة حنطة

حىت يأذن بها رسول اهلل "أي :حىت يأذن رسول اهلل يف
إرساهلا إيلكم ،فانرصف إىل ايلمامة ،واكنت ريف

مكة ،فمنع احلنطة عنهم حىت جهدت قريش ،وكتبوا

إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يسألونه
بأرحامهم أن يكتب إىل ثمامة ،ففعل -صىل اهلل

عليه وسلم.-

ت
آث ی
آث مال رجا ہن ہ ےی‘‘ عنی اگر ر
رضی اہلل عتہ ےک اس قول می کہ’’ :اؤر اگر ر
آث
رجا ہنہ ےی کہمالدےکرمی اب رنی جاںکاقدیاداکرؤںتوخش قدر رجا ہنہ ےی کہن ر
کو طلب ےک مظاتق دئا جای گا۔ اس گفیگو ےک ت عد بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اں کو
ج ڑ
آث ی اں ےس فمائا :یماہم!
اں ےک جال رپ ر ھور دئا۔ ’’اؤر خب اگ ال دں ےہوا تو ر
ت
آث
یمہارا کتا ختال ے
آث ےس کہہ دئا یھا‘‘ عنی ر
ہ؟ ایہوں ی کہا :ؤہےی خو می ی ر
ڑ
ک
ی اں کو اں ےک جال رپ ھمن ےس بتدھا ےہوا رجھور دئا یہاں ئک کہ خب دؤرسا دں ےہوا
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اں رپ یرہ ال سوال ے
دہائا تو یماہم ی یرھ یہےل دں ؤاال
تو یرھ ر
ڑ
خواث ےہو یہو ے
آث ی اں کو ئ تشے دں ئک ےک لن اں ےک جال رپ رجھور
دہائا ،ر
ئ
دہائا تو یماہم ی ےہو یہو ؤہےی خواث ے
آث ی اں رپ سوال ے
دہائا۔
دئا۔ تشے دں ر
ئتشے دں رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ آلہ ؤسلم ی خکم دئا کہ ’’یماہم کو آراد کردؤ‘‘
ڑ
ک
تعنی اں ےک بتد دھتےل کر دؤ۔ ’’یماہم قوراً مسحد ےک فب ث ھخورؤں ےک ائک ئاع می
جےل گن‘‘ تعنی مسحد ےک فب ث ئرائ ےک ئراس جےل گن۔ ’’ؤاہں ایہوں ی عسل
خ
کتا اؤر یرھ مسحد می داجل ےہوی اؤر کہا :می گواہےی دبتا ےہوں کہ اہلل ےک سوا کوئ فیفی
ڑ
معیود یہی‘‘ تعنی ایہوں یا بن اس الم الی کا اع الں کر دئا اؤر شہاد ئی کو رپھا ،اؤر
ضخن
ہ کہ یماہم رضی اہلل عتہ ی خود ےس عسل کتا بنی صیل اہلل علتہ
ی حی یک رؤاب ث ے
ؤسلم ےک کہن ےس یہی۔ اس ےک ت عد یماہم رضی اہلل عتہ ی بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم

آث ےک مخیوث شرہ مدبتہ نوی ےک ت علق ےس ا بن
رپ ئارل سدہ دبن جتیف اؤر ر
اخساساث کو بتاں کتا۔ یماہم رضی اہلل عتہ ےک الفاط ی یےھ :میے پدئک رؤی
آث ےک خررہہ ےس رئادہ ئات رستدئدہ یہی یھا لتک اس الم الی ےک ت عد
رمی رپ کوئ خررہہ ر
م
ہ ئابن طور کہ
آث کا خررہہ میے لن یمام خررہؤں ےس رئادہ خیوث ےہو گتا ے
اث ر
تفث اؤر ئات رستدئدیگ اتسی مخیب میبتدئل ےہو گنی خش یک پاپی کوئ دؤرسی مخیب
م
س
قس
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک
یہی کر کنی۔ ’’اہلل یک م! رؤی رمی رپ کوئ دبن جےھ ر
م
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم کا دبن جےھ سارے
دبن ےس رئادہ ئات رستدئدہ یہی یھا اؤر اث ر
م
ہ ایماں یک ئابی خب اس یک رجاسنی
ہ‘‘ اؤر یہی ے
دنوں ےس رئادہ برتارا اؤر خیوث ے
ل
قس
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک شرہ ےس رئادہ
دل کو رجھو تنی ے
ہ۔ ’’اہلل یک م! کوئ شرہ ر
م
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم کا شرہ جےھ سب شرہؤں ےس
پا دکھائ یہی دبتا یھا اؤر اث ر
م
م
م
آث ےک شرہ ےس
رئادہ خیوث دکھائ دبتا ے
آث یک خیب ی جےھ ر
ہ‘‘ اس لن کہ ر
رمئد مخیب کری پ ایھارا ہ۔ یرھ ایہوں ی کہا’’ :اؤر آث ےک گ ڑ
ھ سوارؤں ی
ے
ر
ر
م
ہ؟‘‘
آثکا کتاختال ے
خب جےھگرقتارکتااسؤق ثمی عرمہکا ارادہ کرخ رکایھا،تواث ر
م
ت
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
آث جےھ عرمہ کر لتن یک اجارث دبن ےگ؟ ’’تو ر
عنی کتا ر
ایہی تسارث دی‘‘ تعنی اں ےک یمام گتا ےہوں ےک یخےس جای اؤر دبتا ؤآخرث یک
یھ الئ یک تسارث دی۔ ’’اؤر خکم دئا کہ ؤہ عرمہ کر لی،خب ؤہ مکہ یہن رج تو کسی کہن
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ہ‘‘ تعنی ائک دبن ےس ی کل کر دؤرسا دبن ابرتا لتا۔
ؤاےل ی کہا تو ئدمدہےب ےہوگتا ے
ق
ایہوں ی کہا ’’ :ےہگر یہی اہلل یک سم ئلکہ می تو مجدم رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم رپ
ڑ
ڑ
ایماں الکر مسلماں ےہوخ رکا ےہوں‘‘ تعنی می جھوی دبن کو رجھور کر دبن خق کو قیول کر خ رکا
ی
ق
ےہوں۔ ’’اہلل یک سم! اس ےک ت عد یماہم ےس یمہارے ئراس گتدم کا ائک دای ھی یہی
آئا کرے گا یہاں ئک کہ اس ےک ئارے می اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم

اجارث دے دبن‘‘ تعنی یہاں ئک کہ رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم یم لوگوں ئک اس
ےک یھ ینخن ےک ئارے می اجارث دے دبن۔ یماہم رضی اہلل عتہ یماہم ل ڑ
وث گن اؤر
ؤہ مکہ کا دیہی ع القہ یھا۔ ؤاہں یرہو یرح کر اں کو گتدم رؤک دئا یہاں ئک کہ فتش ےک لوگ
قاقہ کری رپ مخیور ےہوی اؤر ایہوں ی رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم کو فاب ث داری
آث (صیل اہلل علتہ ؤسلم) یماہم ےس سفارس کر دبن ،تو
کا خوالہ د بن ےہوی لکھا کہ ر
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اتسا ہےی کتا۔
ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• خيال  :املراد باخليل :راكبوها من الفرسان.
• سارية  :السارية مفرد ،واجلمع :سواري ،ويه األسطوانة.

فوائد احلديث:

 .1جواز ربط األسْي يف املسجد ،وإن اكن ً
اكفرا.

 .2جواز دخول املرشكني والكتابيني املسجد للحاجة؛ كأعمال تتعلق باملسجد هم أقدر من غْيهم عليها ،وحنو ذلك ،فقد اكن الكفار يدخلون
عليه مسجده ،ويطيلون اجللوس.
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
 .3قال الشيخ صديق حسن يف تفسْي قوهل تعاىل{ :فال يق َر ُبوا ال َم ْسج َد احل َ َر َ
ام [ }...اتلوبة :]28 :عدم قربانهم احلرم متفرع عن جناستهم ،وإنما نهوا
ِ
عن االقرتاب للمبالغة يف املنع من دخول احلرم ،ونيه املرشكني أن يقربوا احلرم ،راجع إىل نيه املسلمني عن تمكينهم من ذلك ،واملراد باملسجد
احلرام :مجيع احلرم.
 .4جيوز لإلمام أن يمن ىلع األسْي بغْي فداء؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
من ىلع ثمامة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل
ابلخاري ,حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص  -انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد
الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .فتح ذي اجلالل واإلكرابم رشح بلوغ املرام ،تأيلف ممد بن صالح العثيمني ،املكتبة
اإلسالمية للنرش واتلوزيع ،مرص ،ط1427 ،1ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة ممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط،
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط  1410ه.

الرقم املوحد)10888( :
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َُ
َُ ُ
ُ ُ
دياركم
آثاركم،
ِياركم ،تكتب
بِّن سلمة ،د
ُ
ُ ُ
آثاركم
تكتب

 .630احلديث:

اے نوسلمہ! ا بن گھؤں می ہےی ر ےہو ،یمھارے قدموںےک تساں لکےھ جای
ہ ےی ،ا بن گھؤں می ہےی ر ےہو یمہارے قدموںےک تساں لکےھ جای ہ ےی۔
**

ينتقلوا للسكن قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -فقال هلم« :إنه قد بلغِّنُ
ُ
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد؟» فقالوا:
نعم ،يا رسول اهلل قد أردنا ذلك ،فقال« :بَ ِِّن َس ِل َمة،
ُ
َُ ُ
آثار ُ
د َ
يار ُكم ،تُكتب ُ
دياركم تكتب آثاركم».
كم،
ِ
ِّ
َ
ْ
ويف رواية« :إن بكل خط َوة درجة».

آث ﷺ ی فمائا "اے نوسلمہ!
رعض کتا اہں ئارسول اہلل ےہمارا ارادہ ے
ہ۔ ر
ا بن گھؤں می ہےی ر ےہو ،یمہارے قدموں ےک تساں لکےھ جای ہ ےی ،ا بن گھؤں
می ہےی ر ےہو یہمہارے قدموں ےک تساں لکےھ جای ہ ےی"۔ ائک دؤرسی رؤاب ث
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من ديارهم -ابلعيدة من املسجد -إىل أماكن تقرب

فكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
من املسجدِ ،
تُ َّ
عرى املدينة ،كما يف رواية ابلخاري ،ورغبته -عليه
الصالة والسالم -أن تُ َّ
عمر يلعظم منظر املسلمني يف
أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها .ثم سأهلم،
قال( :إنه قد بلغِّن أنكم تريدون أن تنقلوا قرب
املسجد) قالوا :نعم يا رسول اهلل قد أردنا ذلك ،فقال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم( :-دياركم تكتب
آثاركم) ،قاهلا مرتني ،وبني هلم أن هلم بكل خطوة

حسنة أو درجة .وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
أجرا أبعدكم ً
موقوفا عليه" :إن أعظمكم ً
دارا،

قيل :ل ِ َم يا أبا هريرة ؟ قال" :من أجل كرثة اخلطا" رواه
مالك يف "املوطأ" برقم ( .)33فلكما َب ُعد املزنل عن

املسجد ،اكن يف ذلك زيادة فضل يف ادلرجات واحلط
من السيئات .وإنما يتحقق هذا الفضل :إذا توضأ يف

بيته وأسبغ الوضوء ،ومىش ولم يركب ،سواء اكن ذلك
قليال ،يعِّن سواء اكنت اخلطوات قليلة ،أم كثْية،
فإنه يكتب هل بكل خطوة شيئان :يرفع بها درجة،
وحيط عنه بها خطيئة .فعن رجل من أصحاب انليب

متیف

جاپ رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ نو سلمہ (قتتلہ) ی مسحد ےک فب ث ل
م
یرہن
ی
آث ی اں ےس فمائا " جےھ ی
ےہوی کا ارادہ کتا۔ بنی کر م ﷺ کو ی خی رجی تو ر
م
ہ کہ یم لوگ مسحد ےک فب ث تیفل ےہوی کا ارادہ ر کھن ےہو" تو ایہوں ی
اط الع میل ے

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :أراد بنو سلمة أن

معىن هذا احلديث :أن بِّن سلمة أرادوا أن ينتقلوا

 .630جدبث:

**

ہ"۔
ہ کہ "یمہارے ےہ قدم رپ ائک درج ے
می ے

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ نو سلمہ ی مسحد ےس دؤر اب رنی جگہ ےس مسحد
اس جدب ث کا مفہوم کجرھ اس رطج ے
م
ےک فب ث تیفل ےہوی کا ارادہ کتا تو بنی کریم ﷺ ی ئات رستد فمائا ئاکہ مدبتہ جایل ی

ی
آث ﷺ یک ی خوا ےہش ھی کہ
ےہو جاے جتسا کہ یحاری یک رؤاب ث می ے
ہ۔ اؤر ر
مد بن کو رئادہ ےس رئادہ آئاد کتا جاے ئاکہ اس یک ؤسعب ےک ئاعب متاقفی اؤر
م
ی
ہ
آث ﷺ ی اں ےس تروجرھا کہ" جےھ ی اط الع میل ے
مشکی رپ رعب قا م ےہو۔ یرھ ر
م
کہ یم لوگ مسحد ےک فب ث تیفل ےہوی کا ارادہ ر کھن ےہو؟ " تو ایہوں ی رعض کتا
آث ﷺ ی فمائا "اے نوسلمہ!
اہں ئارسول اہلل! ےہمارا اتسا ہےی ارادہ ے
ہ۔ ر
ل
آث ﷺ
ا بن گھؤں می ہےی ر ےہو یمہارے قدموں ےک تساں کےھ جای ہ ےی۔ ر
ہ۔
ی ی ئاث دؤ رمبتہ کہی۔ اؤر اں کو بتائا کہ یمہارے ےہ قدم رپ ائک بتیک ئا درج ے
آث ﷺ ی فمائا کہ یم می ےس سب
اتو ے ُہپہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ہ کہ ر

ہ خش کا گھ (مسحد ےس) دؤر ےہو۔ تروجرھا گتا :ؤہ کیوں اے
ےس رئادہ اخر کا خفدار ؤہ ے
اتو ے ُہپہ؟ تو فمائا (مسحد ئک جلن ؤاےل) قدموں یک کیث ےک ئاعب۔ اےس امام
ہ ،یمی)33( :۔ ترش خو مسحد ےس جتتا دؤر ےہوگا ی
مالک ی موطا می رؤاب ث کتا ے
اس ےک لن درجاث می ئلتدی اؤر گتا ےہوں ےک کفارے کا ئاعب ےہو گا۔ ی قصتلب
ش
ج
اس ؤق ث جاصل ےہویگ خب کوئ خص گھ می ا ر ھی رطج ؤصو کرے ،یرھ ب رتدل جاے
ڑ
اہ قدم یھورے ےہوں ئا رئادہ اس ےک لن ےہ قدم رپ دؤ خریبن
سوار ی ےہو۔ یرھ رج ے
ڑ
لک
ھی جا ئی یگ :اس کا ائک درج پےھ گا اؤر ائک گتاہ معاف ےہوگا۔ بنی ﷺ ےک
آث ﷺ ی فمائا کہ ’’خب یم می ےس کوئ
ائک ضحائ ےس رمقوعاً رؤاب ث ے
ہ کہ ر
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صىل اهلل عليه وسلم -مرفواع" :إذا توضأ أحدكمفأحسن الوضوء ثم خرج إىل الصالة ،لم يرفع قدمه

ايلمىن إال كتب اهلل -عز وجل -هل حسنة ،ولم يضع

قدمه اليرسى إال حط اهلل -عز وجل -عنه سيئة،
فليقرب أحدكم أو يلبعد) رواه أبو داود (،)563
وصححه الشيخ األبلاِّن يف صحيح أيب داود ()97/3

برقم ( .)572وعن ابن عباس ،أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال" :أتاِّن ريب -عز وجل -الليلة يف

أحسن صورة -أحسبه يعِّن يف انلوم -فقال :يا ممد،
هل تدري فيم خيتصم املأل األىلع؟ قال :قلت :نعم،

خيتصمون يف الكفارات وادلرجات ،قال :وما
الكفارات وادلرجات؟ قال :املكث يف املساجد بعد

الصلوات ،وامليش ىلع األقدام إىل اجلمااعت ،وإبالغ

الوضوء يف املاكره ).رواه أمحد برقم ( ،)3484وصححه

الشيخ األبلاِّن يف "صحيح اجلامع الصغْي وزيادته"
َ
( .)72/1فدل ذلك ىلع أن نيل ادلرجات إنما يتحقق
بأمور1 :ـ اذلهاب إىل املسجد ىلع طهارة2 .ـ احتساب
األجر؛ حلديث( :إنما األعمال بانليات وإنما للك

امرئ ما نوى) متفق عليه3 .ـ أن خيرج من بيته ال

خيرج إال لقصد املسجد.

وعدم الركوب ،إال من عذر.

4ـ امليش ىلع األقدام

ڑ
ش ج
خص ا ر ھی رطج ؤصو کرے اؤر یرھ یمار ےک لن جای تو خب دائاں ئراؤں ایھاے گا
ڑ
تواہلل اس ےک لن ائک بتیک لکےھ گا۔ اؤر خبئائاں ئراؤں ایھای گا تو اہلل اس کا ائک

اہ دؤر ےہو
گتاہ معاف کر دے گا۔ ترش خو فب ث ےہو سےک ےہو جاے اؤر خو دؤر ےہوئا رج ے
ضخ
ہ( )563اؤر شح التائ ی اس کو نح ائ
جاے‘‘۔اےس اتو داؤد ی رؤاب ث کتا ے
ضخ
ہ۔ ( )3/97یمی ()572۔ ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس
داؤد می نح فار دئا ے
ہ کہ بنی ﷺ ی فمائا کہ آج راث میا رث میے ئراس خوتصورث
رمؤی ے
آث ﷺ یک رماد ئتتد
ہ کہ میا گماں ے
س کل می آئا  -راؤی کا بتاں ے
ہ اس ےس ر
ع
م
ہ کہ م ال اعیل (ئلتد
آث کو ی لم ے
می ے
ہ -اؤر جھ ےس فمائا ’’اے مجدم ﷺ کتا ر

ف سن) کش خری میبکرار کری ہ ےی؟ تومی ی کہا اہں ،ؤہ کفاراث اؤر درجاث می
رہ ہ ےی! تروجرھا ی کفاراث اؤر درجاث کتا ہ ےی؟کہا :کفاراث اؤر درجاث ی
بکرار کر ے
ڑ
ہ ےی کہ یمار ےک ت عد مسحد می ہےی یھرہئا اؤر ئاجماعب یمار ےک لن ب رتدل جرلتا اؤر
م
ئات رستدئدیگ ےک ئاؤخود کمل طور ےسؤصو کرئا۔ اس جدب ث کو امام اجدم ی رؤاب ث کتا
ض
ہ۔جدب ث یمی ()3484۔ اؤر شح التائ ی اےس " خنح الحامع الصعی ؤرئادی"
ے
ض
خ
ہ کہ درجاث کا خصول خرتد ئاتوں رپ
ہ ()72/1۔ ی اس ئاث یک دلتل ے
می نح کہا ے
ہ1:۔ظہارث ےک سایھ مسحدجائا۔2۔تواث یک نب۔ج تسا کہجدب ثمی
مخرص ے
ہ۔ (میقق علتہ)۔ 3۔ گھ ےس مسحد جای ہےی
ہ کہ اعمال کا دار ؤمدار ئ تیوں رپ ے
ے
ت خش
ےک ارادے ےس ی کلتا۔ 4۔ سواری ےک یحاے ب رتدل جائا سواے ا ےس ص ےک
خےس کوئ عدر الخق ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه مسلم ،ورواه بمعناه من حديث أنس :ابلخاري.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• دياركم  :أي :الزموا دياركم وابقوا فيها.
• آثاركم  :خطاكم إىل املسجد لشهود اجلمعة واجلماعة.

• اخلطوة  :بضم اخلاء :ما بني القدمني .وبفتحها :املرة من اخلطوات.
• درجة  :مزنلة.

فوائد احلديث:
 .1أن األجر ىلع قدر ما يبذهل امللكف من جهد حيتاج إيله العمل دون أن يتلكف زيادة هذا اجلهد أو ختفيفه.
 .2احلث ىلع صالة اجلماعة يف املسجد ولو اكن يسكن بعيدا عنه.
 .3فضيلة اذلهاب إىل املسجد والرجوع منه ماشيا.
 .4يف احلديث  :إشعار ؛ بأن هذا اجلزاء للمايش ال للراكب إال أن يكون معذورا.
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 .5اتلثبت يف انلقل ،فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم لم خيْبهم باألمر إال بعد أن تأكد منهم.

 .6حسن طريقة انليب صىل اهلل عليه وسلم يف طرح سؤاهل بلِّن سلمة.
َّ
 .7بيان أن اجلَنة درجات ومنازل.

 .8رغبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املحافظة ىلع حدود املدينة أن تعرى من أهلها.
َّ
 .9تقديم املصلحة العامة ىلع املصلحة اخلاصة  ،فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم رغبَهم بابلعد عن املسجد ؛ ألجل أال تضيق املدينة بأهلها
وألجل أن يَعظم منظرها يف أعني املنافقني واملرشكني عند توسعها.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
اهلالِل ،دار ابن اجلوزي ،الكتاب غْي نازل يف الشاملة ومحلته من املكتبة الوقفية ،ولم أجد بيانات غْي ما ذكرنا .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد
اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،ممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بْيوت ،الطبعة األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم 1426ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش:
دار ابن كثْي للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بْيوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .صحيح ابلخاري ،ممد بن اسماعيل ابلخاري ،دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشْيي ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب  -بْيوت .رشح الزرقاِّن ىلع موطأ اإلمام مالك ،املؤلف :ممد بن عبد ابلايق بن يوسف الزرقاِّن ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش:
مكتبة اثلقافة ادلينية  -القاهرة ،الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م .موطأ اإلمام مالك ،املؤلف :مالك بن أنس بن مالك األصبيح ،صححه ورقمه وخرج
أحاديثه وعلق عليه :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت  -بلنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م .سنن أيب داود ،املؤلف :أبو
داود سليمان بن األشعث األزدي ،املحقق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت .صحيح أيب داود  -األم ،املؤلف:
ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو
عبد اهلل أمحد بن ممد بن حنبل الشيباِّن ،املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.

الرقم املوحد)3713( :
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ڑ
رہ یےھ کہ ائکآیؤاالاںےکئراسآئا،
لوگمسحد قتاء میصحیک یمار رپھ ے
بينما انلاس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم
س
ہ اؤر
آت ،فقال :إن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -قد اؤر اسی کہا کہآجیکراثبنیصیل اہلل علتہؤ لم رپفآں ئارل کتا گتا ے
ی
خ
أنزل عليه الليلة قرآن ،وقد أمر أن يستقبل
آثلوگ ھی کعتہیکرطف
آثکو کمدئا گتا ے
ہ کہ کعتہیکرطفرج کربن۔ لہدا ر
ر
القبلة ،فاستقبلوها

 .631احلديث:

رج کرلی

**

َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :بَين َما
َّ
ْ َ َ ُ
َ َ ُّ
َُ
َّ
اءهم آت ،فقال :إِن
بح إِذ ج
انلاس ِبقباء يف صالة الص ِ
ُ
َّ
ّ
َّ
نزل عليه الليلة
انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قد أ ِ
ِ
ُ
َ
ُ
ْ َ ْ َْ َ
َ
َ
َ
قبل ال ِقبلة ،فاستق ِبلوها ،واكنت
قرآن ،وقد أ ِمر أن يست ِ
َّ
َّ
َ
الشامَ ،ف ْ
ُو ُج ُ
َ
َ
ُ
استداروا ِإىل الكعبة».
وه ُهم إىل

ض
عایل عہما رؤاب ث کری ہ ےی کہ لوگ مسحد قتاء می صح یک یمار
عتداہلل بن عرم ر ی اہلل ت ی
ڑ
رہ یےھ کہ ائک آی ؤاال اں ےک ئراس آئا ،اؤر اس ی کہا کہ آج یک راث بنی
رپھ ے
س
خ
ہ کہ کعتہ یک رطف
آث کو کم دئا گتا ے
صیل اہلل علتہ ؤ لم رپ فآں ئارل کتا گتا ے
ہ اؤر ر
ی
آث لوگ ھی کعتہ یک رطف رج کرلی۔ (اس ؤق ث) اں لوگوں ےک
رج کربن۔ لہدا ر
خررہے سام یک رطف یےھ ،تو (ی سن کر) سب کعتہ یک رطف گھوم گنـ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خرج أحد الصحابة إىل مسجد قباء بظاهر املدينة،
فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة ،وال زالوا يصلون

إىل القبلة األوىل ،فأخْبهم برصف القبلة إىل الكعبة،
ُ
َّ
وأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أنزل عليه قرآن
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ
ب َوج ِهك
يف ذلك -يشْي إىل قوهل تعاىل {:قد نرى تقل
َ
َ
َ َ ِّ ْ
َ َ ِّ َّ َ َ ً َ
يف َّ
الس َما ِء فلنُ َويلَنك ِقبْلة ت ْر َضاها ف َول َوج َهك ش ْط َر
ِ
ْ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ
وه ُ
ْ
َ
كمْ
المس ِج ِد احلرامِ وحيث ما كنتم فولوا وج
ْ
َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
اب يلَعل ُمون أن ُه احلَ ُّق ِم ْن
كت
شطره و ِإن ِ
اذلين أوتوا ال ِ
َ ِّ ْ َ َ َّ ُ َ
َ َّ َ ْ َ ُ َ
رب ِهم وما اَلل بِغافِل عما يعملون}[ ،ابلقرة ]144 :وأنه
صىل اهلل عليه وسلم -استقبل الكعبة ،فمن فقههمورسعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت
املقدس -قبلتهم األوىل -إىل قبلتهم اثلانية ،الكعبة

املرشفة.

 .631جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ائک ضحائ مدبتہ ےک تواج می مسحد قتاء یک رطف گن تو برتہ جر ال کہ ؤاہں ےک لوگوں
ی ی
ع
ہ اؤر ؤہ لوگ ا ھی ھی قتلہ اؤل (نب
کواث ئک قتلہ یک بتدئیل کا لم یہی ےہوا ے
ڑ
رہ ہےی ،تو ایہی بت الئا کہ قتلہ کو کعتہ یک رطف
المفدس) یک رطف رج کرےک یمار رپھ ے
س
ہ،
ہ ،اؤر اس ئارے می بنی صیل اہلل علتہ ؤ لم رپ فآں ئارل ہےوا ے
یرھی دئا گتا ے
تَف ُ
ب
ضحائ رضی اہلل عتہ کا اسارہ اہلل ت ی
عایلی ےک اس فماں یک رطف یھا { :ق َْد َ َپی َل َ
ُك
ؤخہک ق ال َسماء قَلیُولتت َک قت َلہ َپصاہا قَول ؤخہک َس ْ ل ْ
ب مَا تْن ُ ْم قَوَلُوا
رط ا م َ ْسحد ا ْل َجَام َؤخَی ْ ُ
َْ َ
َ
َ َ َ ْ ً ْ َ َے َ َ ْ َ َ َ
ل
ی
َ
ع
ل
ی
ُؤخ ُوہ َےک ُ ْم َس
اث َ ْ َلم
وں َا َ ُی ا ْ خ َُق م ْن َر ہ ْم َؤمَا ال َلہ ت عَاقلٍ ع ََما
رط ُہ َؤا َں َالدب َن ُاؤتُوا ال ْک َت
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ڑ
ہ
ت َعْملُ
آث ےک خررہے کو ئار ئار آشماں یک رطف ا یھن
وں}[الیفہ '' ]144 :ےم ر
َ َ
آث کو ہےم اس قتلہ یک رطف میوج کربن ےگ خش ےس
ےہوی دبکھ ے
رہ ہ ےی ،اث ر
آث خہاں کہی ےہوں
آث ابرتا متہ مسحد خرام یک رطف یرھی لی ر
آث خوس ےہو جا ئی ر
ر
ابرتا متہ اشی رطف یرھیا کربن۔ اہےل کتاث کو اس ئاث ےک اہلل یک رطف ےس پخق
ق ع
عایل اں اعمال ےس عاقل یہی خو ی کری
ےہوی کا ط عی لم ے
ہ اؤر اہلل ت ی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی جایء کعتہ یک رطف
ہ ےی۔''(سورہ تفہ )144:اؤر ی کہ ر
ض
ش
ڑ
ہ۔ لہدا اں لوگوں ی دبن یک گرہی مجھ،بی قہمی اؤر خنح قہم
رج کرےک یمار رپھی ے
ڑ
کا مظ ے
اہہ کری ےہوی ا بن یہےل قتلہ نب المفدس یک رطف ےس ابرتا رج مور کر
ا بن دؤرسے قتلہ جایءکعتہ یک رطف کرلتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
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راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ُآت  :وهو رجل من بِّن سلمة.
ْ َ َ
• أن ِزل َعليْ ِه  :أنزل اهلل عليه ،واكن ذلك بعد صالة الظهر مبارشة ،يف انلصف من شهر رجب ،يف السنة اثلانية من اهلجرة.
َّ ْ َ َ
َّ َّ
َّ
ُ
فظن أنها نزلت يلال ،كما حيتمل أنه أراد بها ايلوم اذلي قبلها فأطلق الليلة
خْب لم يعلم بزنول اآلية إال يف الليل
• الليلة  :حيتمل أن هذا الم ِ
عليه.
َّ َ َ َ ُ َ ِّ َ َّ َ ْ َ ً َ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ
ْ
َ
كمْ
• قرآن  :هو قوهل ُ تعاىل :قد نرى تقلب و َج ِهك ِيف السما ِء فلنويلنك قِبلة ترضاها فول وجهك شطر المس ِج ِد احلرامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوه
َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُّ ْ َ ِّ ْ َ َ َّ ُ َ
َ َْ ُ َ
اَلل بِغا ِفل ع َّما يع َملون[ ،ابلقرة.]144 :
كتاب يلعلمون أنه احلق ِمن رب ِهم وما
شطره و ِإن ِ
اذلين أوتوا ال ِ
ُ
• أ ِم َر  :أمره اهلل.
ََ
َ ْ َْ َ َ
قبل ال ِقبلة  :يتجه إيلها حني صالته.
• أن يست ِ
َ َْ ُ َ
قبلوها  :أمر ألهل قباء باستقبال الكعبة ،ويف لفظ آخر للحديث بفتح ابلاء :أن أهل قباء استقبلوا القبلة حني أخْبهم اآلِت بذلك.
• فاست ِ
ََ َ ْ ُ ُ ُ
ُ
ْ
• واكنت وجوههم  :وهذه اجلملة إىل آخر احلديث من قول ابن عمر.
َ َّ
• إىل الشامِ  :أي بيت املقدس.
• فَ ْ
استَ َد ُ
اروا  :احنرفوا.

فوائد احلديث:

 .1القبلةَّ :
أول اهلجرة اكنت إىل بيت املقدس ،ثم رصفت إىل الكعبة.

 .2أن قبلة املسلمني ،استقرت ىلع الكعبة املرشفة ،فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند ابلعد عنها.

 .3أن ما يؤمر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلزم أمته إال بديلل.

 .4أفضل ابلقاع :هو بيت اهلل؛ ألن القبلة أقرت عليه ،وال يقر هذا انليب العظيم وهذه األمة املختارة إال ىلع أفضل األشياء.

 .5جواز النسخ يف الرشيعة ،خالفا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ.
َّ
 .6أن من استقبل جهة يف الصالة ثم تبني هل اخلطأ أثناء الصالة استدار ولم يقطعها ،وما مىض من صالته صحيح.
َّ
 .7أن احلكم ال يلزم امللكف إال بعد بلوغه ،فإن القبلة ُح ِّولت وبعد اتلحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء اخلْب صلوا إىل بيت املقدس ،ولم يعيدوا
صالتهم.
 .8جواز تنبيه من ليس يف الصالة ملن هو فيها ،وإن استماع املصيل لالكمه ال يرض صالته.
َّ
 .9خْب الواحد اثلقة -إذا حفت به قرائن القبول -يصدق ويعمل به ويفيد العلم.

 .10قبول اخلْب عن طريق اهلاتف والالسليك وحنوهما يف دخول شهر رمضان أو خروجه ،وغْي ذلك من األخبار املتعلقة باألحاكم الرشعية؛ ألنه
وإن اكن نقل اخلْب من فرد إىل فرد ،إال أنه قد حف به من قرائن الصدق ،مما جيعل انلفس تطمنئ وال ترتاب يف صدق اخلْب ،واتلجربة املتكررة
أيدت ذلك.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تنبيه األفهام،
للعثيمني -طبعة مكتبة الصحابة االمارات -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص،
ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بْيوت.

الرقم املوحد)3009( :
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ائک شخص متداںرعقاث می( اخرام ئائدےھ ےہوی) ک ڑ
ھا ےہوا یھا کہ اب رنی سواری
ےس گر ڑپا اؤر اسیکگردںیک ہ ڑدی ت ڑ ڑ
وثگنی۔ ئا (ؤقصتہےک یحایی لفظ )
ر
ے
ڑ
ڑ
ق َا ْؤق َ َصتْہ (ترشاسیاُس ہےدیکو توردئا اؤرؤہرمگتا) کہا۔ بنی کریمﷺی
ُ
ڑ
ع
س
م
ت
ک
ن
ک
ب
فمائا کہ ئرائ اؤر ییےک روںےس لدے ر اسےکدؤ وں ریؤں ی
ڑ
اےس کفندےدؤ۔ اےسیخوستو لگاؤ اؤری ہےی اسکارسدھانرو۔ اےسقتامب
ڑ
ڑ
ےکدںاسجالث می ایھائا جای گا کہؤہ ئلتتہ رپھتا ےہو گا۔

َ ََ
بينما رجل واقف بِع َرفة ،إذ وقع عن راحلته،
َ َْ َ ُْ
َ َ َ ُْ
أوقصته -فقال رسول اهلل -
ف َوقصته -أو قال :ف
ْ ُ
سلوهُ بماء وسدر،
صىل اهلل عليه وسلم :-اغ ِ
َيُ
َُي
ُ يُ
ُ
وكفنوهُ يف ثوبيه ،وال َتَنطوهُ ،وال َتمروا رأسه؛
ُ ي ً
َُْ ُ
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

 .632احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال:
ََ
«بينما رجل واقف بِ َع َرفة ،إذ وقع عن راحلته،
َ َْ ْ
َ َ ْ
أوق َصت ُه -فقال رسول اهلل -صىل
ف َوق َصت ُه -أو قال :ف
َ
ْ
وك ِّفنُ ُ
اغسلُ ُ
وه يف
وه بماء وسدر،
اهلل عليه وسلمِ :-
َُ
ُ ُ
ثوبيه ،وال ُحتَنِّ ُط ُ
وه ،وال خت ِّم ُروا رأسه؛ فإنه يبْ َعث يوم
ً
القيامة ُملبِّيا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

بينما اكن رجل من الصحابة واقفا يف عرفة ىلع
ً
مرما إذ وقع منها،
راحلته يف حجة الوداع

فانكرست عنقه فمات؛ فأمرهم انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أن يغسلوه كغْيه من سائر املوىت ،بماء،
وسدر ،ويكفنوه يف إزاره وردائه ،الذلين أحرم بهما.

وبما أنه مرم باحلج وآثار العبادة باقية عليه ،فقد
نهاهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُطيبوه وأن
يغطوا رأسه ،وذكر هلم احلكمة يف ذلك؛ ويه أنه يبعثه
اهلل ىلع ما مات عليه ،وهو اتللبية اليت يه شعار

احلج.

**

 .632جدبث:

عتد اہلل بن عتاس رضی اہلل عہما رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ :ائک
ڑ
شخص متداں رعقہ می ( اخرام ئائدےھ ےہوی ) ک ڑ
ھا ےہوا یھا کہ اب رنی سواری ےس گر رپا اؤر
اس یک گردں یک ہ ڑدی ت ڑ ڑ
وث گنی۔ ئا ( َؤق َ َصتْہ ےک یحای ی لفظ ) ق َا ْؤق َ َصتْہ (ترش اُس ی
ے
ُ
ُ
ڑ
ڑ
ی
ب
اس ہےدی کو تور دئا اؤر ؤہ قوث ےہوگتا) کہا۔ نی کر م ﷺ ی فمائا کہ ئرائ اؤر بیی
ےک رنوں ےس عسل دے کر اس ےک دؤتوں ک ڑ
یؤں می اےس کفن دے دؤ۔اےس
ر
ڑ
م ڑ
ی خوستو لگاؤ اؤر ی ہےی اس کا رس دھانرو۔ اےس قتامب ےک دں اس جال ث ی ایھائا
ڑ
جای گا کہ ؤہ ئلتتہ رپھتا ےہو گا۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
جحہ الوداع ےک مو قع رپ ضحای رضی اہلل عہم می ےس ائک خص رعقہ ےک متداں می
ڑ
ڑ
اب رنی سواری پ جال ث اخرام می ک ڑ
ھا یھا کہ اس ےس گر رپا خش ےس اس یک گردں یک ہےدی
ر
تڑ ڑ
خ
ع
ک
ہ
ب
وث گنی اؤر ؤہ قوث ہےو گتا۔ نی ﷺی ضحای رضی اہلل م کو م دئا کہاےس دبگر
ُرمدؤں یک رطج ئرائ اؤر بیی ےک رنوں ےک سایھ عسل دبن اؤر اےس اس یک ارار اؤر
رجادر ہےی می کفن دبن خےس اس ی اخرام ےک طور رپ یرہن رکھا یھا۔ خ رو ئکہ ؤہ جال ث
ی
اخرام می یھا اؤر اس رپ آ ئار عتادث ا ھی موخود یےھ اس ؤج ےس بنی ﷺ ی
ڑ
ضحای کو اےس خوستو لگای اؤر اس کا رس دھا ئ تن ےس میع فمائا اؤر ایہی اس یک
ی
ہ اہلل ت عایل اشی جال می
خکمب ھی بتا دی کہ خش جال ث رپ اس یک موث ؤا قع ےہوئ ے
ڑ
ڑ
اےس رؤر قتامب ایھای گا تعنی ئلتتہ کہتا ےہوا ا یےھ گا خو کہ س عاپ جح می ےس ائک س عار

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > مظورات اإلحرام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• واقف  :ماكث ىلع بعْيه.
• بعرفة  :اسم ملشعر معروف يزنل فيه احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة.
• إذ وقع  :سقط فجأة.

• وقصته  :رصعته فكرست عنقه.
• راحلته  :بعْيه.

• سدر  :شجر انلبق ،وقد يكون ذا شوك ،وهل ورقة عريضة مدورة.
َ ِّ ُ ُ ُّ
وه  :لفوه بالكفن ،وهو ما يغطى به امليت قبل ادلفن.
• كفن

• ثوبيه  :ثويب إحرامه :الرداء واإلزار.
ً
• وال ُحتَنِّ ُط ُ
وه  :ال جتعلوا يف يشء من غسله أو كفنه حنوطا ،وهو أخالط من الطيب جتمع للميت.
َُ
• خت ِّم ُروا  :تغطوا.
ً
• يبعث ُملبِّيا  :أي خيرج من قْبه وهو يقول :بليك امهلل بليك ،وذلك شعار اإلحرام.

فوائد احلديث:
 .1وجوب تغسيل امليت ،وأنه فرض كفاية.
ً
 .2جواز اغتسال املحرم ،كما ثبت ذلك يف حديث أيب أيوب أيضا.
ً
 .3االعتناء بنظافة امليت وتنقيته ،إذ أمرهم أن جيعلوا مع املاء سدرا.
 .4أن تغْي املاء بالطاهرات ،ال خيرج املاء عن كونه مطهرا لغْيه.
ِّ
 .5وجوب تكفني امليت ،وأن الكفن مقدم ىلع حق الغريم ،والويص ،والوارث.
 .6مرشوعية تكفني املحرم بثويب إحرامه.
 .7جواز االقتصار يف الكفن ىلع اإلزار والرداء ،وبهذا يعلم أنه يكيف للميت لفافة واحدة.
 .8حتريم الطيب ىلع املحرمًّ :
حيا أو ميتًا ،ذكرا أو أنىث.
 .9مرشوعية حتنيط امليت غْي املحرم.
ِّ ْ
ّ
 .10أن املحرم غْي ممنوع من مبارشة األشياء اليت ليس فيها طيب :اكلسد ِر ،واألشنان ،والصابون غْي املطيب ،وحنوها.
 .11حتريم تغطية رأس امليت املحرم ،والوجه لألنىث.
ً
 .12فضل من مات مرما ،وأن عمله ال ينقطع إىل يوم القيامة ،حني يبعث عليه.
 .13أن من رشع يف عمل صالح -من طلب علم أو جهاد ،أو غْيهما ومن نيته أن يكمله ،فمات قبل ذلك -بلغت نيته الطيبة ،وجرى عليه
ثمرته إىل يوم القيامة.

 .14املحرم إذا مات ال يكمل عنه بقية نسكه ولو اكن فرضا.

 .15حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم بعلته؛ لزيداد االطمئنان إيله ،ويعرف به سمو الرشيعة ،وموافقتها للحكمة.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاِّن ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلْيية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تاج العروس من
ّ
جواهر القاموسّ ،
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
ممد أبو الفيض

الرقم املوحد)3180( :
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ً
بينما رجل يميش بفالة من األرض فسمع صوتا

ائکرمبتہ ائکآدمی ائک لقؤدق ضجاےس گررراہ یھا

يف سحابة

 .633احلديث:

**

 .633جدبث:

ات ے
ہ کہ بنی کریم ﷺ ی فمائا’’:ائک رمبتہ ائک
وہپہ رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ے
آدمی ائک لق ؤ دق ضجا ےس گرر راہ یھا کہ اس ی ئادل ےس ائک آؤار سنی :ق الں
ش
ڑ ڑ
خص ےک ئاع کو سیاث کر دؤ۔ ترش ئادل کا ائک بکرا ؤاہں ےس الگ ےہوا اؤر ائک
ڑ
ج
ربھئیل رمی رپ ئرائ پسائا۔ یرھ ائک ئایل می ساری ئالیوں کا ئرائ مع ےہوکر آےگ پ ھن

ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
عن أيب هريرة عن
ٌ
ً
األرض ،فسمع صوتا يف
"بينما رجل يميش بفالة من
ِ
َ
َّ
ُ
السحاب،
اسق حديقة فالن .فتنح ذلك
سحابةِ :
ٌ
ماءه يف حرة ،فإذا َ ْ
رش َجة من تلك ِّ َ
فأفرغ َ
اج قد
الرش ِ
ٌ
ْ
رجل ٌ
املاء لكَّه ،فتتَّبع َ
استوعبت ذلك َ
قائم يف
املاء ،فإذا
َ
حديقته ُحي ِّو ُل َ
هلل؛ ما
املاء بمسحاته ،فقال هل :يا عبد ا ِ
ٌ
َ
ُ
سمع يف السحابة،
اسمك؟ ،قال :فالن لالسم اذلي
َ
هلل؛ لم تسألِّن عن اسيم؟ ،فقال :أِّن
فقال هل :يا عبد ا ِ
ً
السحاب اذلي هذا ماؤه ،يقول :اسق
سمعت صوتا يف
ِ
َ
ُ
تصنع فيها؟ ،قال :أما إذ
حديقة فالن الس ِمك ،فما
َّ ُ ُ
قُ َ
أنظر إىل ما ُ
لت هذا فإِّن ُ
خير ُج منها ،فأتصدق بثل ِثه،
ُُ
ُ
ُ
ُ ُّ
وأرد فيها ثلثه".
وآكل أنا وعياِل ثلثا،

لگا۔ ؤہ ضجا تَورد اس ئرائ ےک سایھ جرلتا راہ ،ئا آں کہ اس ی ائک آدمی کو دبکھا ،خو
ا بن ئاع می ک ڑ
ھا ا بن کدال ےس ئرائ ادرھ اُدرھ یرھی راہ یھا۔ اس ی اس ئاعتاں

ہ؟ اس ی ابرتا ئام بت الئا ،تو ؤہ ؤہےی
ےس کہا :اے اہلل ےک بتدے!بیا ئام کتا ے
ئام یھا ،خو اس ی ئادل ےس ستا یھا۔ ئاعتاں ی اس توؤارد ےس تروجرھا :اے اہلل
ہ کہ می ی
رہ ےہو؟ اس ی کہا :ئاث ی ے
ےک بتدے! یم میا ئام کیوں تروجرھ ے

ہ،بیا ئام ستا یھا؛ کوئ کہہ راہ
اس ئدیل می ،خش کا ئرائ پس کربیے ئاع می آئا ے
م
ہ۔
یھا :ق الں ےک ئاع کو سیاث کرؤ۔ اؤر ؤہبیا یہی ئام یھا ،خو توی جےھ بت الئا ے
ڑ
م
ع
ہ؟ اس ی کہا :تو مجھ ےس تروجرھ ہےی داال ،تو سن!
درا جےھ بت ال کہ تو کتا مل کر ئا ے
ج
ہ ،می اس ےک ئی خےص کرلتتا ےہوں؛ ائک
میے اس ئاع ےس تنی ب رتداؤار ےہوئ ے
خضہ صدقہ کردبتا ےہوں ،ائک خضہ می اؤر میے ی رج کھا لتن ہ ےی اؤر ئتشا خضہ می یرھ
(اگیل قضلبتار کری ےک لن) ئاع می لگا دبتا ےہوں‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
بينا رجل بصحراء واسعة من األرض ،فسمع صوتا يف

سحابة يقول :اسق بستان فالن ،فابتعد ذلك

السحاب عن مقصده ،فأفرغ ماءه يف أرض ذات
حجارة سود ،فإذا مسيل من تلك املسايل قد
استوعب املاء لكه ،فتتبع الرجل املاء ،فوجد رجال
قائما يف حديقته حيول املاء من ماكن إىل ماكن من

حديقته بمسحاته ،فقال هل :يا عبد اهلل ما اسمك؟

قال :فالن  -لالسم اذلي سمع يف السحابة  -فقال هل:

يا عبد اهلل لم تسألِّن عن اسيم؟ فقال :إِّن سمعت
صوتا يف السحاب اذلي هذا ماؤه يقول :اسق حديقة

فالن ،السمك ،فما تصنع يف حديقتك من اخلْي حىت

تستحق هذه الكرامة ،-قال :أما إذ قلت هذا فإِّن

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ائک رمبتہ ائک آدمی ائک ؤستع ضجا می یھا کہ اس ی ائک ئادل ےس ائک آؤار
ڑ ڑ
سنی:ق الںےکئاعکو سیاثکردؤ۔ ترشئادلکا ائک بکراؤاہں ےسا بن مفضد ےک

لن الگ ےہوا اؤر ائک کاےل ربھؤں ؤایل رمی رپ ئرائ پسائا۔ یرھ ائک ئایل می ساری
رب
ڑ
ج
ئالیوں کا ئرائ مع ہےوکرآےگ پ ھن لگا۔ ؤہ ضجا تَورد ئرائ ےک یجےھ جرلتا راہ۔ اس ی
ائک آدمی دبکھا خو ا بن ئاع می ک ڑ
ھا اب رنی کدال ےس ئرائ ادرھ اُدرھ یرھی راہ یھا۔ اس
ہ؟ اس ی ابرتا ئام
ی اس ئاعتاں ےس کہا :اے اہلل ےک بتدے!بیا ئام کتا ے
بت الئا ،تو ؤہ ؤہےی ئام یھا ،خو اس ی ئادل ےس ستا یھا۔ ئاعتاں ی اس توؤارد ےس
رہ ےہو؟ اس ی کہا :می ی
تروجرھا :اے اہلل ےک بتدے! یم میا ئام کیوں تروجرھ ے

ہ،بیا ئام ستا یھا؛ کوئ کہہ راہ
اس ئدیل می ،خش کا ئرائ پس کربیے ئاع می آئا ے
م
یھا :ق الں ےک ئاع کو سیاث کردؤ۔ ؤہ در اصلبیا یہی ئام یھا ۔ اث درا جےھ بت ال کہ تو
مس
ع
ہ ،خش یک بتا رپ اس قضل ؤ کرامب ےک نخق فار
کوں سا خیؤ یھ الئ ؤاال مل کر ئا ے
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أنظر إىل ما خيرج منها من زرع احلديقة وثمرها،
ً
فأتصدق بثلثه ،وآكل أنا وعياِل ثلثا ،وأرصف يف

احلديقة للزراعة والعمارة ثلثه.

ڑ
ج
ئرای؟ اس ی کہا :تو مجھ ےس تروجرھ ہےی داال تو سن! میے اس ئاع ےس تنی
ی
ہ ،می اس ےک ئی خےص کرلتتا ےہوں؛ ائک خضہ صدقہ کردبتا
ب رتداؤاراؤر رھل ےہو ئا ے
ےہوں ،ائک خضہ می اؤر میے ی رج کھا لتن ہ ےی ،اؤر ائک خضہ ئاع یک رراعب ؤ

آئادکاری می لگا دبتا ےہوں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• فالة  :األرض اليت ال ماء فيها.
• حديقة  :القطعة من انلخيل ،ويطلق ىلع األرض ذات الشجر ،ويه :البستان.
• حرة  :أرض ملبَّسة حجارة سوداء.
• رشجة َ :مسيل املاء من احل َ َّرة إىل َّ
السهل.
ِ
• بمسحاته  :املسحاة املجرفة من احلديد.

فوائد احلديث:
 .1فضل الصدقة واإلحسان إىل املساكني وأبناء السبيل.
 .2الصدقة تنتج بالْبكة واملعونة من اهلل -تعاىل-.
 .3فضل أكل اإلنسان من كسبه واإلنفاق ىلع العيال.
 .4من املالئكة من هو مولك باألرزاق أو السحاب.
 .5إثبات كرامات األويلاء.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .جامع األصول يف أحاديث الرسول ،لإلمام جمد ادلين ابن األثْي اجلزري ،حققه عبدالقادر
األرناؤوط ،نرش مكتبة احللواِّن وغْيها1392 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بْيوت .رياض
الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح صحيح مسلم،
لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد
عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كرامات أويلاء اهلل عزوجل ،-لإلمام أيب القاسم الالاكِئ ،حتقيق د .أمحد محدان ،دار
طيبة-الرياض ،الطبعة األوىل1412 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بْيوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن اآلثْي،
حتقيق ممود الطنايح ،املكتبة اإلسالمية.
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َ
ََتَ َّر ْ
الق ْدر يف الوتْر من الْ َع ْرش َ
األواخ ِِر
يللة
ا
و
ِ
ِ ِ

 .634احلديث:

َ
عن اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل
َ
َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :حتَ َّر ْوا يللة القدر يفالوتْر من الْ َع ْرش َ
اخ ِر».
األو ِ
ِ
ِ ِ

سب قدر کو (رمضاںےک)آخریعشےیکطاق راتوں می ئالس کرؤ
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا:
ام المومتی عاتش رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
’’سب قدر کو (رمضاں ےک) آخری عشے یک طاق راتوں می ئ الس کرؤ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ختْب أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أرشد لطلب إصابة يللة القدر
واالشتغال فيها بالعمل الصالح وقيام الليل ،فتحري

يللة القدر يكون بذلك ،وذلك يف أوتار العرش

األواخر من رمضان.

 .634جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ام المومتی عاتش رضی اہلل عتہ بتاں کر رہےی ہ ےی کہ بنی ﷺ ی سب قدر کو ئ الس
ل
کری اؤر اس می بتک اعمال اؤر قتام ا لتل کری یک ئلفی فمائ۔ خرتایحرہسب قدر
کو اشی رطج ےس ئ الس کتا جای گا ،اؤر ی رمضاں ےک آخری عشے یک طاق
ہ۔
راتوں می ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ ْ
• حتَ َّر ْوا يللة القدر  :اطلبوا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها.
ْ
الوت ِر من العرش  :يه  :يللة إحدى وعرشين ،وثالث وعرشين ،ومخس وعرشين ،وسبع وعرشين ،وتسع وعرشين.
• يف ِ
َ ْ
• من العرش األواخر  :أي :ابلوايق من رمضان ،وتبدأ من يللة إحدى وعرشين.

فوائد احلديث:

َ ْ
 .1فضل يللة القدر.
َ ْ
 .2أن يللة القدر يف رمضان.
َ
 .3اإلرشاد إىل حتَ ِّري يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان.
 .4أوتار العرش أرىج من أشفاعها.

 .5مبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للتيسْي ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4540( :
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َّ ُ َ
َ َ َّ ُ
ور بركة
تسحروا؛ فإن يف السح ِ

 .635احلديث:

ہ۔
شجی کھائا کرؤ ،اس لنکہ شجیمیپکث ہےوئ ے

**

ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ی فمائا:
اتش بن مالک  -رضی اہلل عتہ -ےس رؤاب ث ے
ہ۔
شجی کھائا کرؤ ،اس لنکہ شجی می پک ث ےہوئ ے

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َّ ُ
َ َ َّ ُ
ور
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« -تسحروا؛ فإن يف السح ِ
بَركة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالت َس ُّح ِر ،اذلي هو
ً
األكل والرشب وقت السحر ،استعدادا للصيام،

ويذكر احلكمة اإلهلية فيه ،وىه حلول الْبكة ،والْبكة
َّ ُ
ور ،ما
تشمل منافع ادلنيا واآلخرة .فمن بركة السح ِ
حيصل به من اإلاعنة ىلع طاعة اهلل -تعاىل -يف انلهار.
َّ ُ
ور أن الصائم إذا تسحر ال يمل إاعدة
ومن بركة السح ِ
الصيام ،خالفا ملن لم يتسحر ،فإنه جيد حرجا ومشقة
َّ ُ
ور ،اثلواب
يثقالن عليه العودة إيله .ومن بركة السح ِ
احلاصل من متابعة الرسول -عليه الصالة والسالم-
 ،وخمالفة أهل الكتاب .ومن بركته إذا قام للسحور

ربما صىل وربما تصدق ىلع بعض املحاويج اذلين
ً
يعلمهم ،بل وربما قرأ شيئا من القرآن .ومن بركة
َّ ُ
ور ،أنه عبادة ،إذا نوي به االستعانة ىلع طاعة
السح ِ
اهلل -تعاىل ،-واملتابعة للرسول -صىل اهلل عليه
وسلم ،-وهلل يف رشعه حكم وأرسار .ومن أعظم

الفوائد فيه االستيقاظ لصالة الفجر وهلذا أمر
َّ ُ
ور حىت ال ينام بعده فتفوت عليه صالة
بتأخْي السح ِ
الفجر خبالف من لم يتسحر ،وهذا مشاهد ،فإن

عدد املصلني يف صالة الصبح مع اجلماعة يف رمضان
َّ ُ
ور.
أكرث من غْيه من أجل السح ِ

 .635جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

خ
رہ ہ ےی۔ خو کہ رؤرے یک بتاری ےک لن
آث ﷺ شجی کھای کا کم فما ے
ر
خ
ئ
ط ق
عایل یک رطف ےس کمب
لوع ج ےس یہےل کھای تن کو کہن ہ ےی۔ اس می اہلل ت ی
ی
ہ پک ث کا پؤل اؤر پک ث دبتا ؤ آخرث ےک متا قع رپ
رہ ہ ےی،اؤر ؤہ ے
ھی دکر کر ے
مسن
عایل یک
ہ۔ شجی یک ائک پک ث ی ے
مل ے
ہ کہ اس ےک در تےع دں می اہلل ت ی
ی
م
ہ کہ رؤرہ
ہ۔ اشی رطج شجی کھای یک ائک پک ث ی ھی ے
اطاعب می مدد لنی ے
مس
ش
دار لسل رؤرہ ر کھن ےس اکتا ئا یہی ،یح الف اس خص ےک خو شجی یہی کھا ئا،
م
ہ ،خش یک ؤج ےس اس رپ دؤئارہ رؤرہ رکھتا م ش کل
ؤہ خرج اؤر رپتسائ خسوس کر ئا ے
آث ﷺ کا ابتاع اؤر اہےل
ہ۔ شجی یک ائک پک ث ی ے
ےہوجا ئا ے
ہ کہ اس ےس ر
ی
ہ کہ شجی
ہ۔ شجی یک پک ث ی ھی ے
کتاث یک محالفب کرےک تواث جاصل ےہو ئا ے
ڑ
ی ڑ
ک
ہ اؤر ھی تعص ضؤریمتدؤں رپ
ےک لن ا یھن ےس تسااؤقاث یمار ھی رپھ یل جائ ے
ی
ی
ہ،تسا اؤقاث فآں یک ئ الؤث کا ھی مو قع مل
صدقہ کری یک ھی توقیق مل جائ ے
ی
ہ کہ ی اُس ؤق ث ائک عتادث بن جائ
ہ۔ شجی یک پکیوں می ےس ی ھی ے
جا ئا ے
س
ص
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم یک
ے
ہ خب اس ےس اہلل یک اطاعب رپ مدد جا ل ےہوی اؤر ر
خ
ی
ب ریؤی کری یک نب یک جای ۔ ع الؤہ اربن اہلل یک رستعب می اؤر ھی کنی کمتی
ڑ
ڑ
ہ کہ قج یک یمار ےک لن ایھا جا ئا
اؤر رار ےہوی ہ ےی۔ شجی کا سب ےس پا قائدہ ی ے
خ
ہ ئاکہ اس ےک ت عد سوئا ی
ہ ،اشی ؤج ےس شجی کو موخر کری کا کم دئا گتا ے
ے
ش
جای کہکہیقج یکیمارقوث ی ےہوجای ،یح الفاس خصےکخو شجییہیکر ئا۔
ہ کہ رمضاں می شجی یک ؤج ےس قج یک یمار می یمارتوں یک
اس کا مساہےدہ ےہوخ رکا ے
ہ۔ ئتسی الع الم(ض )317بتتتہ
ت عداد عیرمضاں یک ئ تستب رئادہ ےہوئ ے

االقہام(ج )417 /3ئاستش االخکام )217/3(،۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

ً
ٍّ
َّ ُ
ور  :بفتح السني :ما يؤلك ويرشب يف آخر الليل .وبضمها :الفعل ،والْبكة مضافة إىل لك من الفعل وما يتسحر به مجيعا.
• السح ِ
ً
ً
ً
• بَركة  :خْيا كثْيا ثابتا ،والْبكة قد تكون حسية وقد تكون معنوية ولعلها هنا شاملة للجميع.

فوائد احلديث:

َّ ُ
ور وامتثال األمر الرشيع بفعله.
 .1استحباب السح ِ
َّ ُ
ور بركة دينة ،ودنيوية.
 .2أن يف السح ِ
َّ ُ
ور ال خيتص بنوع من الطعام.
 .3أن السح ِ
 .4كمال الرشيعة اإلسالمية يف مرااعة العدل.

 .5حسن تعليم انليب صىل اهلل عليه وسلم حيث يقرن احلكم باحلكمة ؛ يلنرشح به الصدر ويعرف به سمو الرشيعة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4498( :

291

ہ
آثﷺ(صح یک) یمارےک
ےمیرسول اہللﷺےک سایھشجییک۔ یرھ ر
لن ک ڑ
ھے ےہوی۔ اتشرضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ مییرئدرضی اہلل عتہےس

َ َ َّ َ
تسح ْرنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-

ثم قام إَل الصالة .قال أنس :قلت لزيد :كم
َْ
َ َّ ُ
ور ؟ قال :قد ُر مخسي آية
اكن بي األذان والسح ِ

 .636احلديث:

تروجرھا کہ شجی اؤر اداں می کتنؤقث کاؤقفہ ےہو ئا یھا؟ تو ایہوںی کہا کہ ریحراس
ڑ
آبتی رپ ھنےکتفدر۔

**

 .636جدبث:

عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت -ريض اهلل اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ،رئد بن ئاب ث رضی اہلل عتہ ےسرؤاب ث کری ہ ےی کہ
َ َ َّ ْ َ
ہ
آث ﷺ (صح
عنهما -قال« :تسحرنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه ایہوں ی کہا کہ ےم ی رسول اہلل ﷺ ےک سایھ شجی یک۔یرھ ر
وسلم ،-ثم قام إىل الصالة .قال أنس :قلت لزيد :كم یک) یمار ےک لن ک ڑ
ھے ےہوی۔ اتش رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ می ی رئد رضی اہلل
َ َّ ُ
ور؟ قال :قدر مخسني آية».
اكن بني األذان والسح ِ
عتہ ےس تروجرھا کہ شجی اؤر اداں می کتن ؤق ث کا ؤقفہ ےہو ئا یھا تو ایہوں ی کہا کہ
ڑ
یر حراس آبتی رپ ھن ےک تفدر۔
ض
درجة احلديث :صحيح
جدب ث کا درج :خنح
**

املعىن اإلمجايل:

خيْب زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -أنه -صىل اهلل

**

عليه وسلم -ملا تسحر قام إىل صالة الصبح ،فسأل
أنس ً
زيدا :كم اكن بني اإلقامة والسحور؟ قال" :قدر
مخسني آية" أي مدة قراءة مخسني آية ،والظاهر أن

هذا اتلقدير يكون من اآليات الوسط اليت يه بني
ًّ
الطويلة جدا كما يف آخر سورة ابلقرة وأول سورة
ًّ
املائدة والقصْية جدا كما يف سورة الشعراء
والصافات والواقعة وما أشبه ذلك.

اجمایل معنی:

آث ﷺ
رئدبن ئاب ث رضی اہللعتہبتا ے
رہ ہ ےی کہبنیﷺخب شجیکھا جےک تو ر
صح یک یمار ڑپھای ےک لن ک ڑ
ھے ےہو گن۔ اتش رضی اہلل عتہ ی رئد رضی اہلل عتہ
ر
ےس درئاق ث کتا کہ اقامب اؤر شجی ےک مائی کتن ؤق ث کا ؤقفہ ےہوا کر ئا یھا۔ ایہوں
ڑ
ی خواث دئا کہ یر حراس آنوں ےک رپ ھن ےک تفدر ؤق ث کا ؤقفہ۔ ط ے
اہی معنی ی
ل
ہ کہ اس ےس رماد درمتائ آئاث ہ ےی خو یہب رئادہ منی آئاث جتسا کہ سورہ تفہ
ے
ڑ
ےک آخر می اؤر سورہ مائدہ ےک رسؤع می ہ ےی اؤر یہب رئادہ رجھوئ آئاث جتسا کہ
ج
سورہ سعاء ،سورہ صاقاث اؤر سورہ ؤاق عہ تسی سورتوں می ہ ےیـ ےک مائی ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ ْ
َ
• ت َس َّح ْرنا  :أكلنَا ويف وقت السحر قبيل الفجر

• إىل الصالة  :أي  :صالة الفجر.
والس ُ
• كم اكن بني األذان َّ
حور  :أي  :املدة اليت يمكن أن تكون بينهما.
• األذان  :اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ خمصوصة يف أوقات خمصوصة.
• قدر مخسني  :أي  :قدر قراءة مخسني آية قراءة متوسطة.

• آية  :طائفة مستقلة من القرآن  ،واملراد  :آية متوسطة الطول

فوائد احلديث:
 .1استحباب بالسحور.
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 .2أفضلية تأخْي السحور إىل قبيل الفجر؛ ألنه إذا أخر اكنت منفعة ابلدن منه أعظم واكن نفعه هل يف ايلوم أكرث.

 .3أن اتلأخْي حيصل به إقامة صالة الفجر.

 .4فيه تأنيس الفاضل أصحابه باملؤالكة.

 .5كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وتواضعه.

 .6حرص الصحابة باالجتماع بانليب صىل اهلل عليه وسلم يلتعلموا منه.

 .7فيه االجتماع ىلع السحور.

 .8فيه رفق انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -بأمته ؛ ألنه لو لم يتسحر التبعوه فيشق ىلع بعضهم.

 .9فيه جواز امليش بالليل للحاجة؛ ألن زيد بن ثابت ما اكن يبيت مع انليب  -صىل اهلل عليه وسلم- .

 .10املبادرة بصالة الصباح ،حيث قربت من وقت اإلمساك.
ُُ
ْ
َْ َ َ َْ ْ
َّ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
 .11أن وقت اإلمساك هو طلوع الفجر ،كما قال اهلل تعاىل ( :لكوا وارشبوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض ِمن اخلي ِط األسو ِد ِمن الفج ِر ).
 .12خمالفة أهل الكتاب يف أكلة السحر

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية 1412 ،ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4457( :
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ہ؛ اگر
عایلی اب رنی راہ می خہاد کریؤاےلیکخفاطبیکدےمدارییل ے
َ َ َّ َ
ْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ اہلل ت ی
َ
ُْ َ
ه
ِل
خ
د
ي
ن
أ
:
اه
ف
و
ت
إن
ه
ل
ي
ب
س
يف
د
ه
ا
ج
م
ِل
ل
اهلل
لك
تو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ً
اسیکؤقاث ےہوگنی ،تو اہللاےس خیب میداجل کرے گا اؤر اگرؤہؤاترشآئا ،تو
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
ْ ْ ُ
َ
ََ
َ
جعه ساملِا مع أج ٍر أ ْو غنِيم ٍة
اْلنة ،أو ير
ِ
ع
تواث اؤر مال تنمبےک سایھؤاترش ےہوگا۔

 .637احلديث:

**

وہپہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے بن
ات ے
عایل ی اس
ہ کہ ی ﷺ ی فمائا’’:اہلل ت ی
ش
ش
مس
ہ کہ اہلل ی اس خص یک خفاطب یک
ہ(اؤر لم یک رؤاب ث می ے
خص یک سن یل ے
ہ) ،خو اس ےک را سن می (خہاد ےک لن) ی کےل۔ (اہلل فما ئا
دےم داری ےل یل ے
م
ہ ):اگر اس کا ی ی کلتا خص میی راہ می خہاد ےک لن اؤر مجھ رپ ایماں اؤر میے
ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
َ َ
ْ َ
عليه وسلم -قال« :انتَد َب اهلل (وملسلم :تض َّم َن اهلل)
ُ ْ ُ َّ
َ
ٌ
ل ِ َم ْن خ َر َج ِيف َس ِبي ِل ِه ،ال خي ِر ُجه إال ِج َهاد ِيف َس ِب ِييل،
َْ ُْ َُ
وإيمان يب ،وتصديق برسيل فهو َ َ َّ
يلع ضامن :أن أد ِخله
ً
اجلنة ،أو أرجعه إىل مسكنه اذلي خرج منه ،نائال ما

ا ئتتا یک تضدتق ےک جدی ےس ےہو ،تو می اےس اس ئاث یک ضماب ث دبتا ےہوں کہ ئا تو
ع
اےس خیب می داجل کردؤں گا ،ئا تواث ئا تنمب ےک سایھ اس ےک گھ می ؤاترش
مس
ہ’’ :اہلل یک راہ می خہاد
یرہنحرا دؤں گا ،خش ےس ؤہ ی ک ال یھا‘‘۔ لم یک رؤاب ث می ے
ہ-
کری ؤاےل یک متال -اؤر اب رنی راہ می خہاد کری ؤاےل کو اہلل ہےی یہی جابتا ے
عایل ی اب رنی راہ می خہاد
قتام کری ؤاےل رؤرے دار یک رطج ے
ہ۔ اؤراہلل ت ی
ہ؛ اس یکؤقاث ےہوگنی،توخیبمی
کریؤاےل یکخفاطب یکدےمداریےلیل ے
ض
ع
داجل کرے گا۔ ؤری خنح سالم تواث اؤر مال تنمب ےک سایھ ؤاترش الی گا‘‘۔

نال من أجر أو غنيمة» .وملسلم« :مثل املجاهد يف
َ َ
سبيل اهلل -واهلل أعلم بمن جاهد يف سبيله -ك َمث ِل
ْ
َّ
الصائم القائمَ ،وتَ َو َّ َلك اهلل للْ ُم َ
جا ِه ِد ِيف َس ِبي ِل ِه إن
ِ
ِِ
َ َّ
ت َوف ُاه :أن يدخله اجلنة ،أو يرجعه ساملا مع أجر أو
غنيمة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ضمان من اهلل ملن خرج يف سبيله ال
ً
ً
خيرجه إال جهاد يف سبيله مؤمنا خملصا أنه ضامن
ً
واحدا من ثالثة أو اثنتني منها فإن قتل فهو
ىلع اهلل
ضامن ىلع اهلل أن يدخله اجلنة وإن بِق فقد تضمن
اهلل أن يرجعه إىل مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة

أي من أجر بدون غنيمة أو جيمع اهلل هل بني الغنيمة
واألجر .أما الرواية اثلانية اليت عزاها صاحب العمدة
إىل مسلم ويه متفق عليها وفيها أن فضيلة اجلهاد

يف سبيل اهلل أي اليت تقوم مقام اجلهاد أمر ال
ً
يستطيعه البرش وذلك اكآلِت :أن يكون بدال من
اخلروج يدخل يف مصاله فيواصل الصالة والصيام

والقيام وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -ال

تستطيعونه.

 .637جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس جدب ث می اہلل یک راہ می خہاد کری ؤاےل ےک لن اہلل یک رطف ےس اس
م
ہ کہ اہلل یک راہ می خہاد کری ؤاال اگر خص اہلل رپ ایماں ر کھن
ضماب ث کا بتاں ےہوا ے
ہ ،تو اہلل اےس ئی ئا دؤ خریؤں می ےس کسی ائک
ےہوی جالص خہاد ےک لن ی کلتا ے

ہ۔ اگر ؤہ شہتد کردئاگتا ،تو اہلل اےس خیب می داجل کری کاصامن
یک ضمابث دبتا ے
ع
ہ اؤرئاق یرح گتا تو اےس تواث ئا تنمب ےک سایھ گھ ؤاترش یرہنحرای گا۔ تعنی ئا تو
ے
ع
ع
تواث ےک سایھ تعی تنمب ےک ئا تواث اؤر تنمب دؤتوں ےک سایھ۔ رہےی دؤرسی
مس
ہ ،جاالں کہ ؤہ میقق
رؤاب ث ،خےس صاخب 'عدمہ' ی لم یک رطف متسوث کتا ے
ہ کہ اہلل یک راہ می خہاد کری یک قصتلب تعنی اتسا
ہ ،اس می بتاں کتا گتا ے
علتہ ے
عمل خو خہاد ےک قایم مفام ےہو ،اتسائ طاق ث ےس ئ ے
ہ؛ کیوں کہ ؤہ عمل
اہ یک خری ے
ل
ہ۔اشی لنبنی ﷺی فمائا کہیم
لگا ئاریمار،رؤرہاؤرقتام ا لتلمی لےگرہےتا ے
اس یک استظاعب یہی ر کھن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
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راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :متفق عليها أيضا.

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

معاين املفردات:

ْ
• انتَ َد َب اهلل  :ندبته فانتدب ،أي بعثته فانبعث ،ودعوته فأجاب.
• ضا ِمن  :بمعىن مضمون.

فوائد احلديث:
 .1جود اهلل -تعاىل-؛ إذ ألزم نفسه بهذا اجلزاء الكبْي للمجاهدين.
 .2فضل اجلهاد يف سبيل اهلل ،إذ حتقق رحبه العظيم ،وهذا بنيل اجلزاء األخروي سواء حصل ذلك بالشهادة أو حصول اثلواب ،أو اجلزاء ادلنيوي
بتحصيل الغنيمة.

 .3يؤخذ من قوهل مثل املجاهد يف سبيل اهلل أن ثواب املجاهد كثواب الصائم اذلي ال يفطر والقائم اذلي ال يفرت أي اذلي ال يفرت عن الصالة ويف
هذا من الفضل ما ال يستطاع وصفه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.

الرقم املوحد)2957( :
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ُ ْ َ ُ َْ ُ ُ ْ
َ َ َ
ار فصاعِدا
ِين
د
ب
تقطع ايلد ِيف ر
عِ
ٍ
ً

 .638احلديث:

ڑ
ائک خرویھائ دبتار ئا اسےسرئادہ فمبیکخری خررای رپاہیھکائا جای گا۔

**

ْ
ُ
ً ُْ
اعئشة -ريض ُ
رفواع« :تق َط ُع ايلَ ُد ِيف
اهلل عنها -م
عن
ً
ََ
َ
ُربْ ِع ِدينار فصا ِعدا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
أمن اهلل -عز وجل -دماء انلاس وأعراضهم
وأمواهلم ،بكل ما يكفل ردع املفسدين املعتدين.

فجعل عقوبة السارق -اذلي أخذ املال من حرزه ىلع

وجه االختفاء -قطع العضو اذلي تناول به املال
املرسوق؛ يلكفر القطع ذنبه ،ولْيتدع هو وغْيه عن

الطرق ادلنيئة ،وينرصفوا إىل اكتساب املال من
الطرق الرشعية الكريمة؛ فيكرث العمل ،وتستخرج
اثلمار؛ فيعمر الكون ،وتعز انلفوس .ومن حكمته -

تعاىل -أن جعل املقدار األدىن اذلي تقطع برسقته
ايلد ،ما يعادل ربع دينار من اذلهب؛ محاية لألموال،

وصيانة للحياة؛ ليستتب األمن ،وتطمنئ انلفوس،

وينرش انلاس أمواهلم للكسب واالستثمار.

**

 .638جدبث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا" :ائک خ رویھائ
عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ڑ
دبتار ئا اس ےس رئادہ فمب یک خری خررای رپ اہیھ کائا جای گا"۔

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اہلل رع ؤ جل ی لوگوں یک جاں ،آپؤ اؤر مال کو اں یمام درا تع ےس یخفظ فاہےم کتا
ہ ،خو قسادی اؤر رسکش افاد کو (اں یک رس ابگیتوں ےس) ئار ر کھن یک ضماب ث
ے
م
د بن ہ ےی۔ خرتایحرہ اہلل ی خ رور یک رسا ،خو خفی رط تق ےس مال کو اس ےک مخقوط مفام
ڑ
ڑ
ہ ،خش ےک در تےع ؤہ خررائا ےہوا مال
ہ ،اس عصو کا کابتا می عی یک ے
ےس ےل ار ئا ے
ڑ
ڑ
ہ؛ ئاکہ اہیھ کابتا اس ےک گتاہ کا کفارہ بن جای اؤر آبتدہ ؤہ اؤر دبگر لوگ
ایھا ئا ے
ڑ
(خصول مال ےک) اں گھتتا رطتقوں ےس ئار رہ ےی اؤر رسعی اؤر ئارعث رطتقوں ےس
ئ
مال کما ئی ،خش ےک تنج می کام کاج کو فؤع مےل ،متا قع کا خصول ےہو ،ی عالم ت عمی ؤ
ڑ
پق یک رطف پےھ اؤر لوگ ئارعث ر ئدیگ گراربن۔ اہلل ی اب رنی خکمب ےک تفاض
ڑ
ےک یخب مال یک اس کم پبن مفدار کا ت عی فما دئا ،خش ےک خررای رپ اہیھ کائا جای
ہ؛ ئا کہ جاں ؤ مال
گا ،خو کہ سوی ےس بن دبتار ےک ائک خ رویھائ ےک مساؤی ے
مخقوط رہ ےی ،امن کا دؤر دؤرہ ےہو ،دل رپ سکوں ےہوں اؤر خصول ررق اؤر رسمای کاری یک
رعض ےس لوگ ابرتا مال (ئ ال خوف ؤخرط) لگا ئی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
َ
• ف َصا ِعدا  :فزائدا ،أي فأكرث.

فوائد احلديث:
 .1أن نصاب القطع ربع دينار من اذلهب ،أو ما قيمته ثالثة دراهم من الفضة.
 .2احلديث رد ىلع اذلين يرون أن القطع يلد السارق يف الكثْي والقليل من املال.
 .3قطع يد السارق -اذلي يأخذ املال من حرزه ىلع وجه االختفاء -وليس منه الغاصب واملنتهب واملختلس.
َّ َ َّ َ َّ َ ٌ
ُ َ ُّ َ ُ
يم احلَد هلاَ ،وهو إمجاع.
للمعصية اليت أ ِق
ارة
 .4أن احلد كف
ِ
 .5للعلماء رشوط يف قطع يد السارق ،وأهمها أن يكون املرسوق من حرز مثله ،واحلرز خيتلف باختالف األموال وابلدلان واحلاكم.
 .6هلذا احلكم السايم ،حكمته الترشيعية العظىم ،فاحلدود لكها رمحة ونعمة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تيسْي العالم رشح
عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة
1426ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد
القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.

الرقم املوحد)2964( :
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مومن کا رتورؤاہں ئک یہن رج گا خہاں ئکؤصو یہن رج گا

تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء

 .639احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی فمائا:
اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
’’میی امب ےک لوگوں کو قتامب ؤاےل دں اس جال می ی رکارا جای گا کہ ؤصو
ےک تسائاث ےس اں ےک خررہے اؤر اہیھ ئراؤں رؤسن ےہو ئےگ۔‘‘ ترش یم می ےس خو
ضخ م
ڑ
اب رنی رؤسنی پھای یک طاق ث ر کےھ تو ؤہ ضؤر اتسا کرے۔ نح سلم یک ائک
رؤاب ث ےک الفاط ہ ےی’’ :می ی اتو ےہپہ کو ؤصو کری ےہوی دبکھا ،ایہوں ی
یہ
ابرتا خررہہ اؤر ئارؤ دھوی یہاں ئک کہ کتدھوں ےک فب ث ر نرح گن ،یرھ ایہوں ی
ڑ
اؤپبرتدلیوں ئک ےل گن ،یرھ کہا :میی رسول
ا بن ئراؤں دھوی یہاں ئک کہ ر
س
اہ کہ’’ :میی امب ےک لوگوں کو
اہلل صیل اہلل علتہ ؤ لم کو ی فمای ےہوی ست ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال قال رسول اهلل -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم(( :-إن أميت يُد َعون يوم القيامة
ْ
ُغ ًّرا ُمَ َ
جلِّني من آثار ُ
الو ُضوء)) .فمن استَ َطاع منكم
َ
ُ َ َ
أن يُ ِطيل غ َّرته فليَفعل .ويف لفظ ملسلم(( :رأيت أبا
َّ
هريرة يتوضأ ,فغسل وجهه ويديه حىت اكد يبلغ
املنكبني ,ثم غسل رجليه حىت َرفَع إىل َّ
الساقني ,ثم

قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
ُ َُ
ْ
َّ
إن أميت يُد َعون يوم القيامة غ ًّرا م َّج ِلني من آثار
ُ َ
ُ
الو ُضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غ َّرته
َ
وحتْجيلَه فَليَ َ
فعل .ويف لفظ ملسلم :سمعت خلييل -
ِ
َُْ
َ
حللية من املؤمن
صىل اهلل عليه وسلم -يقول(( :تبلغ ا ِ
حيث يبلغ ُ
الو ُضوء)).

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبرش انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته بأن اهلل -
سبحانه وتعاىل -خيصهم بعالمة فضل ورشف َ
يوم

القيامة ،من بني األمم ،حيث ينادون فيأتون ىلع

رؤوس اخلالئق تتألأل وجوههم وأيديهم وأرجلهم
بانلور ،وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة ،ويه

الوضوء اذلي كرروه ىلع هذه األعضاء الرشيفة ابتغاء
مرضاة اهلل ،وطلبا ثلوابه ،فاكن جزاؤهم هذه املحمدة

العظيمة اخلاصة .ثم يقول أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
" :من قدر ىلع إطالة هذه ّ
الغرة فليفعل"؛ ألنه لكما

طال ماكن الغسل من العضو طالت الغرة واتلحجيل،
ولكن املرشوع فقط أن يكون غسل ايلدين يف

الوضوء إىل املرفقني ويستوعب املرفق بالرشوع يف
العضد وغسل جزء منه ،وغسل القدمني إىل الكعبني
يستوعب الكعبني بالرشوع يف الساق ،وال يغسل

 .639جدبث:

**

قتامب ؤاےل دں اس جال می ی رکارا جای گا کہ ؤصو ےک تسائاث ےس اں ےک
خررہے اؤر اہیھ ئراؤں رؤسن ےہو ئےگ۔‘‘ ترش یم می ےس خو اب رنی جرمک اؤر رؤسنی
ض م
ڑ
پھای یک طاق ث ر کےھ تو ؤہ ضؤر اتسا کرے۔ خنح سلم ےک دؤرسے الفاط ی
ج
س
ہ کہ(’’ :خیب می)
ہ ےی :می ی ا بن لتل صیل اہلل علتہ ؤ لم کو کہن ےہوی ستا ے
مومن کا رتور ؤاہں ئک یہن رج گا ،خہاں ئک ؤصو یہن رج گا۔‘‘

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

س
رہ ہ ےی کہ اہلل شحای
بنی صیل اہلل علتہ ؤ لم اب رنی امب کو اس ئاث یک تسارث دے ے
م
عایل قتامب ےکدں ایہی دبگر امیوں ےک ما ئی رسف ؤقصتلب یک ائک خصوض
ؤت ی
تسائ یخےس گا اس طور رپ کہ خب ایہی ی رکارا جای گا توؤہ لوگوں ےک سا من جاض
رہ ےہوں ےگ ،اؤری
ےہو ئےگ اؤر اں ےک خررہےاؤر اہیھ اؤر ب ری رؤسنی ےس جرمک ے
ج ع
ئ
سب ؤصو تسی طنم عتادث ےک تنج می ےہوگا ،ؤہ ؤصو خےس ؤہ اہلل یک رصا اؤر تواث
ڑ
یک امتد می ئار ئار اں اعضاء رستفہ رپ کری یےھ ،تو ی اں کا جاض پا ات عام اؤر ئدلہ
ڑ
ہ۔ یرھ اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ’’ :خو کوئ اس جرمک کو پھای یک
ے
طاق ث رکھتا ےہو تو رجا ہن کہؤہ اتسا کرے۔کیوں کہ دھلن یک خگہی خش قدر درار ےہوں یگ
ی ل
اشی قدر رؤسنی اؤر جرمک ھی منی ےہویگ ،کیوں کہ رؤسنی کا رتور ؤاہں ئک یرہو ی رج گا خہاں
ہ۔ لتک ؤصو می مشؤع ضف کہنی ئک دؤتوں اہیھوں کا
ئک ؤصو کا ئرائ یرہویحرا ے
م
ہ اس لن کہنی کو کمل دھوی گا ئارؤ ےس رسؤع کری ےہ ڑوی اؤر اس
دھلتا ے
م
ےک کجرھ خضہ کو دھلن ےہوی اشی رطج دؤتوں ئراؤں کو دھوی گا دؤتوں یخیوں کو کمل

العضد والساق يف الوضوء ،ويف الرواية اخلرى ينقل
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عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حلية
املؤمن يف اجلنة تبلغ ما بلغ ماء الوضوء.

ڑ
ڑ
دھوی ےہوی برتدیل ےس رسؤع کری ےہوی ،التتہ ؤصو می ئارؤ اؤر برتدیل کا دھلتا
ہ۔
مشؤع یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها مسلم .الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

• أميت  :أمة االستجابة ،واملراد :من آمن به واتبعه.
ْ
َ
• يُد َعون  :يناد ْون نداء ترشيف وتكريم.

• يوم القيامة  :يوم يدىع انلاس لرب العاملني من قبورهم مبعوثني للحساب واجلزاء.
ُ ً
• غ ّرا  :مجع " أغر " أصلها ملعة بيضاء يف جبهة الفرس ،فأطلقت ىلع نور وجوههم.
ُ َ َ ِّ
جلني  :من " اتلحجيل " وهو بياض يكون يف قوائم الفرس ،واملراد به هنا :انلور الاكئن يف هذه األعضاء يوم القيامة ،تشبيها بتحجيل
•م
الفرس.
ّ
ُ
• من آثار الوضوء  :العله والسبب للغرة واتلحجيل.
• ْ
استَ َطاع  :قدر.
• يُ ِطيل  :يمد ويزيد.
َ
ُ
ِّ
املجمر.
• َرأيت  :أبرصت ،والراِئ :ن َعيم

• اكد  :قارب.
ُ
• يَبلغ  :يصل.
َ
كبَني  :تثنية منكب ،وهو ما جيمع رأس الكتف والعضد.
• المن ِ
• َّ
الساقني  :تثنية ساق ،وهو العظم اذلي بني الركبة والكعبني.

• خلييل  :من اختذته خليال ،واخلليل :من بلغت مبته أىلع منازل املحبة ،واملراد به هنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
• احلِلية  :يه ما يتحىل به لكمال اجلمال.
• ُ
الو ُضوء  :هو فعل الوضوء.

فوائد احلديث:
 .1اجلزاء ىلع الوضوء بالغرة واتلحجيل يوم القيامة ،وبأن حلية املؤمن يف اجلنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء.
ًّ
 .2ملا اكن الوضوء مشتقا من الوضاءة ،وهو انلور ،اكن بذلك نورا للمؤمنني يوم القيامة يف وجوههم و أيديهم و أرجلهم ،ويعرفون بهذه اخلصيصة

من بني األمم يوم القيامة.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
 .3يف رواية ملسلمَ :سم ْع ُ
َ
ُ
ت خ ِلييل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول( :تبلغ احلِلية من المؤ ِمن حيث يبلغ الوض ُ
وء) فيه ديلل أن الوضوء كما اكن زينة يف
ِ
ِ
ِ
ادلنيا ،فهو كذلك يف اآلخرة.
 .4احليل يف اجلنة للرجال والنساء.

 .5احلديث إثبات يوم القيامة ،وما فيه من حساب وجزاء.

 .6فضيلة هذه األمة ،وفضيلة الوضوء ،وأنه خاص بهم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسْي
العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 الكمخْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .رشح العمدة للسعدي ،قيده عنه تلميذه :عبد اهلل العوهيل ،تقديم :عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل،
حتقيق :أنس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل العقيل ،ط ،1دار اتلوحيد ،الرياض1431 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار
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طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3368( :
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م
ل
ی
آث
خب بنی کر مﷺی اما مومتی مویرضی اہللعہاےس ی کاج کتا تو ر
آثاخرامکھول جےک یےھ
جالث اخرام می یےھ اؤر خب اںےس جلوثیک تو ر
ی
اؤر اںکا انفال ھی مفامرسفمی ےہوا۔

تزوج انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ميمونة وهو
حمرم ،وبىن بها وهو حالل ،وماتت بَّسف

 .640احلديث:

**

َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه
عن ابن عباس ،قال" :ت َز َّوج
ٌ
وسلمَ -ميْ ُمونَة وهو ُمْر ٌمَ ،
وب َىن بِها وهو َحالل،
ِ
َ ْ َ
رسف".
وماتت ب ِ ِ

عتداہلل بن عتاس رضی اہلل عہما ی بتاں کتا کہ خب بنی کریم ﷺ ی اُم المومتی
م
آث مجم (جال ث اخرام می) یےھ اؤر خب اں
موی رضی اہلل عہا ےس ی کاج کتا تو ر
ی
آث اخرام کھول جےک یےھ اؤر اں کا انفال ھی مفام رسف می
ےس جلوث یک تو ر
ےہوا۔‘‘

**

درجة احلديث :إسناده صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيد هذا احلديث اذلي رواه ابن عباس -ريض اهلل
َ
عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عقد ىلع أم
املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام ,وأنه دخل بها

وهو متحلل غْي مرم ,وأنها -ريض اهلل عنها -ماتت

بماكن بني مكة واملدينة اسمه رسف ,وهو املاكن
اذلي دخل بها فيهَّ ،
وبني العلماء أن ما ذكره ابن

عباس-ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث ِ -من كون

انليب صىل اهلل عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مرم-
َو ٌ
هم منه -ريض اهلل عنه-؛ ألنه انفرد برواية ذلك
وحده ،وخالفه أكرث الصحابة ،وممن خالفه ميمونة

وأبو رافع -ريض اهلل عنهما ،-وهما أعلم بالقصة؛

ألنهما املبارشان هلا ,فقد قال أبو رافع -ريض اهلل
ُ
"كنت السفْي بني انليب -صىل اهلل عليه
عنه: -

َّ
فزتوجها وهو حالل ،وبىن بها
وسلم -وميمونة،
ً
حالال" واكنت أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل عنها-

تقول" :تزوجِّن وهو حالل" .ولعل ابن عباس -ريض

اهلل عنهما -لم يطلع ىلع زواجه -صىل اهلل عليه
وسلم -بميمونة إال بعد أن أحرم -صىل اهلل عليه

وسلم ,-فظن أنه تزوجها وهو مرم ,ومحل بعض أهل
العلم حديث ابن عباس ىلع أنه تزوجها يف احلرم وهو

حالل.

 .640جدبث:

**

ضخ
ہ۔
جدب ث کا درج :اس جدب ث یک ستد نح ے

اجمایل معنی:

عتداہلل بن عتاس رضی اہلل عھما ےس رمؤی اس جدب ث ےس ی قوائد مستفاد ےہوی
م
ل
ب
خ
عایل عھا ےس ی کاج فمائا
ہ ےی کہ ش ؤق ث نی ﷺ ی ام ا مومتی موی رضی اہلل ت ی

آث اخرام کا لتاس رب ث بن کن ےہوی یےھ اؤر اں ےس جلوث فمائ تو اخرام
تو ر
کھول کر ج الل ےہو جےک یےھ۔ مکہ اؤر مدبتہ ےک درمتاں ؤا قع 'رسف ' ئامی مفام رپ اُم

آث ﷺ ی اں
المومتی رضی اہلل عھا یک ؤقاث ےہوئ اؤر یہی ؤہ مفام ے
ہ خہاں ر
ےس جلوث فمائ۔ ابن عتاس رضی اہلل عھما یک دکر کردہ اس جدب ث ےکبتی کہ بنی
ﷺ ی مموی رضی اہلل عھا ےس جال ث اخرام می ی کاج کتا ،علماء ی ی ؤصاخب
یک کہ ابن عتاس رضی اہلل عھما کو ؤہےم ےہوگتا؛ کیوں کہ اس رؤاب ث ےک ؤہےی میفد
ع
ہ اؤر اس
راؤی ہ ےی اؤر جمہور ضحای کرام رضی اہلل ھم ےس اں یک محالفب ئاب ث ے
قضہ کا سب ےس رئادہ علم ر کھن ؤایل شخصتاث مموی رضی اہلل عھا اؤر اتورا قع رضی
ہ ،کیوں کہ اں دؤتوں ےس اس قضہ کا پاہ راسب
اہلل عتہ ےساں یک محالفب رمؤی ے
ہ کہ می بنی ﷺ اؤر مموی رضی اہلل عھا ےک
ت علق راہ۔ اتورا قع رضی اہلل عتہ کا کہتا ے
آث ﷺ ی اں ےس جال ث ج الل ہےی می ی کاج
مائی سفی یک ختتیب ےس یھا اؤر ر
فمائا اؤر جال ث ج الل ہےی می جلوث فمائ۔" خود ام المومتی مموی رضی اہلل عھا

ی
آث ﷺ یمجھ ےسجال ثج اللہےیمیی کاجفمائا"۔ ی ےہوسکتا
فمائاکرئ ھی " ر
ہ کہ ابن عتاس رضی اہلل عھما کو بنی ﷺ ےک مموی رضی اہلل عھا ےس ی کاج کا
ے
عل
آث ﷺ ےک جال ث اخرام می آی ےک ت عد ےہوا ےہو اؤر ایھی ی گماں ےہوگتا کہ
م ،ر
آثﷺ یجال ثاخراممیاں ےسی کاجفمائا۔تعصاہےل علمیابنعتاس
ر
م
ج
آث ﷺ ی مموی رضی اہلل
رضی اہلل عھما یک جدب ث کو اس ئاث رپ مول کتا کہ ر
آث اس ؤق ث ج الل یےھ۔
عھا ےس جدؤد خرم می ی کاج فمائا اؤر ر
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكمه ورشوط انلاكح
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ُ
• مرم  :أي متلبس بإحرام ,واإلحرام َّنية ادلخول يف النسك.
• بىن بها  :دخل بها.
• حالل  :غْي مرم حبج أو عمرة.

• رسف  :ماكن بني مكة واملدينة ,وهو قريب من مكة دون الوادي املشهور بوادي فاطمة.

فوائد احلديث:

َ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عقد ىلع أم املؤمنني ميمونة وهو متلبس باإلحرام ,وأنه دخل بها وهو متحلل غْي مرم ,وتقدم يف املعىن
اإلمجاِل أن أكرث الصحابة خالفوا ابن عباس يف هذه الرواية ,ورووا أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو حالل غْي مرم ,ومنهم ميمونة
نفسها.
 .2احلديث فيه ذكر املاكن اذلي ماتت فيه ميمونة -ريض اهلل عنها ,-وهو رسف.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .املطلع ىلع ألفاظ املقنع ,ممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل ابلعيل ،املحقق:
ممود األرناؤوط وياسني ممود اخلطيب ,مكتبة السوادي للتوزيع ,الطبعة األوىل  1423ـه 2003 -م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش:
دار الفكر ،بْيوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن ممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
عبد اهلل
ُ
ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه.
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ڑ
آےگپھو ،اؤر میی اقتدا کرؤ ،اؤرخو یمہارے ت عدےک لوگ ہ ےیؤہ یمہاری اقتدا
رب ڑ
رب
ہ
کربن ،کجرھ لوگپاپ یجےھ ہتنر ہن ہ ےی یہاں ئک کہ اہللاں کو یجےھ ہےی کردبتا ے

تقدموا فأتموا ِب ،ويلأتم بكم من بعدكم ،ال
يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهلل

 .641احلديث:

**

 .641جدبث:

ہ کہ ئتسک رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم
اتو سعتد جدری رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
رب
عم
آث ﷺ ی اں
ی ا بن اضحاث می (صقوں می) یجےھ ر ہن کا ل دبکھا تو ر
ڑ
ےس فمائا’’ :آےگ پھو ،اؤر میی اقتدا کرؤ۔ اؤر خو یمہارے ت عد ےک لوگ ہ ےی ؤہ
رب ڑ
رب
یمہاری اقتدا کربن ،کجرھ لوگ پاپ یجےھ ہتن ر ہن ہ ےی یہاں ئک کہ اہلل اں کو یجےھ ہےی کر

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى يف أصحابه
ََْ
ُّ
َ َ َّ
َّ
ويلأتم بكم َمن
تأخ ًرا فقال هلم« :تقد ُموا فأت ُّموا يب،
بعدكم ،ال يزال ٌ
يؤخرهم ُ
َّ
اهلل».
قوم يتأخرون حىت

ہ۔‘‘
دبتا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف فضل ادلنو من اإلمام  ،كما
يبني أن الصفوف املتأخرة تأتم بالصفوف القريبة من
اإلمام  ،كما توعد املتأخرين يف الصفوف اخللفية

باتلأخر عن رمحته أو عظيم فضله ورفع املزنلة وعن

العلم وحنو ذلك.

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ،خشرطج یبتاں
جدب ثرستف امامےسفب ثر ہن یکقصتلبکوبتاںکرئ ے
رب
ہ کہ یجےھ یک صفی امام ےس فب ث صقوں یک اقتدا کربن یگ۔ اشی رطج جدب ث
کرئ ے
ع
رب
می یرہیل صف ےس یجےھ ر ہن ؤالوں ےک لن اہلل یک رجمب ،اس ےک طنم قضل،
رب
ع
ہ۔
ہ ے
رقعب درجاث اؤر لم ؤعیہ ےس یجےھ رہ جای یک ؤعتد ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً ُْ
ً
وبع ًدا يف صفوف الصالة.
تأخرا  :أي :ختلفا،
•

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلنو من اإلمام ،فأوائل الصفوف خْي للرجال من أواخرها؛ حلديث" :خْي صفوف الرجال أوهلا" ،وحلديث" :لو يعلم انلاس ما يف
الصف األول ،الستهموا عليه".
ََُْ
َّ
 .2أن اإلمام هو القدوة يف الصالة يف مجيع أعماهلا وأقواهلا ،فال خيتلف عليه فيها.

 .3يف الصالة االنضباط وانلظام اإلساليم؛ يلتعود املسلمون ىلع حسن اتلنظيم ،ومجال الرتتيب ،واالمتثال والطاعة باملعروف ،فهو من مجلة أرسار
صالة اجلماعة.
َّ
 .4أن املامومني اذلين ال يرون اإلمام ،وال يسمعونه ،يقتدون بمن أمامهم من املأمومني املتقدمني.

 .5قوهل" :ويلأتم بكم من بعدكم" حيتمل أن يراد به االقتداء يف الصالة ،فيليه العلماء ثم العقالء ،والصف اثلاِّن يقتدون بالصف األول.وحيتمل
محل العلم عنه يف غْي الصالة ،فليتعلم منه -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة ،ويلتعلم منهم اتلابعون ،وهكذا.

 .6ادلنو من اإلمام والقرب من الصف األول هل مجلة من الفوائد واملصالح ،ويه :أنه ينوب عن اإلمام إذا عرض هل اعرض ،ومنها :أنه يقتدي
ً
بصالة إمامه ويستفيد منه ،ال سيما إذا اكن اإلمام فقيها.

 .7قال اإلمام انلووي :يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم بانتقاالت اإلمام؛ سواء صالها يف املسجد ،أو غْيه باإلمجاع ،وحيصل العلم هل بذلك
بسماع اإلمام ،أو من خلفه ،أو جواز اعتماد واحد من هذه األمور ،واشرتط انلووي -رمحه اهلل -أال تطول املسافة يف غْي مسجد ،وهو قول مجهور
العلماء.
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املصادر واملراجع:

َ
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :ممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب - .توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ ال َم َرام،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع،
للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1
1428ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ,املؤلف :أبو زكريا ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت,
الطبعة :اثلانية.1392 ،
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ہ
اہ شختدیگےس کتا جای ئا تےسی مداق می ،اں کا
ئی کاما تےس ہ ےی کہ ایھی رج ے
اعتتار ےہو گا؛ ی کاج ،طالق اؤررخعب۔

ثالث جدهن جد ،وهزهلن جد :انلاكح والطالق
والرجعة

 .642احلديث:

**

 .642جدبث:

ات ے
ہ کہ رسولﷺ ی فمائا ” :ئی کام ا تےس ہ ےی
وہپہ رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ے
ہ
اہ شختدیگ ےس کتا جای ئا تےسی مداق می ،اں کا اعتتار ےہو گا؛ ی کاج ،ط الق
کہ ایھی رج ے

عن أيب هريرة أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ُ
ٌّ
ٌّ
ُّ ُ
قال" :ثالث ِجده َّن ِجد ،وه ْزل ُه َّن ِجد :انلاكح،
َّ ْ ُ
والرج َعة".
والطالق،

اؤر رخعب“۔
**

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
يدل احلديث ىلع أن من تلفظ هازال بلفظ نكاح

أو طالق أو رجعة وقع منه ذلك ،فالقصد واجلد

واملزح حكمهم واحد يف هذه األحاكم ،فمن عقد
ملويلته ،أو طلَّق زوجته ،أو َ
َّ
أرج َعها؛ نفذ ذلك من حني
ً
ًّ
تلفظه بذلك ،سواء اكن جادا ،أو هازال ،أو العبًا؛
حيث إنه ليس هلذه العقود خيار جملس وال خيار

رشط .وهذه األحاكم اثلالثة عظيمة املزنلة يف
الرشيعة ،وهلذا ال جيوز اللعب بها وال املزح ،فمن

تلفظ بيشء من أحاكمها لزمته.

**

اجمایل معنی:

ش
ہ کہ گر کوئ خص الفاط ی کاج ،ط الق ئا رخعب کو
ی جدب ث اس ئاث رپ دالل ث کرئ ے
مداق ےک طور رپ کےہ ،تو یاس یک رطفےسؤا قع ےہوجا ئیےگ؛ کیوں کہ اںاخکاممی
خ
ہ۔ خرتایحرہ خش ؤیل ی ا بن ما یخب
قضد ؤارادہ ،شختدیگ اؤر مداق کا کم ائک ہےی ے
ےک کسی فد کا عفد کرائا ،اب رنی نوی کو ط الق دئا ئا اس (ط الق) ےس رخوع کتا ،تو ی اں
اہ اےس شختدیگ ےسکہا ےہو
(کلماث) یک ادابتیگ ےک ؤق ث ہےی ےس ئاقد ےہوجای گا ،رج ے
م
ئا مداق ئا لہو ؤلعب ےک طور رپ کہا ےہو؛ کیوں کہ اں عقود می کوئ ختار حلش اؤر ختاررسط
ہ۔ ی ئتیوں اخکام رستعب یک یگاہ می یہب ہےی ئلتد رمبتہ ےک جامل
یک گحاتش یہی ے
ڑ
ہ ےی۔ خرتایحرہ اں می کھلوار کرئا ئا اں ےک می علق مداق کرئا جاپ یہی۔ ترش خش کسی ی
اں اخکام ےک می علق کوئ لفظ اب رنی رئاں ےس ی کاےل گا ،ؤہ اس رپ الرم ےہو جای یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرجعة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكمه ورشوط انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > أحاكم ومسائل الطالق
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ِجدهن  :اجلد ما يراد به ما وضع هل ،أو ما صلح هل اللفظ ،وهو ضد اهلزل.
ّ
َْ
اجلد.
• هزهلن  :اهلزل أن يراد باليشء غْي ما وضع هل بغْي مناسبة بينهما ،وهو ضد ِ
َّ ْ
الرج َعة  :ارجتاع الرجل زوجته يف عدتها.
•

فوائد احلديث:
 .1احلديث يدل ىلع نفوذ األحاكم املذكورة ،ويه عقد انلاكح ،والطالق ،ورجعة الزوجة إىل عصمة انلاكح ولو باملزح.
ً
 .2تنبيه اإلنسان بأن ال يمزح وال يهزل بمثل هذه األحاكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم العامة واخلاصة ،بل يكون اإلنسان حذرا؛ ئلال
يقع فيما يورطه من األمور.
َّ
 .3احلديث ِّ
خمص ٌص؛ لعموم حديث" :إنما األعمال بانلِّ َّيات" ،فالعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلالثة.
 .4أنه ال جيوز اتلالعب يف ألفاظ هذه األحاكم لعظم هذه العقود وخطرها.
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ً
 .5حسن تعليم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يذكر أشياء أحيانا للتقسيم واحلرص.

املصادر واملراجع:

-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن

ابن ماجه .حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :ممد ميي ادلين
عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بْيوت 1998 ،م  -مرقاة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار الفكر ،بْيوت  -بلنان .الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
للشيخ األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم – بْيوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -نيل األوطار ،للشواكِّن .انلارش :دار احلديث ،مرص .الطبعة:
األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توضيحُ
ِ
ّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن
عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58142( :
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ئی اؤقاثہ ےی،رسول اہللصیل اہللعلتہؤسلم ےہمی رؤ کن یےھ کہ ہےماں می
ڑ
یمار رپھی ئا ا بنرمدؤں کو قیؤںمی ا ئاربن؛ خب سورج رجمکتا ےہوا طلوع ےہوراہ
ڑ
ڑ
ےہو ،یہاں ئک کہؤہ ئلتد ےہوجای ،خبدؤیررہ کو یھرہیؤاال(سای) یھرہ جای،
خن یی کہ سورج (آےگ کو) جھک جای اؤر خب سورجرعؤث ےہویےک لن

ثالث ساَعت اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -ينهانا أن نصِل فيهن ،أو أن نقرب فيهن
موتانا :حي تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع،
وحي يقوم قائم الظهرية حىت تميل الشمس،
وحي تضيف الشمس للغروب حىت تغرب

 .643احلديث:

جھک جای ،یہاں ئک کہؤہ(تروریرطج)رعؤثہےوجای۔

**

عن ُعقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِّن -ريض اهلل عنه -قال:
ثالث سااعت اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ِّ
َْ
َ َ
يَ َ
نهانا أن ن َصيل فيهن ،أو أن نق ُْب فيهن َم ْوتاناِ « :حني
َ َ
َ
َّ
َ
وحني يقوم قائم
ازغة حىت ترتفعِ ،
تطلع الشمس ب ِ
َّ
َ
َّ
الشمس ،وحني تَ َّ
ضيف الشمس
الظ ِهْية حىت تميل
َ
ُ
للغروب حىت تغرب».

خہن ض
عایل عتہ فمای ہ ےی کہ ئی اؤقاث ہ ےی ،رسول اہلل صیل
عفتہ بن عارم ی ر ی اہلل ت ی
ڑ
اہلل علتہ ؤسلم ےہمی رؤ کن یےھ کہ ہےم اں می یمار رپھی ئا ا بن رمدؤں کو قیؤں می
ا ئاربن؛ خب سورج رجمکتا ےہوا طلوع ےہوراہ ےہو ،یہاں ئک کہ ؤہ ئلتد ےہوجای ،خب دؤیررہ
ڑ
ڑ
کو یھرہی ؤاال (سای) یھرہ جای ،خن یی کہ سورج (آےگ کو) جھک جای اؤر خب
سورج رعؤث ےہوی ےک لن جھک جای ،یہاں ئک کہ ؤہ (تروری رطج) رعؤث
ےہوجای۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب عقبة -ريض اهلل عنه -عن ثالث سااعت اكن
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَنىه الصحابة أن
ْ
يق ُْبوا فيهن َ
الم ْوىت ،واملراد
يصلوا فيهن ،أو أن
بالسااعت هنا :األوقات ،يعِّن ثالثة أوقات نىه

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة وادلفن

فيها ،وهو وقت انليه املضيق واملغلظ :الوقت األول:
َ َ
َّ
َ
ازغة حىت ترتفع ،يعِّن :تطلع يف
ِحني تطلع الشمس ب ِ
ُُ
ُ
َ َّ
بأش َّع ِتها ،ونورها حىت ترتفع يف األفق ،وقد
األفق ن ِقية ِ
جاء يف رواية أخرى مقدار االرتفاع ،وأنه ِقيْد ُرمح،
ْ
ْ
َْ
ويف رواية( :فرتتفع قي َس ُرمح أو ُرمني) كما يف أيب
داود من حديث عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه،-
ُّ
والرمح معروف عند العرب ،وهو السالح اذلي اكنوا

يستخدمونه يف معاركهم .واثلاِّنِ :حني يقوم قائم
َ
َّ
الظ ِهْية ،أيِ :حني تتوسط الشمس كبد السماء ،وإذا
َ
ِّ
بَلغت وسط السماء أبطأت َحركة الظل إىل أن تزول،
َّ
فيتخيل َّ
انلاظر املتأمل أنها واقِفة ويه سائرة ،إال أن
َسْيها ببطء ،فيُقال ذللك الوقوف ُ
المشاهد" :قائم
ِ

الظهْية" ،فهذا الوقت تمنع فيه صالة اتلطوع ،حىت

 .643جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عفتہ رضی اہلل عتہ بتا رہ ہ ےی کہ ئی گ ڑ
ھتوں می رسول اہللﷺی ضحای کو یمار
ے
ڑ
ڑ
ہ۔ یہاں گھتوں (ساعاث) ےس
رپ ھن اؤر رمدؤں کو دقن کری ےس میع فمائا ے
رماد اؤقاث ہ ےی۔ تعنی اں ئی اؤقاث می رسو ل اہلل ﷺ ی یمار اؤر ئدقی ےس

ہ :یرہ ال ؤق ث :خب سورج طلوع ےہو راہ ےہو ،یہاں ئک کہ ا رجھی رطج ط ے
اہ اؤر
میع کتا ے
ی
ہ کہ سورج
ئلتد ےہو جای اؤر اس یک رؤسنی اقق رپ رھتل جای۔ ائک رؤاب ث می ے
ہ( :قیتفع َقت ْ َش
ائک بیے ےک پاپ اؤیحرا ےہوجای۔ خب کہ ائک رؤاب ث می ے
ُر مْح اؤ ُرمْحی) (کہ سورج ائک بیہ ئا دؤبیے ےک پاپ ئلتد ےہو جای) ی رؤاب ث
ہ۔ ’ر مح‘(بیہ) اہےل رعث ےک
اتوداؤد می عرمؤ بن عتش رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ے
ہ خےس ؤہ اب رنی خیگوں می است عمال کری یےھ۔
ہ۔ ی ائک ےہھتار ے
یہاں معؤف ے
ی
دؤرسا ؤق ث :خش ؤق ث سورج آشماں ےک درمتاں می رہنرح جای۔ خب سورج
ڑ
ڑ
یہ
ہ ،تو اس ےک دھلن ئک سای یک خرک ث سسب رپ
ؤسظ آشماں می ر نرح جا ئا ے
ب
ہ ،جاالں کہ
ہ کہ خرک ث ریک ےہوئ ے
ہ ،خرتایحرہ عور ےس د کھن ؤاےل کو لگتا ے
جائ ے
ڑ
ل
ھ
ہ ،اشی مساہےدائ یھرہاؤ کو "قایم ا ظھیہ" کہا
ہ ،التتہ ؤہ د می ےہوئ ے
ؤہ جاری ےہوئ ے
ڑ م
ہ ،خب ئک سورج درمتاں آشماں
ہ۔ اس ؤق ث تفل یمار رپھتا میوع ے
جا ئا ے
ےس معث یک رطف جھک ی جای اؤر مشق یک رطف سای یمودار ی ہےوجای۔ اشی
کو "ق رؤال" کہا جا ئا ہ۔ ی ؤق ث مخیرص ےہو ئا ہ۔ تعص علما ی ئا یرح می ڑ
ب اؤر
ے
ے
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َّ
َ
ِّ
الشمس ،أي :عن َ
وسط َّ
السماء ،ويظهر الظل
تميل
من جهة املرشق ،وهذا ما يسىم ب َيفء َّ
الزوال .وهذ
ِ
َ َّ
الوقت قصْي ،وقد قد َره بعض العلماء خبمس دقائق،
وبعضهم بعرش دقائق .واثلالث :حني تَ َّ
ضيف
َْ
ُ
الشمس للغروب حىت تغرب ،أي :ترشع وتبدأ يف
َْ
الغروب ويستمر َّ
انليه حىت تغرب .فهذه ثالثة
أوقات يُنىه فيها عن أمرين :األمر األول :صالة
انلافلة ولو اكنت من ذوات األسباب؛ كتحية

املسجد ،وركعيت الوضوء ،وصالة الكسوف؛ لعموم
احلديث ،أما الفريضة فال حترم يف أوقات َّ
انليه مع
ُ
أن احلديث اعم ،إال أن عمومه خص حبديث أيب قتادة

ريض اهلل عنه( :-من نام عن صالة أو نسيهاَ
فليصلها إذا ذكرها) .متفق عليه .األمر اثلاِّن :دفن
َ
األموات .فال جيوز دفن امليِّت يف وقت انليه ،فلو
ِيجء بميت إىل املقْبة يف أوقات َّ
انليه اثلالثة ،فيُنتظر
َْ
به ،حىت خيرج وقت انليه ثم يُدفن ،أما لو رشعوا يف
َدفن امليت قبل طلوع الشمس وتأخر َّ
ادلفن لعارض،
ثم طلعت عليهم الشمس وهم يدفنون ،فإنهم
يستمرون وال يتوقفون ،أو أنهم رشعوا يف َّ
ادلفن قبل
الزوال ،ثم إنهم تأخروا لعارض ،ثم صادف وقت
انليه وهم يدفنون امليِّت ،فإن يستمرون وال

يتوقفون ،أو رشعوا يف َّ
ادلفن بعد صالة العرص ،ثم
تأخروا يف َّ
ادلفن لعارض فصادف وقت انليه وهم

يدفنون ،فإنهم يستمرون وال يتوقفون؛ ألنهم لم
َْ
يقصدوا َّ
المنيه عنها ،كمن
ادلفن يف هذه األوقات

ڑ
ہ۔ ئتشا ؤق ث :خب سورج رعؤث ےہوی لےگ ،اس
تعص ی دس میب کہا ے
ؤق ث ےس سورج رعؤث ےہوی ئک۔ ی ئی اؤقاث ہ ےی ،خن می دؤ کام ممیوع
ڑ
تف
رج تفل"دؤاث االستاث" می ےس ےہو۔ جتےس یختہ
ہ ےی :یرہ ال کام :ل یمار رپھتا ،اگ ر
ل
ہ۔ خب کہ عموم جدب ث
ا مسحد ،یختہ الوصوء اؤر یمار کسوف۔ کیوں کہ جدب ث عام ے
ہ؛ کیوں کہ اس ئاث کا
ےک ئاؤخود اں اؤقاث می فاتص یک ادابتیگ خرام یہی ے
ہ(:من ئام
ہ ،خشمی ے
عموم اتو قتادہ رضی اہلل عتہ یک جدب ثےس جاض ےہو جا ئا ے
عن ص الہ اؤ تسنہا قلیضلہا ادا دکراہ) (خو ی مار ےک ؤق ث سو جای ئا یھول جای ،تو خب
ڑ
ئاد آی ،رپھ ےل)میقق علتہ۔ دؤرسا کام :رمدؤں کو دقتائا۔ اں ممیوعہ اؤقاث می
ی
میب یک ئدقی جاپ یہی۔ اگر میب اں ئی ممیوعہ اؤقاث می قیستاں رہنرح گنی ےہو تو

انظار کتا جای گا اؤر ممیوع ؤق ث ی کلن ےک ت عد ہےی ئدقی یک جای یگ۔ التتہ اگر
سورج طلوع ےہوی ےس یہےل ہےی ئدقی کا عمل رسؤع ےہو جای ،لتک کسی عارض یک
ؤج ےس ئدقی می دپ ےہو جای اؤر دؤراں ئدقی ہےی سورج طلوع ےہو جای تو ئدقی
ع
رہ گا ،ر کن یک ضؤرث یہی۔ ئا رؤال ےس یہےل ئدقی کا عمل
کا مل جاری ے

رسؤع ےہو جای ،لتک کسی عارض یک ؤج ےس ئدقی می دپ ےہو جای اؤر دؤراں
ع
م
رہ گا ،ر کن یک ضؤرث
ئدقی ہےی میوعہ ؤق ث آجای تو ئدقی کا مل جاری ے
یہی۔ اشی اگر عرص یک یمار ےک ت عد ئدقی کا عمل رسؤع ےہو جای ،لتک کسی عارض
یکؤجےس ئدقیمی دپ ےہوجای اؤر دؤراں ئدقیہےی ممیوعہؤق ثآجای تو ئدقی
ع
رہ گا ،ر کن یک ضؤرث یہی۔ کیوں کہ اں ممیوعہ اؤقاث می ئدقی
کا مل جاری ے
کا ارادہ یہی یھا۔ جتےس کسی ی تفل یمار رسؤع یک اؤر یمار ہےی می یھا کہ ممیوعہ ؤق ث
مک
ہ :اس عمل کا جاری
داجل ےہوگتا ،تو یمار مل کرے گا۔ علما ےک یہاں قاعدہ ے
ہ ،خش کا رسؤع کرئا قائل درگرر یہی ےہو ئا۔
رکھتا قائل درگرر ے

صىل نافلة ثم دخل وقت انليه وهو فيها فإنه يتمها،
والقاعدة عند العلماء -رمحهم اهلل :-يغتفر يف َّ
ادلوام

ما ال يُغتفر يف االبتداء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِِّن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• حني  :وقت -طال أو قَرص ،-واملراد به هناُ :
وقت الزوال.
ِ
• َن ْق ُْب  :نَ ْدفُن فيها ُ
الموىت.
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َ
َ َ
َّ
ازغة  :بَ َزغت الشمسَ :طلعت.
•ب ِ
َ
َّ
َّ
• يقوم قائم الظ ِهْية  :هو قيام الشمس وقت الزوال.
َ
حىت تَزول َّ :
• َّ
حىت تميل عن وسط السماء حنو املغرب.
ُ
َ
• ت َض َّيف الشمس للغروب  :ترشع وتبدأ يف الغروب.

فوائد احلديث:

 .1ظاهر احلديثَّ :
انليه عن الصالة يف األوقات اثلالثة املنيه عنها ،باستثناء الفرائض؛ حلديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه( :-من نام عن صالة أو
ِّ
َ
َ َ
َ
نسيها فليُ َصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك) متفق عليه.
انليه عن َدفن األموات يف هذه األوقات اثلالثة ،إال أنه يُستثىن من ذلك ما إذا وجدت رضورة يف تعجيل َدفْ ِنه يف وقت َّ
َّ .2
انليه ،كما لو اكن يف
َ
ِّ
ُ
تأخْي دفنه رضر ىلع المشيعني ،كحرب مثال أو مطر ال يمكن اتقاؤه ،وكذلك عند اشتداد ِّ
احلر وما أشبه ذلك ،فال بأس من دفنه يف وقت انليه؛
ِ
ُ
ألن َّ
الرضورات تبيح املحظورات ،وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ال رضر وال رضار) .رواه أبو داود وغْيه.
 .3جواز دفن امليت يف أي ساعة من يلل أو نهار؛ ألن انليه جاء يف ثالثة أوقات ،فدل ىلع أن ما عداها من األوقات جيوز َّ
ادلفن فيها.
انليه ُ
الم َ ّ
انليه عن ُمشابهة املرشكني يف ِعباداتهم ،وهذا يُؤخذ من ِعلَّة َّ
َّ .4
رصح بها يف حديث عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه-.
َّ
الرشع وإن لم تظهر هلم احلِكمة من َّ
اتللكيف ،فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني احلِكمة من انليه عن
 .5أن واجب املسلمني االمتثال ألوامر
انليه عن َّ
الصالة يف أوقات انليه ،كما يف حديث عمرو بن َعبَسة -ريض اهلل عنه -ولم نقف ىلع ديلل يف بيان احلِكمة من َّ
ادلفن يف أوقات انلَّيه،
فالواجب ىلع املسلمني يف مثل هذه األحوال أن يقولواَ :سمعنا وأطعنا.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه،
األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
2003م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد 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 ،ممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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ش
ئی قسمےک افادےک لن ے
ہ :ائکؤہ خص خو اہےل کتاثمیےس
دؤہااخر ے
ُ ٌ
ْ
أج َ
آمن
الكتاب
أهل
من
ل
رج
ان:
ر
ثالثة هلم
ی
ب
م
ھ
ن
ی
ب
ہ،ؤہ ا ن ی رپ ایماںالئا اؤر ( رھ) جدمﷺ رپ ی ایماںالئا۔ (دؤرسا)
ے
َْ
َ ي
َ َّ َ َّ
َ
ق
ح
ى
د
أ
إذا
اململوك
د
ب
والع
بمحمد،
ن
وآم
ه،
ي
بِنبِ
ی
م
ملوک عالم خبؤہ اہللکا خق ادا کرے اؤر ا بنآقاؤںکا خق ھی۔ ( ئتشا)ؤہ
َّ َ
َ َّ َ
َ ُ
َ
ورجل اكنت هل أمة فأدبها
اهلل ،وحق م َو ِايله،
ش
خ
خص شیکائک ئائدی ےہو۔ خرتایحرہ اسیاےس ادثسکھائا اؤراسیک خوث
َْ ََ
َ َ َ َ َّ َ َ
ثم
ا،
ه
ِيم
ل
ع
ت
فأحسن
ا
ه
فأحسن تأدِيبها ،وعلم
ج تع
ج
ََْ
ا ر ھیپنبیک ،اؤراےس علمسکھائا اؤر اےس خوثا ر ھی لنمےسآراستہ کتا،
أعتقها فَتوجها؛ فله أجران
یرھ اےسآراد کرےک اسےک سایھ سادی کریل ،اسےک لن یھی ے
ہ
دؤہااخر ے

 .644احلديث:

**

ً
عن أيب موَس األشعري-ريض اهلل عنه -مرفواع:
ٌُ
َ
ْ
رجل من أهل الكتاب آمن بِن ِبيِّه،
«ثالثة هلم أج َران:
والعبْد اململوك إذا أَ َّدى َح َّق اهللَ ،
َ
وآمن بمحمدَ ،
وح َّق
َ
َّ
َم َوايله ،ورجل اكنت هل َ
أمة فأدبَها فأحسن تأ ِديبَها،
ِ
َّ
ََْ
َْ
َ
َ
َ
َ
َو َعلمها فأحسن تع ِليمها ،ثم أعتقها فزتوجها؛ فله
أجران».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا ’’ :ئی
اتو موشی اسعی رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ش
قسم ےک افاد ےک لن ے
ہ ،ؤہ
ہ :ائک ؤہ خص خو اہےل کتاث می ےس ے
دؤہا اخر ے
ی
ا بن بنی رپ ایماں الئا اؤر (یرھ) مجدم ﷺ رپ ھی ایماں الئا۔ (دؤرسا) مملوک ع الم خب
ش
ی
ؤہ اہلل کا خق ادا کرے اؤر ا بن آقاؤں کا خق ھی۔ ( ئتشا) ؤہ خص خش یک ائک
ج
ئائدی ےہو۔ خرتایحرہ اس ی اےس ادث سکھائا اؤر اس یک خوث ا ر ھی پنب یک ،اؤر
ج تع
اےس علم سکھائا اؤر اےس خوث ا ر ھی لنم ےس آراستہ کتا ،یرھ اےس آراد کرےک اس
ےک سایھ سادی کریل ،اس ےک لن یھی ے
ہ۔‘‘
دؤہا اخر ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ثالثة أصناف من البرش يُضاعف هلم األجر مرتني
ٌُ
رجل من أهل الكتاب،
يوم القيامة ،ثم ذكرهم بقوهل:
َ
ِّ
أي من ايلهود وانلصارى ،آمن ِبن ِبيه اذلي أرسل إيله
سابقا ،وهو موَس أو عيىس عليهما الصالة والسالم،
وذلك قبل بعثة انليب صىل اهلل عليه وسلم وقبل بلوغ

دعوته .فلما بعث انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

وبلغته دعوته آمن به ،فهذا هل أجران ،أجر ىلع إيمانه
ً
برسوهل اذلي أرسله إيله أوال ،وأجر ىلع إيمانه بمحمد
صىل اهلل عليه وسلمَ ،-والعبْد اململوك إذا قام بعبادة
اهلل تعاىل وأدى ما يكلفه به سيده ىلع أحسن وجه
فله أجران ،ورجل اكنت عنده جارية مملوكة َّ
فرباها
تربية صاحلة ،وعلمها أمور دينها من حالل وحرام،

ثم حررها من العبودية ،ثم تزوجها ،فله أجران:

األجر األول :ىلع تعليمها وعتقها .واألجر اثلاِّن :ىلع

 .644جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ئی قسم ےک آدمیوں کو قتامب ےک دں ے
آث ﷺ ی اں کا
دؤہا اخر مےل گا۔ یرھ ر
ش
ہ ،ؤہ ا بن
دکر کری ےہوی فمائا :ائک ؤہ خصخو یہودتوں ئا عتسانوں می ےس ے
ی
ع
ی
اس بنی رپ ھی ایماں الئا خو اس یک رطف یہےل ھنج گن یےھ اؤر ؤہ موشی ئا تسی علنہما
ل
آث ﷺ یک دعوث
ا ضلوہ ؤ الس الم ہ ےی ،اؤر اتسا بنی ﷺ یک تعیب ےس یہےل اؤر ر
یہ
آث ﷺ
ےک نخن ےس یہےل ے
ہ۔ یرھ خب بنی ﷺ میعوث ےہو ی اؤر اس ئک ر
ش
یہن
یک دعوث ر رجی تو ؤہ اس رپ یھی ایماںےل آئا ،تو۔اس خص ےک لن ے
ہ،
دؤہا اخر ے
ہ خےس اہلل ی اس یک رطف
ائک تو اس ےک ا بن اس رسول رپ ایماں الی کا اخر ے
یہےل یھنحا یھا اؤر دؤرسا اس ےک مجدم ﷺ رپ ایماں الی کا اخر۔ مملوک ع الم خب اہلل
ی
ہ اں ےس ھی
یک عتادث کرے اؤر اس کا آقا اےس خن کاموں یک دہم داری سو ئترتا ے
ش
ؤہ ا جےھ ائدار می عہدہ پآ ےہو ،تو اےس ے
ہ۔ اؤر اشی رطج ؤہ خص خش
دؤہا اخر ملتا ے
یک ملکیب می کوئ ئائدی ےہو اؤر ؤہ اس یک ا جےھ رط تق ےس رپؤرس کرے اؤر اےس
مس
ج اللؤخرام رپ نملدبنیامور سکھایاؤریرھ اےس ع المیےس آراد کر ےکاس ےس
سادی کر ےل تو اس ےک لن یھی ے
ہ۔ یرہ ال اخر :اےس علم سکھای اؤر
دؤہا اخر ے
اےس آراد کری رپ۔ دؤرسا اخر :اےس آراد کری ےک ت عد اس ےک سایھ اخساں ؤ
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إحسانه إيلها بعد أن أعتقها لم يضيعها ،بل تزوجها
َّ
وكفها وأحصن فرجها

یھ الئ کری رپ۔ کیوں کہ اےس آراد کری ےک ت عد اےس صا تع یہی کتا ،ئلکہ اس یک
سایھ سادی کریل اؤر اس یک رسم گاہ یک خفاطب یک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َموايله  :مجع موىل ،وهو املالك للعبد
• أ َمة  :امرأة مملوكة

فوائد احلديث:
 .1فضل العبد اململوك الصالح انلاصح ،ومضاعفة أجره عند اهلل تلحمله ملا يدخل عليه من املشقة يف قيامه بعبادة ربه ،واشتغاهل خبدمة سيده.
 .2مواساة الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصْب ىلع ما امتحنوا به ،وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاىل.
 .3حث املسلمني ىلع العناية بمن يف أيديهم من املمايلك ،وإحسان تربيتهم ،وتعليمهم ما ينفعهم.
 .4حث أهل الكتاب لدلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإليمان بنبيهم ،وفضل اإليمان برسالة ممد _ صىل اهلل عليه وسلم _ فيكون أجرهم
مضاعفا.

 .5من تزوج أمته بعد ِعتقها؛ فله أجران.

املصادر واملراجع:

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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهالِل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بْيوت.
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ثالثة هلم أجران

 .645احلديث:

**

ً
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع:

 .645جدبث:

ئیآدمی ہ ےی خنےک لن ے
ہ۔
دؤہااخر ے

ہ کہ " :ئی آدمی ہ ےی خن ےک
اتو موش یی اسعی رضی اہلل عتہ ےس رمقوعاً رؤاب ث ے
لن ے
ہ :ائک اہےل کتاث می ےس ؤہ آدمی خو ا بن بنی رپ ایماں الئا اؤر
دؤہا اخر ے
(یرھ) مجدم صیل اہلل علتہ ؤسلم رپ ایماں الئا۔ (دؤرسا) مملوک ع الم خب ؤہ اہلل کا خق اؤر
ڑ
ی
ا بن آقا کا خق ( ھی) ادا کرے۔ اؤر ( ئتشا) ؤہ آدمی خش یک ائک لوئدی ہےو ،خےس
ج
اس ی ادث سکھائا اؤر اس یک خوث ا ر ھی پنب یک ،اےس علم سکھائا اؤر اےس
ج تع
خوث ا ر ھی لنم ےس آراستہ کتا ،یرھ اےس آراد کرےک اس ےک سایھ سادی کریل ،تو

«ثالثة هلم أجران :رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه،
وآمن بمحمد ،والعبد اململوك إذا أدى حق اهلل ،وحق
موايله ،ورجل اكنت هل أمة فأدبها فأحسن تأديبها،
وعلمها فأحسن تعليمها ،ثم أعتقها فزتوجها؛ فله

أجران».

اس ےک لن (یھی) ے
ہ۔"
دؤہا اخر ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان فضل من آمن من أهل الكتاب

باإلسالم ملزية اتباع دينهم واتباع انليب -صىل اهلل
عليه وسلم ،-وفيه فضل العبد اذلي يُؤدي حق اهلل
َّ
وحق موايله ،وفيه فضل من أدب مملوكته وأحسن
تربيتها ،ثم أعتقها فزتوجها ،فله ٌ
أجر؛ ألنه أحسن
ً
إيلها وأعتقها ،وهل أيضا أجر آخر عندما تزوجها
َ َّ
وكفها وأحصن فرجها.

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ہ
اس جدب ث می اہےل کتاث (یہودؤتضاری) می ےس اس خص یک قصتلب کا بتاں ے
ہ اؤر ی امتتار اےس ا بن دبن یک ئا تع داری کری
خو دبن اس الم رپایماں ر کہن ؤاال ے
ی
ہ۔ اشی رطج اس می
ےک سایھ بنی ﷺ یک ھی ابتاع کری یک ؤج ےس جاصل ے
ہ اؤر ا بن آقاؤں کا خق
ہ خو اہلل کا خق ادا کر ئا ے
اس ع الم یک قصتلب بتاں یک گنی ے
ش
ی
ی
ہ خو اب رنی
اہ۔ بی اس جدب ث می اس خص یک ھی قصتلب بتاں یک گنی ے
ھی ادا کر ئ ے
تع
ج
ئائدی یک ا ر ھی رطج ےس لنم ؤپنب کرے ،یرھ اےس آراد کرےک اس ےک سایھ
ش
سادی کرےل۔ خرتایحرہ اس خص ےک لن ائک اخراس ےک سایھ خسن سلوک کری
ہ اؤر اس ےک لن دؤرسا اخر اس ےک سایھ
اؤر اےس آراد کری ےکعوض ے
ہ۔
سادی کرےک اےس رؤک لتناؤر اس یک رسم گاہ یک خفاطب کری ےک ستب ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أهل الكتاب  :ايلهود وانلصارى
• موايله  :مجع موىل وهو اسم يقع ىلع مجاعة كثْية منها املالك والسيد.
َ
• أ َمة  :امرأة مملوكة.
َّ
• فأدبها  :رباها ىلع األخالق اإلسالمية.
• علمها  :أي  :ما حتتاج إيله يف حياتها وأخراها.

• فزتوجها  :بالرشوط املرشوعة ومنها إعطاء املهر ،وجيوز أن جيعل عتقها صداقها ،واحلديث حيتمله.

312

فوائد احلديث:
 .1من تزوج أمته بعد عتقها فله أجران.
 .2ينبيغ للرجل تعليم أمته وأهله.
ٌّ
 .3فضل مؤمِّن أهل الكتاب اذلين آمنوا بما أنزل اهلل ىلع أنبيائهم فعرفوا أن ممدا رسول اهلل حق؛ فآمنوا به وبما أنزل اهلل إيله فآتاهم اهلل

أجرهم مرتني.
ُ
 .4العبد اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق موايله يؤىت أجره مرتني.
ّ
 .5حث أهل الكتاب ىلع ادلخول يف اإلسالم يلكون هلم فضل اإليمان بنبيهم وفضل اإليمان برسالة ممد – صىل اهلل عليه وسلم – فيكون
ً
أجرهم مضاعفا.
ُ
 .6فضل اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق موايله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم
ممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بْيوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة
عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصديِق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار
كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالِل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار
مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)5034( :
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ائک ارعائآئا اؤر اسیمسحدےک ائک گوےس می ئ رتساث کرئارسؤع کردئا۔

جاء أعراِب فبال يف طائفة املسجد

 .646احلديث:

**

ُّ
أعرايب،
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-قال« :جاء
ِ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ
فبَ َال يف َطائ َفة َ
اه ُ
ُّ
انليب
م
ه
ن
ف
،
اس
انل
ه
ر
ج
ز
ف
سجد،
الم
ِ
ِ
َ َّ َ َ َ َ َ
صىل اهلل عليه وسلم -فلما قىض بوهل أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ب َذنُوب من ماء ،فَأُهر َ
يق عليه».
ِ
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من اعدة األعراب ،اجلفاء واجلهل ،بلعدهم عن تعلم
ما أنزل اهلل ىلع رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم .-فبينما

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أصحابه يف
املسجد انلبوي ،إذ جاء أعرايب وبال يف أحد جوانب
ً
املسجد ،ظنا منه أنه اكلفالة ،فعظم فعله ىلع

الصحابة -ريض اهلل عنهم -لعظم حرمة املساجد،
فنهروه أثناء بوهل ،ولكن صاحب اخللق الكريم،

اذلي بعث باتلبشْي واتليسْي نهاهم عن زجره ،ملا
ً
يعلمه من حال األعراب ،ئلال يُلوث بقعا كثْية من
املسجد ،وئلال يلوث بدنه أو ثوبه ،وئلال يصيبه
الرضر بقطع بوهل عليه ،ويلكون أدىع لقبول

انلصيحة واتلعليم حينما يعلمه انليب -صىل اهلل

عليه وسلم ،-وأمرهم أن يطهروا ماكن بوهل بصب دلو
من ماء عليه.

**

 .646جدبث:

ہ کہائک ارعائ آئااؤر اس ی مسحد ےک
اتشبنمالک رضیاہلل عتہےس رؤاب ث ے
ڑ ڑ
آث ﷺ ی
ائک گوےس می ئ رتساث کرئا رسؤع کر دئا۔ لوگوں ی اےس دابتا تو ر
ڑ
ایہی میع کر دئا۔ خب ؤہ ئترساث کر خ رکا تو بنی ﷺ ی ئرائ کا ائک دؤل الی کا خکم
دئا خےس اس رپ یہا دئا گتا۔

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ارعائ لوگ عموماً شخب رماج اؤر جاہےل ےہوی ہ ےی کیو ئکہ ؤہ اں ئاتوں کو یہی سیکھ
ئرای خو اہلل ت عایل ی ا بن رسول ﷺ رپ ئارل یک ہ ےی۔ بنی ﷺ ا بن ضحای ےک
سایھ مسحد نوی می تشتف فما یےھ کہ ائک ارعائ ی آکر مسحد ےک ائک گوےس
ی
می ئ رتساث کرئا رسؤع کر دئا۔ اس ےک ختال می ی مسحد ھی ؤپای ےہی یک مابتد
ی
ھی۔ضحای کرام رضی اہلل ع ہم رپ اس کا ی ق عل یہب گراں گررا کیو ئکہ مساجد تو یہب
خرمب ؤایل خگہی ےہوئ ہ ےی۔ خرتایحرہ ئترساث کری ےک دؤراں ہےی ایہوں ی اےس
ج ڑ
ھکتا رسؤع کر دئا۔ ئاہےم بنی ﷺ ی خو یہب ئلتد اج الق ےس میصف یےھ اؤر

حہی خوشخیی د بن اؤر آسائ ب رتدا کری ےک لن میعوث کتا گتا یھا ایہی اےس
ڑ
م
آث ﷺ ارعائ لوگوں ےک اخوال ےس خوث آگاہ
جھ کن ےس یع کر دئا کیو ئکہ ر
ی
ےھ۔آث ﷺ ےک میع کری کا ستب ی یھا کہ ؤہ مسحد یک مختلف خگہوں ،ا بن
ر
خسم اؤر ک ڑ
یؤں کو خراث ی کرے اؤر اس لن کہ اےس ئ رتساث ےس رؤ کن یک ؤج
ر
ت
ع
ت
ل
ےس کوئ ضر الخق ی ےہو اؤر خب بنی ﷺ اےس نم دبن اؤر صنخب کربن تو ؤہ
آث ﷺ ی ایہی خکم دئا کہ ئ رتساث ؤایل
ترورے رط تق ےس اےس قیول کرے۔ ر
ڑ
جگہ رپ ئرائ کا دؤل یہا کر اےس صاف کر دبن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• أعرايب  :األعراب هم :ساكن ابلادية وقد جاءت النسبة فيه إىل اجلمع دون الواحد.
• يف طائِفة املسجد  :يف ناحية املسجد.
• َ
فز َج َره انلاس  :نهروه.
َ ُ
• نهاهم  :طلب منهم أن يكفوا عنه.
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َ
بذنُوب من ماء  :ادللو املمتلئ ً
ماء.
•
َُ
َّ
ُ
هريق عليه  :صب ىلع بوهل.
• فأ ِ

فوائد احلديث:
 .1العناية باملساجد وتزنيهها عن القذر وابلول.
 .2وجوب تطهْي املساجد من انلجاسة فورا إذا حصلت فيها.
 .3ابلول ىلع األرض يطهر بصب املاء عليه حبيث يغطى ابلول وال يبىق هل أثر ،وال يشرتط نقل الرتاب من املاكن بعد ذلك.
 .4سماحة خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد أرشد األعرايب برفق ولني بعد ما بال.
ْ
ُ .5بع ُد نظره -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعرفته لطبائع انلاس.
 .6عند تزاحم املفاسد ،يرتكب أخفها ،فقد تركه يكمل بوهل ،ألجل ما يرتتب من األرضار بقطعه عليه.
 .7ابلعد عن انلاس واملدن ،يسبب اجلفاء واجلهل.
 .8الرفق عند تعليم اجلاهل.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.

الرقم املوحد)3036( :
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ش
َْ
رہ یےھ کہ اشی ابتاء می ائک خص
جاء رجل وانلِب -صىل اهلل عليه وسلم -خي ُط ُب بنیﷺ جمعہےکدں لوگوں کو خطتہدے ے
ڑ
ل
آثﷺی تروجرھا:اےق الں! کتا توی(یختہ ا مسحدیک) یمار رپھی؟ اس
انلاس يوم اْلمعة ،فقال :صليت يا فالن؟ قال :آئا۔ ر
ڑ
ڑ
ال ،قال :قم فاركع ركعتي
آثﷺیفمائا :ایھو اؤردؤرکعب رپھ لو۔
ی خواثدئا:یہی۔ اس رپ ر

 .647احلديث:

**

جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال« :جاء
عن ِ
َ
ْ
رجل وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -خي ُط ُ
ب انلاس
يوم اجلمعة ،فقال :صليت يا فالن؟ قال :ال ،قال :قم

فاركع ركعتني- ،ويف رواية :فصل ركعتني.»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ َْ ٌ
ك الْ َغ َط َف ِ ُّ
اِّن املسجد انلبوي وانليب -صىل
دخل سلي
اهلل عليه وسلم -خيطب انلاس ،فجلس ليسمع
اخلطبة ،ولم يصل حتية املسجد؛ إما جلهله حبكمها،

أو ظنه أن استماع اخلطبة أهم ،فما منع انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -تذكْيه واشتغاهل باخلطبة عن
تعليمه ،بل خاطبه بقوهل :أصليت يا فالن يف طرف
املسجد قبل أن أراك؟ قال :ال ،فقال :قم فاركع

ركعتني ،ويف رواية ملسلم أمره أن يتجوز فيهما أي:
ِّ
خيففهما ،قال ذلك بمشهد عظيم؛ يلُ َعل َم الرجل يف
ً
وقت احلاجة ،ويلكون اتلعليم ًّ
اعما مشااع بني
احلارضين .ومن دخل املسجد واخلطيب خيطب
املرشوع هل الصالة ،ويدل عليه هذا احلديث،

وحبديث" :إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام

خيطب ،فلْيكع ركعتني" .وذلا قال انلووي يف رشح

مسلم عند قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا جاء

أحدكم واإلمام خيطب فلْيكع ركعتني ويلتجوز

فيهما" قال :هذا نص ال يتطرق إيله تأويل ،وال أظن

اعملا يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه.

**

 .647جدبث:

جاپ بن عتد اہلل رضی اہلل عہما رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ بنی ﷺ
ش
آث
جمعہ ےک دں لوگوں کو خطتہ دے ے
رہ یےھ کہ اشی ابتاء می ائک خص آئا۔ ر
ڑ
ل
ﷺ ی تروجرھا :اے ق الں! کتا تو ی (یختہ ا مسحد یک) یمار رپھی؟ اس ی خواث
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی فمائا :ایھو اؤر دؤ رکعب رپھ لو۔
دئا:یہی۔ اس رپ ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ُسلتک عطفائ رضی اہلل عتہ مسحد نوی می داجل ےہوی خب کہ بنی ﷺ لوگوں ےک
ڑ
ل
رہ یےھ۔ؤہ خطتہ ستنےک لنئتنھ گن اؤر یختہا مسحد یکیمار
سا منخطتہارسادفما ے
ڑ
ی رپھی؛ ئا تو اس ؤج ےس کہ ؤہ اس ےک خکم ےس ؤاقف یہی یےھ ئا یرھ اس لن کہ
ہ
رج ؤعظ ؤ تصنخب اؤر خطتہ
اں ےک گماں می خطتہ ستتا رئادہ ا ےم یھا۔ بنیﷺ اگ ر
تع
آث ﷺ ایہی لنم د بن ےس ی
د بن می مرصؤف یےھ لتک اس ےک ئاؤخود ر
آث ﷺ ی اں ےس محاطب ےہو کر فمائا :اے ق الں! کتا میے دبکھن
رےک ئلکہ ر
ڑ
ہ؟ ایہوں ی خواث دئا کہ:
ےس یہےل یم ی مسحد ےک ائک گوےس می یمار رپھ یل ے
ڑ م
یہی۔ اس پ آث ﷺ ی فمائا :ک ڑ
ھے ےہو جاؤ اؤر دؤ رکعب یمار رپھو۔ سلم
ر ر
ی
آث ﷺ ی ایہی خکم دئا کہ ی دؤ
رستف یک رؤاب ث می ی الفاط ھی ہ ےی کہ :ر
ک ہےل ڑ
ڑ مج
آث ﷺ ی ائک پے مع ےک سا من ی کہا یھا ئاکہ اس
ر عتی یک رپھی۔ ر
تع
تع
آدمی کو ضؤرث ےک ؤق ث لنم دبن ،اؤر ئا کہ ی لنم سب جاضبن ےک لن ےہو
ش
جای۔ لہدا خو خص مسحد می آی اؤر خطیب خطتہ دے راہ ےہو تو اس ےک لن
ڑ
ل
ہ اؤر
ہ کہ ؤہ یختہ ا مسحد یک یمار رپےھ۔ ی جدب ث اس رپ دالل ث کرئ ے
مشؤع ی ے
ہ کہ :یم می ےس خب کوئ جمعہ ےک دں (مسحد می)
اشی رطج ائک اؤر جدب ث می ے
ڑ
آی اؤر امامخطتہ دے راہ ےہوتو اےس رجا ہن کہؤہدؤرکعب رپھ ےل۔اشی لنع الہم
ضخن مسل
آث ﷺ ےک اس فماں ":یم می ےس
توؤی رجمہ اہلل ی ح م یک رسجمی ر
خب کوئ جمعہ ےک دں (مسحد می) آی اؤر امام خطتہ دے راہ ےہو تو اےس رجا ہن کہ ؤہ
کع مخی ڑ
ہ خش می ئاؤئل کا کوئ راستہ یہی۔
دؤ ر ب
رصپھ ےل۔" فمائا کہ :ی تص ے
ر
ی
ش
ہ
ی
اؤر می یہی مجھتا کہ کوئ اتسا عالم ھی ےہو گا خش ےک ئراس ی الفاط ر نح ری اؤر ؤہ اں
ض
ی
کو خنح جای اؤر یرھ ھی اں یک محالفب کرے۔
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > أحاكم خطبة اجلمعة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ َْ ٌ
ك الْ َغ َط َف ِ ُّ
اِّن ،واملراد جاء اىل املسجد فجلس.
• جاء رجل  :هو سلي
• َخيْ ُط ُ
ب انلاس  :يتلكم فيهم باملوعظة واتلوجيه.
• فالن  :لكمة يكىن بها عن الرجل ،ويكىن عن املرأة بفالنة.
• صليت  :أي أصليت؟ ىلع وجه االستفهام.

فوائد احلديث:

َ
خطبيت اجلمعة ،وأن هذا من شعارها اذلي يلزم اإلتيان به.
 .1مرشوعية

 .2أهمية حتية املسجد؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قطع خطبته وأمر بهما ،ومع انشغال املصيل بهما عن سماع اخلطبة.

 .3جواز الالكم حال اخلطبة للخطيب ،ومن خياطبه للحاجة واملصلحة.

 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يسكت عن خطأ يراه يف أي حال.

 .5أن اجللوس اخلفيف ال يذهب وقتها وسنيتها؛ ألن الرجل جلس ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقوم ويصيل ،ولكن يكون فعلها
قبل اجللوس ً
أداء وبعده قضاء.
ُُّ
 .6مرشوعية حتية املسجد وتأكدها ،وأنها ركعتان.
 .7أن ال يزيد يف الصالة ىلع ركعتني؛ ألنه البد من اإلنصات للخطيب.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاِّن ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلْيية،
الرياض ،الطبعة األوىل1435 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه .خالصة الالكم
رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة اثلانية 1412 ،ـه1992 -م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 ،ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.

الرقم املوحد)5205( :
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مجع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بي

ڑ
ڑ
بنیﷺیمعث اؤر عساءیک یمار اکھا کرےک رپھی ،معثیک ئی اؤر
عساءیکدؤرکعب ائک اداںےکسایھ ۔

املغرب والعشاء ِبمع :صىل املغرب ثالثا،
والعشاء ركعتي ،بإقامة واحدة

 .648احلديث:

**

ہ کہ بنی ﷺ ی معث اؤر عساء یک
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
یمار اکھا کر ےک رپھی ،معث یک ئی اؤر عساء یک دؤ رکعب ائک اداں ےک سایھ ۔

عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما ،-قال« :مجع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء ِبمع:ً
صىل املغرب ثالثا ،والعشاء ركعتني ،بإقامة واحدة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يللة

مجع وهو باملزدلفة بعد جميئه من عرفة من مجعه بني

صالِت املغرب والعشاء ،وقرصه صالة العشاء
ركعتني ،بأذان واحد هلما وإقامة للك صالة.

 .648جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ڑ
ہ کہ بنی ﷺ ی رعقہ ےس لو بن ےہوی رمدلفہ می
جدب ث ےس معلوم ےہو ئا ے
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی یمار عساء کو دؤ رکعب
معث اؤر عساء یک یمار اکھا کر ےک رپھی اؤر ر
ڑ
قرص کر ےک رپھی اؤر دؤتوں ےک لن ائک اداں اؤر دؤ اقامب کہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• ِبمع  :يف مزدلفة ويف يللة مزدلفة.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية مجع اتلأخْي بمزدلفة واليت تسىم مجعا؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن وقت الغروب بعرفة فلم جيمع بينهما باملزدلفة إال وقد
أخر املغرب وهذا اجلمع ال خالف فيه.

 .2أن اذلي جيمع بني الصالتني فإنه يقترص ىلع أذان واحد هلما ويقيم للك صالة.

 .3أن أول عمل يبدأ به احلاج إذا وصل إىل مزدلفة أن يبدأ بالصالة قبل أن حيط رحله ،ثم إذا صىل وضع رحله.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ
د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط 1427 ،1ه2006 -م .إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم ،املؤلف :تِق ادلين أبو
الفتح ممد بن يلع القشْيي ،املعروف بابن دقيق العيد ،املحقق :مصطىف شيخ مصطىف و مدثر سندس ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل
 1426ـه2005 -م.

الرقم املوحد)10623( :
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رب
محاہےدبنیک عورتوںیکرعثؤخرمب یجےھرہ جایؤالوں (تعنی خہادےک لنی
ہخشرطجکہ اںیک ماؤںیکرعثؤخرمب
جایؤالوں) رپ اشیرطجالرم ے

َ
ُ َُ
َ ُ َ
ح ْرمة نساء املجاهدين ىلع القا ِعدِين كح ْرم ِة
ُ َّ َ
أمهات ِِهم

 .649احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا'' :محاہےدبن یک
ُپئدہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
رب
عورتوں یک رعث ؤ خرمب یجےھ رہ جای ؤالوں (تعنی خہاد ےک لن ی جای ؤالوں)

عن بريدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
ُ
اهلل عليه وسلمُ « :-ح ْر َمة نساء املجاهدين ىلع
َ
َ
ُ َّ
القا ِع ِدين ك ُح ْر َم ِة أم َهاتِ ِهم ،ما من َر ُجل من
َ
القاعدين َخيْلف ُ
رجال من املجاهدين يف أهله،
ِ ِ
ِ
َ
َ ُ ُ
فيَخون ُه فيهم إال وقف هل يوم القيامة ،فيأخذ من
حسناته ما شاء حىت يَ ْرىض» ثم اتلفت إيلنا رسول اهلل
َّ
-صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :ما ظنكم؟».

ہ۔
ہ خش رطج کہ اں یک ماؤں یک رعث ؤ خرمب اں رپ الرم ے
رپ اشی رطج الرم ے
رب
ش
یجےھ رہ جای ؤالوں می ےس خو خص ،محاہےدبن می ےس کسی ےک گھ ؤالوں کا جاتسی

(بگراں) بن اؤر یرھ اس ےک سایھ اں ےک ئارے می ختاب ث کرے ،تو اس کو
قتامب ےک دں اس محاہد ےک سا من ک ڑ
ھا کتا جای گا اؤر ؤہ اس یک نکیوں می ےس
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

األصل أن املرأة األجنبية حترم ىلع غْيها من الرجال
األجانب ويزداد األمر ُح ْر َمة يف نساء املجاهدين
اذلين خرجوا للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل -وتركوا

نساءهم خلفهم ،وائتمنوا املقيمني عليهن .فالواجب

عليهم احلذر من أن يقعوا يف أعراضهم ،ال خبلوة وال
نظر وال الكم فاحش؛ ألنهن يف اتلحريم َك ُ
حرمة

أمهاتهم عليهم ،فبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أن ىلع اإلنسان أن يقوم بما جيب هلم وال خيونه فيهم

ال بأن ينظر أو حياول أن يقع يف أمر مرم ،وال يف أن
َُ
يق ِّرص فيما هو مطلوب منه من الراعية والعناية
وإيصال اخلْي إيلهم ودفع األذى عنهم" .ما من َر ُجل
َ
القاعدين َخيْلف ُ
رجال من املجاهدين يف أهله،
من
ِ ِ
ِ
َ
ََ ُ ُ
ُ
فيخونه فيهم إال وقف هل يوم القيامة ،فيأخذ من
حسناته ما شاء حىت يَ ْرىض" واملعىن  :أن من جترأ ىلع
نساء املجاهدين حال غيبتهم وخانهم يف نسائهم ،فإن

اهلل -تعاىل -يمكن املجاهد منه يوم القيامة؛ فيأخذ
املجاهد من حسنات اخلائن ما شاء حىت يرىض َّ
وتقر

 .649جدبث:

ہ
اں رپالرم ے

**

اہ گا ،ےل ےل گا یہاں ئک کہ ؤہ راضی ےہوجای۔'' یرھ رسول اہلل ﷺ
خش قدر رج ے
ہ ؟'' (تعنی
ےہماری رطف میوج ےہوی اؤر فمائا'' :اتسی جال ث می یمہارا کتا ختال ے
ڑ
کتا ؤہ اس ےک ئراس کوئ بتیک رجھورے گا؟)

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ج
ج
ہ۔ لتک اں محاہےدبن یک
ہ کہ ا تنی عورث ا تنی رمدؤں رپ خرام ے
ئتتادی اصول ی ے
ڑ
ی
ہ ،خو اہلل ےک را سن می
عورتوں ےک ئارے می خرمب اؤر ھی رئادہ پھ جائ ے
ڑ
رب
م
خہاد کری ےک لن ی کےل ہ ےی اؤر اب رنی نوتوں کو یجےھ رجھور کر گن ہ ےی ،اؤر فنم لوگوں

ہ کہ محاہےدبن یک نوتوں یک رع ئی
کو اں رپ امی بتاکر گن ہ ےی۔ لہیدا اں رپ ؤاخب ے
ئرامال کری ےس یح ری ،ی اں ےک سایھ نہائ می رہ ےی ،ی اں یک رطف د یبکےھ اؤر ی
ہےی کوئ ی ےہودہ گفیگو کرے ،کیوں کہ ؤہ اں رپ اشی رطج خرام ہ ےی جتےس اں یک اب رنی
ہ کہاں ےک
ما ئیاں رپخرامہ ےی۔ کیو ئکہمحاہےدبن یئاقر ہنؤالوںکوؤصیب یک ے
اہےل جای یک ضؤرئاث کا ختال رکھی۔ خرتایحرہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
ض
ہ کہ اں ےک خقوق ادا کرے اؤر اں ےک
اؤپ الرم ے
ؤا ح فمادئا کہ اتساں ےک ر
معا مےل می ختاب ث ی کرے ،ی تو اں یک رطف د یبکےھ اؤر ی ہےی کسی خرام خری ےک
اری کاث یک کوش کرے۔ اؤر ی ےہی اں یک دبکھ یھال کری ،اں ےس ہےدمردی ؤ
یھ الئ کری اؤر اں ےس تفضاں کو دؤر کری می کوئ کو ئاہےی کرے۔ " ما من َرجُلٍ
َ
وی فہم اال ؤقَف لہ توم الفتاہم ،قتاجد
الفاعدبن یَحْلف رجُال من المحاہےدبن ق اہےلہ ،فخ َ ُ ُُ
من َ
ش
من خستای ما ساء خنی َپْضی" تعنی خش خص ی محاہےدبن یک عدم موخودیگ می اں یک
نوتوں رپ خسارث کتا اؤر اں یک نوتوں ےک معا مےل می اں ےک سایھ ختاب ث کتا ،تو
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عينه .ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-فما ظنكم؟"
أي فما تظنون يف رغبة املجاهد يف أخذ حسناته

واالستكثار منها يف ذلك املقام؟ أي ال يبىق منها يشء

إال أخذه.

عایلمحاہےد کوختاب ثکری ؤاےل رپقادربتا دےگا،خرتایحرہؤہمحاہےد
قتامبےک دں اہلل ت ی
اہ گا ،ےل ےل گا یہاں ئک کہ ؤہ راضی
اس جابن یک نکیوں می ےس خش قدر رج ے
ڑ ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم
ےہوجای گا اؤر اس یک آبکھ یھتدی ےہوجای یگ۔ اس ےک ت عد ر
طی
ہ؟)تعنی اس مفام رپ محاہےد ےک اس یک
ی فمائا " قما کم " (تو یمہارا کتا ختال ے
ص
آث
نکیوںکو لتن یکخوا ےہشاؤر ایہیرئادہ ےسرئادہجا ل کری ےکئارے می ر
ی
ہ؟ تعنی اں نکیوں می ےس کجرھ ھی ئاق یہی رہ جای یگ ،ؤہ سب ےل
کا کتا ختال ے
لی ڑ
ب
س
ل
کائ۔
ےل گا۔ رمقاہ المفا ح( )2461/6رسج ی ائ داؤد لعتاد ،ا کیائک ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َْ َ
ّ
اتلخريج :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األسل ِيم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َخيْل ُف ُ
رجال  :يكون خليفة عنه وقت غيابه ويقوم عنه حبواجئهم.
ِ
ً
• فيخونهم  :بدال من القيام حبواجئهم يتعرض بهم بالسوء من انلظر أو الالكم أو ماولة الفاحشة.

فوائد احلديث:
ُّ
 .1احلض ىلع اتلاكفل بني املسلمني وحرص لك منهم ىلع سالمة اآلخرين.
 .2اتلحذير من اخليانة ويشتد ذلك يف ِّ
حق املجاهدين يف سبيل اهلل؛ ألن املجاهدين يقومون بنرصة ادلين ويدافعون عن القاعدين ،فال جيوز
لقاعد أن يتعرض لنسائهم بوجه من الوجوه مستغال غياب الزوج.

 .3يعاقب املعتدي ىلع نساء املجاهدين بعرض حسناته يوم القيامة ىلع ذلك املجاهد يلأخذ منه ما شاء.

ِ .4حيطة اإلسالم ىلع سالمة أمن املجاهدين والغائبني عن أهليهم.
َّ
وتوعد من ينتهكها بأشد العقوبات.
 .5فيه ِعظم فضل املجاهدين وأن الرشع قد َحىم أعراضهم حال غيبتهم
 .6ثبوت القصاص بني اخلالئق يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن
احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت رياض الصاحلني ،تأيلف  :ميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8901( :
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َّ َ
ُ يَ ُ
ُ ُ ُ َّ
َ
ور أم ِِت،
ير واذله ِ
ب ىلع ذك ِ
حرم ِْلاس احل ِر ُ ِ
َّ َ
وأحِل ِإلناث ِِه ْم

 .650احلديث:

َ
ُ
عن ٍّ
هلل -صىل
يلع -ريض اهلل عنه -قال :رأيت رسول ا ِ
َ
َ َ
اهلل عليه وسلم -أ َخ َذ َحر ً
يرا ،فجعله يف يمينه ،وذهبًا
ِ
ُ ُ
َّ َ َ
ْ
ٌ
ور
ُفجعله يف شماهل ،ثم قالِ « :إن هذي ِن حرام ىلع ذك َ ِ
َّ
َّ
أم ِيت» .عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه :-أن
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالُ « :ح ِّر َم بل ُ
اس
ِ
ِ
َّ
ُ َّ َ
واذل َهب ىلع ُذ ُكور أُ َّ
َ
إلناثِ ِه ْم».
ل
ح
وأ
،
يت
م
ير
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
احل ِر ِ

رتسم کا ک ڑ
یا اؤر سوئا میی امبےکرمدؤںےک لن خرام اؤراںیک عورتوں
ر
ےک لن ج الل ہ ےی
**

ع
آث ی
یل رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ می ی رسول اہلل ﷺ کو دبکھا کہ ر
ت
ر سم ےل کر ا بن دا ہن اہیھ رپ رکھا اؤر سوئا ےل کر ا بن ئا ئی اہیھ رپ رکھا اؤر فمائا:
’’ی دؤتوں میی امب ےک رمدؤں رپ خرام ہ ےی۔‘‘ اتو موشی اسعی رضی اہلل عتہ
ےس رؤاب ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا’’ :رتسم کا ک ڑ
یا اؤر سوئا میی امب
ے
ر
ےک رمدؤں ےک لن خرام اؤر اں یک عورتوں ےک لن ج الل ہ ےی۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حريرا فجعله يف
يده ايلمىن ،وأخذ ذهبا فجعله يف يده اليرسى ،ثم

قال :إن هذين –احلرير واذلهب -حرام ىلع ذكور
أميت؛ فلبس احلرير واذلهب حرام ىلع ذكور هذه
األمة؛ إال فيما استثِّن لكباس احلرير حلكة أو جرب

ال يقوم فيها غْيه مقامه ،وكأنف اذلهب؛ أما النساء
فهما حالل هلن ،فلهن أن يلبسن منهما ما شنئ؛ إال

إذا بلغ حد اإلرساف ،فإن اإلرساف ال حيل؛ لقول
{وال ت ُ ْرسفُوا إنَّ ُه ال ُحي ُّ
ب ال ْ ُم ْرسف َ
اهلل تعاىلَ :
ني}
ِ
ِِ
ِ
ِ
(ألعراف.)31 :

 .650جدبث:

**

ضخ
ہ۔
جدب ث کا درج :ی جدب ث اب رنی دؤتوں رؤائاث ےک اعتتار ےس نح ے

اجمایل معنی:

ڑ
ڑ
رسول اہلل ﷺ ی رتسم کو ایھا کر ا بن دا ئی اہیھ رپ رکھا اؤر سوی کو ایھا کر ا بن
ئا ئی اہیھ رپ رکھا ،یرھ فمائا :ی دؤتوں تعنی رتسم اؤر سوئا میی امب ےک رمدؤں رپ
ت
ہ ،ماسوا
خرام ہ ےی۔ خرتایحرہ اس امب ےک رمدؤں ےک لن ر سم اؤر سوئا یرہتتا خرام ے
کھ
مست
اں صورتوں ےک خو خرمب ےس تنی یک گنی ہ ےی جتےس اتسی حیل ئا جارس ےک ع الج

ےک طور رپ رتسم کالتاس یرہتتا خش می کوئ اؤر ےس تطور ع الج است عمال ی ےہو سکنی ےہو ،ئا
جتےس سوی یک ئاک لگوائا۔ خب کہ عورتوں ےک لن ی دؤتوں ج الل ہ ےی خرتایحرہ
ہ کہ ؤہ اں ےس بنی خو خری رجاہ ےی یرہتی ماسوا اس صورث ےک
عورتوں ےک لن جاپ ے
یہ
ہ کیو ئکہ
خب اں کا است عمال ارساف یک جد کو ر نرح جای۔ کیوں کہ ارساف جاپ یہی ے
ہ:ارساف مب کرؤ۔ ی سک ؤہ (اہلل) ارساف کری
اہلل ت عایل ی فمائا ے
ؤالوں کو ت رستد یہی کر ئا۔‘‘ (االرعافَ)31 :۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
راوي احلديث :حديث يلع ريض اهلل عنه :رواه أبو داود والنساِئ وابن ماجه وأمحد .حديث أيب موَس ريض اهلل عنه :رواه الرتمذي والنساِئ وأمحد.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
َّ
َ
أبو ُموَس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1اذلهب واحلرير حالل لنساء األمة اإلسالمية ،حرام ىلع ذكورها.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض،
الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهالِل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت – بلنان،
الطبعة :اثلانية .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق:
ممد ميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بْيوت .السنن الصغرى للنساِئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب
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املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :ممد 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،
 1421ـه2001 -م .مشاكة املصابيح ،لألبلاِّن ،نرش :املكتب اإلساليم – بْيوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .صحيح اجلامع الصغْي وزياداته ،لألبلاِّن ،نرش:
املكتب اإلساليم .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاِّن ،نرش :املكتب اإلساليم – بْيوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)4292( :
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م
جےھ رسول اہللصیل اہللعلتہؤسلمیکجدمب میالئا گتا ،تو خو ئیرسےسمیے
ی
آثصیل اہلل علتہؤسلمی (یدبکھ کرفمائا ) می یہی
خررہے رپ گررہےی ھی۔ ر
شم
ی
آثی توںفمائا کہ) می یہی
جھتا یھا کہ م ابنی ی کلیف می ےہوےگ۔ ئا ( ر
ش
ی
مجھتا یھا کہ یم ابنی خہد (مشفب) می ےہوےگ۔ کتا مھی ائک بکری مل سکنی
آثصیل اہلل علتہؤسلمیفمائا کہ یرھ ئیدںےک
ے
ہ؟ میی کہا کہ یہی! ر
م
رؤرےرکھو ئا جرھ سکتیوں کو کھائا کھ الؤ۔ ےہ مسکی کوآدھا صاع کھالئا۔

ُ ْ ُ
ْحِلت إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُْ ُ ُ
َ ْ ُ َََ َ
َوالقمل يتناث ُر ىلع وجيه .فقال :ما كنت أ َرى
َ َ َ َََ َ َ
ُ
َْ َ
َ
َ
الوجع بلغ بِك ما أرى -أو ما كنت أرى اْلهد
َ
َََ
ََ ُ
جتد شاة؟ فقلت :ال .فقال:
بلغ بك ما أرى !-أ ِ
ُ
ص ْم ثالثة أيام ،أو أطعم ستة مساكي

 .651احلديث:

**

َ ْ
َ ْ
ُ
ب بن
عن عبد اهلل بن مع ِقل قال« :جلست إىل كع ِ
ُ ْ
ج َر َة ،فسأتله عن الفدية ،فقال :نزلت ِ َّ
يف خاصة.
ع
ْ
ويه لكم اعمةُ .محل ُ
ت إىل رسول اهلل -صىل اهلل
ِ
َ َ
الق ْم ُل يَتَ َناثَ ُر ىلع وجيه .فقال :ما ُكنْتُ
عليه وسلم -و
َ
ُ
َ
ْ
ََ
أُ َرى َ
الو َج َع بَلغ بِك ما أ َرى -أو ما كنت أ َرى اجلَه َد
َ
ََ
جت ُد شاة؟ فقلت :ال .فقال :صم
أ
!
رى
بلغ بك ما أ
ِ
ثالثة أيام ،أو أطعم ستة مساكني -للك مسكني

عتد اہلل ابن معفل رؤاب ث کری ہ ےی کہ :می کعب بن عجہ رضی اہلل عتہ ےک ئراس
ڑ
ئتنھا ےہوا یھا۔ می ی اں ےس قدی ےک ئارے می تروجرھا تو ایہوں ی کہا کہ (فآں
ی
رج جاض میے ئارے می ئارل ےہوئ ھی لتک اس کا خکم یم
رستف یک آب ث ) اگ ر
م
ہ۔ ےہوا ی کہ جےھ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم یک جدمب می الئا گتا تو
سب ےک لن ے
ی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی (ی دبکھ
خو ئی رس ےس میے خررہے رپ گر ر ےہی ھی۔ ر
شم
ی
آث ی توں فمائا کہ)
کر فمائا ) می یہی جھتا یھا کہ م ابنی ی کلیف می ےہو ےگ۔ ئا ( ر
ش
می یہی مجھتا یھا کہ یم ابنی خہد (م شفب) می ےہو ےگ۔ کتا یمہی ائک بکری مل سکنی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا کہ یرھ ئی دں ےک
ے
ہ؟ می ی کہا کہ یہی ،ر
م
رؤرے رکھو ئا جرھ سکتیوں کو کھائا کھ الؤ ،ےہ مسکی کو آدھا صاع کھ الئا۔ ائک اؤر
ہ کہ :رسول اہلل ﷺ ی ایہی خکم دئا کہ ؤہ جےھ افاد می ائک فق
رؤاب ث می ے
تف
( ئی صاع) علہ سنم کر دبن ،ئا ائک بکری یک فئائ دے دبن ئا ئی دں ےک
رؤرے رکھی۔

نصف صاع .»-ويف رواية« :فأمره رسول اهلل -صىل
ُْ
اهلل عليه وسلم -أن ُي ْطع َم فَ َرقًا بَ ْ َ
ني ِس َّت ِة  ،أو يه ِدي
ِ
َ ً
شاة  ،أو يصوم ثالثة أيام».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ َ
َ ْ
رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كعب بن ُعج َرة -

ريض اهلل عنه -يف احلديبية وهو مرم ،وإذا القمل
َ َّ
يتناثر ىلع وجهه من املرض ،ف َرق انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -حلاهل وقال :ما كنت أظن أن املشقة

بلغت منك هذا املبلغ ،اذلي أراه .ثم سأهل :أجتد شاة
َ
َ َ
فقال :ال ،فأنزل اهلل -تبارك وتعاىل{ :-ف َم ْن اكن
َ ْ
َ ً ْ َ
ْ ُ َ َ ً ْ
أسه ف ِفدية ِم ْن ِصيَام
ِمنكم م ِريضا أو به أذى ِمن ر ِ
أو ن ُ ُسك} اآلية .وعند ذلك َّ
أو َص َدقَة ْ
ْ
خْيه انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -بني صيام ثالثة أيام ،أو إطعام
ستة مساكني ،للك مسكني نصف صاع من بُ ٍّر ،أو

 .651جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنیﷺیکعببن عجہرضی اہلل عتہکوجدئتتہےکمفام رپجال ثاخراممیدبکھا
کہ بماری یک ؤج ےس خو ئی اں ےک خررہے رپ گر رہےی ہ ےی۔ بنی ﷺ کو اں یک ی

آث ﷺ ی فمائا :میا یہی ختال یھا کہ
جال ث دبکھ کر اں رپ یہب پس آئا اؤر ر
یم
یم
آث
ھی اس جد ئک م شفب ےہو رہےی ےہو یگ ،خش رپ می ھی اث دبکھ راہ ےہوں۔ یرھ ر
ی
س
ہ؟ ایھوں ی
ﷺ ی اں ےس تروجرھا :کتا مھی ائک بکری دستتاث ےہو کنی ے
قَم
اں
خواث دئا کہ یہی۔ اس رپ اہلل بتارک ؤ ت ی
عایل ی ی آب ث ئارل فمائَْ " :ن کَ َ
ٍ
م
میْکُم َرمتضَاً ا ْؤ ی اد ً م
ص َدق ٍَہ ا ْؤ تُس ٍ
ک" (الیفہ)196 :
َی ْن َراسہ قَف ْدی ْن صتَام ا ْؤ َ
ُ
پجمہ :یرھ خو کوئ یم می ےس بمار ےہو ئا اےس رس می ی کلیف ےہو ،تو رؤرؤں ےس ئا صدقہ
ےس ئا فئائ ےس قدی دے۔ اس رپ بنی ﷺ ی ایھی اجتتار دئاکہ ئا تو ؤہ ئی دں
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غْيه ،ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه ،اذلي

اضطر إيله يف إحرامه ،من أجل ما فيه من هوام ،ويف
الرواية األخرىَّ ،
خْيه بني اثلالثة.

مس
ےک رؤرے رکھی ئا جرھ کتیوں کا کھائا کھ ال دبن ،ئابن طور کہ ےہ مسکی کو تصف
ڑ
صاع گہوں ئا کوئ اؤر علہ دبن۔ ی اں ےک جال ث اخرام می رس می خو ئی رپی یک
ڑ
م
آث
ؤج ےس خیورا اےس متدای کا کفارہ ہےو جای گا۔ ائک اؤر رؤاب ث می ے
ہ کہ ر
ی
ﷺ ی ایھی ئتیوں ےک مائی اجتتار دئا کہ ؤہ کسی کو ھی کر لی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > الفدية وجزاء الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ ْ
َ ً ْ َ
ََ ْ َ َ ْ ُ َ َ ً ْ
• نَ َزلت َّ
أو ن ُسك}.
أسه ف ِفدية ِمن ِصيام أو صدقة
يف  :يعِّن اآلية ويه قوهل -تعاىل{ :-فمن اكن ِمنكم م ِريضا أو به أذى ِمن ر ِ
َ ُ
• الق ْمل  :حرشة معروفة تنترش يف ابلدن وتسبب حكة.
َُ
• ما كنت أرى  :ما كنت أظن.
َ
• ما أ َرى  :أي :أشاهد.
ْ
• اجلَهد  :املقصود به املشقة.
َ
ْ
َ
ََ ُ
ْ ُ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ
ُ
َ ََ ُ
ني .ومقدار الصاع بالكيلو " :ثالثة كيلو غرامات تقريبا
ني معت ِدتل ِ
• الفرق ِ :مكيال يسع ثالثة آصع نبوية .والصاع :أربعة أمداد .والمدِ :ملء كف ِ
"
ََ
ُ
جتد شاة  :أحتصل ىلع شاة تلذبح وتوزع ىلع الفقراء مكة
•أ ِ
َََ َ
ُ
• يتناثر  :يتساقط.
• َ
الو َجع  :املرض واأللم.
ََ
• بَلغ  :انتىه.
• صم  :الصيام اإلمساك عن شهويت الفرج وابلطن نهارا اكمال بنية اتلقرب.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع فهم معاِّن القرآن وأسباب نزوهل.
 .2جواز حلق املحرم شعره للعذر.
 .3حتريم حلق املحرم رأسه من غْي عذر ،ولو فدى.
 .4وجوب الفدية يف حلق املحرم رأسه ولو للعذر.
 .5فدية احللق ىلع اتلخيْي بني ثالثة أشياء  :ذبح شاة أو صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني.
 .6أن فدية حلق الرأس  ،أن يُعطى للك مسكني نصف صاع ( كيلو ونصف تقريبا ) سواء من الْب أو من غْيه.
ُ ْ َ َّ
ُ ِّ َ
َ ِّ
ومبَينة للقرآن .فإن "الصدقة " املذكورة يف اآلية جم َملة ،بينها احلديث.
 .7كون السنة ُمفرسة،
ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً
ْ َ
َ ْ
ب بن ُعج َرة.
 .8سبب نزول اآلية { فمن اكن ِمنكم م ِريضا…} الخ قضية كع ِ
 .9فيه رأفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .10فيه تفقد األمْي والقائد أحوال رعيته.
 .11يُرس الرشيعة اإلسالمية بإباحة فعل املحظور يف اإلحرام عند احلاجة وجْبه بالفدية دفعا للحرج.
 .12أن اآلية إذا نزلت لسبب فالعْبة بعمومها ال خبصوص السبب.
ُ ْ ََ
َ ْ
ب بن عجرة ":والقمل يتناثر ىلع وجيه".
 .13جواز اتلرصيح بما يستحيا منه يف مقام اتلعليم؛ لقول كع ِ
 .14أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال يعلم الغيب إال ما أطلعه اهلل عليه.
ْ
ث وبعده.
 .15جيوز احللق قبل اتلكفْي وبعده ،ككفارة ايلمني ،جتوز قبل احلِن ِ
 .16من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثال وهو مرم بالعمرة ،فإنه يذحبه يف مكة ،ويوزع حلمه ىلع الفقراء وال يأكل منه.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4536( :
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ش
ریج
ََْ ُ
ُ
ُ
ك ْم ،فلم يُوجد هل من یمےس یہےل لوگوں( ر ھیل امیوں) میےس ائک خص کا خساث کتا گتا اؤر اس
حو ِسب رجل ممن اكن قبل
َُ
َْ
ےک ئاہم اعمال می کوئ بتیکی میل سوایاسےککہؤہ لوگوںےس لیدبن کر ئا
اْلري ِشء ،إال أنه اكن خيالط انلاس واكن
ُ َْ َ
ََ َ َ ُ
ش
ُم ِ ً
اوزوا عن
وْسا ،واكن يأمر غِلمانه أن يتج
اؤر ائک امی خص یھا۔ؤہ ا بن مالرمی کو خکم دبتا کہؤہبتگدسبےسدرگرر
ُْ
َ ُّ
المع َِّس ،قال اهلل -
عایلیفمائا :ہےم اتسا کریےکاسےسرئادہ خقدار ہ ےی۔ اس
عز وجلَ :-نن أحق بذلك کربن۔ اہلل ت ی
ََ ُ
عنه
وا
اوز
منه؛ جت
ےسدرگرر کرؤ۔

 .652احلديث:

**

َ َ
َ
عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال
َ ُ ُ َّ
وسلَّمُ « :-حوسب ُ
اهلل َعلَيْه َ
اَلل َ -ص ّىل ُ
رجل ممن
رسول
ِ
ِ
ََْ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
اكن قبلكم ،فلم يوجد هل من اخلْي يشء ،إال أنه اكن
َُ
ْ َ
خيالط انلاس واكن ُمورسا ،واكن ُ
يأمر ِغل َمانه أن
ِ
الم ْعرس ،قال اهلل -عز وجل :-حنن َ
َيتَ َ
او ُزوا عن ُ
ج َ
أح ُّق
ِ
بذلك منه؛ َجتَ ُ
اوزوا عنه».

ہ کہ’’ :یم می ےس یہےل امیوں
اتو م شعود ئدری رضی اہلل عتہ ےس رمقوعا رؤاب ث ے
ش
می ےس ائک خص کا خساث کتا گتا اؤر اس ےک ئاہم اعمال می کوئ بتیک ی میل سوای
ش
اس ےک کہ ؤہ لوگوں ےس لی دبن کر ئا اؤر ائک امی خص یھا۔ ؤہ ا بن م الرمی کو
خک
عایل ی فمائا :ہےم اتسا کری ےک
م دبتا کہ ؤہبتگ دسب ےس درگرر کربن۔ اہلل ت ی
اس ےس رئادہ خق دار ہ ےی۔ اس ےس درگرر کرؤ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"حوسب ُ
ُ
رجل" أي حاسبه اهلل -تعاىل -ىلع أعماهل
ِ
اليت قدمها" .ممن اكن َقبْلَ ُ
ك ْم" من األمم السابقة،
َ
"فلم يُوجد هل من اخل َ ْْي يشء" أي من األعمال الصاحلة
َُ
املقربة إىل اهلل -تعاىل" .-إال أنه اكن خيالط انلاس
واكن ُم ً
ورسا" أي يتعامل معهم بابليوع واملداينة واكن
ِ
ْ
َ
َ
ُْ
َ
ُ
غنيا" .واكن يأمر غل َمانه أن يت َ
ج َ
او ُزوا عن المع ِرس"
ِ
أي يأمر غلمانه عند حتصيل ادليون اليت عند
انلاس ،أن يتساموا مع ُ
المعرس الفقْي املديون اذلي

ليس عنده القدرة ىلع القضاء بأن ينظروه إىل
امليرسة ،أو َحيطوا عنه من َّ
ادلين" .قال اهلل -عز وجل-
 :حنن أحق بذلك منه؛ َجتَ ُ
اوزوا عنه" أي عفا اهلل عنه،
ماكفأة هل ىلع إحسانه بانلاس ،والرفق بهم ،واتليسْي

عليهم.

 .652جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
ش
ج تع
عایل ی ائک خص ےس اس ےک آےگ ھنج گن اعمال رپ
"خ ُوسب ر ُل" نی اہلل ت ی
قَت
یر ج
خساث لتا۔ "ممن کاں ْلَک ُ ْم"۔ تعنی ؤہ ر ھیل امیوں می ےس یھا۔" قلم ت ُوجد لہ من
عم
ل َ تع
عایل یک خوستودی کا
ا خ َ ْی شیء" نی اس ےک ئراس کوئ اتسا بتک ل ی ی ک ال خو اہلل ت ی
ئاعب ےہو۔ " اال ای کاں یُحَالظ التاس ؤکاں مُورسا" تعنی ؤہ لوگوں ےس خرئد ؤ فؤخب
ش
ای اں َبح ََا َؤرُؤا عن
اؤر لی دبن کتا کر ئا یھا اؤر امی خص یھا۔" ؤکاں ئا ُرم ع ْل َم َ
ل
ا مُع ْش"تعنی خب لوگوں ےس اں ےک دہم ؤاخب االدا فض ؤصول کری ےہوی تو ؤہ

ا بن توکرؤں ےس کہتا کہبتگ دسب تعنی ا تےس رعب ث فض دار ےس پمی ےک سایھ
معاملہ کربن خو فض ادا کری رپ قدرث ی رکھتا ےہو ئابن طور کہ خوشحایل ئک اےس
ی
مہلب دبن ئا یرھ اس کا کجرھ فض کم کردبن۔ "قال اہلل -رع ؤجل :-خن اخق ئدلک
تع
عایل ی اس ےک لوگوں ےس ا جےھ سلوک،اں ےک
متہ؛ َیحَاؤرُؤا عتہ"۔ نی اہلل ت ی
سایھ مرہئائ کا معاملہ کری اؤر اں ےک لن آسائ ب رتدا کری ےک ئدےل می اےس
معاف فما دئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

• حوسب  :أي بعد موته يف قْبه أو أنه إخبار عما سيكون يوم القيامة بصيغة املايض.
• خيالط انلاس  :يعاملهم بابليوع واملداينة.
مورسا ًّ :
ً
غنيا.
•
• غلمانه  :مجع غالم واملراد به اخلادم.

• املعرس  :اذلي عجز عن قضاء ما عليه من ادلين يف احلال.

فوائد احلديث:

ُ
ُ ْ
 .1فيه أن التسامح مع َ
المع ِرس وتفريج ك ْربته من أفضل األعمال.
الم ِدين
 .2احلث ىلع خمالطة انلاس واتلعامل معهم.
َ ْ ٌ
َ ُ
رشع نلا إذا لم خيالف رش ِعنا.
 .3رشع من قبلنا

 .4اجلزاء من جنس العمل.

 .5احلث ىلع التسامح مع املدين إما باإلنظار أو العفو اليلك.

 .6فضل تيسْي مصالح انلاس.
 .7جواز اتلعامل َّ
بادلين.

ُ ِّ
الم َولك.
 .8صحة تْبع الوكيل إذا اكن بإذن

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار،
انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.ـ صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب – بْيوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
اتلنوير رشح اجلامع الصغْي ،تأيلف :ممد
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالِل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
بن إسماعيل الصنعاِّن ،حتقيق :د /ممد إسحاق ممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل1432 ،ه .اتليسْي برشح اجلامع الصغْي،
تأيلف :ممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م.
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َّ
حج ِب مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف

م
جحہ الوداع می جےھ رسول اہللﷺےک سایھ جح کرائا گتا یھا اؤرمی اسؤقث

حجة الوداع ،وأنا ابن سبع سني

 .653احلديث:

ساثسال کا یھا۔

**

عن َّ
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -قالُ « :ح َّج يب

ہ ،ؤہ بتاں کری ہ ےی کہ جحہ
ساب ث بن پئد رضی اہلل عتہ ےس رمقوعا رؤاب ث ے
م
الوداع می جےھ رسول اہلل ﷺ ےک سایھ جح کرائا گتا یھا اؤرمی اس ؤق ث ساث سال

مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة
الوداع ،وأنا ابن سبع سنني».

کا یھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ٌّ
صحايب صغْي،
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
ُْ
َّ
حج به أهل ُه ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

فأدرك حجة الوداع ،وأقرهم انليب -عليه الصالة
والسالم -ىلع احلج بالصبيان ،و ُحت َس ُ
ب هل حجة
ْ
ً
تطوع ،لكن إذا بلغ يَل َز ُم ُه أن حيج َمرة أخرى حجة
اإلسالم ،ويفعل َّ
الص ُّ
يب يف احلج مثل فعل الكبْي من
ِ
َّ ُّ َ
يط واتللبية وحنوها ،فإذا
املخ ِ
اإلحرام واتلجرد ِمن ِ
عجز عنها فعلها عنه َو ِ ُّيل ُه ،كأبيه وأمه.

 .653جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ساب ث بن پئد رضی اہلل عتہ ائک کم سن ضحائ یےھ۔ اں ےک گھ ؤالوں ی بنی
ﷺ ےک رمای می ایھی ےل کر جح کتا۔ اس رطج ؤہ جحہ الوداع می رسئک ےہو
گن۔ بنی ﷺ ی یخروں کو سایھےل کر جح کری رپ کوئ بکی یہی فمائ۔ ی رج ےک

ہ اؤر ئلوعب ےک ت عد اس رپ دؤئارہ اس الم یک رؤ ےس
لن ی ائک تفیل جح شمار ےہو ئا ے
ی
ہ ،جتےس
ہ۔ جح ےک دؤراں یحرہ ھی ؤ تےس ہےی کر ئا ے
فض سدہ جح کرئا ضؤری ےہو ئا ے
ڑ
ت
ڑ
ہ ،ئلتتہ
ہ ،سےل ےہوی ک ریے ا ئار دبتا ے
ہ۔ عنی اخرام ئائدھتا ے
پا (ئا لع) کر ئا ے
ہ۔ اگر یحرہ اتسا ی کر سےک تو اس
ہ اؤر اس رطج ےک دبگر اق عال رس ایحام دبتا ے
کہتا ے
ل
ض
اث ئا ماں کرے۔ الیوصح لشج الحامع ا خنح
یک رطف ےس اس کا رسپاہ مت الً ئ ر
ل
 ،473/12عدمہ الفاری،218/10پ ےه ا میفی ،898/2رسج رئاض الضالحی
ع
البن تنمی.327-326/5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريجَّ :
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َّ َ
َ
َ َّ ُ
ْ َ
• حجة الوداع ُ :س ِّميَ ْ
ع َّ
انلاس ملا خ َطبَ ُهم يف عرفة.
ت َح َّجة ال َوداع؛ ِألنه -عليه الصالة والسالم -ود

فوائد احلديث:

َ ََ
 .1جواز ِّ
ويألف َها.
حج الصيب قبل ابللوغ؛ يلتعود ىلع الطاعة
 .2تَ ْدر ُ
يب األبناء ىلع أداء العبادات.
ِ
َ ُ
ابة األجر للصيب والويل ىلع أداء احلج وإن اكن تطواعً.
ِ .3كت

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بْيوت - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري،

328

عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل،
1430ه.
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ڑ
ج
اب رنی یمار کو ا ر ھیرطجی رپ ھنؤاےلیکجدبث خش کو رقاعہرضی اہلل عتہی

حديث امليسء صالته من رواية رفاعة -ريض
اهلل عنه-

 .654احلديث:

عن رفاعة بن رافع الزريق -ريض اهلل عنه ،-واكن من

أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :جاء رجل

ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جالس يف
املسجد ،فصىل قريبا منه ،ثم انْ َ َ
رصف إىل رسول اهلل -
َ َّ
صىل اهلل عليه وسلم ،-ف َسل َم عليه فقال رسول اهلل -
َ َ
صىل اهلل عليه وسلم :-أ ِعد َصالتك ،فإنك لم تصل،
َّ
َ ْ
قال :فرجع فصىل كنَحو ِم َّما َصىل ،ثم انرصف إىل
َ ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل " :أ ِعد
ِّ
ُ ِّ
صالتك ،فإنك لم ت َصل " .فقال :يا رسول اهللَ ،عل ْم ِِّن
َ
َ َ ُ ْ
ْ ْ
استَقبَلت القبلة فك ِّْب ،ث َّم اق َرأ
كيف أ ْص َنع ،قال" :إذا
َ ْ
ْ
َ ْ
ِّ
بأم القرآن ،ثم اقرأ بما ِشئت ،فإذا َركعت ،فاج َعل
َ َ َ
َ ْ
ْ
ْ َ
ِّ
احتَيْك ىلع ُركبَتيك ،وام ُدد ظه َرك َو َمك ْن
ر
َ
ْ
ُ
َ
ل ِ ُركو ِعك ،فإذا رفعت رأسك فأ ِقم ُصلبَك حىت ترجع
ََ َ
َ َ َ َ َ ِّ
ك ْن ل ُس ُ
جو ِدك،
اصلها ،وإذا سجدت فم
ِ
العظام إىل مف ْ ِ
َ
َ
ْ
َْ
فإذا َرفعت َرأ َسك ،فاج ِلس ىلع ف ِخ ِذك اليرسى ،ثم
ْ
اصنَع ذلك يف لك ركعة وسجدة .ويف رواية« :إنها ال
َ
تَت ُّم صالة أ َحد ُ
كم حىت ي ُ ْسب َغ ُ
الو ُضوء كما أمره اهلل
ِ
ِ
ِ
عز وجل ،فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني ،ويمسح

برأسه ورجليه إىل الكعبني ،ثم يكْب اهلل عز وجل
َ
َ
وحيمده ،ثم يقرأ من القرآن ما أ ِذن هل فيه وتيَ َّرس ،ثم
ُ َ ِّ َ َ ْ ُ َ
ْ
ِّ
جد فيُ َمكن َوج َهه -وربما قالَ :جبْ َهتَه
يكْب فيس
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
اصله َوتسرت ِ َ
يخ ،ثم
من األرض -حىت تطم ِنئ مف ِ
ْ
يكْب فَيَ ْستَوي قاعدا ىلع َم ْق َع َده ويقيم ُصلبَهُ،
ِ
فوصف الصالة هكذا أربع ركعات َت ْف َرغ ،ال تَتمُّ
ِ
صالة أحدكم حىت يفعل ذلك .ويف رواية« :فتوضأ
ََ ْ
كما أمرك اهلل جل وعز ،ثم تش َّهد ،فأقم ثم كْب ،فإن
اكن معك قرآن فاقرأ به ،وإال فامحد اهلل َو َك ِّ ْ
ْب ُه
َ ِّ ْ
َوهلل ُه».

**

 .654جدبث:

ہ۔
رؤابث کتا ے

رقاعہ بن را قع ررق رضی اہلل عتہ (خو کہ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک اضحاث می ےس
ہ کہ ائک رمبتہ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم مسحد می تشتف فما یےھ
یےھ) ےس رمؤی ے
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک فب ث ہےی یمار رپ ھن لگا ،یمار ےس
کہ ائک آدمی آئا اؤر ر
ص
سل
آث ےس س الم کتا ،تو بنی
قارع ےہو کر ؤہ بنی یل اہلل علتہ ؤ م یک رطف میوج ےہوا اؤر ر
ڑ
صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اس ےس فمائا’’ :اب رنی یمار دؤئارہ رپھو ،کیوں کہ یم ی یمار
ڑ
ڑ
یہی رپھی‘‘۔ ؤہ جر ال گتا اؤر یہےل یک رطج یمار رپھ کر رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم ےک
ئراس ؤاترش آگتا ،بنی صیل اہلل علتہ ؤسلمی اس ےس یرھ یہی فمائا’’ :جاؤ یرھےس یمار
م
ڑ
ڑ
رپھو ،کیوں کہ یم ی یمار یہی رپھی‘‘ ،ؤہ کہن لگا :اے اہلل ےک رسول! جےھ یمار
ڑ
ڑ
ش
رپ ھن کا رطتفہ مجھا د ییخن کہ کتےس رپھوں؟ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا’’ :خب یم
ڑ
ڑ
قتلہ یک رطف رج کر لو تو اہلل اکی کہو ،یرھ سورہ قایحہ رپھو ،یرھ یمخو (سورث) رجا ےہو رپھو۔
گ ڑ
ڑ
ےہ
خبرکوعکرؤتو اب رنی ھتلیوںکوا بن ھتیوں رپرکھو،اب رنیئ رتنھ درار کرلواؤررکوع ےک
ڑ
لن اےس خوث پاپ (ستدھی) کرلو ،خب رکوع ےس رس ایھاؤ تو اب رنی ت رشب کو ستدھا
ھا کر لو یہاں ئک کہ یمام ہ ڑدئاں ا بن خ ڑورؤں پ ل ڑ
ک ڑ
وث آ ئی اؤر خب شحدہ کرؤ تو خوث
ر
ے
ڑ
ڑ
ج
ا ر ھی رطج کرؤ اؤر خب شحدے ےس رس ایھاؤ تو ئا ئی راں رپ ئتنھ جاؤ ،یرھ ےہ رکوع اؤر
ہ کہ’’ :یم می ےس کسی یک
شحدے می اشی رطج کرؤ۔ ائک دؤرسی رؤاب ث می ے
م
یمار اس ؤق ث ئک تروری یہی ےہوئ خب ئک کہ ؤہ اشی رطج کمل ؤصو ی کرے خش
رطج اہلل رع ؤجل ی اس کو کری کا خکم دئا ے ی
اؤر دؤتوں اہیھ
ہ ،خرتا حرہ ؤہ ابرتا متہ ڑ
م
کہتیوں شمیب دھوی ،ا بن رس کا سح کرے اؤر دؤتوں ئراؤں یخیوں شمیب
ڑ
دھوی۔اس ےک ت عداہلل رعؤجل یک پائبتاں کرے اؤر اس یکجدمؤبتاکرے۔ یرھ

ڑ
ڑ
ہ اؤر خو
فآں مختد می ےس رپےھ خش یک اےس یمار می رپ ھن یک اجارث دی گنی ے
ہ۔ یرھ ئکتی کہہ کر شحدہ کرے تو ابرتا متہ اظمتتاں ےس رمی رپ رکھ
آساں ے
دے۔( ےہمام کہن ہ ےی کہ) تسا اؤقاث راؤی ی کہا :اب رنی ئ رتسائ رمی رپ رکھ دے،
ڑ
ڑ
ڑ
یہاں ئک کہ اس ےکخور آرام ئرا ئی اؤر دھتےل رپ جا ئی ،ی رھ ئکتی کےہ اؤر اب رنی رسبن
ڑ
ڑ
رپ ئالکل ستدھا ہےو کر ئتنھ جای اؤر ئ رتنھ کو ستدھا ر کےھ ،یرھ یمار یک رجارؤں رکعیوں یک
کیفیب قارع ےہوی ئک اشی رطج بتاں یک (یرھ فمائا)‘‘ :یم می ےس کسی یکیمار اس
م
ؤق ث ئک کمل یہی ےہوئ خب ئک کہ ؤہ اتسا ی کرے’’۔ ائک دؤرسی رؤاب ث
ص
سل
خ
عایل
می ے
ہ کہ رسول اہلل یل اہلل علتہ ؤآلہ ؤ م ی فمائا'' :ؤصو کر ش رطج اہلل ت ی
خ
ہ ،یرھ اداں دے اؤر اقامب کہہ ،یرھ ئکتی یجیمہ کہہ ،اؤر اگر
ی یجھ کو کم دئا ے
330
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جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث معروف حبديث املِّسء صالته ،وهو

عمدة الرشاح يف بيان صفة الصالة بأراكنها
َّ
وواجباتها ورشوطها ،حيث بني انليب -صىل اهلل عليه

واتلبيني ألعمال الصالة ،اليت
وسلم -اغية اتلعليم
ِ
جيب اإلتيان بها ويعتْب ما ترك يف هذا احلديث من
فعلها غْي واجب .وجممل هذا احلديث :أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -دخل املسجد ،فدخل رجل من
َ ّ
الصحابة ،اسمه (خالد بن رافع) ،فصىل صالة غْي

تامة األفعال واألقوال .فلما فرغ من صالته ،جاء إىل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسلم عليه فرد عليه
َ ِّ
السالم ثم قال هل :ارجع ف َصل ،فإنك لم تصل .فرجع
وعمل يف صالته اثلانية كما عمل يف صالته األوىل،

ثم جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل:
َ ِّ
ارجع ف َصل فإنك لم تصل ثالث مرات .فأقسم الرجل

بقوهل :واذلي بعثك باحلق ،ما أحسن غْي ما فعلت
َ ِّ
فعلمِّن فعندما اشتاق إىل العلم ،وتاقت نفسه إيله،
وتهيأ لقبوهل بعد طول الرتديد قال هل انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -ما معناه :إذا قمت إىل الصالة فكْب

تكبْية اإلحرام ،ثم اقرأ ما تيرس من القرآن ،بعد
ً
قراءة سورة الفاحتة ثم اركع حىت تطمنئ راكعا ،ثم
ارفع من الركوع حىت تعتدل قائما وتطمنئ يف
ً
اعتدالك ثم اسجد حىت تطمنئ ساجدا ،ثم ارفع من
ً
السجود واجلس حىت تطمنئ جالسا .وافعل هذه
األفعال واألقوال يف صالتك لكها ،ماعدا تكبْية
اإلحرام ،فإنها يف الركعة األوىل دون غْيها من
الركعات .وقد لفتت الروايات األخرى إىل بعض

رشوط الصالة اكستقبال القبلة وطهارة الوضوء.

ڑ
فآں مختد می ےس کجرھ ئاد ےہو تو اےس رپھ ،یہی تو یرھ ضف اہلل یک جدم ؤبتا اؤر ئکتی ؤ
ڑ
یہ
لتل بتاں کر تعنی الجدم ہلل ،اہلل اکی اؤر ال الہ اال اہلل رپھ۔''

**

اجمایل معنی:

ڑ ڑ
ی جدب ث مسنی صلو یہ تعنی اب رنی یمار کو یگار کر رپ ھن ؤاےل یک جدب ث ےس معؤف
ہ اؤر ی یمار ےک رط تق کو اس ےک ارکاں ؤؤاختاث اؤر رسؤط ےک سایھ
ؤمسہور ے
ہ۔ کیوں کہ اس می
بتاں کری ےک ئاث می سارجی کا اساس اؤر ئتتادی مستتد ے
اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم ی یمار ےک اں اق عال کو تروری رطج ؤاضح اؤر بتاں
ہ اؤر اس جدب ث می یمار ےس می علق خش ق عل
ہ خن کو ایحام دبتا ضؤری ے
فما دئا ے
ڑ
ش
ہ کہ :بنی
ہ۔اس جدب ث کا مفہوم ی ے
ہ ؤہ ؤاخب یہی مجھاجا ئا ے
کو رجھور دئا گتا ے

صیل اہلل علتہ ؤسلم ائک رمبتہ مسحد می تشتف ےل گن ،تو ائک ضحائ خن کا ئام ج الد
م
ڑ
بن را قع رضی اہلل عتہ یھا ،مسحد می آی اؤراتسی یمار رپھی خش می کمل طور رپ یمام
اقوال ؤاق عال یک ادابتیگیہی یکیرھ خبیمارےسقارع ےہوی توبنیصیل اہللعلتہ ؤسلم
آث ﷺ یس الم کا خواث دئا یرھ اں
آث ﷺ کو س الم کتا۔ ر
ےک ئراس آی اؤر ر
ڑ
ڑ
ڑ
ہ۔ خرتایحرہ ؤہ
ےس فمائا کہ لوث جاؤ اؤر یمار رپھو ،کیوں کہ یم ی یمار یہی رپھی ے
ڑ
ڑ ی
ل ڑ
وث گناؤر دؤئارہ یمار اشی رطج رپھی خش رطج یہےل رپھی ھی ،یرھ بنی صیلاہلل علتہ

ؤسلم ےک ئاس آی۔ تو آث صیل اہلل علتہ ؤسلم یاں ےس یرھ کہا کہ ل ڑ
وث جاؤ اؤر
ر
ر
ڑ
ڑ
ی
ہ ،اشی رطج ئی رمبتہ ےہوا .تو ضحائ رضی
یمار رپھو ،کیوں کہ م ی یمار یہی رپھی ے
قس
قس
آث کو خق ےک سایھ میعوث
اہلل عتہ ی م کھا کر کہا :اس داث یک م! خش ی ر
ڑ
ڑ
آث
ہ ،می ی خش رطج یمار رپھی ے
فمائا ے
ہ اس ےس یہی یہی رپھ سکتا۔لہیدا ر
ض
م
س
جےھ سکھ ال د ییخن۔لہیدا خب اں ےک ائدر یکھن کا سوق ؤ جدی برتدا ےہوگتا اؤر ؤہ خنح رطتفہ
ڑ
یمار جا بن ےک لن مستاق اؤر ئار ئار لوئای جای ےک ت عد رطتفہ یمار کو قیول کری
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اں ےسفمائا (خش کا مفہوم
ےک لن آمادہ ےہو گن تو ر
ڑ
ہ کہ) :خب یم یمار ےک لن ک ڑ
ھے ےہو تو ئکتیہ یجیمہ کہو ،یرھ سورہ قایحہ رپ ھن
ے
ڑ
ڑ
ےک ت عد جتتا فآں یم آسائ ےس رپھ سکن ےہو رپھو ،یرھ رکوع کرؤ یہاں ئک کہ اظمتتاں
ےس رکوع کرلو ،یرھ رکوع ےس ایڑھو یہاں ئک کہ اظمتتاں ےک سایھ ستدےھ ک ڑ
ھے ےہو
ڑ
جاؤ ،یرھ شحدہ کرؤ یہاں ئک کہ اظمتتاں ےس شحدہ کرلو ،یرھشحدے ےس رس ایھاؤ یہاں
ڑ
ئک کہ اظمتتاں ےس ئتنھ جاؤ۔ اؤر سوای ئکتیہ یجیمہ ےک اں اقوال ؤ اق عال یک
ادابتیگ ا تےسہےیتروری یمارمی کرؤ،کیوں کہ ئکتیہ یجیمہیرہیلرکعب ےک ع الؤہکسیاؤر
ہ۔ اشی جدب ث یک دؤرسی رؤائاث می یمار یک تعص
رکعب می یہی کہی جائ ے
ہ۔
رسطوں جتےس قتلہ رج ےہوی اؤر ؤصو کری کا دکر ے
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :رفاعة بن رافع الزريق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
َ
• أسبغ  :أسبغ :من قوهلم :أسبغت الوضوء :أي أتممته؛ بمعىن :أبلغته مواضعه ،ووفيت لك عضو حقه.
َّ
• أم الكتاب  :يه الفاحتة ،سميت بذلك؛ جلمعها املعاِّن العظيمة اليت اشتمل عليها القرآن ،وألنها فاحتته يف اتلالوة والكتاب.
• ما تيرس من القرآن  :ما سهل عليك معرفته من القرآن ،واملراد بذلك سورة الفاحتة.

• ركعت  :الركوع :حِّن الظهر حىت تمس ايلدان الركبتني ،وكماهل حىت يستوي الرأس بالظهر.
َّ
• أقم صلبك  :الصلب هو آخر فقار الظهر.
َّ
• كْبه وهلله  :قال" :اهلل أكْب" و"ال هلإ إال اهلل".
• فكْب  :يعِّن :قل" :اهلل أكْب".

فوائد احلديث:

ٌ
ٌ
ٌ
عظيم جليل يسميه العلماء "حديث املِّسء يف صالته".
 .1هذا حديث
ِّ
َّ
 .2أن املعلم يبدأ يف تعليمه باألهم فاألهم ،وتقديم الفروض ىلع املستحبات.
َّ
 .3أن االستفتاح ،واتلعوذ ،والبسملة ،ورفع ايلدين ،وجعلهما ىلع الصدر ،وهيئات الركوع ،والسجود ،واجللوس ،وغْي ذلك -لكها مستحبة.
ً
َّ
َّ
 .4أن من أىت بعبادة ىلع وجه غْي صحيح جهال ،ومىض زمنها ،فإنه ال يطلب منه إاعدتها؛ وهذا ما دلت عليه قواعد اإلسالم.
َّ
ُ
َّ
ً
 .5انليف يف قوهل" :فإنك لم تصل" نىف أن يكون عمله صالة ،والعمل ال يكون منفيًا إال إذا انتىف يشء من واجباته.
َّ
 .6أن صالة املِّسء بالكيفية اليت صالها غْي صحيحة ،وال جمزئة ،ولوال ذلك لم يؤمر بإاعدتها ,ويلكن يف ذلك عْبة وعظة ملن ينقرون
َّ
صالتهم ،وال يتمونها ,ويلعلموا أنها صالة غْي جمزئة.
ً
َّ
َّ
جهال وال ً
سهوا ،بديلل أمر املصيل باإلاعدة ،ولم يكتف -صىل اهلل عليه وسلم -بتعليمه ،وألنها من باب املأمورات
 .7أن هذه األراكن ال تسقط
اليت ال يعذر تاركها ِبهل وال نسيان.

 .8يستحب للمسؤول أن يزيد يف اجلواب إذا اقتضت املصلحة ذلك ،كأن تكون قرينة احلال تدل ىلع جهل السائل ببعض األحاكم اليت حيتاجها.
ِّ
 .9مرشوعية حسن اتلعليم ،وطريقة األمر باملعروف؛ بأن يكون بطريقة سهلة ميرسة ،حىت ال ينفره ،فْيفض املتعلم إذا ُعلم بطريق العنف

والشدة والغلظة.
َّ
َّ
 .10وجوب الرتتيب بني األراكن؛ ألنه ورد بلفظ "ثم" ،كما أنه مقام تعليم جاهل باألحاكم.
َّ
 .11وجوب استقبال القبلة للصالة ،وأن ذلك رشط.
َّ
 .12وجوب الوضوء وإسباغه للصالة ،وأن ذلك رشط.
 .13وجوب الطمأنينة يف الرفع من الركوع ،والرفع من السجود.

 .14الطمأنينة :يه الركن اتلاسع من أراكن الصالة.

 .15يفعل هذه األراكن يف لك ركعة من أراكن الصالة ،عدا تكبْية اإلحرام ،فيه يف الركعة األوىل دون غْيها.
ً
 .16يدل احلديث ىلع وجوب األعمال املذكورة يف هذا احلديث؛ حبيث ال تسقط ً
سهوا وال جهال ،ويه ( :أ) تكبْية اإلحرام :ويه ركن من أراكن

الصالة يف الركعة األوىل فقط(.ب) قراءة الفاحتة يف لك ركعة ،ثم الركوع ،واالعتدال منه ،ثم السجود ،واالعتدال منه ،والطمأنينة يف لك هذه
َّ
األفعال ،حىت يف الرفع(.ت) أما بقية األراكن -اكلتشهد ،والصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والتسليم -فقال ابلغوي :إنها معلومة دلى
السائل.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   1421 ،ـه 2001 -م .سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :ممد ميي ادلين
عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراِّن ،ط ،1دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة
العربية السعودية1412 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .تيسْي العالم،
للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -م  .سنن النساِئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية
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 حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه .صحيح اجلامع الصغْي وزيادته ،لألبلاِّن ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بْيوت1408 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البنحجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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حديث سلمة بن صخر -ريض اهلل عنه -يف

ظہارےس می علق سلمہ بنضجرضیاہلل عتہیکجدبث

الظهار

 .655احلديث:

**

ُْ ُ ْ ً
عن سلمة بن صخر -ريض اهلل عنه -قال :كنت ام َرأ
يب من النساء ما ال يُص ُ
أُص ُ
يب غْيي ،فلما دخل
ِ
ِ
ابعُ
ت أن أصيب من امرأِت شيئا ُيتَ َ
شهر رمضان خ ْف ُ
ِ
َْ َ َ
ََ َْ ُ
يب حىت أصبح ،فظاهرت منها حىت ينس ِلخ شهر
َْ
َ َ َّ َ
َ َْ
رمضان ،فبَينا يه خت ُد ُم ِِّن ذات يللة ،إذ تكشف ِل
ََْ ْ
ث أن نَ َز ْو ُ
ت عليها ،فلما أصبحت
منها يشء ،فلم أبل

 .655جدبث:

ش
سلمہ بن ضج رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی ،می ائک اتسا خص یھا ،خو نوی ےک سایھ ابنی
م ڑ
رمبتہ ضخیب کتا کر ئا یھا ،خو عام طور رپ لوگ یہی کری۔ خب ماہ رمضاں آئا ،تو جےھ در
ئ ڑ
ےہوا کہ اب رنی نوی ےک سایھ کوئ اتسی خرک ث (جماع) ی کر تنھوں ،خش یک پائصح ئک
ڑ
رب رجھا ی رجھورے۔ خرتایحرہ می ی ماہ رمضاں ےک حم ےہوی ئک ےک لن اس ےس
ی
ہ ،ؤہ میی جدمب کر رہےی ھی کہ ا رجائک اس ےک
ظہار کر لتا۔ ائک راث یک ئاث ے
خسم کا کوئ خضہ ترط آ گتا ،تو می اس ےس ضخیب کن تعی یہی رہ سکا۔ خب می ی
صح یک تو اب رنی قوم ےک ئراس آئا اؤر سارا ماخرا ستائا۔ بی اں ےس درخواسب یک کہ ؤہ
میے سایھ رسول اہلل صیل اہلل علتہ سلم ےک ئراس جرلی۔ ؤہ کہن لےگ:اہلل یک قسم ی
آث صیل اہلل علتہ سلم یک جدمب می جاض ہےوا اؤر تروری
یہی ےہو سکتا! خرتایحرہ میخود ہےی ر
ڑ
س
ہ؟“ می
آث صیل اہلل علتہ لم ی فمائا” :سلمہ! یم ی اتسا کر داال ے
ئاث بتائ۔ ر
ہ- ،دؤ ئار اس رطج
ی خواث دئا  :اہں اہلل ےک رسول! مجھ ےس ی خرک ث ےہو گنی ے
خک
آث میے ئارے می خکم کخن خو
کہا -می اہلل کا م یحا الی ےک لنبتار ےہوں۔ ر
آث صیل اہلل علتہ سلم ی فمائا” :ائک گردں آراد کر دؤ“۔
آث کو شجھای۔ ر
اہلل ر
قس
آث کو خق ےک سایھ
می ی اب رنی گردں رپ اہیھ مار کر کہا :اس داث یک م خش ی ر

خرجت إىل قويم فأخْبتهم اخلْب ،وقلت امشوا ميع

إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قالوا :ال واهلل.
فانطلقت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخْبته،
فقال« :أنت ب َذ َ
اك يا سلمة؟» ،قلت :أنا بذاك يا رسول
ِ
َّ
اهلل -مرتني -وأنا صابر ألمر اهلل ،فاحكم يف ما أراك
اهلل .قالَ « :ح ِّر ْر رقبة» ،قلت :واذلي بعثك باحلق ما
َ ْ َ َ َ
حة َرق َب ِيت ،قال:
أملك رقبة غْيها ،ورضبت صف
«فصم شهرين متتابعني» ،قال :وهل أصبت اذلي
ً
أصبت إال من الصيام؟ قال« :فأطعم َو ْسقا من تمر بني
ْ
ستني مسكينًا» ،قلت :واذلي بعثك باحلق لقد بِتنَا
َ
َ ْ َ ْ
ني ما نلا طعام ،قال« :فانطلق إىل صاحب َص َدق ِة
وحش ِ
ً
َْ ْ َْ
بَ ِِّن ُز َريْق فليَدفع َها إيلك ،فأطعم ستني مسكينًا وسقا
ُْ
َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
ت ِإىل ق ْو ِيم،
من تمر ولك أنت و ِعيالك ب ِقيتها» ،فرجع
ْ
ِّ
الض َ
وء َّ
يقَ ،و ُس َ
الرأ ِي،
فقلت :وجدت عندكم
َّ َ َ
ووجدت عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -السعة،
الرأْيَ ،و َق ْد أَ َم َرين -أَ ْو أَ َم َر ِل -ب َص َدقَت ُ
َو ُح ْس َن َّ
ك ْم.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

ک
آث صیل اہلل علتہ
یھنحا ے
ہ! اس ےک ع الؤہ می سی اؤر گردں (ع الم) کا مالک یہی۔ ر
مس
سلم ی فمائا” :تو دؤ مہتن ےک لسل رؤرے رکھو“۔ می ی کہا :می تورؤرے
آث صیل اہلل علتہ سلم ی
ہےی ےک ستب اس صورث جال ےس دؤ رجار ےہوا ےہوں! ر
ڑ
ک
ڑم
فمائا” :تو یرھ سایھ صاع ھخور سایھ سکتیوں کو کھ الؤ“۔ می ی خواث دئا:اس داث
ی
قس
آث کو خق ےک سایھ میعوث فمائا ،ہےم دؤتوں تو راث ھی یھوےک
یک م خش ی ر
آث صیل اہلل علتہ سلم ی
سوی ،ےہمارے ئراس کھای کا کوئ ساماں یہی یھا۔ ر
ی
فمائا ”:بنی ررتق ےک صدق ؤاےل ےک ئراس جاؤ ،ؤہ مھی اےس دے دبن ےگ۔
ڑ
ک
ڑم
سایھ صاع ھخور سایھ سکتیوں کو کھ ال دبتا اؤر خو ی رج اےس یم خود کھا لتتا اؤر ا بن اہےل ؤ
م
عتال کو کھ ال دبتا“ اس ےک ت عد می ی اب رنی قوم ےک ئراس آ کر کہا :جےھ یمھارے ئراس
ج
بتیگ اؤر علظ رای میل ،خب کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ سلم ےک ئراس گحاتش اؤر ا ر ھی
م
م
آث صیل اہلل علتہ سلم ی جےھ -ئا میے لن -یمھارے صدق کا خکم
رای یل۔ ر
ہ۔
فمائا ے

**

درجة احلديث :حسن

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن
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املعىن اإلمجايل:

أراد الصحايب سلمة بن صخر -ريض اهلل عنه-

االمتناع من مجاع زوجه يف رمضان لقوة شهوته

فظاهر منها ،خشية أن يستمر يف مجاعها فيطلع عليه
الفجر وهو كذلك ،إال أنه رأى منها يللة ما يدعوه

إىل مجاعها فجامعها ،وخاف من تبعات هذه املعصية

فأمر قومه أن يذهبوا معه لرسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -ويسألوا عن احلكم يف هذه املسألة ويعتذروا
عنه ،فرفضوا اذلهاب معه فذهب بنفسه وعرض

مسأتله ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال

هل أنت فاعل ذلك الفعل واملرتكب هل ،فأجاب بنعم،

فأخْبه انليب -عليه الصالة والسالم -بما عليه من

حكم اهلل يف هذه املسألة ،ويه أن يعتق رقبة ،فإن
لم جيد صام شهرين متتابعني ،فإن لم يستطع أطعم
ستني مسكينًا ،فأخْبه بضعف حاهل وقلة ذات يده
وعدم ملكه للرقبة وال للطعام ،فأمر هل -عليه
الصالة والسالم -بصدقة قومه أن يدفعوا هل ً
تمرا
يلكفر به عن ظهاره ثم يطعم ابلايق أهله وعياهل.

**

اجمایل معنی:

ضحائرسول سلمہبنضج رضیاہلل عتہ ی رمضاںمی اب رنی سدث شہوث یک ؤجےس
اب رنی نویےک سایھجماعکریےس رکتا رجااہ۔ایھوں یاس ائد تےسےک یخباں
ع
ےس ظہار کر لتا کہ کہی ؤہ اب رنی نوی ےک سایھ مل جماع می مرصؤف ےہوں اؤر قج
بک
طلوع ےہو جای۔ مگر ائک راث ایھوں ی جماع رپ ایھاری ؤایل خری د ھی اؤر
ئ ڑ
جماع کر تنےھ اؤر اس گتاہ یک رؤد اپی ےس جاتف ےہو کر اب رنی قوم ےک لوگوں ےس کہا کہ
ؤہ اں ےک سایھ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک ئراس جرلی اؤر اس مستےل کا خکم
درئاق ث کربن اؤر اں کا عدر ئ رتش کربن۔ لوگوں ی اں ےک سایھ جای ےس ای کار کر
دئا۔ اس لن ؤہ خود گن اؤر رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک سا من ابرتا مستلہ ئ رتش
س
ہ اؤر اس ےک
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم ی کہا کہ کتا ؤاق عی یم ی ی کام کتا ے
کتا۔ ر
رمبکب ےہوی ےہو؟ ایھوں ی خواث دئا :اہں! تو بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی اس
مستےل ےک سلسےلمیاہلل کاخکمایھیبت الئا کہؤہائکگردںآراد کربن اؤر ی یئرا ئیتو
مس
ڑ م
لسل دؤ ماہ کا رؤرہ رکھی اؤر اگر اس یک طاق ث ی ہےو تو سایھ سکتیوں کو کھائا
کھ ال ئی۔ ایھوں ی اب رنی کرمؤر جایل ،ق الشی ،ع الم آراد کری اؤرکھائا کھ الی یک
عدم ملکیب ےس ئاخی کتا ،تو اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی ایہی اب رنی قوم ےس
ک
صدقہ لتن کا خکم دئا کہ ؤہ ایہی ھخور دبن ئاکہ اےس ا بن ظہار کا کفارہ بتا ئی اؤر اس
رہ اےس ا بن اہےل ؤ عتال کو کھ ال ئی۔
می ےس خو یرح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الظهار
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم.

اتلخريج :سلمة بن صخر ابليايض -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يتابع يب  :يالزمِّن وال أنفك منه وأستمر يف اجلماع حىت يطلع الفجر يف رمضان.
• فلم أبلث  :لم أتأخر.
ُ
ُ
وقعت عليها وجامعتها.
• أن نزوت :
• أنت بذاك يا سلمة؟  :أنت ُ
الم ِل ُّم بذلك أو أنت املرتكب هل.
• ما أملك رقبة غْيها  :ال أملك غْي رقبيت هذه ،أي :ليس دلي ما أعتقه.
َ
ً
صااع.
• َو ْسقا من تمر  :الوسق ستون
ً
جائعا ال طعام هل ،واملعىن بتنا جائعني ال طعام نلا.
• لقد بتنا وحشني  :يقال رجل وحش بالسكون إذا اكن
• ولك أنت وعيالك بقيتها  :أباح هل أن يأكل بقية الصدقة اليت بقيت بعد إطعام ستني.

فوائد احلديث:

 .1أن الواجب هو إطعام ستني مسكينًا ،والعدد هنا معتْب ً
رشاع ،فال جيوز أن يعطيها لشخص واحد.

 .2أهمية ابلعد عما يثْي الغرائز من مناظر مثْية أو جمالس ماجنة أو أمكنة موبوءة بالفساد واملغريات ،اليت تهيج صاحبها إىل ارتكاب اخلطيئة،
والوقوع يف الفاحشة.
 .3حتصني الشارع املسلمني عن املعايص بفرض هذه العقوبات اليت تمنعهم من الوقوع يف املعايص.
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 .4رمحة اهلل تعاىل بعباده املسلمني؛ حيث هيأ هلم هذه الكفارات اليت تمحو ذنوبهم ،وتزيل خطاياهم اليت ارتكبوها.

 .5تشوف الشارع إىل عتق الرقاب ،وحترير العبيد وإىل إطعام الفقراء واملساكني؛ فإنه جعل عتق الرقبة كفارة لكثْي من اذلنوب واملعايص.

 .6الظهار حرام ،وهذا الرجل اذلي ظاهر :إما أن يكون لم يبلغه اتلحريم ،أو أنه يرى أن الوطء يف رمضان أشد حرمة من الظهار؛ فحصن نفسه
بالظهار عن اجلماع.
 .7سلمة -ريض اهلل عنه -ظاهر ثم جامع ،فوقع يف ذنبني عظيمني؛ فجاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يلجد عنده حل مشلكته.
ً
ً
 .8الرجل جاء ً
نادما تائبا خائفا ذلا لم يُعنفه انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإنما أفتاه بما يكفر خطيئته ،فأمره بالكفارة عن مجاعه يف حال
ظهاره.

 .9كفارة الظهار مرتبة وجوبا كما ييل -:عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم جيدها ،أو لم جيد ثمنها -:صام شهرين متتابعني ،فإن لم يستطع -:أطعم ستني
مسكينًا ،للك مسكني مد بر ،أو نصف صاع من غْيه.
 .10أن من ظاهر من امرأته ثم اعد وجامع فإنه تلزمه الكفارة السابقة.

 .11أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم تلزمه إال كفارة واحدة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت سنن الرتمذي  -ممد بن
عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد ممد شاكر وممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل ممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :ممد 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 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار
الكتب العلمية – بْيوت .الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهمسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،اتلمييم
حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراِّن  -دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .صحيح أيب داود – األم -
ممد نارص ادلين ،األبلاِّن ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -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 فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار
إرساء بيويم -الطبعة األوىل  1427ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن ممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
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)58155( :
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پپہ اؤراںےک س ے
وہیک کہائیکجدبث

حديث قصة بريرة وزوجها

 .656احلديث:

**

ہ کہ بنی
ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس پپہ اؤر اں ےک جاؤئد ےک قےص می میقول ے
وہ) ٍ
ﷺ ی اں (پپہ) ےس فمائا کہ اگر یم اس (س ے
ہ) ۔
ےس رخوع کر لو (تواجرھا ے
ڑ
م
ص
سل
آث جےھ (لو بن کا) خکم
ایہوں ی کہا :اے اہلل ےک رسول یل اہلل علتہ ؤ م! کتا ر
آث ﷺ ی فمائا’’ :می تو ضف سفارس کرراہ ےہوں۔‘‘
دے ے
رہ ہ ےی؟ ر
م
ایہوں ی کہا :جےھ اں یک ضؤرث یہی۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف قصة بريرة

وزوجها ،قال :قال هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ َ ْ
اجع ِت ِه؟» قالت :يا رسول اهلل تأمرين؟ قال« :إنما
«لو ر
ْ َ
أشفع» قالت :ال حاجة ِل فيه.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن زوج بريرة ريض اهلل عنها عبدا يقال هل مغيث
ريض اهلل عنه ،واكنت بريرة ريض اهلل عنها ختدم

اعئشة ريض اهلل عنها قبل رشائها ،فلما أعتقتها،
ُ
وج ِعل هلا اخليار يف ابلقاء مع مغيث أو الفراق فارقته
بريرة ريض اهلل عنها ،فاكن مغيث ريض اهلل عنه بعد

هذا اتلصدع األرسي يدور خلفها يف سكك املدينة
َّ
وطرقها يبيك ودموعه تسيل ىلع حليته؛ وهذا من شدة
َّ
مبته لْبيرة ريض اهلل عنها ،علها تراجع قرارها
وترجع إيله .فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم لْبيرة
ريض اهلل عنها :لو راجعته لاكن لك ثواب .فقالت

بريرة ريض اهلل عنها :يا رسول اهلل أتأمرين بمراجعته
ً
وجوبا .فقال صىل اهلل عليه وسلم :إنما أتوسط هل.
فقالت ريض اهلل عنها :ال غرض وال رغبة ِل يف

مراجعته.

 .656جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پپہ رضی اہلل عہا ےک س ے
وہ ائک ع الم یےھ خن کا ئام معیب یھا۔ پپہ رضی اہلل عہا
خرئدےجای ےسقتل عاتش رضی اہللعہا یکجدمبکتا کرئیھی۔خبعاتش رضی

اہلل عہا ی ایہی آراد کردئا اؤرایہی معیب ےک سایھ ر ہن ئا اں ےس علنحدہ ےہوی
کا اجتتار مل گتا تو پپہ رضی اہلل عہا ی اں ےس علنحدیگ اجتتار کر یل۔ معیب رضی اہلل
ڑ ڑ
گ
س
م
ل
ب
ت
ی
ت
عتہ اس جائدائ بتدھن ےک تو بن ےک عد مد ن یک وں اؤر را وں ی اں ےک
ڑ
رب
رہ ےہوی ۔ ی
یجےھ رؤی ےہوی یرھی اؤر اں ےک آتسو اں یک دارھی رپ یہہ ے
ی
جال ث رار پپہ رضی اہلل عہا ےس سدث مخیب یک ؤج ےس ھی۔ اس امتد ےک سایھ کہ
سائد ؤہ ا بن ق ییضےل پ ترط ئائ کربن اؤر دؤئارہ اں یک رطف ل ڑ
وث آ ئی۔ اس رپ بنی
ر
ﷺ ی پپہ رضی اہلل عہا ےس فمائا :اگر یم اں ےس رخوع کر لو تو یمہی اخر مےل
م
ص
سل
آث جےھ اس ئاث کا
گا۔ ایہوں ی کہا :اے اہلل ےک رسول یل اہلل علتہ ؤ م! کتا ر
خ
آث ﷺ ی فمائا:
کم دے ے
رہ ہ ےی کہ می الرمی طور رپ اں ےس رخوع کرلوں؟ ر
می تو ضف اں ےک لن سفارس کر راہ ےہوں۔ اس رپ پپہ رضی اہلل عہا ی کہا:
م
ہ۔
جےھ اں ےس رخوع کری یک خوا ےہش اؤر جاخب یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

فوائد احلديث:
 .1قال انلووي :أمجعت األمة ىلع أن األمة إذا اعتقت لكها حتت زوجها وهو عبد اكن هلا اخليار يف فسخ انلاكح .
 .2اإلسالم يرايع احلقوق الشخصية واحلرية اليت يعتْب فيها الفرد عن اكمل إرادته من غْي إكراه.
 .3الشفاعة ليست أمرا وإنما يه واسطة خْي وتوسل ؛ لقضاء حاجة املسلم.
 .4جواز رد الشفيع وليس ذلك قدح يف الراد أو الشفيع.
 .5استحباب الشفاعة فيما أجازه الرشع.
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 .6بذل اإلحسان إىل اآلخرين.

 .7ظاهره امتثال بريرة ريض اهلل عنها ألمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لو أمرها بذلك ؛ ألنها سأتله  :أتأمرين؟ ولو لم تأتمر بأمره لكن سؤاهلا
عبثا.
 .8يف احلديث شفاعة اإلمام إىل الرعية ويه من ماكرم األخالق السنية.

 .9عدم مؤاخذة اإلمام ىلع من امتنع من قبول شفاعته.

 .10املرء إذا خْي بني مباحني ،فاختار ما ينفعه لم يلم ،ولو أرض ذلك برفيقه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا الطبعة األوىل  1430 :ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
اهلالِل ،دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،ممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،
بْيوت ،الطبعة األوىل   1397 :ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني،
انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثْي للطباعة والنرش واتلوزيع،
دمشق  -بْيوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح ابلخاري ،ملحمد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) ممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بْيوت  -بلنان ،الطبعة:
األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)3741( :
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حكم طالق اْلتة

 .657احلديث:

**

 .657جدبث:

طالق بَتہ کا خکم

ہ کہایہوں یاب رنی نویکوط القبَتہ(اتسی
پئدبن رکایرضی اہلل عتہ ےسرؤاب ث ے
ط الق خش ےک ت عد رخوع ی ےہو سکتا ےہو) دے دی۔ یرھ رسول اہلل ﷺ یک جدمب می
ی
آث ﷺ ی تروجرھا "یمہاری اس ےس کتا نب ھی؟"۔ ایہوں ی
جاض ےہوی تو ر
ی
آث ﷺ ی تروجرھا "کتا ؤاق عی
خواث دئا کہ میی اس ےس ائک ط الق یک نب ھی۔ ر
ی
ق
اہلل یک سم یم ی ائک ط الق یک نب یک ھی؟"۔رکای رضی اہلل عتہ ی کہا" :اہں،

عن يزيد بن راكنة -ريض اهلل عنه :-أنه طلق امرأته
َ َّ َ
ابلتة ،فأىت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:

«ما أردت» ،قال :واحدة ،قال« :آهلل؟» ،قال :آهلل ،قال:
«هو ىلع ما أردت».

ی
قس
آث ﷺ یفمائا کہ "اس
اہلل یک م! می ی ائک ہےی ط الق یک نب یک ھی"۔ ر
ی
ےس ؤہےی ط الق ےہوئ خش یک یم ی نب یک ھی"۔
**

درجة احلديث :إسناده ضعيف

ہ۔
جدب ث کا درج :اس جدب ث یک ستد صعیف ے

املعىن اإلمجايل:

خيْب يلع بن يزيد بن راكنة بأن وادله أبا راكنة طلق
ً
امرأته ثالثا فحزن عليها ،فسأل انليب -صىل اهلل

**

عليه وسلم -عن قصده بذلك فأخْبه بأنه ما قصد
إال واحدة ،فاستحلفه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أنه ما أراد إال واحدة ،فأجاب بأنه فعال قصد واحدة،

فقال هل :لك ما أردت ،أي أن إطالقك هذا اللفظ
ً
مسوبا لك ىلع حسب
وأنت تنوي به واحدة يكون
نيتك ،فتحسب واحدة فقط.

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ اں ےک ؤالد تعنی اتو رکای ی اب رنی
عیل بن پئد بن رکای رضی اہلل عتہ بتا ے
نوی کو ئی ط القی دے دبن اؤر یرھ ایہی اس رپ اقسوس ےہوا۔ بنی ﷺ ی اں
آث ﷺ کو بتائا کہ اں
ےس اں یک نب ےک ئارے می درئاق ث فمائا تو ایہوں ی ر
ی
یک نب ضف ائک ط الق یک ھی۔ اس رپ بنی ﷺ ی اں ےس قسم یل کہ ؤاقعتاً اں یک
ی
نب ضف ائک ہےی ط الق یک ھی۔ ایہوں ی خواث دئا کہ ؤاقعتاً اں کا ارادہ ائک ہےی
ہ خش یک
آث ﷺ ی اں ےس فمائا کہ "یمہارے لن ؤہےی ے
ط الق کا یھا۔ اس رپ ر
یمی نب یک"۔تعنییمہارےاس لفظےکتو لن ےسیمہاری نبائک ط الق یک
ی
ھی تو ی یمہارے خق می یمہاری نب ےک مظاتق ہےی میصور ےہو یگ تعنی ضف ائک
شمج
ہےی ط الق ھیجای یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > ألفاظ الطالق
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :يزيد بن راكنة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ابلتة  :ابلت هو القطع ،وهو هنا الطالق اذلي ال رجعة فيه.
• آهلل  :لكمة تستعمل يف القسم.

فوائد احلديث:
 .1أن طالق أبلتة يكون حبسب نية املطلق ،فإن نوى به اثلالث ،صار ثالثا ،وإن نوى به واحدة ،فهو واحدة رجعية.
 .2أن راكنة طلق زوجته أبلتة ،وهو من كنايات الطالق ،يقع به واحدة إن نوى واحدة ،ويقع به ثالثا إن نواها.
 .3استدل اجلمهور باحلديث ىلع أن طالق اثلالث األصل أنه يقع ثالثا بديلل استحالف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أليب راكنة ،فدل ىلع أنه
إن أراد أكرث من واحدة أنه يقع كذلك ،لكن احلديث ضعيف.
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 .4مرااعة القصود يف املعامالت.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت .سنن الرتمذي  -ممد بن
عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد ممد شاكر وممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .سنن ابن ماجه  -ابن ماجه أبو عبد اهلل ممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :ممد 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 .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
  2003م .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 بيويم -الطبعة األوىل
 .1427بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن -حتقيق وختريج وتعليق :سمْي بن أمني الزهْيي-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)58141( :
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َ َْ
خ َرجنا مع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ٍّ َ
ِيد ،حىت إن اكن
َ يف شهر رمضان ،يف حر شد ٍ
َ ُ َ ََ َ
ض ُع يَ َدهُ ىلع رأس ِه من ِش َّدة ِ ْ َ
احل ير ،وما
أحدنا يل
َ
ٌ
صائم إال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
فِينا
َ َ
وسلم -وعبد اهلل بن َر َواحة

 .658احلديث:

ہےم رمضاںےک مہتن می شخب گرمیےکؤقثرسول اہللصیل اہلل علتہؤسلمےک
سایھ ی کےل ،ہےم میےس تعصی ا بنرس رپشخب گرمییکؤجےساہیھرکھ لتا
یھا۔ ےہمارےدرمتاںضفاہللےکرسولﷺاؤر عتداہللبن رؤاج -رضی
اہلل عتہ -رؤرےےس یےھ۔

**

َ
َّ َ
َ َْ
ادل ْردا ِء -ريض اهلل عنه -قال« :خ َرجنا مع
عن أ ِيب
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف شهر رمضان،
َ َ َ
َ
يف َح ٍّر ش ِديد  ،حىت إن اكن أ َح ُدنا يلَ َض ُع يَ َد ُه ىلع رأس ِه
َّ ْ
ُ
ٌ
صائم إال رسول اهلل -صىل اهلل
من ِشد ِة احلَ ِّر .وما ِفينَا
ََ َ َ
احة».
عليه وسلم -وعبد ُاهلل بن رو

ہ ؤہ بتاں کری ہ ےی کہ ہےم رمضاں ےک
اتو الدرداء  -رضی اہلل عتہ  -ےس رؤاب ث ے
مہتن می شخب گرمی ےک ؤق ث رسول اہلل  -رضی اہلل عتہ  -ےک سایھ ی کےل ،ہےم می ےس
تعص ی ا بن رس رپ شخب گرمی یک ؤج ےس اہیھ رکھ لتا یھا۔ ےہمارے درمتاں ضف
اہلل ےک رسول ﷺ اؤر عتداہلل بن رؤاج  -رضی اہلل عتہ  -رؤرے ےس یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ َ
ادل ْردا ِء -ريض اهلل عنه -أنهم خرجوا يف سفر
خيْب أبو
يف شهر رمضان ،واكن ذلك يف حر شديد ،حىت إنه من
شدة احلر يلَضع الرجل يده ىلع رأسه يلِق رأسه بيده

من شدة احلر  ،وما فيهم صائم إال انليب -صىل اهلل
ََ ََ
احة األنصاري -ريض
عليه وسلم ،-وعبد اهلل بن رو

اهلل عنه ،-فقد حتمال الشدة وصاما ،مما يدل ىلع جواز

الصيام يف السفر مع املشقة اليت ال تصل إىل حد
َّ ْ ُ َ
اتلهلك ِة.

 .658جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مارہ ہ ےی کہ ؤہ رمضاں ےک مہتن می سف رپ ی کےل ،ی
اتو الدرداء  -رضی اہلل عتہ  -ف
ے
ش
شخب گرمی کا رمای یھا ،گرمی یک سدث یک ؤج ےس کوئ خص ا بن رس رپ اہیھ رکھا ےہوا یھا
ئاکہ اہیھ ےک درت عہ رس ،گرمی یک سدث ےس یرح جای۔ اں می ضف اہلل ےک
رسولﷺ اؤر عتداہلل بن رؤاج اتضاری  -رضی اہلل عتہ  -رؤرے ےس یےھ۔
ہ کہ سف
ایھوں ی گرمی کو پداسب کرےک رؤرہ رکھ لتا یھا۔ ی اس ئاث یک دلتل ے
می اگر م شفب اس جد ئک ی ےہو کہ بتدہ اس ےس ہ ےالک ےہو جای تو رؤرہ رکھتا جاپ

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام أهل األعذار
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف ٍّ
حر شديد  :يف زمن حر شديد.
• وما ِفينا صائم  :ليس فينا أحد صائم.

فوائد احلديث:
 .1جواز فطر املسافر يف رمضان.
 .2أن الفطر أفضل مع املشقة املحتملة.
 .3إذا جاز الفطر يف رمضان ألجل املشقة الشديدة يف السفر جاز يف غْي رمضان ،كصيام انلذر ،فله الفطر.
 .4أن اتلويق من أسباب الرضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل -تعاىل-.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4505( :
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َ ٌ
َّ َ ي
احل َ
اب ُلكُّ ُه َّن فَا ِس ٌقُ ،ي ْق َتلْ َن يف َ
ِ
:
م
ر
و
ادل
من
س
مخ
ڑ
ی
ی
ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ُْ
ئرا رح جاتور ا تےس ہ ےی خو مودی ہ ےی اؤراں کو خرم می ھی ماردالتا رجا ہن :کوا ،خرتل،
الغراب ،واحل ِدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكب
ڑ
ی
رجھو،خرواہ اؤر کا بنؤاال کتا۔
َ
الع ُق ُ
ور

 .659احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا" :ئرا یرح جاتور ا تےس
عاتش رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
ی
ی
ہ ےی خو مودی ہ ےی اؤر اں کو خرم می ھی مار دالتا رجا ہن :کوا ،خرتل ،رجھو ،خ رواہ اؤر کا بن
ہ" :ئرا یرح مودی جاتورؤں کو خرم اؤر عی خرم ےہ
ؤاال کتا"۔ اؤر ائک رؤاب ث می ے
جگہ مار دبتا رجا ہن"۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل
َّ ِّ ُ ُّ ُ َّ َ
ٌ
اس ٌق،
عليه وسلم -قال« :مخس من ادل َواب لكهن ف ِْ
ُ َ َ َُ َ َ ْ
َ ُ
ُي ْقتَ َ
العق َر ُبَ ،والفأ َرة،
حلدأة ،و
لن يف احل َ َرمِ  :الغراب ،وا ِ
َْ ُ َُ ُ
َْ ٌ ََ
اسق يف
َواللكب العقور» .ويف رواية « :يقتل مخس فو ِ
ْ
ْ ِّ
احلل َواحل َ َرمِ ».
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ختْب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بقتل مخس من

حلل أو احلرم،
ادلواب لكهن يتصف بالفسق ،سواء يف ا ِ
َ َُ
ُ ُ
حلدأة،
ثم بني تلك اخلمس بقوهل :الغراب وا ِ
َ ََْ ُ َ َ
الفأ ْ َر ُة ،واللكب َ
الع ُق ُ
ور .فهذه مخسة
والعقرب ،و

أنواع من احليوانات ،وصفت بالفسق ،وهو خروجها
بطبعها عن سائر احليوانات ،باتلعدي واألذى .ونبه

بها معدودة ،الختالف أذاها ،فيلحق بها ماشالكها يف

فسقها من سائر احليوانات ،فتقتل ألذيتها واعتدائها،

فإن احلرم ال جيْيها واإلحرام ال يعيذها.

 .659جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس جدب ث می خرصث عاتش رضی اہللعہا بتاں کر رہےی ہ ےی کہ بنی ﷺ یئرا یرح قسم
خ
اہ ؤہ خرم می
ےک جاتورؤں کو ماری کا کم دئا ،خو سب ےک سب مودی ہ ےی؛ رج ے
آث ﷺ ی اں ئرایخروں ےک ئام بتای کہ ی کوا ،خرتل،
ےہوں ئا عی خرم می۔ یرھ ر
ڑ
ی
رجھو ،خ رواہ اؤر کا بنؤاال کتا ہ ےی۔ ی ئرا یرح قسم ےک جاتور قسق یک صفب ےس میصف ہ ےی
ہ کہ اب رنی طتیعب ےک اعتتار ےس ی ئاق یمام جاتورؤں ےس الگ
خش ےس رماد ی ے
آث ﷺ ی خرتد ےک ئام
ہ ےی؛ کیوں کہ ی جملہ آؤر ےہوی ہ ےی اؤر مودی ہ ےی۔ ر
ہ۔ ئاق یمام
گیوای؛ کیوں کہ اں یک ادب ث ئایک ائک دؤرسے ےس مختلف ےہوئ ے
ی
ی
جاتورؤں می خو ھی ادب ث ئایک می اں ےس مسایہہ ےہوں ےگ ،اں کا خکم ھی ی ہی ےہوگا،

ی
ایھی ھی اں ےک مودی برن اؤر تفضاں دہ ےہوی یک ؤج ےس قتل کر دئا جای گا۔ ی
خرم ایھی یحرای گا اؤر ی اخرام ایھی برتاہ دے گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه .ويف مسلم "الغراب األبقع".

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ادل َو ِّ
• َّ
اب  :مجع دابة ،ويه ما يدب ىلع األرض من طْي وغْيه.
• الفاسق  :معتد باإليذاء.
• اللكب َ
الع ُق ُ
ور  :أي املتصف بالعقر ،وهو اذلي جيرح بنابه أو ظفره.
• احل َ َر ُم َ :ح َر ُم مكة؛ ُ
وس ِ َ
يم بذلك الحرتامه وتعظيمه ،وهو ما اكن داخل األميال اليت تبعد عن الكعبة بنسب خمتلفة .1:أطوهلا 14 :ميال من جهة
بطن عرنة .2.أقرصها 3 :أميال من جهة اتلنعيم .3.بني ذلك 3 :و 7و.9
• احلِل  :ما اكن خارج حدود احلرم.
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َُ
• احل َِدأة  :طائر من اجلوارح ،يعيش ىلع أكل اجليف وصغار الطيور.

فوائد احلديث:

ادل َو ُّ
للمحل ُ
اب اخلمس يف احل ِِّل واحلرمُ ،
 .1مرشوعية قتل هذه َّ
والمحرم.
ِ
 .2جواز قتل لك ما شابهها يف طبعها من األذية.

 .3جواز قتلها ولو اكنت صغْية اعتبارا بمآهلا.

 .4ماربة اإلسالم لألذى والعدوان ،حىت يف ابلهائم.

 .5كمال الترشيع اإلساليم ،حيث طلب القضاء ىلع ذوي الفساد واإلفساد.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.

الرقم املوحد)4543( :
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َْ ْ
َ ْ
َ َ ْ
ُ
ْ َ
يك َويك ِيف
خذِي مِن م ِاهلِ بِالمع ُر ِ
وف ما يك ِف ِ
َ
يك
بنِ ِ

 .660احلديث:

ی
متاسب ائدارےساسےک مال میےس ابتاےل لو ،خو مھی اؤر یمھاری اؤالد
ےک لن کاق ےہو۔
**

ہ کہ اتو سفتاں رضی اہلل عتہ یکاہےلتہ ھتد
ام المومتی عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
نب عُتتہ رضی اہلل عہا اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک ئراس آ ئی اؤر کہا:
ی
م
ہ ،ؤہ جےھ ابتا تففہ یہی دبتا ،خو میے
اے اہلل ےک رسول! اتوسفتاں ختل آدمی ے
اؤر میے یخروں ےک لن کاق ےہو ،ئاہےم می اس ےک مال ےس اس یک اجارث ےک
ل
ہ؟ رسول اہلل صیل اہلل علتہ
اؤپ کوئ گتاہ ے
تعی کجرھ ےل تنی ےہوں۔ کتا اس می میے ر
ؤسلم ی فمائا" :متاسب ائدار ےس اس ےک مال می ےس ابتا ےل لو ،خو یمھارے
اؤر یمھاری اؤالد ےک لن کاق ےہو"۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :دخلت هند
َ َ
ُْ َ
بنت عتبَة -امرأة أ ِيب سفيان -ىلع رسول اهلل -صىل
َّ َ
ْ
اهلل عليه وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،إن أبَا ُسفيَان
ُْ
َر ُج ٌل َشح ٌ
يح ،ال يع ِطيِّن من انلفقة ما يكفيِّن
ِ
َْ ْ ََْ
َ َّ َّ َ َ ْ ُ
َ
ْ
ْي ِعل ِم ِه ،فهل
ويكيف ب ِِّن ،إال ما أخذت ِمن م ِ ِ
اهل بِغ ِ
َ َ
ك م ْن ُجنَاح؟ َف َق َال رسول اهللُ :خذي منْ
َ َ َّ
ِ ِ
يلع ِيف ذل ِ ِ
َ َ ْ
َْ ْ
َ
َ ْ َ
يك».
م ِِ
اهل ِبالمع ُر ِ
يك َويك ِيف بنِ ِ
وف ما يك ِف ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
ْ ْ
ْ ُ ْ
ت ُعتبَة رسول اهلل -صىل اهلل عليه
استَفتَت هند بِن
َ
َ َّ
وسلم -أن زوجها ال يعطيها ما يك ِفيها يه وأبناءها
َ
من انلفقة ،فهل هلا أن تأخذ من مال زوجها أيب
َ
َْ
ُسفيان بغْي علمه؟ فأفتاها ِبواز ذلك إِذا أخذت قد َر
الكفاية باملعروف ،أي دون زيادة وتعدي.

 .660جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

وہ ایھی ابتا خ ر
ی مایگا کہ اں کا س ے
رج یہی
ھتد نب عتتہ ی رسول اہلل ﷺ ےس قیو ی
دبتا ،خو اں ےک اؤر اں یک اؤالد ےک لن کاق ےہو ،تو کتا ؤہ ا بن س ے
وہ اتو سفتاں ےک
س
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی ابنی
مال ےس اں یک اجارث ےک تعی ےل کنی ہ ےی؟ تو ر
ی دئا ،خو اں ےک لن کاق ےہو۔ تعنی رئادئ
مفدار ا جےھ رط تق ےس لتن ےک خوار کا قیو ی

اؤر ت عدی ی ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

يح  :بمعىن أَنَّه ال ُي ْعطي َز ْو َ
• َشح ٌ
اء ُه إال الْق ِليل من َّ
جه َوأَ ْبنَ َ
انلفقة.
ِ
ْ
• ُجنَاح  :إِثم.
َ
َ ْ
َ
َْ
َْ ْ
ذلي ُع ِرف بِالعادة أنه ِكفايَة.
وف  :القدر ا ِ
• بِالمع ُر ِ

فوائد احلديث:

َْ َ
والد الفقراء ّ
 .1وجوب انلفق ِة ىلع َّ
والصغار.
الزوجة واأل
َ
ْ
انل َف َق َة ُت َق َّد ُر بك َفايَة ال ُمنْ َفق عليه وحال املنفق ً
 .2أ َّن َّ
معا.
ِ
ِ ِ
ِ
َ َْ
 .3جواز سماع الكم األجنبية للحاجة.
َّ ْ
ُْ ْ
 .4جواز ذكر االنسان بما يكره للشكوى والفتيا ،إذا لم يقصد الغيبة.
َ َ ََُ ًََ
َ
َ
ْ
ََ
ٌ
ْ ُ
ٌ
ُْ
ارفا يف نفقة ِمثلها
راجع إىل ما اكن متع
كفايَة ،وهذا
حتديد رشيع ،فقد جعل هلا ِمن انلَّفقة ال ِ
 .5اعتماد العرف يف األمور اليت ليس فيها ِ
َْ
وأوالدها.
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 .6أن من ظفر حبقه من عند شخص أنكره عليه هل أن يأخذ حقه من ذلك الشخص إذا قدر ولم يرتتب ىلع ذلك مفسدة واكن ذلك ظاهرا
كدين ونفقة وحنوها.

ً

 .7جواز خروج الزوجة من بيتها حلاجتها من ماكمة واستفتاء وغْيهما ،إذا أذن هلا زوجها يف ذلك ،أو علمت رضاه به.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت1423 ،ه .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلعالم بفوائد عمدة
األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن ممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1417 ،
 ـه1997 -م.
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َْ َ ْ
خرج انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يستس ِيق،
َّ
َ
َ
فتوجه إَل القبلة يدعو ،وح ىول ِرداءه ،ثم صىل
َ َ
ركعتي ،جه َر فيهما بال ِقراءة

 .661احلديث:

بنی کریمﷺاستشفاءےک لن ئ ے
اہ ی کےل تو قتلہرؤ ہےو کردعا کرئارسؤعکردئا اؤر
ڑ
ڑ
آثﷺیدؤرکعب یمار رپھی خش می
اب رنی رجادر کو یرھی کر الث دئا۔ یرھ ر
**

َ
املاز ِين -ريض اهلل
عن عبد اهلل بن زيد بن اع ِصم ِ
عنه -قال« :خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
َ
َ
َّ
يدعوَ ،
وح َّول ِرداءه ،ثم
ي َ ْست ْس ِِق ،فتَ َوجه إىل القبلة
َّ
صىل ركعتنيَ ،ج َه َر فيهما بال ِقراءة» .ويف لفظ «إىل
ْ َّ
ال ُم َصىل».

عتد اہلل بن رئد بن عاضم مارئ رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ بنی کریم
ﷺ است شفاء ےک لن ئ ے
اہ ی کےل تو قتلہ رؤ ےہو کر دعا کرئا رسؤع کردئا اؤر اب رنی رجادر کو
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی
آث ﷺ ی دؤ رکعب یمار رپھی خش می ر
یرھی کر ال ث دئا۔ یرھ ر
آث ﷺ عتد گاہ یک رطف
خرہی طور رپ فاث یک۔ ائک اؤر رؤاب ث می ے
ہ کہ ر
گن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبتيل اهلل -تعاىل -العباد بأنواع من االبتالء؛ يلقوموا

بداعئه وحده ويلذكروه ،فلما أجدبت األرض يف عهد

انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-خرج بانلاس إىل مصىل
العيد بالصحراء؛ يلطلب السقيا من اهلل -تعاىل،-

ويلكون أقرب يف إظهار الرضاعة واالفتقار إىل اهلل -

تعاىل ،-فتوجه إىل القبلة ،مظنة قبول ادلاعء ،وأخذ
يدعو اهلل أن يغيث املسلمني ،ويزيل ما بهم من

قحط .وتفاؤال بتحول حاهلم من اجلدب إىل اخلصب،
ومن الضيق إىل السعةَّ ،
حول رداءه من جانب إىل

آخر ،ثم صىل بهم صالة االستسقاء ركعتني ،جهر
فيهما بالقراءة؛ ألنها صالة جامعة.

 .661جدبث:

آثﷺی خرہیطور رپفاثیک۔
ر

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ ئاکہ ؤہ اس ےس دعا کربن اؤر
اہلل ت عایل یہب شی آرماتسوں می بتدؤں کو متت ال کر ئا ے
اس کو ئاد کربن۔ بنی ﷺ ےک دؤر می خب ائک دق عہ رمی خسک سایل کا س کار ےہوگنی
آث ﷺ لوگوں کو ےل کر ضجاء می عتد گاہ ےک رطف ی کےل ئاکہ اہلل ت عایل ےس ئرائ
تو ر
س
آث
یک دعا کربن اؤر اس رطج ےس رئادہ عاخری اؤر جاخب متدی کا اظہار کر کی۔ ر
ہ اؤر اہلل
ﷺ ی قتلہ یک رطف رج کتا خہاں ےس دعاؤں یک قیولیب یک امتد ےہوئ ے

ےس دعا کری لےگ کہ ؤہ مومیوں یک مدد کرے اؤر اں رپ طاری قخظ کو دؤر کرے۔ اؤر
اں یک جال ث ےک خسک سایل ےس سادائ اؤر بتیگ ےس کسادیگ می ئدل جای ےک
آث ﷺ ی اب رنی رجادر متارک کو ائک جاب ث ےس دؤرسی
سگوں ےک طور رپ ر
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی لوگوں کو یمار است شفاء یک دؤ رکعتی رپھا ئی اؤر
جاب ث ال ث دئا۔ یرھ ر
مج
ہ۔
اں می خرہی فاث فمائ کیو ئکہ ی مع یک صورث می ادا یک جای ؤایل یمار ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة االستسقاء
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• خرج انليب  :أي من بيته إىل مصىل العيد وهو خارج املسجد.
• يستسِق  :االستسقاء طلب السقيا وهو إنزال املطر عند اتلرضر بفقده.
ْ
• فتوجه إىل ال ِقبلة  :استقبلها بوجهه ويه جتاه الكعبة بمكة.
َّ َ
حول ِرداءه  :جعل أيمنه أيرسه وظهره بطنا وبطنه ظهرا.
•
• رداء  :ما يوضع ىلع املنكبني ويسرت أىلع اجلسم.
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فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صالة االستسقاء.
 .2مرشوعية إقامتها يف مصىل العيد.
 .3استقبال القبلة عند ادلاعء؛ ألنها مظنة اإلجابة.
ً
 .4مرشوعية حتويل الرداء أثناء ادلاعء لالستسقاء ،تفاؤال بتحول احلال من القحط واجلدب إىل الرخاء واخلصب.
 .5اجلهر يف صالة االستسقاء بالقراءة ،اكجلمعة ،والعيدين ،والكسوف وأنها ركعتان.
 .6أن ادلاعء بالسقيا قبل الصالة ،وجيوز بعدها كما يف روايات أخرى.
 .7أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مفتقر إىل اهلل -تعاىل -يف جلب املنافع ودفع املضار وال يملك نلفسه وال لغْيه نفعا وال رضا.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق ممد
زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
 بْيوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .تهذيب اللغة ،ملحمد بن أمحد األزهري ،املحقق :ممدعوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت ،الطبعة األوىل2001 ،م.
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خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إَل

ڑ
رسول اہللﷺ یمار رپ ھنےک لن قتا تشتفےل گن

قباء يصِل فيه

 .662احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :خرج
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ُقبَ َ
اء يُ َصيل
َ َّ
َ َ َْ
اءته األنصار ،ف َسل ُموا عليه وهو
فيه» ،قال« :فج
َْ
َ
ِّ
يُصيل» ،قال " :فقلت ِبلالل :كيف رأيت رسول اهلل -
ِّ َ
ُّ
صىل اهلل عليه وسلم -يَ ُرد عليهم ِحني اكنوا ي ُ َسل ُمون
َ َ
ِّ
َّ
عليه وهو يُصيل؟ " ،قال :يقول هكذا ،وب َ َس َط كفه،
وجعل بطنه أسفل ،وجعل َظ ْه َره إىل ْ
فوق.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف جواز رد السالم باإلشارة حال
الصالة لفعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك مع
األنصار حني سلموا عليه وهو يصيل يف مسجد قباء،

وصفته ببسط الكف فقط.

**

 .662جدبث:

ہ کہ’’ :رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم
عتداہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ےک ئراس اتضار آی اؤر
یمار رپ ھن ےک لن قتا گن ،تو ر
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم کو س الم کتا‘‘ ،ؤہ کہن ہ ےی :تو می
ایہوں ی جال ث یمار می ر
ی ئ الل ےس تروجرھا :خب اتضار ی رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم کو جال ث یمار می
آث ی رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم کو کش رطج خواث د بن ےہوی
س الم کتا تو ر
س
رہ یےھ ،اؤر
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم اس رطج کر ے
دبکھا؟ ئ الل رضی اہلل عتہ کہا :ر
ےہ
ئ الل رضی اہلل عتہ ی اب رنی ھتیل کو یرھت الئا اؤر اس ےک ائدرؤئ خےص کو ب رج اؤر اس
ت
اؤپ رکھا۔
ےک ت رشب عنی ئاالئ خےص کو ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ جال ث یمار می س الم کا خواث دبتا جاپ
جدب ث رستف می اس ئاث کا بتاں ے
ے ص
عم
سل
آث ی اتضار ےک سایھ کتا
ہ ،بنی یل اہلل علتہ ؤ م ےک اس ل یک ؤج ےس خو ر
خب ایہوں ی ص
سل
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم اس
آث یل اہلل علتہ ؤ م کو س الم کتا اؤر ر
ر
ے
ہ
ہ۔
رہ یےھاؤر اس یک کیفیب ضف ھتیل یرھت ال کر ے
ؤق ث مسحد قتا می یمار ادا کر ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

ٌ
ً
جامد يأِت ىلع وجهني ،فيكون ً
• كيف ٌ :
استفهاما ،وهنا لالستفهام.
رشطا ،ويكون
اسم
َّ
َّ
انلطق باللسان ،إال أنه َّ
ُ
يعْب به عن الفعل.
القول هو
• يقول هكذا  :األصل يف
ِ
ّ
َّ َ َ َ َ
رشهاِ ،ضد قبضها.
• بسط كفه  :ن
ُ
• كفه  :الكف:يه راحة ايلد مع األصابع.

فوائد احلديث:

ُ
َ
ِ .1ح ْر ُص ابن عمر-ريض اهلل عنهما -ىلع ُس َّن ِة انلَّ ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -وتت ُّب ِع آثاره ،فما فاته من سنته يسأل عنه من حرضه.
ِ
ُ ُ
َّ
ً
ْ
أن اإلشارة يف ّ
ٌ
الصالة ال تبْ ِطل َها ،ولو اكنت إشارة مفهومة تكيف عن الالكم ،سواء أكانت بالرأس ،أو بايلد ،أو بالعني ،أو غْيها.
.2
ُ َ ِّ
ً
ُْ ُ
َّ
َ
ْ
ُّ
 .3أن احلركة إذا اكنت قليلة حلاجة ال تب ِطل الصالة ،فهذا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يبسط يده للك مسلم عليه.
ِّ
َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
ُ
لما سلَّم من الصالةَّ ،
فإن انلَّ َّ
أقرهم ،ولم ينههم عن ذلك.
جواز السالم ىلع املصيل،
.4
ِّ
َ ِّ
 .5استحباب رد السالم من املصيل باإلشارة.
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َ
َّ
َ
َ َ
ُ ْ ُ
األعمال يأِت فعل اخلْي ،ويرشعه ألمته ،عليه
ب حاهل فيها ،وهو بهذه
ِ
 .6حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه يأِت أبواب اخلْيات ِحبس ِ
الصالة والسالم.
ُ
َ
ْ
استحباب زيارة مسجد قباء ،والصالةِ فيه ل ِمن هو يف املدينة.
.7

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بْيوت .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاِّن األزدي ،دار
الفكر ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد .مسند أمحد بن حنبل ،إليب عبد اهلل أمحد بن ممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض  .توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاِّن ،ط،1
مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1422 ،ه.

الرقم املوحد)10655( :
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ہ خش میآسائ رئادہ ےہو۔
سبےس یہی ی کاجؤہ ے

خري انلاكح أيَّسه

 .663احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا کہ "سب
عفتہ بن عارم رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ہ خش می آسائ رئادہ ےہو"۔ بنی ﷺ ی ائک آدمی ےس
ےس یہی ی کاج ؤہ ے

عن عقبة بن اعمر قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم« :-خْي انلاكح أي ْ َ ُ
رسه» ،وقال انليب -صىل
ُ
َ ُ
َ
اهلل عليه وسلم -لرجل :أترىض أن أ َز ِّو َجك فالنة
ُ
«قال :نعم ،قال هلاْ :
أتر َضني أن أ ِّ
زو َج ِك فالنا» قالت:
نعم ،فزوجها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم
ً
يَفرض صداقا ،فدخل بها ،فلم يُعطها شيئًا ،فلما
ْ
حرضت ُه الوفاة قال :إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -زوجِّن فالنة ،ولم أُعطها ً
شيئا ،وقد أعطيتها
ْ
ْ
َ
َسهيم من خيْب ،فاكن هل سهم خبيْب فأخذت ُه فباعت ُه

تروجرھا :کتا یم اس ئاث رپ رصامتد ےہو کہمی ق الں عورث ےس یمہارا ی کاج کردؤں؟ اس
آث ﷺ ی اس عورث ےس تروجرھا کہ کتا یمہی ی
ی خواث دئا  :جی اہں۔ یرھ ر
ش
ہ کہ می ق الں خص ےس یمہاری سادی کردؤں؟ اس ی خواث دئا:
ئاث قیول ے
جی اہں۔ اس رپ رسول اہلل ﷺ ی اس یک سادی کر دی اؤر خق مرہ مفر ی کتا۔ اس
ش
خص ی اس عورث ےس جماع کر لتا لتک (تطور خق مرہ) اےس کجرھ ی دئا۔ اب رنی
ؤقاث ےک ؤق ث کہن لگا کہ رسول اہلل ﷺ ی ق الں عورث ےس میی سادی
کرائ ئاہےم (تطور خقمرہ) می ی اےسکجرھیہی دئا۔ اثمیجتی یکرمی ےسمیا خو
ش
ہ ؤہ اےس دبتا ےہوں۔ جتی یک رمی می ےس اس خص کا ائک خضہ یھا خو اس
خضہ ئتتا ے
ی
عورث ی ےل کر برح دئا اؤر خش یک فمب ائک الکھ ئک رہنرح گنی۔

فبلغ مائة ألف.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حث ىلع تيسْي
انلاكح ,وبني أن أفضلية انلاكح تكون مع قلة املهر،
َّ
َّ
وأن الزواج بمهر قليل مندوب إيله؛ وأن الكرثة يف
ً
جائزا ,ألن
املهر ىلع خالف األفضل ،وإن اكن ذلك
ً
املهر إذا اكن قليال لم يستصعب انلاكح من يريده

فيكرث الزواج املرغب فيه ،ويقدر عليه الفقراء
ويكرث النسل اذلي هو أهم مطالب انلاكح ،ثم ذكر

عقبة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -عرض ىلع رجل أن ِّ
يزوجه امرأة ,ثم عرض

ذلك ىلع املرأة ,فلما وافق الطرفان َّ
زوجهما انليب -
ً
صىل اهلل عليه وسلم ,-ولم يسم الرجل للمرأة صداقا،
ْ
ودخل بها دون أن يُعطيها شيئًا ،فلما حرضت ُه الوفاة
ْ
أعطاها ً
أرضا هل من غنائم خيْب ً
مهرا هلا ,فأخذت ُه
ْ
املرأة وباعت ُه فبلغ ثمنه مائة ألف.

 .663جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عفتہ بن عارم رضی اہلل عتہ اس جدب ث می بتاں کری ہ ےی کہ بنی ﷺ ی ی کاج کو
آساں بتای رپ ایھارا اؤر ؤصاخب فمائ کہ ی کاج یک اقضلیب خق مرہ کم ےہوی ےک
م
ہ اؤر یہب رئادہ خق مرہ
ہ اؤر ی کہ کم خق مرہ ےک عوض ی کاج کرئا سنخب ے
سایھ ے
ش
ق
ہ۔ کیو ئکہ خب خق مرہ کم ےہو گا تو خو خص ی کاج
رج ی جاپ ضؤر ے
ج الف ا ضل ے
ہ اگ ر
اہگااس ےک لناسمیدسوارییہی ےہو یگاؤرتوںی کاج یککیث ےہو یگ خو
کرئا رج ے
ی
ع
ہ اؤر رعب ث لوگ ھی سادی کر سکی ےگ
ہ خش یک پعیب دی گنی ے
کہ اتسا مل ے
ہ۔یرھ عفتہ رضیاہلل
اؤراس ےس تسل اتسائمی اصاقہ ےہوگاخو کہی کاجکااہےممفضد ے
ش
ک
آث ﷺ
آث ﷺ ی ائک خص ےک سا من ی ئاث ر ھی کہ ر
عتہ ی دکر کتا کہ ر
ی
اس یک سادی ائک عورث ےس کر د بن ہ ےی اؤر یرھ یہی ئاث عورث ےک سا من ھی
ک
ر ھی۔خبدؤتوں ارطاف یرصامتدیکااظہار کردئاتوبنی ﷺی اں یک سادی
کرا دی ۔ رمد ی عورث ےک لن خق مرہ مفر ی کتا اؤر (تطور خق مرہ) اےس کجرھ
ش
دی تعی ہےی اس ےس متارسث کر یل۔ خب اس خص یک موث کا ؤق ث فب ث آئا تو
ع
اس ی اب رنی تنمب می ملن ؤایل جتی یک رمی می ےس ائک خضہ اےس تطور مرہ دے
دئا۔ عورث ی اےس ےل کر برح دئا خش یک فمب ائک الکھ ےہوئ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
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راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِّن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• أيرسه  :أسهله ىلع الرجل.
• سهم خبيْب  :نصيب من غنائم خيْب.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن خْي الصداق أيرسه وأسهله وأقله مؤنة ىلع الزوج.
ً
قنطارا}
 .2استحباب ختفيف املهر ،وأن غْي األيرس ىلع خالف ذلك ،وإن اكن جائزا كما أشارت إيله اآلية الكريمة يف قوهل {وآتيتم إحداهن
َّ

[النساء.]20 :
ُّ
َّ
ِّ
َّ
 .3أن الشارع احلكيم يتشوف إىل عقد انلاكح ،وحيث عليه ،ويسهل طريقه؛ تلحصل املقاصد الطيبة ،واثلمار احلميدة من الزواج.
 .4إباحة دخول الرجل ىلع زوجته ،وإن لم يعطها شيئًا.
ً
َّ
َّ
ً ُ َّ
 .5أنه البد يف انلاكح من صداق وإن قل؛ واألفضل كونه قبل ادلخول يلكون هديَّة للزوجة ،وحتفة تقدم هلا عند ادلخول عليها.
َّ
ً
ً
مقصودا ذلاته يف انلاكح ،فليس هو ً
عوضا مرادا ،وإنما هو ِحنلة يف هذا العقد املبارك.
 .6أن الصداق ليس
ً
َّ
ِّ
يقدم ما َّ
ً
تيرس ،وىلع الزوجة وأويلائها أن يقبلوا ما يُقدم إيلهم ،فليس
ومانعا من الزواج؛ فعىل الزوج أن
 .7أنه ينبيغ أن ال يكون الفقر اعئقا

القصد من الزواج اتلجارة واملساومة ،وإنما القصد االتصال وحتقيق نتاجه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  ,ت :ممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .ضعيف أيب داود  -األم لألبلاِّن  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه - .سبل السالم للصنعاِّن ،نرش :دار احلديث- .
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
رشح سنن النساِئ املسىم «ذخْية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل - .نيل األوطار للشواكِّن  ,حتقيق :عصام ادلين
َ
اتليسْي للصنعاِّن ،ت :مَ َّمد ُصبْيح َح ّالقَ ,مكتَبَ ُة ُّ
إليضاح َم َعاِّن َّ
الصبابطي  ,دار احلديث ،مرص الطبعة :األوىل1413 ،هَّ - .
الرشد ،الطبعة:
اتلحبْي
األوىل 1433 ،ه.

الرقم املوحد)58110( :
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ہ اؤر ئدپبنصف اںیکآخری
رمدؤںیکیہیبنصف اںیک یرہیلصف ے
ہ اؤر ئدپبن
ہ۔ خب کہ خوا ئییک یہیبنصف اںیکآخریصف ے
صف ے
ہ
صف اںیک یرہیلصف ے

خري صفوف الرجال أوهلا ,وَشها آخرها ,وخري
صفوف النساء آخرها ,وَشها أوهلا

 .664احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا‘‘ :رمدؤں یک
اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ے
ہ۔ خب کہ
ہ اؤر ئدپبن صف اں یک آخری صف ے
یہیبن صف اں یک یرہیل صف ے
ہ اؤر ئدپبن صف اں یک یرہیل صف
خوا ئی یک یہیبن صف اں یک آخری صف ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َّ ُ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-خ ْ ُ
ْي صفوف ِّ
أوهلا,
الرجال
َ
ْي صفوف النِّساء آخ ُرهاُّ َ ,
ُّ
وخ ْ ُ
ورشها ُ
ورشها
آخرها,
ِ
أوهلا».

ہ’’۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفضل صفوف ِّ
الرجال وأكرثها أجرا الصف األول؛
لقربهم من اإلمام ُ
وبعدهم عن النساء ،وأقلها أجرا
ِّ
وفضال الصف املؤخر؛ ُبلعد املصيل عن سماع
َّ
القراءةُ ،
وبعده من َ
حرم اإلمام ،وادلاللة ىلع قِلة
ْ
رغبَة املتأخر يف اخلْي واألجر ،وأفضل صفوف
النساء ،وأكرثها أجراَّ :
الصف ُ
الم َؤخر؛ وذلك؛ ألنه

أسرت للمرأة؛ ُبلعدها عن صفوف ِّ
الرجال ،وأقلها أجرا
ُ
وفضال الصفوف األوىل؛ لقربها من الفتنة ،أو
اتلعرض هلا .وهذا إذا صلت النساء مع الرجال يف
ماكن واحد وحتت سقف واحد ،أما إذا َصلني

وحدهن أو منفصالت عن الرجال فحكم صفوفهن
َّ
حكم صفوف الرجال ،ويكون خْي صفوف النساء
أوهلا ،ورشها آخرها .وبناء ىلع هذا :فمصليات
النساء اليت قد سرتت بساتر حبيث ال يرين الرجال

وال يرونهن ،فتكون صفوفهن األوىل أفضل من

الصفوف املؤخرة النتقاء املحظور.

 .664جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ق
ہ ،امام ےک
رمدؤں یک ا ضل اؤر رئادہ اخر ؤ تواث ؤایل صف اں یک یرہیل صف ے
فب ث ےہوی اؤر عورتوں ےس دؤر ےہوی یک ؤج ےس۔ خب کہ رمدؤں یک آخری
ہ؛ کیوں کہ یماری شماع فاث اؤر امام ےس دؤر ےہو ئا
صف کم اخر ؤ قصتلب ؤایل ے

ی
خ
ہ۔ اس ےک
ہ۔ بی ئاخی ےس آئا خی ؤ یھ الئ می عدم دل رس رنی یک دلتل ھی ے
ے
ق
ہ؛ اس یک
پج الف عورتوں یک ا ضل اؤر رئادہ اخر ؤ تواث ؤایل صف آخری صف ے
ہ کہ رمدؤں یک صقوں ےس دؤری یک ؤج ےس عورث رئادہ رپدے می ر ےہنی
ؤج ی ے
ہ؛ کیوں کہ ؤہ صف
ہ اؤر عورتوں یک کم اخر ؤ قصتلب ؤایل صف اں یک یرہیل صف ے
ے
خ
ہ۔ ی کم اتسی صورث ؤاق عہ
ہ ئا قتن کا ائدتش رہےتا ے
قتن ےک رئادہ فب ث ےہوئ ے
ہ ،خہاں عور ئی رمدؤں ےک سایھ ائک ہےی جگہ اؤر ائک ہےی رجھب ےک
ےک لن ے
ڑ
ڑ
ب رج یمار رپھ رہےی ےہوں۔ اؤر اگر ؤہ ا کتےل ئا رمدؤں ےس علنحدہ رپھ رہےی ےہوں ،تو اں یک
صقوں کا خکم رمدؤں یک صقوں ےک خکم یک رطج ےہوگا۔ تعنی کہ خوا ئی یک یرہیل صف
ڑ
یہیبن اؤر آخری صف ئدپبن ےہویگ۔ اشی ئتتاد رپ یمار رپ ھن ؤایل اتسی خوا ئی خو اس
ب
رطج رپدے می ےہوں کہ ؤہ ی رمدؤں کو د کھی اؤر ی رمد ایھی دبکھ سکی ،اں یک
م
یرہیل صف آخری صف ےس اقضل ےہویگ ،خطور ےک عدم ؤخود یک ؤج ےس۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:

َّ

َّ
َّ
ْ
َّ
رش الصفوف املؤخرة؛ ُبلعد املصيل عن سماع القراءةُ ،
وأن َ َّ
وبعده من َ
حرم اإلمام ،وادلاللة ىلع قِلة
كنة،
 .1فضيلة الصف األول ،وأنه أفضل األم ِ
رغبة املتأخر يف اخلْي واألجر .
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ِّ
 .2احلث والرتغيب يف َّ
الصف األول بالنسبة للرجال ،واألول  :هو اذلي هل األولوية املطلقة ،وهو ما ييل اإلمام ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم:-
الصف األولْ ،
(لو يعلم انلاس ما يف ِّ
الستَهموا عليه).
 .3أن أفضل صفوف النِّساء وأكرثها أجرا الصف املؤخر ،وهذا إذا صلني مع الرجال حتت سقف واحد؛ ألن املطلوب منهن ِّ
السرتُ ،
وابلعد عن
َّ
ْ
نظر الرجال ،وأما إذا َصلني لوح ِدهن أو يف ماكن ال يرين الرجال فحكم صفوفهن حكم صفوف الرجال ،فأفضلها أوهلا.
ْ
َّ ُّ
 .4جواز صالة النساء يف املسجد مع ِّ
الرجال يف صفوف مستقلة ،لكن مع التسرت واحلِش َمة.
َّ
َّ
َ ُ
الرتاص يف ّ
ك َّن صفوفا ،كصفوف ِّ
الصف
الرجال ،وال يتفرقن ولو اكنت مقتدية باإلمام ،بل عليهن
 .5أن النساء إذا اجتمعن يف املسجد ،فإنهن ي
ّ
وسد اخللل ،كما يف صفوف الرجال.
 .6ثبوت اتلفاضل بني األعمال ،أي أن األعمال تتفاضل فيكون بعضها أفضل من بعض.

 .7أن انلاس يتفاضلون حبسب أعماهلم ،وهذا فيه رد ىلع طائفتني مبتدعتني ،وهما :اخلوارج ،واملعزتلة؛ ألن هؤالء يقولون :أن اإليمان ال
ً
يتفاضل ،إما أن يوجد لكه أو يُعدم لكه ،وهذا ال شك أن فيه ضالال وخطأ.
 .8أن الشارع يَتَ َّ
شوف إىل َرصف النِّساء عن ِّ
الرجال حىت يف مواطن العبادة.

 .9أن النساء يف أول اإلسالم لم يكن بني صفوفهن وصفوف الرجال َساتر ،ولعل ذلك لضيق احلال أو لغْي ذلك مما يتعذر معه جعل َّ
الساتر.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :ممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،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 .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ
املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .مرقاة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،للتْبيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1
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َدبَّ َر َر ُج ٌل م ِْن األَنْ َصار ُغالما ً َهلُ
ِ

 .665احلديث:

**

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هل مال غْيه ،فبلغ ذلك انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ،ف َع َّد هذا العتق من اتلفريط ،ولم َّ
يقره ىلع هذا
َّ
الفعل ،فرده وباع غالمه بثمانمائة درهم ،أرسل بها

إيله ،فإن قيامه بنفسه وأهله أوىل هل وأفضل من
ًَ
العتق ،وئلال يكون اعلة ىلع انلاس .ومثل هذه
األحاديث فيها أحاكم يتعرف عليها اإلنسان ولو لم

يعمل بها ،وال ينبيغ أن يرتك تعلمها وفهمها حبجة أنه

ال يوجد رقيق ايلوم ،فإن الرق موجود يف أماكن من
ً
أفريقيا ،وقد يعود مرة أخرى ،واكن موجودا من قديم
الزمان وحىت جاء اإلسالم وبعد ذلك ،ولكن

اإلسالم يتشوف للحرية والعتق إذا حصل الرق.

 .665جدبث:

ش
جاپ بن عتد اہلل رضی اہلل عہما رؤاب ث کری ہ ےی کہ ائک اتضاری خص ی ا بن
ائک ع الم کو َمد َپْفار دے دئا۔ ائک دؤرسی رؤاب ث ےک الفاط ی ہ ےی کہ :بنی ﷺ
ش
م
آث ﷺ ےک ضحای می ےس ائک خص ی تطور مدپ ا بن ائک
کو اط الع یل کہ ر
ش
ہ۔ اس خص ےک ئراس اس ع الم ےک ع الؤہ کوئ اؤر مال یہی
ع الم کو آراد کر دئا ے
ڑ
آث ﷺ ی اس ع الم کو آیھ سو درہےم ےک عوض برح دئا اؤر ا س یک فمب اس
یھا۔ ر
ی
(اتضاری) یک رطف ھخوا دی۔

َ
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :دبَّ َر
َ ٌُ ْ َ
األنْ َصار ُغالما ً َ ُ
هلَ ،-ويف لَ ْفظ :بَلَ َغ َّ
انل َّ
يب -
رجل ِمن
ِ
ِ
َِ
َ
َ
ً
ْ
صىل اهلل عليه وسلم :-أ َّن َر ُجال م ْن أ ْص َ
حابِ ِه أع َت َق
ِ
ُ ً َُ ْ ُُ َْ َ ُ ْ َُ َ ٌ َُُْ ََ َ ُ َ ُ ُ
غالما هل عن دبر -لم يكن هل مال غْيه فباعه رسول
َ ُ َ َ َ َُ َ
َ
َ
اهلل بِث َمانِ ِمائ ِة ِد ْرهم ،ث َّم أ ْر َسل ث َمنه إيلْ ِه.

علق رجل من األنصار عتق غالمه بموته ،ولم يكن

ش
مدپ ْفاردےدئا۔
ائک اتضاری خصی ا بن ائک عالم کو َ

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ائک اتضاری آدمی ی ا بن ع الم یک آرادی کو اب رنی موث ےک سایھ معلق کر دئا(اشی
کو ع الموں یک ئدبی کہن ہ ےی)۔ اس ع الم ےک ع الؤہ اس ےک ئراس کوئ دؤرسا مال
یرہن
آث ﷺ ی اس آرادی کو تفتظ
یہی یھا۔ خب بنی ﷺ ئک ی ئاث رجی تو ر
قع
آث ﷺ یاےس
گردا بن ےہوی اس ےک اس ل یک ئابتد یہی فمائ ئلکہ ر
ڑ
مسید کری ےہوی اس ع الم کو آیھ سو درہےم ےک عوض برح دئا اؤر ی دراہےم اس یک
ی
ش
رطف ھنح د بن۔ اس خص کا اب رنی اؤر ا بن اہےل جای یک کفال ث کرئا آراد کری ےس
یہی اؤر اقضل یھا ئاکہ ؤہ لوگوں کا دسب بگر ی ےہو جای۔ اس رطج یک اجادب ث می
رج ؤہ اں رپ عمل ی ہےی
ا تےس اخکام ےہوی ہ ےی خن ےس اتساں کو ؤاقف ےہو ئا رجا ہن ،اگ ر
ڑ
ش
کرے۔ ی متاسب یہی کہ اس جخب یک بتا رپ ؤہ ایھی سیکھتا اؤر مجھتا ہےی رجھور دے
ی ی
کہ آج کل ع الم ئرای ہےی یہی جای۔ ع المی افتفہ ےک تعص ع القوں می ا ھی ھی
ہ کہ ی یرھ ےس را یح ےہو جای خب کہ ی آدم علتہ الس الم ےس
ہ اؤر ےہو سکتا ے
موخود ے

ہ۔ ئاہےم ع المی یک صورث می
ےل کر اس الم یک آمد اؤر اس ےک ت عد ئک موخود رہےی ے
ہ۔
اس الم خرب ث اؤر آرادی یک رطف مت الں رکھتا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• دبُر  :بضم ادلال املهملة ،وضم ابلاء املوحدة ،وهو عكس القبُل من لك يشء ،واملراد هنا :بعد موته.

فوائد احلديث:
 .1صحة اتلدبْي ،وهو متفق عليه بني العلماء ،ولكن األنصاري ال يملك غْي هذا العبد فذللك لم يقره انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
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 .2املدبَّر يعتق من ثلث املال ،ال من رأس املال ،ألن حكمه حكم الوصية؛ ألن الك منهما ال ينفذ إال بعد املوت.
 .3جواز بيع العبد املدبر مطلقا للحاجةَّ ،
اكدلين وانلفقة؛ ألن الوصية جيوز تعديلها.
ُ
 .4أن األوىل واألحسن ملن ليس عنده َس َعة يف الرزق أن جيعل ذلك نلفسه وملن يعول ،فهم أوىل من غْيهم ،وال ينفقه يف نوافل العبادات من
َ
ْ
َ
ََ ُْ ُ
ْ
ْ
َّ َ
ْ ْ
جت ُد ُوه ِعن َد اهلل}.
يحرص ىلع اغتنام الفرص باإلنفاق يف طرق اخلْي {وما تن ِفقوا ِمن يشء ِ
الصدقة والعتق وحنوها ،أما اذلي وسع اهلل عليه رزقه ،فل ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم،
عبد اهلل البسام -حتقيق ممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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ڑ
خش خری می یمہی سک ےہو ،اےس رجھور کرؤہ خری اجتتار کر لو خش می یمہیکوئ
سکی ےہو۔

َ
َ ْ َ
دع ما ي ِريبك إَل ما ال ي ِريبك

 .666احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی
خسن بن عیل بن ائ طال ث رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
ڑ
فمائا’’:خوخرییمہی سکمیداےل اےس رجھور کرؤہاجتتار کرؤخو سکمیدا لنؤایل

عن احلسن بن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنهما-

قال :حفظت من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل
َ ْ
وسلم« :-دع ما يَ ِريبك إىل ما ال يَ ِريبك».

ی ےہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ىلع املؤمن أن يرتك ما يشك يف حله خشية أن يقع يف
احلرام وهو ال يشعر؛ بل عليه أن ينتقل مما يشك فيه
ً
متيقنا ليس فيه شبهة يلكون مطمنئ
إىل ما اكن ِحله
القلب ،ساكن انلفس ،راغبًا يف احلالل اخلالص،
ً
متباعدا عن احلرام والشبهات وما ترتدد فيه انلفس.

 .666جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

مومن کو رجا ہن کہ ؤہ ےہ اس ےس کو پک کر دے خش ےک ج الل ےہوی می اےس سک
ےہو اس ائد تےس ےک یخب کہ کہی ؤہ ایحای می خرام ہےی می متت ال ی ہےو جای۔ ئلکہ
ڑ
اےس رجا ہن کہ خش ئاث می اےس سک ےہو اےس رجھور کر ؤہ اس ئاث کو ابرتای خش
م
ےک ئارے می اےس تفی ےہو اؤر اس می کوئ شہہ ی ہےو ئاکہ اُس دل ظمی اؤر تفش
رہاؤرؤہخرام استاء ،شہاثاؤر ےہ
رہ اؤر اےسجالصج الل یک خوا ےہش ے
رپسکوں ے
رہ خن می پدد ےہو۔
اں ئاث ےس دؤر ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > اتلعارض والرتجيح
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنساِئ وأمحد وادلاريم.

اتلخريج :احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• دع  :اترك.
• يريبك  :بفتح ياء املضارعة وضمها ،والفتح أفصح وأشهر :أي ما تشك فيه.
• إىل ماال يريبك  :ما ال تشك فيه.

فوائد احلديث:
 .1ىلع املسلم بناء أموره ىلع ايلقني ،وأن يكون يف دينه ىلع بصْية.
 .2انليه عن الوقوع يف الشبهات ،واحلديث أصل عظيم يف الورع.
 .3إذا أردت الطمأنينة واالسرتاحة فاترك املشكوك فيه واطرحه جانبا.
َ ً
 .4املشتبهات تورث قلقا يف انلفس.
 .5الرتغيب يف الصدق واتلحذير من الكذب.
 .6رمحة اهلل بعباده إذ أمرهم بما فيه راحة انلفس وابلال ونهاهم ّ
عما فيه قلق وحْية.
 .7انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطي جوامع اللكم ،واخترص هل الالكم اختصارا.
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 الْباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
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ودراية ،للشيخ خادل ادلبيِّخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ ممد يرسي ،ط .دار اليرس- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :أمحد ممد 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- .السنن الصغرى للنساِئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية
– حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م- .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراِّن ،نرش :دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
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رسول اہللﷺ،اساہم بنرئد ،ئالل اؤر عماں بن ائ طلحہرضی اہللعہم جای
کعتہےک ائدرداجل ےہوی۔

دخل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اْليت,
وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة

 .667احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :دخل

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ابليت ,وأسامة بن

زيد وبالل وعثمان بن طلحة ،فأغلقوا عليهم ابلاب
ً
َ
َ
ُ
فلقيت بالال ,فسأتله:
فلما فتحوا كنت أول من َول َج.

هل صىل فيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال:
َ ُ َْ ََ َْ
ني».
نعم  ,بني العمودي ِن ايلما ِني ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا فتح اهلل -تبارك وتعاىل -مكة يف السنة اثلامنة من
اهلجرة ،وطهر بيته من األصنام واتلماثيل والصور،

دخل -صىل اهلل عليه وسلم -الكعبة املرشفة ،ومعه
خادماه ،بالل ،وأسامة ،وحاجب ابليت عثمان بن

طلحة -ريض اهلل عنهم ،-فأغلقوا عليهم ابلاب ئلال
يزتاحم انلاس عند دخول انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -فيها لْيوا كيف يتعبد ،فيشغلوه عن مقصده
يف هذا املوطن ،وهو مناجاة ربه وشكره ىلع نعمه؛
فلما مكثوا فيها طويال فتحوا ابلاب .واكن عبد اهلل

بن عمر حريصا ىلع تتبع آثار انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وسنته ،وذلا فإنه اكن أول داخل ملا فتح ابلاب،

فسأل بالال :هل صىل فيها رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-؟ قال بالل :نعم ،بني العمودين ايلمانيني.
واكنت الكعبة املرشفة ىلع ستة أعمدة ،فجعل ثالثة

خلف ظهره ،واثنني عن يمينه ،وواحدا عن يساره،
وجعل بينه وبني احلائط ثالثة أذرع ،فصىل ركعتني،

وداع يف نواحيها األربع.

**

 .667جدبث:

ہ" :رسول اہلل ﷺ ،اساہم بن رئد،
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ئ الل اؤر عماں بن ائ طلحہ رضی اہلل عہم جای کعتہ ےک ائدر گن اؤر ائدر ےس درؤارہ
ش
بتدکرلتا۔یرھخبایھوں یدرؤارہ کھوال،توائدر داجل ےہوی ؤاالمییرہ ال خصیھا۔
میی م القاث ئ الل رضی اہلل عتہ ےس ےہوئ۔ می ی تروجرھا کہ کتا بنی ﷺ ی جای
ی
ڑ ی
آث ﷺ یدؤتوں منی ستوتوں ےک
کعتہ می یمار رپھی؟ ا ھوں ی بت الئا کہ اہں ! ر
ڑ
ہ"۔
درمتاں یمار رپھی ے

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
خب اہلل ت عایل ی ےہجث ےک آیھوبن سال مکہ رپ فح عظا فمائ اؤر ا بن گھ کو نوں،
مورنوں اؤر تصوپؤں ےس ئراک صاف کر دئا ،تو بنی ﷺ ا بن دؤتوں جادم ،تعنی

ئ الل رضی اہلل عتہ اؤر اساہم رضی اہلل عتہ اؤر جای کعتہ ےک درئاں عماں بن طلحہ رضی
اہلل عتہ ےک سایھ کعتہ رستف می داجل ےہوی۔ ایھوں ی داجل ےہو کر درؤارہ بتد کر
لتا؛ ئا کہبنیﷺےکاسمی داجل ےہوی پلوگ یدبکھنےک لنیھ ڑ
ی ی لگالی کہ
ر
ک
آث ﷺ کا خو مفضد
آث ﷺ تےس عتادث کری ہ ےی اؤر توں اس جگہ آی می ر
ر
ت
ت
ع
ع
آث
ے
ہ ،نی اہلل ےس متاجاث اؤر اس یک میوں رپ اس یک سکر گراری ،اشی ےس ر
ڑ
ﷺ یک توج ہےتا دبن۔ کاق دپ ائدر ر ہن ےک ت عد ایھوں ی درؤارہ کھول دئا۔ عتد
خ
اہلل بن عرم رضی اہلل عہما بنی ﷺ ےک آ ئار اؤر ستب یک سنخو می ےہمتش آےگ ر ہن
یےھ۔ اشی ؤج ےس خب درؤارہ کھوال گتا ،تو سب ےس یہےلائدر داجل ےہوی ؤاےل
ؤہےی یےھ۔ ایھوں ی ئ الل رضی اہلل عتہ ےس تروجرھا" :کتا بنی ﷺ ی جای کعتہ می
ڑ
آث ﷺ ی دؤتوں
یمار رپھی؟"۔ ئ الل رضی اہلل عتہ ی خواث دئا کہ" :اہں ،ر
ی
ڑ
آث ﷺ ی
منی ستوتوں ےک مائی یمار رپھی"۔ جای کعتہ ےک جےھ ستوں یےھ۔ ر
ڑ رب
ئی ستوتوںکواب رنیئ رتنھ یجےھ،دؤکو اب رنی دا ئی رطفاؤر ائککو اب رنیئا ئیجاب ثرکھا۔
آث ﷺ ی ئی گر کا قاصلہ ر کھن ےہوی دؤ رکعب یمار
ا بن اؤر دتوار ےک مائی ر
ادا فمائ اؤر جای کعتہ ےک رجارؤں گوسوں می دعا ما ئیگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َ
ابليت  :الكعبة.
َ َُ
• أغلقوا  :قفلوا ابلاب ،وهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومن معه ،واذلي بارش اإلغالق :عثمان بن طلحة.
• َ
ابلاب  :باب الكعبة.
َ
• َول َج  :دخل.
َْ َ َ َ
الع ُمودين  :أي صىل بني العمودين.
• بني

ً
• ايلَ َما ِنيَني  :الذلين من جهة ايلمن ،واكن يف ابليت يومئذ أعمدة ،فجعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عمودين عن يمينه ،وعمودا عن يساره،
وثالثة خلفه ،أما ايلوم ففيه ثالثة أعمدة فقط.

فوائد احلديث:
 .1استحباب دخول الكعبة املرشفة ،والصالة فيها ،وادلاعء يف نواحيها.
 .2دخول الكعبة ليس من مناسك احلج ،وإنما يه فضيلة يف ذاتها؛ وهلذا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يدخلها يف حجته ،وإنما دخلها يف
اعم الفتح ،ولم يدخلها إال مرة واحدة.

 .3جواز صالة الفريضة يف جوف الكعبة؛ ألن ما جازت فيه انلافلة جازت فيه الفريضة إال بديلل.

 .4جواز إغالق باب الكعبة للحاجة.
 .5جواز صالة املنفرد بني العمودين.

 .6جعل اجلدار سرتة ،يف الصالة ،أوىل من جعل العمود.

 .7حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم بأفعال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يلتبعوه فيها.
 .8قبول خْب الواحد يف األمور ادلينية إذا اكن ثقة.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات 1426 ،ـهعمدة األحاكم
من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3148( :
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دخل علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ْ ََْ
ُيَ ْ
توفيت ابنته ،فقال :اغ ِسلنها ثالثا ،أو
حي
ََْ ُ
ً
َّ
مخسا ،أو أكَث من ذلك -إن رأينت ذلك -بماء
ً
ْ
ً
اكفورا -أو شيئا من
َو ِسد ٍر ،واجعلن يف األخرية
َ َ ْ ُ َّ َ َّ
نت فآذِن ِِّن
اكفور -فإذا فرغ

 .668احلديث:

ئ ڑ
آثﷺتشتفالی اؤر
خبرسول اہللﷺیک تنییکؤقاث ہےوئ ،تو ر
شم
ی
فمائا کہ ایھی ئی ئا ئرا یرح ئا اگر یم متاسب جھو تو اسےس ھیرئادہ رمبتہ بیی
ےک بن مےل ئرائےس عسلدؤ اؤرآخر می کاقور ئا (ی کہا کہ ) کجرھ کاقور کا است عمال
م
کر لتتا اؤر عسلےس قارع ےہوی رپ جےھ بتادبتا۔
**

ُ
َ
عن أ ّم َع ِط َّية األنصارية -ريض اهلل عنها -قالت:
«دخل علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني
ْ ْ
تُ ُو ِّفيَ ْ
ت ابنته ،فقال :اغ ِسلنَ َها ثالثا ،أو مخسا ،أو أكرث
ْ ْ
ْ
من ذلك -إن َرأَيْ ُ َّ
َت ذلك -بماء َو ِسدر ،واج َعل َن يف
األخْية اكفُورا -أو شيئا من اكفور -فإذا َف َر ْغ ُ َّ
َت
ْ
َ ْ َ َّ
َ َّ
فآ ِذن ِِّن » .فلما ف َرغنَا آذن ُاه ،فأعطانا َحق َو ُه ،وقال:
َْ َ
أش ِع ْرن َها بِ ِه -تعِّن إزاره .-ويف رواية «أو َسبْعا» ،وقال:
ُ
َ
« ابْ َدأْ َن ب َم َيامن َها َ
ومواضع ُ
الوضوء منها» وإن أ ّم َع ِط َّية
ِ ِِ
ِ ِ
ُُ
قالت :وجعلنا رأسها ثالثة قرون».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
ملا ت ُوفيت زينب -ريض اهلل عنها ،-ويه بنت انليب

-صىل اهلل عليه وسلم ، -دخل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -ىلع النسوة الالِت يغسلنها ،وفيهن "أم عطية
األنصارية" يلعلمهن صفة غسلها ،تلخرج من هذه
ً
ادلنيا إىل ربها ،طاهرة نقية فقال :اغسلنها ثالثا ،أو

مخسا ،يلكون قطع غسلهن ىلع وتر أو أكرث من ذلك،
إن َرأيْ ُ َّ
َت أنها حتتاج إىل الزيادة ىلع اخلمس ،وأنه
الزم .ويلكون الغسل أنىق ،واجلسد أصلب ،اجعلن
ً
مع املاء سدرا ،ويف األخْية اكفورا ،تلكون مطيبة
بطيب يبعد عنها اهلوام ،ويشد جسدها ،ووصاهن أن
يبدأن بأرشف أعضائها ،من امليامن ،وأعضاء

الوضوء ،وأمرهن  -إذا فرغن من غسلها ىلع هذه
الكيفية -أن خيْبنه .فلما فرغن وأعلمنه ،أعطاهن
إزاره اذلي بارش جسده الطاهر ،ليشعرنها إياه ،أي
يلكون مما ييل جسدها ،فيكون بركة عليها يف قْبها،

 .668جدبث:

ئ ڑ
ام عطتہ اتضاری رضیاہلل عہابتاں کرئہ ےی":خبرسول اہلل ﷺ یک تنی یک ؤقاث
شم
آث ﷺ تشتف الی اؤرفمائا کہ ایھی ئی ئا ئرا یرحئا اگر یم متاسب جھو
ےہوئ ،تو ر
ی
تو اس ےس ھی رئادہ رمبتہ بیی ےک بن مےل ئرائ ےس عسل دؤ اؤر آخر می کاقور ئا (
م
ی کہا کہ ) کجرھ کاقور کا است عمال کر لتتا اؤرعسل ےس قارع ےہوی رپ جےھ بتا دبتا"۔ خرتایحرہ
ہ
ہ
آث ﷺ ی ےہمی ابرتا
آث ﷺ کو خی دی۔ ر
ےم خب قارع ےہوی تو ےم ی ر
خقوہ(ارار)دئااؤرفمائا کہاں ےکئدں کواس ےسلتری ڑ
ب دؤ۔ ام عطتہرضی اہللعہا یک
ی
ہ "ئا یرھ ساث دق عہ"۔ اؤر فمائا
آث ﷺ یک ارار ھی۔ ائک اؤر رؤاب ث می ے
رماد ر
کہ" :اں ےک دا ئی اعضا اؤر ؤصو یک خگہوں ےس آعار کرؤ"۔ ام عطتہ رضی اہلل عہا
ڑ
بتاں کرئ ہ ےی کہ ہےم ی اں ےک رس یک ئی خ روبتاں بتا دبن۔

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ئ ڑ
آث ﷺ ایھی
خب بنی ﷺ یک تنی رنب رضی اہلل عہا یک ؤقاث ےہوئ ،تو ر
یہ الی ؤایل عورتوں ےک ئراس تشتف الی ،اس رعض ےس کہ ایھی یہ الی کا
رطتفہ سکھ ال سکی؛ ئا کہ ؤہ اس دبتا ےس صاف شھی ہےو کر ا بن رث ےک خصور ئ رتش
ی ی
آث ﷺ ی فمائا :ایھی
ےہوں۔ اں عورتوں می ام عطتہ اتضاری ھی ھی۔ ر
شم
ئی ئا ئرا یرح رمبتہ یہ الؤ؛ ئا کہ اں کا عسل طاق عدد ےک سایھ حم ےہو ئا یرھ اگر یم جھو کہ
ی
ی
ہ ،تو اس ےس ھی رئادہ رمبتہ یہ الؤ۔ عسل
ایھی اس ےس ھی رئادہ یک ضؤرث ے
ش
می رئادہ صفائ اؤرخسم می خنی ب رتدا کری ےک لن ئرائ ےک ائدر بیی ےک بن م ال
ڑ
لو اؤر آخر می اس می کجھ کاقور م ال لتتا؛ ئا کہ ؤہ خوس تودار ےہوجا ئی اؤر ک ڑ
یے مکورے
ر
خ
ئ
ی
س
آث ﷺ ی ا ھی لفی فمائ کہ
اں ےس دؤر رہ ےی اؤراں کا م شخب ے
رہ۔ ر
ؤہ اں ےک ارسف اعضا تعنی دا ئی رطف ؤاےل اؤر ؤصو ےک اعضا ےس یرہل کربن
عس
ی خک
آث کو بتا
اؤر ا ھی م فمائا کہ خبؤہ اس رطج ل د بن ےس قارع ےہو جا ئی ،تو ر
ی
آث ﷺ ی ایھی
آثﷺ کواط العدی،تو ر
دبن۔خب ا ھوںی قارع ےہوکر ر
ی
آث ﷺ ےک خسد ے
طاہ ےک سایھ مش ےہوئ رہےی ھی؛ ئا کہ ؤہ اےس
اب رنی ارار دی ،خو ر
اں ےک خسم پ لتری ڑ
ب دبن اؤر اس یک ؤج ےس ایھی قی می پک ث جاصل ےہو۔ خو
ر
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وقد نقضت النسوة الالِت يغسلن زينب رأسها
وغسلنه وجعلنه ثالثة قرون انلاصية قرن واجلانبان

قرنان وألقينه خلفها.

عور ئی رنب رضی اہلل عہا کو عسل دے رہےی یھی ،ایھوں ی اں ےک رس ےک
ڑ
ڑ
ئالوں کو کھول کر اں یک ئی خ روبتاں بتا دبن۔ ئ رتسائ ےک ئالوں یک ائک خ روئ اؤر دؤتوں
رب ڑ
ڑ
ارطاف ےک ئالوں یک دؤ خ روبتاں اؤر ایھی اں ےک یجےھ دال دئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > غسل امليت
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ ْ َّ
ذلك  :إن اكن رأيكن واجتهادكن أنها حتتاج أكرث من اخلمس ،املخاطبة أنىث.
• رأيَت ِ
ْ
• ِسدر  :هو شجر انلبق ،واذلي يغسل امليت بورقه بعد طحنه.
• يف األخْية  :يف الغسلة األخْية.
ُ
ُ
• اكفور  :نوع من الطيب ،من خواصه أنه يصلب اجلسد.

• شيئا من اكفور  :أو للشك من الراوي وهذا يشعر بقلة الاكفور.
• فَ َر ْغ ُ َّ
َت  :انتهيَت من غسلها.
• آذنِّن  :أعلمنَ ِِّن.
ْ
• َحقوه  :بفتح احلاء وكرسها األصل فيه أنه موضع شد اإلزار ،وتوسعوا فيه فأطلقوه ىلع اإلزار نفسه.
ْ َ
• أش ِع ْرن َها إياه  :الشعار ما ييل اجلسد من اثلياب ،ومعناه :اجعلن إزاري مما ييل جسدها حبيث يكون مالصقا هل ليس بينه وبني جسدها ثوب
قبله.
• بميامنها  :امليامن :مجع "ميمنة" بمعىن ايلمني ،ومنه قوهل تعاىل{ :وأصحاب امليمنة}.
• مواضع الوضوء  :يه ايلدان إىل املرفقني والرجالن إىل الكعبني والوجه والرأس.
ُ
• قرون  :ضفائر.

فوائد احلديث:
 .1وجوب غسل امليت املسلم ،وأنه فرض كفاية.
 .2أن املرأة ال يغسلها إال النساء ،والرجل ال يغسله إال الرجال ،إال ما استثىن من املرأة مع زوجها ،واألمة مع سيدها ،فللك منهما غسل صاحبه.
َ
 .3أن يكون بثالث غسالت ،فإن لم يكف ،فخمس ،فإن لم يكف ،ز َ
يد ىلع ذلك ،حبسب املصلحة واحلاجة ،وبعد ذلك إن اكن ث َّم يشء من
ِ
ِ ِ
َّ
انلجاسات خرج من اجلسدُ ،سد املحل اذلي خيرج منه األذى.

 .4أن يقطع الغاسل غسالته ىلع وتر ،ثالث ،أو مخس ،أو سبع.
 .5أن يكون مع املاء سدر؛ ألنه ُينَِقُ ،
ويصلب جسد امليت وأن املاء املتغْي بالطاهر باق ىلع طهوريته.
ِ
 .6أن ُي َط َّي َ
ب امليت مع آخر غسالته ،ئلال يذهب ُ
املاء ،ويكون الطيب من اكفور ،ألنه -مع طيب راِئته -يشد اجلسد ،فال يرسع إيله الفساد.
 .7ابلداءة بغسل األعضاء الرشيفة ،ويه :امليامن ،وأعضاء الوضوء.

 .8استحباب ترسيح شعر امليتة وضفره ثالث ضفائر ،وجعله خلف امليتة.

 .9جواز اتلعاون يف غسل امليت لكن ال حيرض إال من حيتاج إيله.

 .10اتلْبك بآثار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كمالبسه  ،وهذا يشء خاص به ،فال يتعداه إىل غْيه من العلماء والصاحلني ،ألن هذه األشياء
ُ
توقيفية ،والصحابة لم يعملوها مع غْيه قط وألنه مع غْيه وسيلة للرشك وفتنة ملن تْبك به.
 .11شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكمال صلته لرمحه.

 .12جواز تفويض الشخص األمني يف العمل بما اؤتمن عليه إذا اكن أهال للتفويض.

املصادر واملراجع:

تيسْي 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  .1426اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
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بن وهف القحطاِّن ،الرياض .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام
صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية،
دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)1751( :
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دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده ہےم ختاثبن ارثرضی اہلل عتہےک یہاںاںیک عتادثےک لن گن۔ایہوں
وقد اكتوى سبع كيات
ی(تعض عالج) ساثداع لگوار کےھ یےھ۔

 .669احلديث:

**

قتش بن جارم رجمہ اہلل رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ ہےم ختاث بن ارث
رضی اہلل عتہ ےک یہاں اں یک عتادث ےک لن گن۔ ایہوں ی (تعض ع الج)
ی
ساث داع لگوا ر کےھ یےھ۔ ؤہ کہن لےگ کہ ےہمارے سا ھی خو یہےل ؤقاث ئرا جےک ؤہ
ڑ
اس جال می رخصب ےہوی کہ دبتا اں کا اخر ؤ تواث کجرھ ی گھتا سیک اؤر ہےم ی (مال ؤ
ڑ
دؤل ث) ابنی ئرائ کہ خش ےک خر رج کری ےک لن ےہمی منی ےک ع الؤہ اؤر کوئ جگہ
یہی ملنی۔ اگر بنی کریم ﷺ ی ےہ می موث یک دعا کری ےس میع ی کتا ہےو ئا تو می
رہ
اس یک دعا کر ئا۔ یرھ ہےم اں یک جدمب می دؤئارہ جاض ےہوی تو ؤہ اب رنی دتوار بتا ے

عن قيس بن أيب حازم ،قال :دخلنا ىلع خباب بن
ْ
ُ
اكتَوى َ
سبع
األرت  -ريض اهلل عنه  -نعوده وقد
َ
ك ّيات ،فقال :إن أصحابنا اذلين َسلفوا مضوا ،ولم
ّ
َ
تنقصهم ادلنيا ،وإنا أصبنا ما ال جند هل َموضعا إال
الرتاب ولوال أن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -نهانا
ُ
َ
دلعوت به .ثم أتيناه مرة أخرى وهو
ندعو باملوت
أن
َ
يبِّن حائطا هل ،فقال :إن املسلم يلُؤجر يف لك يشء
ُ
يُنفقه إال يف يشء جيعله يف هذا الرتاب.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أن خباب بن األرت -ريض اهلل عنه-
ُ
ك ِوي سبع كيات ثم جاءه أصحابه يعودونه فأخْبهم
أن الصحابة اذلين سبقوا ماتوا ولم يتمتعوا بيشء من
مذلات ادلنيا ،فيكون ذلك منقصا ً هلم مما أُ َ
عد هلم يف
ً
اآلخرة .وإنه أصاب ماال كثْيا ال جيد هل ماكنا حيفظه
فيه إال أن يبِّن به ،وقال :ولوال أن رسول اهلل نهانا أن
ندعو باملوت دلعوت به ،إال عند الفَت يف ادلين

فيدعو بما ورد .وأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

قال :إن اإلنسان يؤجر ىلع لك يشء أنفقه إال يف يشء
جيعله يف الرتاب يعِّن :يف ابلناء؛ ألن ابلناء إذا اقترص
اإلنسان ىلع ما يكفيه ،فإنه ال حيتاج إىل كبْي نفقة،

 ،فهذا املال اذلي جيعل يف ابلناء الزائد عن احلاجة ال
يؤجر اإلنسان عليه ،امهلل إال بناء جيعله للفقراء

يسكنونه أو جيعل غلته يف سبيل اهلل أو ما أشبه ذلك،

فهذا يؤجر عليه ،لكن بناء يسكنه ،هذا ليس فيه
أجر .وانليه اذلي جاء عن اليك هو ملن يعتقد أن
الشفاء من اليك ،أما من اعتقد أن اهلل عز وجل هو

 .669جدبث:

**

ہ خےس ؤہ خ ر
ہ
رج کر ئا ے
یےھ۔ ایہوں ی کہا :مسلماں کو ےہ اس خری رپ تواث ملتا ے
ڑ
ماسوا اس خ ر
ہ۔)
ہ (عمار ئی ؤعیہ نوا ئا ے
رج کری ےک خو ؤہ منی رپ کر ئا ے

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ختاث بن ارث کو ساث دق عہ (تطور ع الج) داع لگائا گتا یھا۔
جدب ث می بتاں ے
اں ےک کجرھ دؤسب اختاث اں یک عتادث کو آی تو ایہوں ی ایہی بتائا کہؤہ ضحای
ڑ
خو اں ےس یہےل ؤقاث ئرا جےک ہ ےی ایہوں ی دبتا یک لداث ےس کجرھ قائدہ ایھائا ہےی یہی
ہ اس
کہ اس یک ؤج ےس اں ےک لن خو آخرث می اخر ؤ تواثبتار کر ےک رکھا گتا ے
ک
ہ خےس مخقوط کری ےک لن ایہی
می کجرھ می ےہو۔ خب کہ ایہی یہب رئادہ مال م ال ے
سوای اس ےک کوئ جگہ یہی ملنی کہ اس ےس عمار ئی بتا ئی۔ ایہوں ی رمئد

فمائا :اگر اہلل ےک رسول ﷺ ی ےہمی موث یک دعا ما بگن ےس میع ی کتا ےہو ئا تو می
ڑ
ضؤر موث یک دعا کر ئا۔ سوای اس ؤق ث ےک خب دبن ےک سلسےل می قتیوں می رپ
ہ جتسا کہ جدب ث می
جای کا ائدتش ےہو ،اس صورث می آدمی موث یک دعا کر سکتا ے
ہ۔ بنی ﷺ ی ارساد فمائا :اتساں خو کجرھ خ ر
ہ اس رپ اےس اخر ملتا
رج کر ئا ے
آئ ا ے
ڑ
ہ ماسوا اس خ ر
ہ تعنی عمارث یک ت عمی رپ۔ کیو ئکہ عمارث
رج ےک خو ؤہ منی رپ کر ئا ے
ے
ےک سلسےل می اگر اتساں ضف تفدر کفاب ث رپ ایخضار کر ےل تو اےس رئادہ خ ر
رج یہی
کرئا ر ڑپ ئا۔ خب کہ ی مال خو ؤہ رائد ار ضؤرث عمارث رپ خ ر
ہ اس رپ اتساں
رج کر ئا ے
ہ ئاکہ ؤہ اس
کو کوئ اخر یہی ملتا ماسوا اس عمارث ےک خےس ؤہ قفاء ےک لن بتا ئا ے
می سکوب ث اجتتار کربن ئا یرھ ؤہ عمارث خش یک آمدں کو ؤہ اہلل ےک را سن می ؤقف
ہ ئا اس رطج یک کوئ عمارث۔ ضف اس صورث می اےس اخر ملتا
کر دبتا ے
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الشايف فال بأس به ،أو ذلك للقادر ىلع مداواة أخرى
وقد استعجل ولم جيعله آخر ادلواء.

ہ۔ ئاہےم اتسی عمارث خےس ؤہخود اب رنی سکوب ث ےک لن بتای اس می اےس کوئ
ے
ش
ہؤہاس خص ےک لن
اخر یہیملتا۔داع لگوای ےک سلسےل میخویہیؤارد ےہوئ ے
ش
ہ۔ اس ےک پعکش خو خص ی
ہ خو ی عفتدہ ر کےھ کہ داع لگوای می سفاء ے
ے
ہ تو اس ےک داع لگوای
ہ کہ سفاء د بن ؤایل داث اہلل رعؤجل یک ے
عفتدہ رکھتا ے
ش
ہ خو کسی اؤر رطتفہ
ہ۔ ئا یرھ ی مماتعب اس خص ےک لن ے
می کوئ خرج یہی ے

ع الج کو اجتتار کری رپ قادر ےہو لتک جلد ئاری کرے اؤر اےس آخری رطتفہ ع الج ےک
طور رپ است عمال ی کرے۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الطب انلبوي
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري
اتلخريج :قيس بن أيب حازم -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سلفوا  :تقدموا وسبقوا.
• مضوا  :ماتوا.

• ولم تنقصهم ادلنيا  :لم يتمتعوا بيشء من مذلات ادلنيا ،فيكون ذلك منقصا ً هلم مما أُ َ
عد هلم يف اآلخرة.
ً
ً
ً
• ال جند هل موضعا إال الرتاب  :أي مجعنا ماال زائدا عن احلاجة ال جند هل ماكنا حنفظه فيه إال الرتاب ندفنه خمافة الرسقة ،أو أنه أراد ابلناء الزائد
عن احلاجة.
َّ
• اكتوى  :استعمل اليك يف بدنه .واليك :معروف إحراق مواضع من ابلدن حبديدة وحنوها للعالج.

فوائد احلديث:
 .1فضل خباب بن األرت ،ومزيد عرفانه بمواله ،وشدة اتهامه نلفسه ،وماسبته هلا حىت يف املباحات.
 .2انليه عن تمِّن املوت.
 .3كراهية الزيادة يف ابلناء من غْي حاجة.
 .4احلث ىلع عيادة املريض.
 .5جواز االكتواء عند احلاجة ،هذا ما دل عليه احلديث ،ولكن ذلك مع الكراهة وأال يبدأ به بداللة انلصوص األخرى.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛
تأيلف بدر ادلين العيِّن ،حتقيق عبداهلل ممود ،دار الكتب العلمية-بْيوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد
بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار املعرفة-بْيوت .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 وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6011( :

365

دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد ،وتلك األيام

ڑ
اتوبکر رجھوردؤ،ی عتدےکدں ہ ےی۔اؤرؤہ ائام من ییےکائام یےھ۔

أيام مىن.

 .670احلديث:

**

خرصثعاتش رضیاہلل عہابتاں کرئ ہ ےی کہاتوبکر رضیاہلل عتہ اںےک اہں( من یی ےک
ڑ
دتوں می ) تشتف الی اس ؤق ث گھ می دؤ لرکتاں دف یحا رہےی یھی اؤر بنی کریم
ڑ ڑ
یا داےل ےہوی تشتففما یےھ۔ اتوبکررضی اہلل عتہ ی اں
ﷺ خررہہ متارک رپک ر
ک ڑ ڑ
ڑ ڑ
یا ہےتا کر فمائا کہ’’:اتوبکر
دؤتوں کو دابتا۔ اس رپ ر
آث ﷺ ی خررہہ متارک ےس ر
ڑ
رجھور دؤ ی عتد ےک دں ہ ےی‘‘ ،اؤر ؤہ ائام من یی یےھ۔ خرصث عاتش رضی اہلل عہا فمائ
م
ی
آث ی جےھ رجھترا رکھا یھا اؤر می جتش ےک لوگوں کو
ہ ےی کہ بنی کر م ﷺ کو دبکھا کہ ر
ک
ی
رہ یےھ۔ خرصث عرم رضی اہلل عتہ ی
دبکھ رہےی ھی خو مسحد میبیؤں ےس ھتل ے
ڑ ڑ
ایہی دابتا لتکبنی کریمﷺ ی فمائا کہجایدؤاؤر اں ےس فمائااے نوارقدہ!
ک
یم ی قکر ےہو کر ھتل دکھاؤ۔‘‘

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أبا بكر -ريض اهلل

عنه ،-دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام مىن
ُ َ ِّ َ
ان ،وترضبان ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
تدفف ِ
َ ٍّ
ُمتَغش بثوبه ،فانتهرهما أبو بكر ،فكشف انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -عن وجهه ،فقال« :دعهما يا أبا
بكر؛ فإنها أيام عيد» ،وتلك األيام أيام مىن ،وقالت

اعئشة :رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يسرتين

وأنا أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد،

فزجرهم عمر ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ
َْ
«دعهم أمنًا بِّن أ ْرفِ َدة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف احلديث بيان يرس الرشيعة وسماحتها ،وأن نهجها

خمالف ملا عليه كثْي من املتشددين واملتنطعني،
ً
ً
ً
وجفاء وعنفا؛ فيبني احلديث
اذلين يرون ادلين شدة
الرشيف جواز رضب ادلف والغناء يف أيام األعياد؛

وذلك لفعل اجلواري ذلك أمام انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وإنكاره ىلع من أنكر عليهن ،وكذلك
ُ
األمر يف اللهو باحلراب وحنوها .واحلبشة ُج ِبلوا ىلع
حب اللعب والطرب؛ فانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
سمح هلم بإقامة غرضهم هذا يف املسجد ،مراعيًا يف
ذلك سياسية رشعية هامة ،أشار إيلها يف بعض ألفاظ

احلديث ،ويه /1 :إعالم الطوائف اليت لم تدخل يف
َّ
اإلسالم دين
اإلسالم؛ -خلوفها من شدته وعنفه -أن ِ
ِ
سماح ،وانرشاح ،وسعة ،السيما من تلك الطوائف،
طائفة ايلهود ،اذلين ينأون عنه وينهون عنه؛ وذلا جاء
َّ
يف بعض ألفاظ احلديث أن عمر أنكر عليهم ،فقال

انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-دعهم؛ تلعلم ايلهود
َّ
ُ
بعثت باحلنيفية السمحة"/2 .
أن يف ديننا فسحة ،وأِّن
َّ
أن لعبهم اكن يف يوم عيد ،واألعياد يه أيام فرح

 .670جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ رستعب کا م ہح
جدب ث می رستعب یک آسائ ؤ کسادیگ اؤر اس ئاث کا بتاں ے
شم
ش
ہ خو جھن ہ ےی کہ دبن سدث اؤر
اں ی جا خنی اؤر علو کری ؤالوں ےک پج الف ے
ش
ہ۔ جدب ث رستف می ائام عتد می دف یحای اؤر گای ےک خوار کا
خنی کا ئام ے
ہ کیوں کہ کجرھ یخ ریوں ی بنی ﷺ ےک سا من اتسا کتا اؤر خش ی ایہی اتسا
بتاں ے

م
آث ﷺ ی میع کری ےس رؤک دئا۔ اشی رطج
کری ےس یع کرئا رجااہ اےس ر
ک
ج
ی
ک
خ
ہ۔ اؤر تسیلوگتوقرطی طور رپ ھتلکوداؤر
بیؤںؤعیہےس ھتلنکا ھییہی کم ے
(خوشی ےس) جھو منےک دلدادہ ےہوی ہ ےی خرتایحرہ بنی ﷺ ی مسحد ہےی می ایہی
آث ﷺ ی ی اجارث ائک
ا بن اس سوق کو ترورا کر لتن یک اجارث دے دی۔ ر
ع
اہےم رسعی خکمب میل کو مد ترط ر کھن ےہوی رمجمب فمائ خش یک رطف جدب ث ےک
خ
ہ اؤر ؤہ متدرج دئل کمتی ہ ےی1 :۔ ؤہ گرؤہ خو اس الم
تعص الفاط می اسارہ موخود ے
ڑ
ش
یک سدث اؤر خنی ےک در ےس داپہ اس الم می داجل یہی ےہوی ایہی ی ئاؤر کرائا کہ
ی
م
ہ ،جاض طور رپ یہودتوں کو خو خود ھی اس ےس
اس الم کسادیگ اؤر ؤسعب رپ تنی دبن ے
ی
گرپاں ر ہن اؤر دؤرسؤں کو ھی اس ےس میع کری۔اس لن جدب ث ےک تعص
آث ﷺ
الفاط می آئا ے
ہ کہ عرم رضی اہلل عتہ یایہی اس ےس رؤکا تو ر

یفمائا" :ایہی اتسا کری دؤ ئا کہ یہودتوں کو معلوم ےہو کہ ےہمارے دبن می
م
ہ اؤر می کسادیگ رپ تنی دبن جتیف ےک سایھ میعوث کتا گتا ہےوں"۔  -2اں
ؤسعب ے
366

َ َّ
ُّ
وتوسع يف املباحات /3 .أنه لعب رجال فيه
ومرسة،

خشونة ،ومحاس ،وشجاعة.

ک
کای ھتل کود عتد ےک دں یھا ۔اؤر عتد ےک ائام خوشی ؤ مشث ےک ائام ےہوی ہ ےی
ک
ہ۔ 3۔ ی ائک رمدای ھتل یھا خش می خسوب ث،
خن می متاجاث می توسع ےہوئ ے
خوس اؤر اظہار شحاعب یھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
السْية واتلاريخ > اتلاريخ > مناسبات دورية
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• جاريتان  :بنتان صغْيتان ،أو خادمتان مملوكتان.
• ِمىن  :مىن :موضع قرب مكة ،ويقال :بينه وبني مكة املكرمة ثالثة أميال ،يزنهل احلجاج أيام الترشيق ،ومن مناسك احلج.
ُ َّ
ُ ّ
ْ
اذلي يرضب بِ ِه ِيف األعراس.
• تدففان  :ترضبان
بادلفَ ،وه َو ِ
• متغش  :متغط.

• عيد  :هو عيد األضح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة ،وهو يوم انلحر اذلي تذبح فيه األنعام تقربا إىل اهلل ،وحيتفل فيهما املسلمون،
ويصلون صالة العيد ،ويستمعون خطبة العيد.
ً
شماال أرتْييا ،ورشقًا الصومال ،وغرباً
• احلبشة  :جيل من انلاس من السود يف أفريقيا ،وتسىم بالدهم اآلن أثيوبيا ،واعصمتها "أديس أبابا" حتدها
اإلسالم يف القرن السابع.
السودان ،دخلها ِ
حبرابهم".
• يلعبون  :يطلق اللعب ىلع لك ما يلعب به ،ورواية مسلم" :يلعبون يف املسجد ِ
• َ
الـم ْس ِج ُد  :املسجد :املاكن املهيأ للصلوات اخلمس.

فوائد احلديث:

َّ
اإلسالم دين سماح ،وانرشاح ،وسعة وأن األعياد يه أيام فرح
 .1إعالم الطوائف اليت لم
اإلسالم؛ -خلوفها من شدته وعنفه -أن ِ
تدخل يف ِ
َ َّ
ومرسةُّ ،
وتوسع يف املباحات ،وأن لعب احلبشة لعب رجال فيه خشونة ،ومحاس ،وشجاعة.
 .2بيان يرس الرشيعة وسماحتها.

اإلسالم إلفشاء األاغِّن املحرمة ،واملجالس اخلليعة ،واألصوات الفاتنة الرقيقة
 .3استغالل هذه انلصوص الرشيفة وأمثاهلا ،واستغالل سماحة ِ
واإلسالم وسط بني الغاِل واجلايف.
الرخيمة ،واملناظر املخجلة ال جيوز؛ ِ
َّ
اإلسالم ويرسه مع
 .4أن لعبهم حبرابهم فيه تدريب ىلع الشجاعة ،والبسالة ،والقتال ،واالستعداد للعدو ،وفيه مصلحة رشعية اعمة ،فسماحة ِ
تلك املْبرات اهلادفةَّ ،
سوغت قيام مثل هذا يف املسجد انلبوي الرشيف.

َّ
 .5أن املرأة تنظر إىل الرجال األجانب ،إذا لم يكن ذلك نظر شهوة.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .6حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكريم معارشته ألهله ،فينبيغ ىلع املسلم امتثال ذلك ،واالقتداء بنبيه -صىل اهلل عليه وسلم ،-واهلل
تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
 2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .املوسوعة الفقهية الكويتية،
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من  1427 -1404ه) األجزاء ( )23 -1الطبعة اثلانية ،دار السالسل ،الكويت .األجزاء (-24
 )38الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة ،مرص .األجزاء ( )45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان
ّ
املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بْيوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
ممد أبو الفيض امللقب
بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)10894( :
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ڑ
قتل خظایکدبث ئا یرح قسمےک اؤب ڑ
ث ہ ےی :ئتش خق ( ئی سالہ اؤبتتتاں) ،ئتش
ر
ڑ
ڑ
ئ
ئ
جدےع( رجار سالہ اؤبتتتاں) ،تش نب لیوں(دؤ سالہ اؤبتتتاں) تش ابن لیوں(
ڑ
دؤ سالہ اؤب ڑ
ث) اؤر ئتش نب محاض( ائک سالہ اؤبتتتاں)۔

ً
دية اْلطإ أمخاسا عرشون حقة ،وعرشون

جذعة ،وعرشون بنات ْلون ،وعرشون بنو
ْلون ،وعرشون بنات خماض

 .671احلديث:

**

ہکہرسولاہللﷺ یفمائا کہ"قتل
عتد اہللبنم شعود رضیاہلل عتہےسرؤاب ث ے
ڑ
خظا یک دبث ئا یرح قسم ےک اؤب ڑ
ث ہ ےی :ئتش خق ( ئی سالہ اؤبتتتاں) ،ئتش جَدْےع (
ر
ڑ
ڑ
ئ
ئ
رجار سالہ اؤبتتتاں) ،تش نب لیوں (دؤ سالہ اؤبتتتاں) ،تش ابن لیوں( دؤ سالہ
ڑ
اؤب ڑ
ث) اؤر ئ تش نب محاض( ائک سالہ اؤبتتتاں)"۔

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -عن انليب -
ْ
ُ
اخلطإ أمخاسا
صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالِ « :ديَة
ِ
َ
َّ
بنات
عرشون ِحقة ،وعرشون َجذ َعة ،وعرشون
ِ
َُ َ
َ
ََ
بنات خماض».
ُبلون ،وعرشون بنو ُبلون ،وعرشون ِ
ضعيف مرفواع ,ويصح موقوفا

درجة احلديث:

**

ولم أقف ىلع حكم للشيخ

جدبث کا درج:

األبلاِّن -رمحه اهلل -ىلع هذا

احلديث

املعىن اإلمجايل:

َّ
هذا احلديث أفاد أن دية قتل اخلطأ -بأن يفعل
ً
امللكف ما هل فعله ،فيصيب ًّ
معصوما ،لم يقصده
آدميا

ً
أمخاسا :عرشون ِحقة،
بالفعل فيقتله -تقسم
َ
وعرشون جذعة ،وعرشون بنات خماض ،وعرشون

بنات بلون ،وعرشون بِّن بلون ,ويه أخف من دية

العمد وشبه العمد ،ووجه اتلخفيف يف دية اخلطأ أنها
وجبت أمخاسا ,وأدخل فيها اذلكور ,واذلكور عند

انلاس أقل رغبة من اإلناث ,كما أنها جتب ىلع

العاقلة ,وتكون مؤجلة فال تدفع مرة واحدة.

 .671جدبث:

**

اجمایل معنی:

ہ کہ قتل خظا ـ تعنی اتساں کوئ متاج کام کر راہ ےہو اؤر
اس جدب ث ےس ی معلوم ےہو ئا ے
اشی دؤراں ؤہ کسی ا تےس معصوم الدم اتساں کو جا ےل خش کا ؤہ ا بن ق عل ےس ئالکل
تف
ی
ق
ھی ارادہ ی کتا ہےو اؤر اےس قتل کر دے۔ اس یک دب ث ئرا یرح سموں می سنم یک جائ
ہ :ئتش خق ،ئتش جدےع ،ئتش نب محاض ،ئتش نب لیوں اؤر ئتش ابن لیوں ـ
ے
ہ
ہ۔ قتل خظا یک
’قتل خظا‘ یک دب ث ،قتل عدم اؤر قتل ستہ عدم یک دب ث ےس کجرھ ےلیک ے
ہ
ہ اؤر
ہ کیوں کہ ی ئرا یرح اقسام یک صورث می ؤاخب ہےوئ ے
دب ث ےلیک اس ؤ ج ےس ے
ی
اس می پ جاتور ھی سامل ہ ےی خن می لوگوں یک رعیب مادہ جاتورؤں یک ئتستب درا کم
ی
ہ کہ ی عاقلہ رپ
ہ۔ قتل خظا یک دب ث ےک ہلےک ےہوی یک ائک دبگر ؤج ی ھی ے
ےہوئ ے
ہ خرتایحرہ اےس بکتاریگ
ہ اؤر موجل (ی دپ ادا کری یک گحاتش) ےہوئ ے
ؤاخب ےہوئ ے
ڑ
ادا یہی کرئا رپ ئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة وادلارقطِّن.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
• اخل َ َطأ  :اخلطأ ضد الصواب ،واملراد به هنا :أن يفعل امللكف ما هل فعله ،فيصيب ًّ
معصوما ،لم يقصده بالفعل ،فيقتله.
آدميا
َّ
َّ
ِّ
• حقة  :بكرس احلاء وتشديد القاف ،ثم تاء اتلأنيث :يه من اإلبل ما دخلت يف السنة الرابعة ،سميت بذلك؛ ألنها استحقت الركوب واحلمل أو
طرق الفحل.
َّ
• جذعة  :يه ما دخلت يف السنة اخلامسة ،سميت بذلك؛ ألنها أسقطت مقدم أسنانها.
• بنت خماض  :يه اليت أىت عليها احلول من اإلبل ،ودخلت يف السنة اثلانية ،فأمها اغبلًا ماخض :أي حامل.
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َّ
• بلون  :ما أىت عليه سنتان ،ودخل يف اثلاثلة ،فصارت أمه اغبلًا ذات لنب؛ ألنها محلت ووضعت بعده.
• دية  :ادلية :املال املدفوع إىل املجِّن عليه ,أو إىل ويله بسبب اجلناية.
ً
أمخاسا  :أي موزعة ىلع مخسة أسنان.
•

فوائد احلديث:

َّ
َّ
َّ
 .1أن األصل يف ادلية يه اإلبل ،وأن األجناس ابلاقية يه أبدال؛ وذلك أن اإلبل يه اليت يدخلها اتلغليظ ،واتلخفيف.
َ
َّ
ً
أمخاسا :عرشون ِحقة ،وعرشون جذعة ،وعرشون بنات خماض ،وعرشون بنات بلون ،وعرشون بِّن بلون.
 .2أن دية قتل اخلطأ تقسم

املصادر واملراجع:

-الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ,أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن ممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبِّس ,املحقق :كمال يوسف

احلوت ,مكتبة الرشد – الرياض ,الطبعة :األوىل - 1409 ،سنن ادلارقطِّن ,أبو احلسن يلع بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن انلعمان بن دينار
ابلغدادي ادلارقطِّن ,حققه شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم ,مؤسسة الرسالة ،بْيوت – بلنان ,الطبعة:
األوىل  1424 ،ـه 2004 -م - .ادلراية يف ختريج أحاديث اهلداية ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن ممد بن أمحد بن حجر العسقالِّن ,املحقق  :السيد عبد اهلل
الطبعة:
هاشم ايلماِّن املدِّن ,دار املعرفة  -بْيوت- .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
األوىل  1427 ،ـه 2006م -فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن ممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي
الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه-توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن ممد بن أمحد بن حجر العسقالِّن ,حتقيق
وختريج وتعليق :سمْي بن أمني الزهْيي ,دار الفلق  -الرياض ,الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
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ہ۔
م عاہ ْ ےدیکدبثآراد (مسلماں)یکدبث کا تصف ے

دية املعاهد نصف دية احلر

 .672احلديث:

**

 .672جدبث:

ہکہ بنی ﷺ ی فمائا کہ "معاہ ْ ےد یک
عتد اہلل بن عرمؤ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ہ"۔
دب ث آراد (مسلماں) یک دب ث کا تصف ے

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ديَة ُ
الم َعا ِه ِد نصف ِديَة
ِ
احل ُ ِّر».
**

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

خيْب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن دية الكتايب
نصف دية احلر املسلم؛ سواء اكن ًّ
ذميا أقر ىلع
ِّ
اإلقامة بديار املسلمني بعقد اذلمة ببذل مال اجلزية
َ
والزتام أحاكم امللة ،أو معاه ًدا أجري معه صلح وهو
مستقر ببدله ،أو مستأمنًا وهواكفر دخل بالد
املسلمني بأمان تلجارة أوغْيها؛ الشرتاكهم يف

وجوب حقن ادلم .وجراحاتهم من دياتهم،
َّ
كجراحات املسلمني من دياتهم؛ ألن اجلرح تابع
للقت .،فالرجل منهم خبمسني من اإلبل واملرأة منهم

خبمس وعرشين؛ ألن املرأة ىلع انلصف من الرجل يف
ادلية .وأما الاكفر احلريب فال يضمن ال بقصاص أو

دية.

**

اجمایل معنی:

رہہ ےی کہاہےل کتاث میےس کسیفد یک دب ث آراد مسلماں یکدب ثکا
بنیﷺبتا ے
اہ ؤہ دمی ےہو خےس عفد دہم ےک یخب اس رسط رپ مسلماتوں
ہ رج ے
تصف ےہوئ ے

ےکع الق می ر ہن یک اجارث دی گنی ےہو کہ ؤہ خری ادا کرے گا اؤر دبن اس الم ےک
ص
اخکام یک ئراسداری کرے گا ئا یرھ ؤہ معاہ ْ ےد ےہو خش ےک سایھ لح ےط ئرا گنی ےہو اؤر ؤہ
ا بن ع الق می راہتش ئردپ ےہو ئا یرھ مستامن ےہو تعنی اتسا کاف ےہو خو مسلماتوں ےک
ع الق می خصول اماں ےک ت عد یحارث ؤعیہ ےک لن آئا ےہو کیو ئکہ اس ئاث می ی
ی
ہ۔ اں ےک خراجاث یک ھی
سب رسئک ہ ےی کہ اں یک جاں یک خفاطب ؤاخب ے
ہ۔ کیو ئکہ خرج
ہ خش رطج مسلماتوں یک خراجاث یک دب ث ےہوئ ے
دب ث ےہوئ ے
(رجم) قتل کا ئا تع ےہو ئا ہ۔ختایحہ اہل کتاث می ےس رمد یک دب ث یر حاس اؤب ڑ
ث اؤر
ے ر ر ے
ر
عورث یک دب ث یر ح رتش اؤب ڑ
ث ےہوں ےگ کیو ئکہ عورث یک دب ث رمد یک دب ث کا تصف
ہ اؤر ی ہےی
ہ۔ خب کہ خرئ کاف یک ی تو قضاض یک س کل می کوئ ضماب ث ے
ےہوئ ے
دب ث یک س کل می۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي والنساِئ وابن ماجه وأمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ً َ
ً
ُ َ
ورقه ،وأرسه.
• الم
عاهد  :هو الاكفر اذلي أعطي أمانا وعهدا ،حيرم به قتلهِ ،
َُّ
دلية  :يه :املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غْيها.
•ا ِ

فوائد احلديث:
 .1دية الاكفر املعاهد نصف دية احلر املسلم.
 .2املعاهد اعم يشمل لك الكفار من ايلهود وانلصارى وغْيهم ويف بعض الروايات عند الرتمذي( :عقل الاكفر) وهو اختيار الشيخ ابن باز -رمحه
اهلل-.

 .3سماحة اإلسالم وعدهل يف حقن دماء املعاهدين.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :ممد ميي ادلين عبد احلميد  .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بْيوت  .سنن الرتمذي  ،حتقيق وتعليق :أمحد ممد شاكر
( ـج )2 ،1وممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب – مرص  .الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  .سنن للنساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة:
اثلانية .1986 – 1406 ،سنن ابن ماجه-حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق-انلارش :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 ،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،منحة
العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن -
حتقيق وختريج وتعليق :سمْي بن أمني الزهْيي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،ممد بن إسماعيل الصنعاِّن،
انلارش :دار احلديث .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -ممد نارص ادلين األبلاِّن ،إرشاف :زهْي الشاويش،انلارش :املكتب اإلساليم –
بْيوت،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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رج کری ہےو اؤرؤہ دبتار خےس یم عالم رپ خ ر
ؤہدبتار خےس یم اہللیکراہمی خ ر
رج
کری ےہو اؤرؤہ دبتار خےس یمی مسکی رپ خیاث کردئا اؤرؤہ دبتار خےس یمی

دينار أنفقته يف سبيل اهلل ،ودينار أنفقته يف

رقبة ،ودينار تصدقت به ىلع مسكي ،ودينار

ا بن اہےلؤعتال رپ خ ر
ہ
ہ اںمیسبےسرئادہ تواثاسدبتار کا ے
رج کتا ے
خےس یم ا بن اہےلؤعتال رپ خ ر
رج کری ےہو۔

أنفقته ىلع أهلك ،أعظمها أجرا اذلي أنفقته ىلع
أهلك

 .673احلديث:

**

ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ی
خرصث اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
رج کری ےہو اؤر ؤہ دبتار خےس یم ع الم رپ خ ر
فمائا’’:ؤہ دبتار خےس یم اہلل یک راہ می خ ر
رج
کری ےہواؤرؤہدبتار خےس یمی مسکی رپخیاث کردئااؤرؤہدبتار خےسیم یا بن

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم« :-دينار أنفقته يف سبيل اهلل،
ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به ىلع
مسكني ،ودينار أنفقته ىلع أهلك ،أعظمها أجرا

اذلي أنفقته ىلع أهلك».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن أوجه اإلنفاق والْب
كثْية ،منها ما يُنفق يف اجلهاد يف سبيل اهلل ،وما يُنفق
يف عتق الرقاب ،وما يُنفق يف ىلع املساكني ،وما ينفق

ىلع األهل والعيال ،ولكن أفضلها اإلنفاق ىلع

األهل وانلفقة ىلع األهل واألوالد واجبة فانلفقة
ً
الواجبة أعظم أجرا من املندوبة.

 .673جدبث:

**

اہےل ؤعتال رپ خ ر
ہ خےس یم
ہ اں می سب ےس رئادہ تواث اس دبتار کا ے
رج کتا ے
ا بن اہےل ؤعتال رپ خ ر
رج کری ےہو۔‘‘

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آث ﷺ ی ی بتاں فمائا کہ خ ر
رج کری اؤر بتیک یک یہب ساری س کلی ہ ےی۔ ایہی
ر
م
س
رج کرئا ،ع الم کو آراد کری ےک لن خ ر
می ےس اہلل یک راہ می خ ر
رج کرئا ،کتیوں رپ
رج کرئا اؤر ا بن اہےل ؤ عتال رپ خ ر
خ ر
اہ۔ ئاہےم اں می سب ےس اقضل ا بن
رج کرئ ے
ہ۔ نوی یخروں رپ خ ر
نوی یخروں رپ خ ر
رج
رج کرئا ؤاخب ے
رج کرئا ے
ہ اؤر ؤاخب خ ر
مس
ہ۔
رج ےس رئادہ تواث ے
می نخب خ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أنفقته  :اإلنفاق :يعِّن إخراج املال ألجل األوالد والزوجة.
• رقبة  :أي :يف إعتاق عبد أو أمة.

فوائد احلديث:
 .1انلفقة ىلع األهل من أعظم القربات.
 .2كرثة أبواب اإلنفاق يف سبيل اهلل.
املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض

الصاحلني؛ للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-
مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-ممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بْيوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .-1407بهجة انلاظرين رشح
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رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلالِل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد
العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5813( :
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ہ خشےکدؤتوں کاتوں می ¬ -ئافمائا :خشےککاںمی -
یؤہآدمی ے
ہ
ستظاںی ئترساث کردئا ے

ُُ
َ َ ُ ٌ َََ
َُُْ
ذاك َرجل بال الشيطان يف أذني ِه أو قال :يف أذن ِه

 .674احلديث:

**

ُ
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :ذ ِك َر عند انليب

ہ کہ بنی کریم ﷺ ےک ئراس ائک آدمی کا دکر
ابن م شعود رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ص
ہ
آث ﷺ ی فمائا'' :ی ؤہ آدمی ے
کتا گتا کہ ؤہ راث کو ح ہےوی ئک سوئا راہ۔ ر

صىل اهلل عليه وسلم -رجل نام يللة حىت أصبح،َُُْ
قال« :ذاك رجل بال الشيطان يف أذني ِه  -أو قال :يف
ُُ
أذنِه».

خش ےک دؤتوں کاتوں می ¬ -ئا فمائا :خش ےک کاں می  -ستظاں ی ئترساث کر دئا

ہ۔''
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :يقول ابن مسعود -ريض اهلل عنه:-
ٌ
ُ
"ذ ِك َر عند انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ر ُجل نام يللة
حىت أصبح" أي :استمر ً
نائما ولم يَستيقظ للتهجد،

حىت طلع عليه الفجر ،والقول اثلاِّن :أنه لم يستيقظ
َ َ ٌ
اك َر ُجل
لصالة الفجر حىت طلعت الشمس .فقال" :ذ
ََ
َُُ
بَال الشيطان يف أذنيْ ِه" هو ىلع ظاهره وحقيقته؛ ألنه
ثبت أن الشيطان يأكل ويرشب وينكح ،فال مانع من
أن يَبول ،وهذا اغية اإلذالل واإلهانة هل ،أن يتخذه
الشيطان كنيفا .وخص األذن باذلكر وإن اكنت العني
أنسب بانلوم إشارة إىل ث َقل انلوم ،فإن َ
الم َسامع يه
ِ
موارد االنتباه وخص ابلول؛ ألنه أسهل مدخال يف
َ
َ َ
ُ
ورث الك َسل يف
اتلجاويف وأرسع نفوذا يف العروق في ِ
مجيع األعضاء.

 .674جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مفہوم جدب ث :ابن م شعود رضی اہلل عتہ بتاں ک
ررہ ہ ےی کہ بنی کریم ﷺ ےک ئراس
ے
مس
ائک ا تےس آدمی کا دکر کتا گتا خو راث کو صح ےہوی ئک سوئا راہ۔ تعنی لسل سو ئا راہ
ڑ
ہ کہ ؤہ قج یک
اؤر یہحد ےک لن یہی ایھا یہاں ئک کہ قج طلوع ےہوگنی۔ دؤرسا قول ی ے

آث ﷺ ی
یمار ےک لن بتدار یہی ےہوا یہاں ئک کہ سورج طلوع ےہوگتا۔ اس رپ ر
ش
ہ خش ےک دؤتوں کاتوں می س تظاں ی ئ رتساث کر دئا
فمائا'' :ؤہ اتسا خص ے
م
خف م
ہ۔'' ی ا بن ط ے
ہ کہ
ہ۔ کیو ئکہ ی ئاث ئابث ے
اہی اؤر یفی عنی رپ جمول ے
ے
(تسم اہلل ی کہن یک صورث می) ستظاں (اتساں ےک سایھ) کھا ئا ،ئ رتتا اؤرج ماع کر ئا
ش
ڑ
ی
ہ۔لہیدااسمیکوئما تعیہی کہؤہئ رتساث ھیکر ئا ےہو۔ یاس خصےک لن پی
ے
ی
ہ۔ یہاں
ہ کہ ستظاں اےس ر قع جاخب یک جگہ بتا لتتا ے
خفی اؤر ااہب ث کا ئاعب ے
رج ئتتد یک گرائ یکرطف اسارہ کری ےک لن آبکھ ئتتد
تطورجاضکاں کادکر کتاگتااگ ر
ہ کیو ئکہ کاں ہےی ( ئتتد ےس) بتداری ےک ؤسا ئل
ےک لن سب ےس رئادہ متاسب ے
ہ
ہ ےی۔ ئ رتساث کا دکر اس لن کتا کیو ئکہ ؤہ آسائ ےک سایھ جایل خگہوں می جر ال جا ئا ے
اؤر بیی ےک سایھ رگوں می رساب ث کرےک یمام اعضاء می سسنی ب رتدا کر ئا

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > وجوب الصالة وحكم تاركها
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1كراهية ترك قيام الليل وأن ذلك بسبب الشيطان.
 .2قيام الليل حرز من الشيطان.
ََ
َ
 .3إهمال حقوق اهلل تعاىل تنشأ من تمكن عدو اهلل تعاىل من انلفس واهلوى والشيطان من ذلك اإلنسان ،حىت حيول بينه وبني الطااعت.
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 .4الشيطان يستخدم لك أسايلبه؛ يلبعد العبد عن الطاعة ويلهيه عنها

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالِل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة
الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بْيوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .فتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،رقمه وبوب أحاديثه :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بْيوت1379 ،ه .رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف :ممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف:
ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة اثلانية1392 ،ه.

الرقم املوحد)3714( :
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آج تو رؤرہیر کھنؤاےل اخرؤتواثےل گن

ذهب املفطرون ايلوم باألجر

 .675احلديث:

**

َّ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع انليب
َّ
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -يف السفر فمنا الصائمَ ،و ِمناًّ
ُ
المفطر ،قال :فزننلا َم ْزن ًال يف يوم ٍّ
حار ،وأكرثنا ِظال
ِ ِ
ْ
َّ
َ َّ
ك َساءَِ ،و ِمنا من يت ِِق الشمس بيده ،قال:
صاحب ال ِ
َْ
ُْ
َ َ
فَسقط ُّ
الص َّو ُ
المف ِط ُرون فرضبوا األبْ ِنيَ ِة،
ام ،وقام
َ َ َ ْ ِّ َ
الراكب ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسقوا
ُْ ُ َ
وسلم" :-ذهب المف ِطرون ايلوم باألجر".

ہ ،ؤہ بتاں کری ہ ےی’’ :ہےم بنی ﷺ
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ےک سایھ ائک سف می یےھ ۔ہےم می ےس کجرھ لوگوں ی رؤرہ رکھا ےہوا یھا اؤر کجرھ
ڑ
رؤرے ےس یہی یےھ۔ ہےم ی ائک گرم دں می ائک جگہ رپاؤ کتا۔ ہےم می ےس
ی
سب ےس رئادہ سای اےس متش یھا خو رجادر ؤاال یھا۔ کجرھ لوگ ہےم می ےس ا تےس ھی یےھ
ئ
رہ یےھ۔ اتش بن مالک کہن ہ ےی کہ خن
خو ا بن اہیھ ےس سورج یک رتش ےس یرح ے
ڑ
لوگوں ی رؤرہ رکھا ےہوا یھا ؤہ تو گر گن اؤر حہوں ی رؤرہ یہی رکھا یھا ؤہ ا یےھ،

ایہوں ی حےم لگای اؤر سوارتوں کو ئرائ ئ رالئا۔ اس رپ رسول اہلل ﷺ ی فمائا:
’’آج تو رؤرہ ی ر کھن ؤاےل اخر ؤتواث ےل گن۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف

أحد أسفاره ،وحيتمل أنها غزوة الفتح ،فاكن بعضهم
ً
ً
صائما ،وانليب -صىل اهلل عليه
مفطرا ،وبعضهم
ًّ
وسلم -يُقر الك منهم ىلع حاهل .فزنلوا يف يوم حار
ليسرتحيوا من عناء السفر وحر اهلاجرة ،فلما نزلوا يف
هذه اهلاجرة ،سقط الصائمون من احلر والظمأ ،فلم

يستطيعوا العمل ،وقام املفطرون ،فرضبوا األبنية،
بنصب اخليام واألخبية ،وسقوا اإلبل ،وخدموا

إخوانهم الصائمني ،فلما رأى انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -فعلهم وما قاموا به من خدمة اجليش
شجعهم ،وبني فضلهم وزيادة أجرهم وقال" :ذهب

املفطرون ايلوم باألجر".

 .675جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ضحای کرام ائک سف می بنی ﷺ ےک ےہرماہ یےھ۔ اں می ےس تعص ی رؤرہ
یہی رکھا ےہوا یھا اؤر تعص رؤرہ دار یےھ۔ بنی ﷺ ی ےہ ائک کو اس یک جال ث رپ
ر ہن دئا۔ شخب گرمی ےک دں می ایہوں ی ائک جگہ سف یک م شفب اؤر دؤیررہ یک
ڑ
ڑ
گرمی ےس کجرھ راخب ئرای ےک لن رپاؤ کتا۔ خب ایہوں ی اس گرمی می رپاؤ کتا تو
ڑ
ڑ
رؤرہ دار لوگ گرمی اؤر برتاس یک سدث ےس ئدھال ےہو کر گر رپے اؤر کوئ کام ی کر
ڑ
سےک،خب کہ خن لوگوں ی رؤرہ یہیرکھا ےہوا یھا ایہوں ی ایھ کر حےم تصب کر ےک
ڑ
ڑ
رپاؤ یک خگہی بتا ئی،اؤنوں کو ئرائ ئ رالئا اؤر ا بن رؤرہ دار یھانوں یک جدمب یک۔ بنی
ﷺ ی خب اں ےک اس عمل کو اؤر خش رطج ےس ایہوں ی اہےل ل شکر یک جدمب
ی
آث ﷺ ی اں یک خوصلہ افائ یک اؤر اں یک قصتلب بتاں یک
یک ھی اےس دبکھا تو ر
اؤر فمائا’’ :آج تو خن لوگوں ی رؤرہ یہی رکھا یھا ؤہ اخر ؤ تواث ےل گن۔‘‘

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام أهل األعذار
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• السفر  :لعله سفر غزوة الفتح.
ً
ً
• فزننلا مزنال  :أي :ماكنا للزنول ،ولم يتبني اسم املوضع.
• أكرثنا ظال  :أوسعنا.

كساء  :صاحب اثلوب ،اذلي ينرشه فوقه يتِق به حرارة الشمس.
• صاحب ال ِ
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َّ
• ومنا من يتِق الشمس بيده  :أي :جيعل يده ىلع رأسه؛ لعدم وجود اثلياب معه.
• فسقط ُّ
الص َّو ُ
ام  :السقوط عبارة عن عدم استطاعة مزاولة األعمال.
• األبنية  :األبنية يه :ما جيعله املسافر خباء؛ يلتِق به حرارة الشمس.
ِّ َ
الراك َب  :اإلبل وما يف معناها.
•

فوائد احلديث:

ًّ
 .1جواز اإلفطار والصيام يف السفر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقر الك ىلع ما هو عليه.

 .2ما اكن عليه الصحابة -ريض اهلل عنهم -من رقة احلال يف ادلنيا ،ومع ذلك لم تمنعهم رقة احلال من ارتكاب الصعاب يف اجلهاد يف سبيل اهلل -
تعاىل-.
ً
 .3فضل خدمة اإلخوان واألهل ،وأنها من ادلين ومن الرجولة اليت سبقنا فيها صفوة هذه األمة ،خالفا لفعل كثْي من املرتفعني املتكْبين.
 .4أن الفطر يف السفر أفضل ال سيما إذا اقرتن بذلك مصلحة من اتلقوي ىلع األعداء وحنوه ،فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها ،أما فائدة اإلفطار يف
مثل ذلك ايلوم فإنها تتعدى املفطر إىل غْيه.
ً
ً
 .5حث اإلسالم ىلع العمل وترك الكسل ،فقد جعل للعامل نصيبا كبْيا من األجر ،وفضله ىلع املنقطع للعبادة ،وأين هذه من انلاعقني اذلين

يرونه ِدينا اعئقا عن العمل واتلقدم والريق؟
 .6أن اتلويق من أسباب الرضر ال ينايف كمال اتلولك ىلع اهلل -تعاىل-.
 .7أن اثلواب ىلع األعمال حبسب مصاحلها.

 .8مرشوعية التشجيع ىلع العمل الصالح والرتغيب فيه.

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن
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الرقم املوحد)4439( :
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َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
اّلل -صىل اهلل عليه وسلم -حِيَ
رأيت رسول ِ
ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ ُ َّ
يقدم مكة إذا استلم الركن األسود -أول ما
َ ُ ُ َ ُ ُّ َ َ َ َ ْ َ
اط
يطوف -خيب ثالثة أشو ٍ

 .676احلديث:

َ َّ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال « :ت َمت َع
ََ
َ ُ ُ َّ
الوداع
اَلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -يف َح َّج ِة
رسول ِ
َ َ َ َ َُ َ ْ
َ
ُ
بالع َ
الهد َي ِمن ِذي
مرة إىل احلج وأهدى ،فساق معه
َّ
َ َ ََََ َ
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم-
احلُليفة ،وبدأ رسول ِ
َوأَ َه َّل بالعمرةُ ,ث َّم أَ َه َّل باحلجَ ,ف َت َم َّت َع َّ
انلاس مع رسول
َ
َ َ َ َّ
َّ
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأهل بالعمرة إىل احلج,
ِ
َْ
َ َ َ َ ْ
فَ َاكن ِمن َّ
الهد َي ِمن ذي
انلاس َم ْن أه َدى ,فساق
َ ُْ ََ َ
َُ َ
َّ
يفةَ ،وم ُ
نهم َم ْن ل ْم يه ِد ،فل َّما ق ِد َم رسول اَلل -
احلل
ِ
َ ْ َ َ
َ َ َّ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -قال للناس :من اكن ِمنكم
َ
َ َّ ُ
َْ َ
حي ُّل ِمن َيشء َح ُر َم ِمنْ ُه َح َّىت َي ْق ِ َ
ِض
أهدى ,ف ِإنه ال ِ
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ َّ َ
كن أ ْه َدى فَلْ َي ُط ْف َ
بالصفا
بابليت و
حجه ،ومن لم ي
ْ
َّ
ََ
ُ
ْ
الم َ ْ َ ِّ
َو َ
َّ
هد ,فمن
روةَ ,ويلُقرص َويلَح ِلل ,ثم ِيلُ ِهل باحلج ويلُ ِ
َ
َ ْ ً َْ
َ ََ
َ
لم جيد هديا فليَ ُصم ثالثة أيَّام ِيف احلج َو َسبعة إذا َر َج َع
َ
ََ َ
َّ
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم-
رسول
اف
ط
ف
ه
ل
ه
إىل أ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
يشء ,ث َّم خ َّ
ح َ
ني ق ِد َم مكةَ ،واستل َم ُّ
الرك َن أ َّول ْ
ب
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ربعةَ ,و َرك َع ح َ
السبعَ ,ومىش أ َ
ثَالثة أط َواف م ْن َّ
ني
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
َ َ
قىض َط َواف ُه بابليت ِعند المقام ركعتني ,ثم انرصف
ُ
الص َفا ,وطاف ب َّ
فَأَ َىت َّ
روة َس َ
الص َفا َو َ
بع َة أَ َ
الم َ
طواف ,ث َّم
ِ
يشء َح ُر َم منه َح َّىت َق َىض َح َّج ُهَ ,و َحنَرَ
لَم َحي ِلل ِم ْن َ ْ
ََ َ َ َ
َّ
ُ
َ َُْ
َّ
حرَ ،وأفاض ف َطاف بابليت ,ث َّم َحل ِمن
هديه يوم انل ِ
ُ ِّ َ
َ َ
َ ُ َ ُ َ َ
َّ
نهَ ,وف َعل ِمثل َما ف َعل َرسول اَلل -
لك يشء حرم ِم
َ َ َ ََ َ
اق َ
اله َ
دي ِمن
صىل اهلل عليه وسلم :-من أهدى وس
َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
َّ
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم-
انل ِ
اس»« .رأيت رسول ِ
َ َ َ
َّ
َ َْ
ْ َ َ َ ُّ ْ
الرك َن األ ْس َود -أول ما
ني يق َد ُم مكة إذا استلم
ِح
َ ُ ُ َ ُ ُّ َ َ َ َ َْ
يطوف -خيب ثالثة أشواط».

آثﷺ مکہ تشتفالی،تو یہےل
مییرسول اہللﷺ کودبکھا۔خب ر
طوافرسؤع کریؤقث جج اسود کو توسہد بن اؤر ساث خرکرؤں میےس یہےل
ئی خرکرؤں میرمل کری یےھ۔

**

 .676جدبث:

ہ ؤہ بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ی
ﷺ ی جحہ الوداع می عرمہ کو جح ےک سایھ م ال کر میع کتا اؤر دؤالحلیفہ ےک مفام ےس
ڑ
ہےدی (فئائ) کا جاتور سایھ ےل لتا۔ رسول اہلل ﷺ ی عرمہ کا ئلتتہ رپھا یرھ اس
ڑ
ی
ےک ت عد جح کا ئلتتہ رپھا۔ لوگوں ی ھی رسول اہلل ﷺ ےک ےہرماہ عرمہ کو جح ےک
ی
سایھ م ال کر میع کتا۔ تعص لوگ فئائ ےک جاتور ا بن سایھ الی یےھ ،خرتایحرہ ؤہ دؤ
الحلیفہ ےس ایہی لیکر جےل اؤر تعص ؤہ یےھ خو فئائ کا جاتور ا بن سایھ یہی الی
ی
ش
یےھ۔ خب رسول اہلل ﷺ (مکہ) رہنرح گن تو لوگوں ےس فمائا کہ یم می ےس خو خص
ہ خب ئک کہ
ہ ،اس ےک لن کوئ خرام خریج الل یہی ے
فئائ کا جاتور سایھ الئا ے
ش
ہ تو ؤہ (عرمہ ےک لن)
ؤہ جح کو ترورا ی کرےل اؤر خو خص فئائ کا جاتور سایھ ی الئا ے
جای کعتہ کا طواف کرے ،صفا ؤ رمؤہ ےک درمتاں س عی کرے اؤرئال کیؤا کر (عرمہ
کا) اخرام کھول دے (تعنی خو خریبن جال ث اخرام می ممیوع یھی ایہی متاج کر

ش
ےل) اؤر اس ےک ت عد جح ےک لن دؤئارہ اخرام ئائدےھ اؤر فئائ کرے۔ خش خص
کو فئائ کا جاتور متش ی ےہو ؤہ ائام جح می ئی رؤرے ر کےھ اؤرساث رؤرے ب ث
ی
ر کےھخب ؤہ ا بن اہےل ؤ عتال می ؤاترش رہنرح جای۔ یرہ کیف رسول اہلل ﷺ ی
ی
مکہ رہنرح کر (عرمہ ےک لن) جای کعتہ کا طواف کتا اؤر سب ےس یہےلجج اسود کو است الم
کتا۔ یرھ طواف ےک ساث خرکرؤں می ےس ئی خرکرؤں می رمل فمائا (تعنی بی
رقتاری ےس جےل) اؤر ئاق رجار خرکرؤں می اب رنی م عمول جال ث می جےل ،یرھ جای کعتہ
ڑ
ے
ےک گرد طواف ترورے کری ےک ت عد مفام اپاہمی رپ دؤ رکعب یمار رپھی۔اس ےک
ت عد (جای کعتہ) ےس ل ڑ
وث کر صفاء رپ آی اؤر صفا ؤ رمؤہ ےک درمتاں ساث خرکر
ک
اؤپ ج الل یہی فمائا خن کو اخرام یک ؤج
لگای۔ یرھ اں خریؤں می ےس سی کو ا بن ر
اؤپ خرام کتا یھا (تعنی اخرام ےس ئ ے
آث
ےس ا بن ر
اہ ی آی) یہاں ئک کہ ر
ﷺا بن جح ےس قارع ےہو گن اؤر فئائ ےک دں اب رنی فئائ د یح یک اؤر یرھ مکہ ؤاترش

ڑ
اؤپ
لوث آی اؤر طواف اقاصہ کتا اؤر اں خریؤں کو خن کو اخرام یک ؤج ےس ا بن ر
خرام کتا یھا ج الل کرلتا اؤر لوگوں می ےس خو لوگ ا بن سایھ فئائ الی یےھ ایہوں
ی
ی ھی اشی رطج کتا خش رطج رسول اہلل ﷺ ی کتا۔ (ائک اؤر رؤاب ث می ابن
آثﷺ مکہ
عرم رضی اہلل عہما کہن ہ ےی کہ) می یرسول اہلل ﷺ کو دبکھا کہ خب ر
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تشتف الی تو طواف رسؤع کری ؤق ث یہےل جج اسود کو است الم کتا اؤر (طواف
ےک ساث خرکرؤں می ےس) ئی خرکرؤں می رمل کتا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ذي احلليفة
"ميقات أهل املدينة" يلحج حجته اليت ودع فيها
ابليت ومناسك احلج ،وودع فيها انلاس ،وبلغهم

برساتله وأشهدهم ىلع ذلك ،أحرم -صىل اهلل عليه

وسلم -بالعمرة واحلج ،فاكن قارنا ،والقران تمتع،
فتمتع انلاس مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-

فبعضهم أحرم بالنسكني مجيعا ،وبعضهم أحرم

بالعمرة ،ناويا احلج بعد فراغه منها ،وبعضهم أفرد
احلج فقط ،فقد خْيهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
بني األنساك اثلالثة ،وساق -صىل اهلل عليه وسلم-

وبعض أصحابه اهلدي معهم من ذي احلليفة،
َّ
وبعضهم لم يسقه ،فلما اقرتبوا من مكة َحض من لم
يسق اهلدي من املفردين والقارنني إىل فسخ احلج

وجعلها عمرة ،فلما طافوا وسعوا ،أكد عليهم أن
يقرصوا من شعورهم ،ويتحللوا من عمرتهم ثم

حيرموا باحلج ويهدوا ،إلتيانهم بنسكني بسفر واحد،
فمن لم جيد اهلدي ،فعليه صيام عرشة أيام ،ثالثة يف
أيام احلج ،يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة ،وسبعة إذا

رجع إىل أهله .فلما قدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

مكة استلم الركن ،وطاف سبعة ،خب ثالثة ،لكونه

الطواف اذلي بعد القدوم ،ومىش أربعة ،ثم صىل

ركعتني عند مقام إبراهيم ،ثم أىت إىل الصفا ،فطاف
بينه وبني املروة سبعا ،يسَع بني العلمني ،ويميش

فيما عداهما ،ثم لم حيل من إحرامه حىت قىض حجه،
وحنر هديه يوم انلحرَّ ،
فلما خلص من حجه ورىم
مجرة العقبة ،وحنر هديه وحلق رأسه يوم انلحر ،وهذا
هو اتلحلل األول ،أفاض يف ضحوته إىل ابليت،

فطاف به ،ثم حل من لك يشء حرم عليه حىت
النساء ،وفعل مثله من ساق اهلدي من أصحابه.

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

بنی ﷺ خب ا بن اس جح ےک لن اہےل مدبتہ ےک میفاث دؤ الحلیفہ یک رطف رؤای
آث ﷺ ی نب اہلل ،متاسک جح اؤر لوگوں کو الوداع کہا،
ےہوی ،خش می ر
ی
آثﷺ یعرمہ
لوگوں ئکابرتا رن عامرسال ثیرہنحرائااؤر اس رپا ھیگواہبتائا،تو ر
ج
رہ یےھ۔ جح
آث ﷺ جح فاں کر ے
اؤر ح دؤتوں یک نب ےس اخرام ئائدھا۔ ر
ی
ی
ی
ہ۔ لوگوں ی ھی رسول اہلل ﷺ ےک سایھ میع کتا۔ خرتایحرہ اں
فاں میع کہ ال ئا ے
می ےس تعص ی تو عرمہ ؤ جح دؤتوں یک نب ےس اخرام ئائدھا اؤر تعص ی ضف
عرمہ ےک لناخرام ئائدھا اؤر اس ےس قارع ےہوی ےک ت عد دل می جح یک نب
ک
ر ھی ،خب کہ کجرھ لوگوں ی ا کتےل جح یک نب ےس اخرام ئائدھا۔ بنی ﷺ ی
لوگوں کو اں ئتیوں صورتوں می اجتتار دئا یھاکہ ؤہ جتےس رجاہ ےی ،کر لی۔ بنی ﷺ اؤر
آث ﷺ ےک کجرھ ضحای دؤ الحلیفہ ہےی ےس ا بن سایھ ہےدی کا جاتور ےل کر جےل یےھ،
ر
خب کہ تعص لوگوں ی ہےدی ےک جاتور ا بن سایھ یہی لن یےھ۔ خب ؤہ مکہ ےک
یہ
آث ﷺ ی اں لوگوں کو خو ہےدی کا جاتور سایھ یہی الی یےھ اؤر
فب ث ن رج ،تو ر

ک ی
ایھوں ی ئا تو ا کتےل جح یک نب کر ر ھی ھی ئا یرھ عرمہ ؤ جح دؤتوں یک نب ےک سایھ
ق
اخرام ئائدھا یھا ،پعیب دالئ کہ ؤہ جح یک نب کو سح کری ےہوی اےس عرمہ بتا
ی
س
آث ﷺ ی ایھی ئاکتد فمائ کہ
دبن۔ خب ا ھوں ی طواف اؤر عی کر یل ،تو ر
ا بن ئال کیؤا کر عرمہ کا اخرام کھول دبن اؤر یرھ جح ےک لن اخرام ئائدھی اؤر
ی
آث ﷺ ی
فئائ دبن؛ کیوئکہ ا ھوں ی ائک ہےی سف می دؤ عتاد ئی یک ہ ےی۔ ر
فمائا کہ خےس فئائ کا جاتور دستتاث ی ےہو ،ؤہ دس دں رؤرے ر کےھ۔ ئی دں ائام
ہ ،خب آدمی عرمہ ےک لن اخرام
جح می۔ اں کا ؤق ثب ث ےس رسؤع ےہو جا ئا ے
ئائدھتا ہ اؤر ساث اس ؤق ث ر کےھ ،خب ا بن گھ ؤالوں ےک ئاس ؤاترش ل ڑ
وث
ے
ر
آی۔ بنی ﷺ خب مکہ تشتف الی ،تو جج اسود کو است الم کتا اؤر کعتہ ےکگرد
ساث خرکر لگای۔ ئی می رمل کتا؛ کیوئکہ ی مکہ آی ےک قورا ت عد کتا جای ؤاال

طواف یھا اؤر رجار خرکرؤں کو جرل کر ترورا کتا۔ یرھ مفام اپا ےہم ےک ئراس دؤ رکعب یمار
ادا یک۔ یرھ صفا رپ آی اؤر اس ےک اؤر رمؤہ ےک مائی ساث خرکر لگای؛ دؤتوں
ڑ
ج
۔آث
آث ﷺ دؤری اؤر ئاق مساق ث رل کر ےط کری ر
ع المیوں ےک درمتاں ر
ﷺ یب ث ئک ابرتا اخرام یہی کھوال ،خب ئک ابرتا جح ترورا کر ےک توم الج می
ی
آث ﷺ ا بن جح ،جرمہ عفتہ یک رمی ،توم الج کو فئائ
فئائ د ح یہی کرلتا۔ خب ر
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ڑ
یح
ہ ،تو اس
د یح کرےک اؤر ا بن رس کو موئد کر قارع ےہو جےک ،خےس لل اؤل کہا جا ئا ے
دں صح کو نب اہلل یک رطف ل ڑ
وث گن اؤر اس کا طواف (تعنی طواف اقاصہ) کتا۔ یرھ

آث ﷺ (اخرام یک
آث ﷺ ی ا بن لن ےہ اس ےس کو ج الل کر لتا ،خش ےس ر
ر
ھی
آث ﷺ ےک
ؤج ےس) اجتتاث کر ے
رہ یےھ ،خنی کہ نوتوں ےس متارسث ی۔ ر
ی
ی
ج
آث
خو ضحای ا بن سایھ ہےدی کا جاتور الی یےھ ،ا ھوں ی ھی ؤ تےس ہےی کتا ،تےس ر
ﷺ ی کتا ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :متفق عليه بروايتيه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
ً
متمتعا باملعىن العام؛ ألنه اكن قارنا واتلمتع العام يشمل
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم : -أىت بالعمرة واحلج يف سفر واحد؛ يلصْي
• تمتع رسول ِ
القران واتلمتع ،ويقابلهما اإلفراد ،وهذه أنواع األنساك اثلالثة يف احلج.
• احلج  :احلج يف اللغة :القصد ،ويف الرشع :القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة خمصوصة.
َّ
• حجة الوداع  :حجته -صىل اهلل عليه وسلم -سنة عرش ،ولم حيج بعد هجرته سواهاُ ،
وسميت بذلك؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ودع
انلاس فيها؛ حيث قال" :لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا".
• ُ
بالع َ
مرة إىل احلَج  :بالعمرة مضمومة إىل احلج.
َْ
• أه َدى  :أىت باهلدي.
َ َ َ
اق َم َع ُه َ
اله ْدي  :اصطحبه معه ،واكن ثالثة وستني ً
بعْيا ،وكمله بمائة ،بما قدم به يلع -ريض اهلل عنه -من ايلمن إىل مكة.
• فس
َُ َ
• ذي احلليفة  :ميقات أهل املدينة.
َ
• َوأَ َه َّل ُ
بالع َ
مرة  :رفع صوته باتللبية بها.
ُ َ َ َّ
َ
ًّ
وحجا.
• ث َّم أهل باحل َ ِّج  :رفع صوته باتللبية به بعد العمرة ،فيقول :بليك عمرة
• َفتَ َم َّت َع َّ
انلاس  :بعضهم.
ً
• من أهدى  :من أىت باهلدي من ذوي الغىن من الصحب الكرام -ريض اهلل عنهم ،-واكن اذلبن أهدوا ً
يسْيا.
نفرا
َ ُْ
• َمن لم يهد  :من لم يأت بهدي.
ََ َ
• فل َّما ق ِد َم  :وصل مكة.
َ
• ِم ْن يشء  :من يشء مظور.
ُْ
• َح ُر َم ِمنه  :حرم عليه.
ُ
• َي ْق ِ َ
ِض َح َّجه  :يتم حجه ،بفعل ما حيصل به اتلحلل.
َّ َ
الصفا  :أسفل اجلبل املعروف يف بداية املسَع.
•
َ
• الم ْر َو ِة  :أسفل اجلبل املعروف يف نهاية املسَع ،واملراد :الرتدد بينهما.
َ
• ويلُق ِّرص  :ويلقص من شعر رأسه.
ْ
• ويلَح ِلل  :اخلروج من اإلحرام ،والالم لألمر.
َّ
ُ
• ث َّم ِيلُ ِهل  :اإلحرام ،واإلهالل :رفع الصوت باتللبية ،والالم لألمر.
ْ
• ويلُه ِد  :ويلذبح هديًا ،من أجل اتلمتع ،والالم لألمر.
َ
جيد  :لم يدرك بعد الطلب.
• لم ِ
َ ْ ً
• هديا  :ذحبًا يتقرب به إىل اهلل -تعاىل ،-من بدنة ،أو بقرة ،أو شاة ،أو سبع بدنة ،أو سبع بقرة.
• يف احلَج  :يف أيامه ،وأوهلا من حني إحرامه بالعمرة ،وآخرها آخر أيام الترشيق.
َ
• إىل أهله  :ماكن إقامته.
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ْ َ َ َ ُّ ْ
كن  :تناول بيده احل َ َ
جر األسود.
• استلم الر
َ َ َ
• أ َّول يشء  :أول يشء عمله.
ب  :أرسع يف امليش ،واملرادَ :
• َخ َّ
الرمل.
َُ
َ َ
• قىض َط َوافه  :أتمه وفرغ منه.
الم َقام  :مقام إبراهيم -عليه السالم ،-وهو َح َ
• َ
جر اكن يقوم عليه اخلليل -عليه السالم -زمن بناء الكعبة.
َ ْ ُ
• هديَه  :ما أهداه ،واكن مائة بعْي ،حنر منها -صىل اهلل عليه وسلم -ثالثة وستني بيده الرشيفة ،وحنريلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -ابلايق.
َ ْ َ َّ ْ
انلحر  :ايلوم العارش من ذي احلجة.
• يوم
َ
ْ
• َف َطاف َ
بابليت  :طواف احلج وهو طواف الركن وطواف اإلفاضة.
ْ ُ ِّ
لك َ ْ
يشء  :أي :من لك مظور من مظورات اإلحرام.
• ِمن

فوائد احلديث:
 .1كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أحرم متمتعا ،واملراد باتلمتع هنا القران.
 .2مرشوعية سوق اهلدي من احلل ،فهو من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3جواز أنواع احلج اثلالثة :اتلمتع ،والقران ،واإلفراد ،إذ أقر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه -ريض اهلل عنهم -عليها لكها.
 .4مرشوعية فسخ احلج إىل العمرة ملن لم يسق اهلدي ،وحتلله ،وبقاء من ساقه ىلع إحرامه حىت ينتيه من حجه يوم انلحر ،فيحل ،ويدخل يف

هذا :لك متمتع ضاق عليه الوقت ،فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنه يقلب نسكه إىل القران.
َّ
 .5أن فسخ احلج ملن لم يسق اهلدي ،يكون ولو بعد طواف القدوم والسيع ،وينقلبان للعمرة.
َّ
 .6أن ىلع من لم جيد هدي اتلمتع صيام عرشة أيام ،ثالثة منها يف احلج ،وسبعة بعد الرجوع إىل أهله ،فأما اثلالثة ،فال تصح قبل اإلحرام بالعمرة
باإلمجاع ،واتفقوا ىلع مرشوعيتها بعد اإلحرام باحلج.

 .7مرشوعية طواف القدوم لغْي املتمتع ،اذلي لم يسق اهلدي ،وهو سنة.

 .8سنية استالم احلجر األسود يف أول الطواف ،ويف لك شوط من األشواط السبعة ،إن سهل.
َ .9
الر َمل يف اثلالثة ،من طواف القدوم ،وامليش يف األربعة ابلاقية.
 .10مرشوعية ركعيت الطواف ،عند مقام إبراهيم -عليه السالم-.

 .11السيع بني الصفا واملروة بعد طواف القدوم سبعا ،هو أحد أراكن احلج.
 .12املواالة بني الطواف والسيع مستحب.

 .13أن اتلحلل األول ملن ساق اهلدي بانلحروالريم ،واتلحلل األكْب بطواف احلج.

 .14طواف اإلفاضة هو الركن األعظم للحج ،والسنة واألفضل ،أن يكون يوم انلحر ،بعد الريم وانلحر.
 .15اتلحلل الاكمل بعد طواف اإلفاضة يف لك األنساك اثلالثة من لك يشء حرم عليه بإحرامه.

 .16أن هذه األفعال من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ترشيع ألمته؛ حلديث "خذوا عِّن مناسككم".
 .17استحباب اخلبب ،وهو الرمل ،يف األشواط اثلالثة األول لكها ،يف طواف القدوم.

 .18امليش يف األربعة ابلاقية منها ،ولو فاته بعض الرمل أو لكه يف اثلالثة األول؛ ألنها سنة فات ملها ،فاألربعة األخْية ال رمل فيها.
 .19اخلبب وهو امليش الرسيع يف األشواط اثلالثة األول لكها ،هو فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املتأخر واألخذ به هو األوىل.

 .20رمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد زوال سببه ،وهو إظهار القوة للمرشكني يف عمرة القضية سنة  ،7ملا قال املرشكون عن املسلمني :يقدم
عليكم قوم قد وهنتهم حىم يرثب ،فأمر -صىل اهلل عليه وسلم -بالرمل ،تلذكر تلك احلال اليت اكنوا عليها؛ فنحن نرمل إحياء تللك اذلكرى.
 .21استالم احلجر األسود يف ابتداء لك طواف ،وعند ماذاته يف لك طوفة ملن سهل عليه ذلك ،وتقدم مرشوعية تقبيله.

 .22مرشوعية رفع الصوت باتللبية.

 .23أن القارن يكفيه طواف واحد وسيع واحد لعمرته وحجه مجيعا.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس،
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دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3309( :
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ڑ
ً
ش
ڑ
َْ
َ َ
عایل اس خص رپرجمفمای خوراث کو ا یےھ اؤر یمار رپےھ اؤر اب رنی نوی کو
َرح َِم اهلل رجال قام من الليل ،فصىل وأيقظ
اہلل ت ی
ڑ
ج ڑ
ْ َ
ََ ْ َ َ َ
ی
امرأته ،فإن أبت نضح يف َوج ِهها املاءَ ،رح َِم اهلل ھی بتدار کرے ،اگرؤہی ا یےھ تواسےکخررہے رپ ئرائےک ر ھ یتتن مارے ،اہلل
َ َ َّ ْ َ ْ َ
ً
ک یڑ ک ی ڑ
ب س ےکی
ج
ھ
خ
ع
زوجها،
ظت
ق
ي
وأ
ت
ل
ص
ف
الليل،
من
قامت
امرأة
ت
عایل اس ورث رپر مفمای و راث و ا ھ ر مار رپےھ اؤرا ن وہ و ی
ی
َ
َ
ڑ
ْ
َ َ َ
ج ڑ
فإن أَب نضحت يف وج ِهه املاء
خگای ،اگرؤہی ا یےھ تو اسےکخ ررہے رپ ئرائےک ر ھ یتتن مارے۔

 .677احلديث:

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ر ِح َم اهلل رجال قام من الليل،
َ
َْ
ْ
َ ْ َ َ
ف َصىل وأيقظ امرأته ،فإن أبَت نض َح يف َوج ِه َها املاء،
َ
َْ َ
َر ِح َم اهلل امرأة قامت من الليل ،ف َصلت وأيقظت
ْ
ََ َ
زوجها ،فإن أىب ن َض َحت يف وج ِهه املاء».
**

ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ی فمائا” :اہلل
اتو ے ُہپہ  -رضی اہلل عتہ -ےس رؤاب ث ے
ڑ
ش
ڑ
ی
عایل اس خص رپ رجم فمای خو راث کو ا یےھ اؤر یمار رپےھ اؤر اب رنی نوی کو ھی
ت ی
ڑ
رجھتت ڑ
ی
عایل
بتدار کرے ،اگر ؤہ ی ا ےھ تو اس ےک خررہے رپ ئرائ ےک ی ن مارے ،اہلل ت ی
ڑ
ڑ
ب س ے ی
وہ کو ھی خگای،
اس عورث رپ رجم فمای خو راث کو ایھ کر یمار رپےھ اؤر ا ن
ڑ
ج ڑ
اگر ؤہ ی ا یےھ تو اس ےک خررہے رپ ئرائ ےک ر ھ یتتن مارے۔“

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

أخْب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من قام من
الليل فصىل وأيقظ زوجته للصالة ،فامتَنَعت من
ََ
االستيقاظ؛ لغلبة انلوم ،وكرثة الكسل؛ فرش ىلع
ً
ً
ْ
وج ِهها املاء رشا خفيفا؛ فإنه مستحق لرمحة اهلل -
تعاىل -وكذا العكس إذا فعلت املرأة ذلك مع زوجها.

 .677جدبث:

**

اجمایل معنی:

ڑ
ش
ڑ
ہ اؤر اب رنی نوی کو یمار ےک
آث ﷺ ی فمائا کہخو خص راث کو ایھ کر یمار رپھتا ے
ر
ہ اؤر ؤہ ئتتد ےک علن ئا رئادہ سسنی یک ؤج ےس یہی جاگنی تو اس ےک
لن خگا ئا ے
مسن
خررہے رپ ئرائ ےک ہلےک رجھ یتت ڑن مار ئا ے شخ
ہ،
عایل یک رجمب کا خق ے
ہ ،ی ص اہلل ت ی
مس
ی
اشی رطج اگر عورث ا بن س ے
وہ ےک سایھ اتسا کرے تو ؤہ ھی رجمب یک نخق ےہوئ

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والنساِئ وأمحد.

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

معاين املفردات:

• نضح يف وجهها املاء  :رش يف وجهها املاء.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلعاون ىلع الطاعة والعمل الصالح.
ُ
 .2استحباب إيقاظ لك من الزوجني اآلخر لقيام الليل ،واالستعانة ىلع ذلك بما يذهب عنه انلوم الغالب.
 .3إشارة إىل أن َ
الر ُجل واملرأة يف العبادة سواء ،إال ما دل ادليلل ىلع اتلفريق بينهما.
ً
ُ
ُ
 .4أن من أصاب خْيا ينبيغ هل أن يتحرى إصابة الغْي ،وأن حيب هل ما حيب نلفسه ،فيأخذ باألقرب فاألقرب.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية- .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل
ممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب - .السنن الصغرى للنساِئ ،أمحد بن
شعيب ،النساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه – 1986م- .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- .
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َ ْ
َ
َ
َ َّ ْ
َ ُ َّ ْ
رش واتلوزيْع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية  -الطبعة األوىل 1421 ،ـه-
ص ِحيح الرت ِغيب والرت ِهيب ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،مكتبة المعارف لِلن ِ
2000م - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو -يلع الرشبيج -ممد أمني لطيف -
مؤسسة الرسالة  -بْيوت – بلنان  -الطبعة الرابعة عرشة - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه- .
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس
اهلند -الطبعة :اثلاثلة 1404 ،ـه1984 -م.
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ً
َرقِيت يوما ىلع بيت حفصة ،فرأيت انلِب -صىل

ڑ
می ائکدں خفضہرضی اہللعہاےکگھ رپ خررھا ،تودبکھا کہ بنیﷺ سامیک
رہ ہ ےی۔
رطفمتہ اؤر کعتہیکرطف ت رشب کرےکقضاے جاخب کر ے

اهلل عليه وسلم -يقيض حاجته مستقبل الشام،
مستدبر الكعبة

 .678احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال:
َّ
((رقيت ً
فرأَ ُ
َ
يوما ىلع بيت حفصةَ ،
َّ
انليب -صىل
يت
ُ ْ َ
َّ َ
قبل الشام،
اهلل عليه وسلم-ي ِ
قِض حاجته مست ِ
ُم ْستَدبر الكعبة)) .ويف روايةُ :
((م ْستَقبال بَ َ
يت
ِ
ِ
َ
قدس)) .
الم ِ

عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما بتاں کری ہ ےی" :می ائک دں خفضہ رضی اہلل عہا
ڑ
ےک گھ رپ خررھا ،تو دبکھا کہ بنیﷺ سام یک رطف متہ اؤر کعتہ یک رطف ت رشب کر ےک
ہ" :نب المفدس یک رطف
رہ ہ ےی"۔ ائک اؤر رؤاب ث می ے
قضاے جاخب کر ے
متہ کر ےک"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

ذكر ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-أنه جاء يوما إىل
بيت أخته حفصة ،زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

 ،فصعد فوق بيتها ،فرأى انليب -صىل اهلل عليه
وسلم ،-يقىض حاجته وهو متَجه حنو الشام،

ومستدبر القبلة .واكن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال
ًّ
ذلك ردا ىلع من قالوا :إنه ال يستقبل بيت املقدس
حال قضاء احلاجة ،ومن َّ
ثم أىت املؤلف بالرواية
اثلانية :مستقبال بيت املقدس .فإذا استقبل اإلنسان

القبلة داخل ابلنيان فال حرج.

 .678جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ابن عرم رضی اہلل عہما بتاں کری ہ ےی کہ ؤہ ائک دں اب رنی یہن اؤر بنی ﷺ یک رؤج
ڑ
خفضہ رضی اہلل عتہ ےک گھ آی۔ خب گھ یک رجھب رپخررےھ ،تو بنی ﷺ کو دبکھا کہ
ڑ
رہ
آث ﷺ سام یک رطف رج اؤر قتےل یک رطف ئ رتنھ کرےک قضاے جاخب کر ے
ر
ہ ےی۔ ابن عرم رضی اہلل عتہ ی اں لوگوں ےک رد می ی جدب ث ستائ ،خن کا کہتا یھا کہ
قضاے جاخب ےک دؤراں نب المفدس یک رطف رج یہی کرئا رجا ہن۔ اشی لن
ی
مولف ی دؤرسی رؤاب ث ھی دکر یک خش می "نب المفدس یک رطف متہ کن
ےہوی" ےک الفاط ہ ےی۔ خرتایحرہ اگر اتساں عمارث ےک ائدر قتلہ یک رطف متہ کرےک
قضاے جاخب کر ےل ،تو اس می کوئ خرج یہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َرق ُ
يت  :صعدت.
ِ
َ
قِض حاجته  :قضاء احلاجة :كناية عن اخلارج انلجس من ابلول والغائط.
•ي ِ

• بيت حفصة بنت عمر  :دارها اليت أسكنها فيها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• حفصة بنت عمر  :شقيقة عبد اهلل تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة ثالث من اهلجرة ،بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم
أحد؛ فيه إحدى أمهات املؤمنني ،واكنت ذات رأي وفضل ،توفيت.41
• ُم ْستَق ِبل الشام  :مويلها وجهه ،والشام يف ناحية الشمال ألهل املدينة.
ْ
• ُم ْستَدبِ َر الكعبة  :مويلها ظهره ،والكعبة يف ناحية اجلنوب ألهل املدينة.
• بيت املقدس  :هو املسجد األقىص بفلسطني.
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فوائد احلديث:
 .1جواز صعود بيت القريب وحنوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك.
 .2الكناية عما يُستح من ذكره بلفظ آخر.
 .3جواز استدبار الكعبة عند قضاء احلاجة ،إذا اكن يف ابلنيان.
 .4جواز استقبال بيت املقدس عند قضاء احلاجة خالفا ملن كرهه.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه .تيسْي العالم
رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه
وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة
قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .1988 ،مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن ممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية
وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية
1414ه.
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َْ ُ
َرمقت الصالة مع حممد -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ْ ََُ
فوجدت قيامه ،ف َركعته ،فاعتداهل بعد ركوعه،
َ ْ َ َُ
جلسته بي السجدتي ،فسجدته،
فسجدته ،ف ِ
َ ْ َ َُ
جلسته ما بي التسليم واالنُصاف :قريبا من
ف ِ
ََّ
السواء

 .679احلديث:

آثﷺکا قتام،رکوع،
میی مجدمﷺےکسایھ یمار کو عورےسدبکھا۔ ر
ڑ
آثﷺکا شحدہ اؤردؤتوں شحدؤںےکمائی
رکوعےک ت عد ستدھا کھا ےہوئا ،ر
ئ ڑ
آثﷺکا (دؤرسا) شحدہاؤر سالم یرھیی اؤر(یمارتوںیکرطف)
تنھتا ،ر
ڑ
آثﷺکا ئتنھتا ،میییسب اعمال تفبتاپاپ
ُرج کریےک مائی ر
**

ْبا ِء بْن َاعزب -ريض اهلل عنهما -قالَ « :ر َم ْق ُ
عن ال ْ َ َ
ت
ِ ِ

پاء بن عارث رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ہ ےی کہ می ی مجدم ﷺ ےک سایھ یمار کو
ڑ
آث
آث ﷺ کا قتام ،رکوع ،رکوع ےک ت عد ستدھا کھا ےہوئا ،ر
عور ےس دبکھا۔ ر
ئ ڑ
آث ﷺ کا (دؤرسا) شحدہ اؤر
ﷺ کا شحدہ اؤر دؤتوں شحدؤں ےک مائی تنھتا ،ر
ڑ
آث ﷺ کا ئتنھتا ،می
س الم یرھیی اؤر (یمارتوں یک رطف) ُرج کریےک مائی ر
ہ کہ  ":سوای قتام
ی ی سب اعمال تفبتا پاپ ئرای۔ ائک دبگر رؤاب ث می ے

الصالة مع ممد -صىل اهلل عليه وسلم -فوجدت
َ ْ
قيامه ،ف َرك َعتَ ُه ،فاعتداهل بعد ركوعه ،فسجدته،
َ ْ
َ ْ
ف ِجل َستَ ُه بني السجدتني ،فسجدته ،ف ِجل َستَ ُه ما بني
التسليم واالنرصاف :قريبا من َّ
الس َواء» .ويف رواية:
«ما خال القيام والقعود ،قريبا من َّ
الس َوا ِء».

ؤ قعود ےک( ،ئاق سب اعمال یمار) تفبتا پاپ ےہوی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يصف الْباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما -صالة انليب

صىل اهلل عليه وسلم -حيث اكن يراقبه بتأمليلعرف كيف يصيل فيتابعه ،فذكر أنها متقاربة
متناسبة ،فإن قيامه للقراءة ،وجلوسه للتشهد،

يكونان مناسبني للركوع واالعتدال والسجود فال
ً
َّ
يطول القيام مثال ،وخيفف الركوع ،أو يطيل السجود،
ثم خيفف القيام ،أو اجللوس بل لك ركن جيعله مناسبًا
للركن اآلخر ،وليس معناه :أن القيام واجللوس

للتشهد ،بقدر الركوع والسجود ،وإنما معناه أنه ال
ً
واحدا ويثقل اآلخر.
خيفف

 .679جدبث:

ئرای۔

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی۔ ؤہ ی
پاء بن عارث رضی اہلل عہما بنی ﷺ یک یمار یک کیفیب کو بتاں کر ے
س
بک
آث ﷺ کش
آث ﷺ کو د ھن ئاکہ جاں کی کہ ر
جا بن ےک لن عور ےس ر
ڑ
آث ﷺ یک ب ریؤی کر سکی۔ پاء بن عارث
رطج ےس یمار رپ ھن ہ ےی اؤر توں ر
آث ﷺ یک یمار ےک اعمال ئاہےم فب ث فب ث اؤر
رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی ر
آث
آث ﷺ کا قتام اؤر تسہد ےک لن ر
متتاسب ےہوی یےھ۔فاءث ےک لن ر
ئ ڑ
آث ﷺ ےک رکوع ،اعتدال اؤر شحدے ےس متاستب رکھتا یھا۔۔
ﷺ کا تنھتا ،ر
آث ﷺ قتام کو یہب رئادہ لمتا کر د بن اؤر رکوع کو مخیرص ئا یرھ
مت الً اتسا یہی یھا کہ ر
م
آث ﷺ یمار ےک ےہ رکن کو
شحدے کو لمتا کر د بن اؤر قتام ئا جلوس کو خیرص۔ ئلکہ ر
ہ کہ قتام اؤر تسہد ےک
دؤرسے رکن ےس متتاسب ر کھن۔ اس کا ی مفہوم یہی ے
ئ ڑ
م
ہ
آث ﷺ ےک رکوع اؤر شحدہ ےک پاپ ےہو ئا یھا۔ ئلکہ اس کا عن یی ی ے
لن تنھتا ،ر
آث ﷺ ائک رکن کو مخیرص کر د بن اؤر دؤرسے کو طوئل۔
کہ اتسا یہی یھا کہ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ْبا ِء ب ْ ِن َاع ِزب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• َر َم ْق ُ
ت  :نظرت نظرة تأمل.
• قيامه  :القيام للقراءة قبل الركوع.
• فركعته  :ركوعه.

• ركوعه  :احنناء ظهره.

• فسجدته  :الزنول إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• االنرصاف  :انرصافه إىل بيته بعد السالم من الصالة.
• قريبًا من َّ
الس َواء  :اكنت قريبة التساوي يف املقدار الزماِّن.
• ما خال  :ما عدا.

• القيام والقعود  :القيام للقراءة والقعود للتشهد.

فوائد احلديث:
 .1األفضل أن يكون الركوع واالعتدال منه،والسجود واالعتدال منه متساوية املقادير ،فال يطيل املصيل بعضها ىلع بعض.
 .2األفضل أن يكون القيام للقراءة واجللوس للتشهد األخْي ،أطول من غْيهما.
ً
 .3أن تكون الصالة يف مجلتها متناسبة ،فيكون طول القراءة مناسبًا مثال للركوع والسجود.
 .4ثبوت الطمأنينة يف االعتدال من الركوع والسجود ،خالفا للمتالعبني يف صالتهم ممن ال يقيمون أصالبهم يف هذين الركنني.
 .5الرفع من الركوع ليس ركنا صغْيا ،فإن اذلكر املرشوع يف االعتدال من الركوع أطول من اذلكر املرشوع يف الركوع.
 .6حرص الصحابة ىلع اإلحاطة بكيفية صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلتبعوه فيها وينقلوها إىل األمة.
 .7مرشوعية جلوس اإلمام بني التسليم واالنرصاف بقدر الركوع أو السجود.
املصادر واملراجع:

تيسْي 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 .1426 ،تهذيب اللغة ,املؤلف :ممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،املحقق :ممد
عوض مرعب ,انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت ,الطبعة :األوىل2001 ،م - .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ,طبعة دار املنهاج .صحيح
ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح
مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)3175( :
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ش
مییدبکھا کہ ابنعرم رضی اہللع ہما ائک خصےک ئراسآی ،خشی ابرتا
ڑ ڑ
آثرضی اہلل عتہی
اؤبث بھا رکھا یھا اؤر اےسیج کری کا ارادہرکھتا یھا۔ ر
اسےسفمائا :اےس ک ڑ
ھا کرےک ئا ئدھدؤ اؤر یرھ یج کرؤ،جتسا کہ مجدمﷺیک

رأيت ابن عمر أىت ىلع رجل قد أناخ بدنته،

فنحرها ،فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد -
صىل اهلل عليه وسلم-

 .680احلديث:

**

ََ ُ َ ُ َ َ َ
ابن ع َم َر أىت َىلع رجل
عن زياد بن جبْي قال :رأيت
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ً ُ َ َّ َ ً
قد أناخ بدنته ،فنحرها ،فقال :ابعثها ِقياما مقيدة،
َّ
َّ
َّ َ ُ َ
ُسنة م َّمد -صىل اهلل عليه وسلم.-

رئادبنجتیرجمہ اہللبتاں کریہ ےی کہمییدبکھا کہعتداہلل بن عرم رضی اہللعہما
ڑ ڑ
ائک شخص ےک ئراس آی ،خش ی ابرتا اؤب
ث بھا رکھا یھا اؤر اےس یج کری کا
ارادہ رکھتا یھا۔ عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ی اس ےس فمائا :اےس ک ڑ
ھا کر ےک
ہ۔
ئائدھ دؤ اؤر یرھ یج کرؤ ،جتسا کہ مجدمﷺ یک ستب ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ َّ
السنة يف ابلقر والغنم وغْيهما -ماعدا اإلبل -ذحبها
من احللق مضجعة ىلع جانبها األيرس ،ومستقبلة

القبلة ،وأما اإلبل ،فالسنة حنرها يف بلتها ،قائمة
معقولة يدها اليرسى؛ ألن يف هذا راحة هلا ،برسعة

إزهاق روحها ،وذلا ملا مر عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل

عنه -ىلع رجل يريد حنر بدنة مناخة ،قال :ابعثها
قياما ،مقيدة ،فيه سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

اذلي نهج أدب القرآن يف حنرها بقوهل( :فإذا وجبت
جنوبها) يعِّن :سقطت ،والسقوط ال يكون إال من

قيام.

 .680جدبث:

ہ۔
ستب ے

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
ڑ
ڑ
ہ کہ ایھی ئا ئی یرہلو رپ قتلہ رؤ لتا
اؤنوں ےک سوا گاتوں اؤر یھی بکرتوں می ستب ی ے
کرجلق ےکمفام ےسد یحکتا جای۔ خب کہاؤنڑوںمی ستب یہ کہایھیک ڑ
ھا کر
ے

ےکاؤراگ الئائاںئراؤںئائدھ کر ستن رپےس یجکتاجای کیوئکہاس رط تق ےساس یک
ہ۔ اشی لن خب عتد اہلل بن
ہ اؤر اےس کم ی کلیف ےہوئ ے
رؤج جلدی ی کل جائ ے
ڑ ڑ
عرم رضی اہلل عتہ کا ائک ا تےس شخص ےس گرر ےہوا ،خو اؤب
ث کو بھا کر یج کرئا رجاہ راہ یھا،
تو ایھوں ی اس ےس فمائا :اےس ک ڑ
ھا کر ےک ئائدھ دؤ (اؤر یرھ یج کرؤ)۔ یہی بنی
ﷺ یک ستب ہ حھوں ی اؤب ڑ
ث کو یج کری می فآں ےک بتای ےہوی
ے
عم
ب خُیُویُہَا“۔(پجمہ:یرھ خب اں ےک یرہلو رمی
رطتفہ ل یک ب ریؤی یک کہ” :ق َادَا َؤخَی َ ْ
ڑ
م
ہ:خبؤہگر رپبناؤر کسی ےسکاگرئاب ثہےی
ےسلگجا ئی)۔"ؤخیب" کا عنی ے
ےہو ئا ہ ،خب ؤہ یہےل ک ڑ
ھی ےہو۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ َ
• أناخ  :برك.
ََ َ َ
ح َرها  :يريد حنرها (أي :أوشك أن ينحرها).
• فن
َْْ
َ
• ابعثها  :اجعلها تقف.

• ِقيَاما : .قائمة.
َ
• ُمق َّي َدة  :معقولة ايلد اليرسى.
َّ َ ُ َ
• ُسنة م َّمد -صىل اهلل عليه وسلم : -طريقته أو رشيعته.
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فوائد احلديث:
 .1كراهة ذحبها باركة؛ ألن فيه تطويال يف إزهاق روحها.
 .2سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حنر اإلبل قائمة مقيدة؛ ألنه من إحسان اذلحبة ،والرفق باحليوان .وتشْي إىل ذلك اآلية الكريمة اليت سبق
ذكرها.

 .3حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع اإلرشاد إىل السنة.

 .4ذكر ادليلل عند اإلرشاد؛ يلكون أدىع للقبول والطمأنينة.

 .5رمحة اهلل -تعاىل -ورأفته خبلقه ،حىت يف حال إزهاق الروح ،وبمثل هذه األحاكم الرحيمة ،واحلنان العظيم ،يعلم أنه دين عطف وشفقة ،ال دين
وحشية وعنف.
 .6جواز ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باسمه يف باب اإلخبار ال يف انلداء.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3464( :
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رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصِل،

ڑ
مییرسول اہللﷺ کو یمار رپ ھن ےہویدبکھا تورؤییکؤجےس
ی
ہ۔
آثﷺےک ستنےس اتسی آؤارآرہےی ھی جتےس جریک جلنیکآؤار ےہوئ ے
ر

ويف صدره أزيز كأزيز الرىح من اْلاكء -صىل
اهلل عليه وسلم-

 .681احلديث:

**

ِّ
عن عبد اهلل بن الش ِخْي -ريض اهلل عنه -قال« :رأيت
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يُ َصيل ،ويف َصدره
َ ٌ ََ
ُ َ
َّ َ
ابلاك ِء -صىل اهلل عليه وسلم-
الرَح من
يز
ز
أ ِزيز كأ ِ ِ
».

خرصث عتداہلل بن شخی رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ’’:می ی رسول اہلل ﷺ کو
ڑ
آثﷺ ےک ستن ےس اتسی آؤار آ
یمار رپ ھن ےہوی دبکھا تو رؤی یک ؤج ےس ر
ی
ہ۔‘‘
رہےی ھی جتےس جریک جلن یک آؤار ےہوئ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
خيْب عبد اهلل بن الش ِخْي -ريض اهلل عنه -أنه رأى
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ،ويُسمع هل صوت
َّ َ
َّ َ
الرَح عندما يُطحن بها
الرَح؛ ألن
يُشبه صوت
يصدر هلا َصوت َح ْر َح َرتهاَّ ،
فشبه الصحايب -ريض اهلل
ِ

عنه -بكاءه -صىل اهلل عليه وسلم -يف الصالة
َّ َ
الرَح ،وهذا هو حاهل -صىل اهلل عليه وسلم-
بصوت
َ
َ
َْ
َّ
مع ِّ
ربه ،وهو اذلي قد غف َر ُ
اهلل هل ما تقدم من ذن ِبه
ْ
َ َّ
َ
َّ
وأت َق ُ
أخىش َّ
اهم،
اس
وما تأخر ،ولكنه مع هذا هو
انل ِ
َ
ُ
كمال َمعرفته ِّ
بربه.
وأخوف ُهم من اهلل -تعاىل-؛ ِل

 .681جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ایھوں ی بنی کریم ﷺ کو یمار
خرصث عتداہلل بن شخی رضی اہلل عتہ بتا ے
ڑ
ہ۔ خش
رپ ھن ےہوی دبکھا تو ایھوں ی ائک آؤار سنی جتےس جریک جلن یک آؤار ےہوئ ے
ؤق ثجریک کسیخریکوئ رتش رہےی ےہوتواس ؤق ثاس ےک گرم ےہوی یک ؤج ےس آؤار آئ
آث ﷺ یک رؤی کو جریک یک آؤار ےس
ے
ہ۔خرتایحرہ ضحائ رضی اہلل عتہ ی یمار می ر
ہ۔ اؤر ی رسول اہللﷺ کا ا بن رث ےک سایھ جال یھا خب کہ اہلل
تستتہ دی ے
آث ﷺ ےک یہےل اؤر ت عد ؤاےل سارے گتاہ معاف کر دی یےھ لتک
عایل ی ر
ت ی
ڑ
آثﷺ لوگوں می ےس سب ےس رئادہ اہلل ےس دری ؤاےل،
اس ےک ئاؤخود ر
عایل کاخوفر کھنؤاےل یےھ اؤر یسبکجرھ
اسکاتقو ی
یاجتتار کری ؤاےلاؤر اہللت ی
ا بن رث یک کمال معق ث یک ؤج ےسیھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
ُُ
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > بكاؤه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه أبو داود والنساِئ وأمحد.
ِّ
اتلخريج :عبد اهلل بن الش ِخْي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أَز ٌ
يز َ :صوت.
ِ
الر ََح  :يعِّن :الطاحون .أزيز َّ
• َّ
الرَحَ :صوت َح ْر َح َرتِها.
ِ

فوائد احلديث:

َْ
َ ْ
ابلاكء يف الصالة من َخشية اهلل َّ -
 .1جواز ُّ
عز وجل ،-وأن هذا ال يؤثر ىلع صحة الصالة ،برشط أن يغ ِلبه ،وإال فليحرص ىلع كظم صوته ما
أمكن.
َ
َْ
َ
َّ َ
ُ
َّ
 .2جواز تشبيه األىلع باألدىن ،إذا قصد بذلك اتلقريب ،وجه ذلك :بكاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أىلع من أ ِزيز الرَح ،لكن شبهه به
َّ
للتقريب ،ونظْي ذلك :قول انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر َّيللة ابلدر) ،وكذلك يف حديث َ
الويح (كأنه
المشبه ُ
اتلقريبية ال تستلزم بأي حال من األحوال اتلماثل بني ُ
َسلسلة ىلع َصفوان).فهذه األمثلة َّ
والمشبه به ،فلك هل ُحكمه.
ْ
اب اخلشوع يف َّ
 .3استحبَ ُ
طراح فيها بني يَدي اهلل -تعاىل-.
الصالة ،واالن ِ
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بْيوت مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النساِئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت
اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين ممد اخلطيب اتلْبيزي ،حتقيق :ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش:
ّ
املكرمة ،الطبعة:
املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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 ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن ممد عبد السالم
املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه
حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،ممد أرشف بن أمْي العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بْيوت ،الطبعة اثلانية،
1415ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1435ه2014 ،م.

الرقم املوحد)10653( :
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ڑ
مییعمار بن ئارسرضی اہلل عتہ کودبکھا کہ ایہوںیؤصو کتا اؤر اب رنیدارھی کا
رأيت عمار بن ياْس توضأ فخلل حليته ،فقيل
جالل کتا۔ اںےسدرئاقث کتا گتا :ئا یرھ راؤی کہن ہ ےی کہ مییاںےس تروجرھا
هل- :أو قال :فقلت هل -:أَتلل حليتك؟ قال :وما
ڑ
آث اب رنیدارھی کا جالل کری ہ ےی؟ ایہوںی خواثدئا کہ میے لن
کہ کتا ر
يمنعِّن؟ ولقد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ب رن ڑ
ت
م
م
ھ
ک
ک
ج
س
ت
ہ؟ ییر ول اہللﷺ وا ی دار ی کا الل
ا سا ری ی کتا ما ع ے
وسلم -خيلل حليته
ب
ہ
ک
ک
ے
ہ۔
ھا
د
وی
ری
ے

 .682احلديث:

**

 .682جدبث:

خساں بن ئ الل کہن ہ ےی کہ می ی عمار بن ئارس رضی اہلل عتہ کو دبکھا کہ ایہوں ی
ڑ
ؤصو کتا اؤر اب رنی دارھی کا ج الل کتا۔ اںےس درئاق ث کتا گتا :ئا یرھ راؤی کہنہ ےی کہ می
ڑ
آث اب رنی دارھی کا ج الل کری ہ ےی؟ ایہوں ی خواث دئا کہ
ی اں ےس تروجرھا کہ کتا ر
ڑ
ہ؟ می ی رسول اہلل ﷺ کواب رنی دارھی کا
’’میے لن اتسا کری می کتا ما تع ے

عن حسان بن بالل قال :رأيت عمار بن يارس-ريض
َ َّ َ
ُ
اهلل عنه -توضأ فخلل ِحلْيَتَه ،فقيل هل- :أو قال :فقلت
َ ُ َ ِّ ُ
ُ
يمنعِّن؟ ولقد رأيت
هل -:أختلل ِحلْيَتَك؟ قال« :وما
ُ َ ِّ ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيلل ِحلْيَتَه».

ہ‘‘۔
ج الل کری ےہوی دبکھا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب حسان بن بالل أنه رأى عمار بن يارس خيلل
حليته يف الوضوء ،فسأهل عن ختليل اللحية يف الوضوء،

كأنه تعجب من هذه الصفة اليت لم يكن يعلمها من
قبل إال عندما رأى عمار بن يارس يفعل ذلك.

فأجابه عمار -ريض اهلل عنه -بأنه ليس هناك ما
يمنع من ختليلها ،وقد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -يفعل ذلك .وختليل اللحية هل صفتان:
َْ ُ
َ َّ
ويع ُركها
األوىل :أن يأخذ كفا من ماء ،وجيعله حتتها
َ َّ
حىت تتخلل به .اثلانية :أن يأخذ كفا من ماء،
ُ ْ
اكلمشط.
وخيللها بأصابعه

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ایہوں ی عمار بن ئارس رضی اہلل عتہ کو دؤراں
خساں بن ئ الل بتاں کر ے
ڑ
ڑ
ؤصو اب رنی دارھی کا ج الل کری ےہوی دبکھا۔ ایہوں ی اں ےس ؤصو می دارھی کا
ج الل کری ےک ئارے می تروجرھا۔ گوئا کہ ا تےس رط تق ےس ؤصو کو دبکھ کر ایہی
ت عخب ےہوا خش ےس ؤہ یہےل ؤاقف یہی یےھ ئلکہ ایہی اس کاب ث ہےی علم ہےوا یھا خب
عمار بن ئارس کو ایہوں ی اتسا کری ےہوی دبکھا یھا۔ "اؤر اتسا کری می میے
ڑ
ی
ہ؟ خب کہ می ی رسول اہلل ﷺ کو اب رنی دارھی کا ج الل کری
لن ما تع ھی کتا ے
ہ۔ " عمار بن ئارس رضی اہلل عتہ ی ایہی خواث دئا کہ کوئ اتسی
ےہوی دبکھا ے
ڑ
ئاث یہی خو دارھی ےک ج الل می ما تع ےہو۔ می ی رسول اہلل ﷺ کو اتسا کری
ڑ
ہ۔ دارھی ےک ج الل ےک دؤ رط تق ہ ےی :اؤل :ائک ی کہ آدمی ئرائ
ےہوی دبکھا ے
ڑ
کا ائک رجلو ےل اؤر اےس دارھی ےک ب رج ےل جای اؤر یرھ اےس مےل یہاں ئک کہ

گ
اس می ئرائ ھش جای۔ دؤم :ئرائ کا رجلو ےل اؤر اب رنی ایگلیوں کو اس می ا تےس
کیگ
ہ۔
یرھیی ےہوی ج الل کرے جتےس ھی یرھیی جائ ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.

اتلخريج :عمار بن يارس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ ْ
َ ْ ِّ ْ
اتلخ ِليل  :تفريق شعر اللحيَة ،وأصابع ايلدين والرجلني ،يف الوضوء ،وأصله من إدخال اليشء يف ِخالل اليشء وهو وسطه.
•
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َّ َ
َ ْ
ِّ ْ
العارضني واذلق ِن.
• اللحيَة  :شعر

فوائد احلديث:
 .1حرص عمار بن يارس -ريض اهلل -ىلع متابعة سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2مرشوعية ختليل اللحية يف الوضوء ،وهو تفريقها وإسالة املاء فيما بينها؛ يلدخل ماء الوضوء خالل الشعر ،ويصل إىل البرشة ،وهذا إذا اكنت
ُ
ُ
اللحية كثيفة حبيث ال ترى ظاهر البرشة اليت حتتها ،أما إن اكنت خفيفة ترى ظاهر البرشة فالواجب غسلها وما حتتها.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد ممد شاكر ،وممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 :ه1975 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه ممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثْي ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوى ،ممود ممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بْيوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،ممد بن صالح العثيمني ،دار
ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،مصدر الكتاب :برنامج
منظومة اتلحقيقات احلديثية -املجاِّن -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.

الرقم املوحد)8379( :
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(راہ خہاد می دشمنےک مفا ئےل می) ائکدں اؤرراثیک یررہےداری ترورا ماہ
ش
ہ اؤر اگر اسدؤراںاس خصیک
رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه ،وإن رؤرہر کھن اؤراس می قتام کریےس یہی ے
َ
ی
ع
مات جرى عليه عمله اذلي اكن يعمل ،وأجري موثؤا قع ےہو جای تو اسےکاُس مل کا تواث ھی اسےک لن لکھا جا ئا
ی
عليه رزقه ،وأمن الفتان
رہ گا خوؤہ اب رنی ر ئدیگ می کتا کر ئا یھا اؤر اس کوررق ھیدئا جای گا اؤرؤہ قی
ے
ی م
رہ گا۔
ےک قتتہ (فستوںےک سواالث)ےس ھی خقوط ے

 .683احلديث:

**

ً
عن سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :رباط

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا( :راہ خہاد
سلماں قارشی رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
می دشمن ےک مفا ئےل می) ائک دں اؤر راث یک یررہے داری ترورا ماہ رؤرہ ر کھن
ش
ہ اؤر اگر اس دؤراں اس خص یک موث ؤا قع
اؤراس می قتام کری ےس یہی ے
ی
ع
رہ گا خو ؤہ کتا
ےہوجای تو اس ےک اُس مل کا تواث ھی اس ےک لن لکھا جا ئا ے
ی
کر ئا یھا اؤر اس کو ررق ھی دئا جای گا اؤر ؤہ قی ےک قتن (فستوں ےک سواالث)
ی م
رہ گا۔
ےس ھی خقوط ے

يوم ويللة خْي من صيام شهر وقيامه ،وإن مات جرى
ُ ْ
عليه عمله اذلي اكن يعمل ،وأج ِر َي عليه رزقه،
َ
َ َ
وأ ِم َن الف َّتان».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حراسة يوم ويللة يف سبيل اهلل حلماية املسلمني خْي
من صيام شهر وقيام يلله ،وإذا مات املجاهد بِق أجر
عمله مستمرا ال ينقطع ،و كذلك يرزق من اجلنة
؛ألنه يح عند ربه يف اجلنة ،وحتصل هل كرامة بأن ال

يأتيه امللاكن ليسأاله ،وذلك ألنه مات مرابطا يف

سبيل اهلل -تعاىل ،-مع العلم أن الرباط من اجلهاد يف
سبيل اهلل ،ألنه مالزمة أماكن احلدود حلماية

املسلمني من الكفار.

 .683جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مسلماتوں یک خفاطب یک رعض ےس ائک دں راث یک یررہے داری کرئا ائک ماہ ےک
ہ۔
رؤرؤں اؤر اس یک راتوں کو عتادث یک رعض ےس قتام کری ےس رئادہ یہی ے
می
ع
ہ اؤر ؤہ فطع یہی
ہ تو اس ےک مل کا اخر لکھا جا ئا رہےتا ے
خب محاہےد شہتد ہےو جا ئا ے
ی
ہ کیو ئکہ ؤہ ا بن رث ےک اہں
ےہو ئا۔ اشی رطج اےس خیب ےس ررق ھی دئا جا ئا ے

ہ کہ اس ےک ئراس ف سن سوال ؤ
ہ اؤر اےس ی رعث ؤ رسف ملتا ے
ر ئدہ ےہو ئا ے
خواث ےک لن یہی آی۔ کیو ئکہ اس یک موث اہلل یک راہ می یررہہ د بن ےہوی آئ
س
ہ کیو ئکہ اس
ہ کہ رسجدؤں رپ یررہہ دبتا خہاد ق تتل اہلل ہےی ے
ہ اؤر ی ئاث معلوم ے
ے
ہ۔
ےس رماد مسلماتوں یک کفار ےس خفاطب یک رعض ےس رسجدؤں رپ جےم رہےتا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• رباط  :الرباط مالزمة املاكن اذلي بني املسلمني والكفار حلراسة املسلمني منهم.
• جرى عليه عمله  :أي بِق أجر ما اكن يعمله حال جهاده ويبىق مستمرا.
• أجري عليه رزقه  :أي يرزق من اجلنة.

• أمن الفتان  :أي فتنة القْب ،واملعىن أن انلاس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملاكن يسأالن لك من مات عن ربه ودينه ونبيه وينتهرانه إال من مات
جماهدا يف سبيل اهلل فإنه ال يأتيه امللاكن يسأالنه.
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فوائد احلديث:
 .1فضيلة الرباط واجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .2ثواب عمل املرابط ال ينقطع بل يستمر ،وكذلك رزقه يأتيه من اجلنة.
 .3إكرام اهلل للمرابط بأن ال يسأل يف قْبه عن ربه ودينه ونبيه ،وال يأتيه امللاكن من أجل ذلك.
املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بْيوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلالِل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417،ه.
 -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)2752( :
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م
بنیﷺیمساف کو ئیدں اؤر ئیراثاؤر فنم کو ائکدں اؤر ائکراث
ئکیکرخصبدی۔

رخص انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -للمسافر
ً
ً
ثالثة أيام ويلايلهن ،وللمقيم يوما ويللة

 .684احلديث:

**

لی
اتو بکرہ تفیع بن الحارث ا ففی  -رضی اہلل عتہ  -بنی ﷺ ےس رؤاب ث کری ےہوی
م
آث ﷺ ی مساف کو ئی دں اؤر ئی راث اؤر فنم کو ائک
بتاں کری ہ ےی کہ ر
م
دںاؤر ائک راث ئکا بنمورؤں رپ سح کری یکرخصبدیتشطتکہ کہ اسی

ُ
عن أيب بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل
َّ
عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه َرخ َص
َ َّ َ
هنُ ،
َ
ويلَايل َّ
وللم ِقيم يوما ويللة ،إذا
للمسافر ثالثة أيام
ِ
َ
تط َّهر فَلَب َس ُخ َّفيه :أن يَ َ
َ
مس َح عليهما.
ِ
**

املعىن اإلمجايل:

ويوم ويللة للمقيم ،وقد ورد يف اتلوقيت بذلك

أحاديث عن أكرث من عرشة من الصحابة .وإنما زاد
يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق بالرخصة من املقيم؛

ملشقة السفر ،وتبدأ مدة املسح من املسح بعد احلدث.
وقوهل( :إذا تطهر فلبس خفيه) أي :لك من املسافر

واملقيم إذا تطهر من احلدث األصغر ،واخلف نعل من
أدم يغطي الكعبني ،واجلورب لفافة الرجل من أي

يشء اكن من الشعر ،أو الصوف أو الكرباس ،أو
ً
ً
اجلدل خثينا أو رقيقا إىل ما فوق الكعب يتخذ للْبد.
ومعىن هذه اجلملة من احلديث :أن لبس خفيه

حصل بعد تمام الطهارة ،فيشرتط أن يلبس اخلفني
ىلع طهارة ،ولو اكن هناك فاصل بني تطهره ولبس

خفيه .فمن حتققت هل الطهارة فله( :أن يمسح
عليهما) واملسح إمرار ايلد املبتلة بالعضو؛ فوق

اخلف دون داخله وأسفله ىلع ما ورد.

(جدث اکی اؤر جدث اصع ےس) ئراکییگ یک جال ث می ایہی یرہتا ےہو۔

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن
جاء عن أيب بكرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم( :-رخص للمسافر) أي :يف املسح ىلع
َ
ُ
ويل ِايل َّ
(ثالثة أيَّام َ َ
وللم ِقيم يوما ويللة)
هن،
اخلفني
ففيه ديلل ىلع توقيت املسح بثالثة أيام للمسافر،

 .684جدبث:

**

اجمایل معنی:

م
آث ﷺ ی مساف کو ئی دں اؤر ئی راث اؤر فنم کو ائک دں اؤر ائک راث
" ر
م
ئک ا بن مورؤں رپ سح کری یک رخصب دی تشطتکہ کہ اس ی (جدث اکی اؤر

جدث اصع ےس ) ئراکییگ یک جال ث می ایہی یرہتا ےہو۔‘‘ اتو بکرہ رضی اہلل عتہ ےس
م
ہ کہ بنی ﷺ ی( :رخَص للمساف) تعنی مورؤں رپ سح کری یک رخصب
رؤاب ث ے
ل
لم
ہ کہ مساف ےک لن
دی۔ ( ئ الیَ ائَام ؤلَتَالہ َن ,ؤ ُفنم توما ؤلتلہ) :اس می دلتل ے
م
م
ہ۔ؤق ث یک اس جد
ہ اؤر فنم ےک لن ائک دں ے
سح کری کا ؤق ث ئی دں ے
مسنم
آث
بتدی رپ ل دس ےس رئادہ ضحای ےس رمؤی یہب شی اجادب ث آئ ہ ےی۔ ر
م ش
ﷺ ی مساف یک مدث کو رئادہ رکھا کیوں کہ ؤہ فنم خص یک ئتستب رخصب کا رئادہ
م
ہ۔ سح یک مدث کا آعار جدث ےک الخق
ہ کیوں کہ سف می م شفب ےہوئ ے
خق دار ے
ق
م
ہ۔ (ادا تظرہ ل تش خفتہ) :تعنی مساف اؤر
ےہوی ےک ت عد سح کری ےک سایھ ےہو ئا ے

مفن ت
ص
خ
ےس ئراکییگ جاصل کر یل ےہو۔ ’مورہ‘ رج ڑرمے ےس بتا
م دؤ وں ی ب جدث ا ع ڑ
ڑ
ی
ہ۔ خب کہ ’خراث‘ ئراؤں
ث لتتا ے
ےہوا ڑائک اتسا خو ئا ےہو ئا ے
ہ خو دؤتوں خیوں کو دھاب ر
ڑ
ی
ی
اہ ؤہ کسی ھی خری ےس
ہ رج ے
اؤپ ئک لت رتتا جای ؤاال ائک ع الف ےہو ئا ے
رپ خیوں ےس ر
ڑ
بتا ےہو مت ال ئال ،اؤں ،سوئ ک ڑ
یے ئا موی ئا ئارئک رج ڑرمے ؤعیہ ےس۔ اےس
ً
ر
م
ہ کہ
ہ۔ جدب ث می اس ج مےل کا عنی ی ے
رسدی ےس یخن ےک لن یرہتا جا ئا ے
ہ کہ
مورؤں کو تروری رطج ظہارث ےک خصول ےک ت عد یرہتا گتا ےہو۔ خرتایحرہ رسط ے
رج ظہارث جاصل کری اؤر مورؤں ےک
مورؤں کو جال ث ظہارث می یرہتا گتا ےہو اگ ر
ش
یہتن می کجرھ ؤقفہ ےہو۔ خرتایحرہ خش خص ی جال ث ظہارث می مورؤں کو یرہتا ےہو اس
م
م م
ہ :گتےل اہیھ کو عصو رپ
ہ کہ ؤہ مورؤں رپ سح کر ےل۔ سح کا عنی ے
ےک لن جاپ ے
ہ۔
اؤپ یرھی ئا ی کہ اس ےک ائدر اؤر ب رج جتسا کہ جدب ث می آئا ے
مورے ےک ر
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راوي احلديث :رواه ابن ماجه وادلارقطِّن.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ّ
• رخص  :الرخصة :التسهيل يف األمور واتليسْي.
• إذا تطهر  :املراد :الطهارة من احلدثني.

فوائد احلديث:

َّ
 .1قوهل " :رخص" ديلل ىلع أن املسح ىلع اخلفني رخصة ال عزيمة ،والرخصة ليست بواجبة ،فيكون املسح ىلع اخلفني ليس بواجب.
 .2مدة مسح املسافر ثالثة أيام ويلايلهن ،ومسح املقيم يوم ويللة.

 .3أن يكون املسح بعد طهارة اكملة ،ولبس اخلفني بعدها.

 .4الفرق بني املسافر واملقيم :هو أن املسافر يف مظنة احلاجة إىل طول املدة ملشقة السفر والْبد وتوفْي الوقت ،خبالف املقيم فهو يف راحة من هذا
لكه.
 .5املسح ىلع اخلفني وحنوهما رخصة من اهلل -تعاىل ،-وتسهيل ىلع خلقه ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -املرخص مبلغ عن اهلل -تعاىل-.

 .6لكما اشتدت احلاجة حصلت الرخصة واتليسْي ،وهذه يه قاعدة اإلسالم الكْبى يف أحاكمه الرشيدة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،ممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري ،املكتب اإلساليم ،بْيوت ،الطبعة1390 :ه .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،ممد
بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :اثلانية 1414ه1993 ،م .سنن ادلارقطِّن،أبو احلسن يلع بن عمر
ادلارقطِّن ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بْيوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2004 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .مشاكة املصابيح ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،نرش :املكتب
اإلساليم ،بْيوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.

الرقم املوحد)10659( :
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ق ڑ
ش
ہ؛ سوی ہےوی خصےس ،یہاں ئک کہؤہ
ئیآدمیوںےس لم ایھا لتا گتا ے
بتدار ےہو جای ،ی رجےس یہاں ئک کہؤہ ئا لع ےہو جای اؤردتوایےس ،یہاں
ئک کہ اےس عفلآ جای

رفع القلم عن ثالثة :عن انلائم حىت يستيقظ،
وعن الصِب حىت حيتلم ،وعن املجنون حىت
يعقل

 .685احلديث:

**

ہ کہ بنی صیل اہلل علتہؤ سلم ی فمائا ” :ئیآدمیوں
عیل رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ق ڑ
ش
ہ ،سوی ےہوی خص ےس ،یہاں ئک کہ ؤہ بتدار ےہو جای،
ےس لم ایھا لتا گتا ے
ی رج ےس ،یہاں ئک کہ ؤہ ئا لع ےہو جای اؤر دتوای ےس ،یہاں ئک کہ اےس عفل آ

عن يلع -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه
َْ َ
وسلم -قالُ :
"رفِ َع القل ُم عن ثالثة :عن انلائم حىت
َْ
َْ َ
ي َ ْستي ِقظ ،وعن الصيب حىت حيتَ ِل َم ،وعن املجنون حىت
َْ َ
يع ِقل".

جای“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف احلديث ديلل ىلع أن الصغر وانلوم واجلنون من

أسباب فقد األهلية ،واألهلية صالحية الشخص

للحقوق املرشوعة اليت تثبت هل أو عليه ،وىلع هذا
فهؤالء الصغْي واملجنون وانلائم غْي ملكفني باألوامر
وانلوايه ،وهذا من رمحة اهلل ولطفه بهم ،ويزول عذر
الصغْي باالحتالم أي ابللوغ ،وانلائم باالستيقاظ،

واملجنون باإلفاقة والويع.

 .685جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
ہ کہ رجھوئا ےہوئا ،ئتتد اؤر دتوا ئیگ اہےلیب کو کھو د بن ےک
جدب ث می اس ئاث یک دلتل ے
ش
ہ ،خش یک بتا رپ اس ےک
استاث می ےس ہ ےی۔ اہےلیب آدمی یک ؤہ خضی ص الخیب ے
خق می ئا اس ےک ج الف رسعی خقوق ئاب ث ےہوی ہ ےی۔ اشی بتا رپ کم سن ،ئراگل اؤر
سوی ؤاےل ؤاختاث ؤ مہتاث ےک مکلف یہی ہےوی۔ ی اں ےک سایھ اہلل کا
ت
ہ ،سوی
ہ۔ کم سن کا عدر اخت الم عنی ئلوعب ےس حم ےہوجا ئا ے
لطف ؤ مرہئائ ے
ؤاےل کا بتدار ےہوی ےس اؤر ئراگل کا سعور ؤآگاہےی ےک ت عد۔
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َّ
• ُرف َع  :بابلناء للمجهول ،يُقال :رفع يرفع ً
رفعا ،خالف خفض ،والقلم لم يوضع ىلع الصغْي ،وإنما معناه :ال تكليف ،فال مؤاخذة.
ِ
• القلم  :هو ما يكتب به ،واملراد هنا :القلم اذلي بيد املالئكة الكتبة ،واهلل أعلم بكيفيته.
• عن ثالثة  :ثالثة أنواع من انلاس.
• انلائم  :املغطى ىلع عقله.
• حىت حيتلم  :حىت يبلغ.

• املجنون  :فاقد العقل ِخلقة أو آلفة.
• يفيق  :يرجع إيله عقله.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال عقاب ىلع الصيب يف فعل املحذور أو ترك واجب.
 .2أن الصيب ال يقع طالقه؛ ألنه ُرفع عنه القلم.
 .3أن انلائم لو طلق زوجته أثناء نومه لم يقع طالقه.
 .4أن املجنون لو طلق زوجته لم يقع الطالق.
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 .5أن السكران لو طلق امرأته لم يقع طالقه.

 .6األهلية :يه صالحية الشخص للحقوق املرشوعة اليت تثبت هل أو عليه؛ فالبد من اعتبارها يف اتلرصفات.

 .7فقد اإلنسان األهلية يكون إما بسبب انلوم اذلي أفقده االستيقاظ ألداء واجباته ،أو بسبب حداثة السن والصغر اذلي هو معها فاقد
لألهلية ،أو بسبب اجلنون اذلي اضطربت معه وظائفه العقلية ،أو ما يلحق به اكلسكر ،فمن فقد اتلميزي واتلصور الصحيحني ،فانتفت عنه
ٍّ
األهلية بسبب من هذه األسباب اثلالثة؛ فإن اهلل -تبارك وتعاىل -بعدهل ،وحلمه ،وكرمه ،قد رفع عنه املؤاخذة بما يصدر عنه من تعد أو تقصْي يف
حق اهلل -تعاىل-.
 .8أن لك شخص يقع الطالق منه بغْي اختيار حقيِق فليس عليه طالق.

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  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن
اجلوزي .ط1428 1ه  -سنن أيب داود .املحقق :ممد ميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار
عواد ،دار الغرب اإلساليم – بْيوت 1998 ،م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م -
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم – بْيوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -سنن ابن ماجه,
ابن ماجه أبو عبد اهلل ممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
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ْ ْ
جح
ِزن وأر ِ

 .686احلديث:

**

ْ
عن أيب َصفوان ُس َو ْي ِد بن قيس -ريض اهلل عنه -قال:
العبْد ُّي بَ ًّزا من َه َ
ت أنا َو َخمْ َر َم ُة َ
َجلَبْ ُ
جر ،فجاءنا انليب
ِ
َ َ َََ َ َ َ
اويل ،وعندي
صىل اهللعليه وسلم -فساومنا برس ِ
َْ
ٌ ُ
َو َّزان يَ ِزن باألجر ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
للو َّزان« :ز ْن ْ
َ
وأر ِجح».
ِ

ق
ہ ؤہ بتاں کری ہ ےی کہ می
اتو صقواں سوئد بن تش  -رضی اہلل عتہ  -ےس رؤاب ث ے
ی اؤر مجہم عتدی ےہج ےک ع الق ےس کجھ ک ڑ
یا خرئد کر الی۔ رسول اکرم ﷺ
ر ر
ےہمارے ئراس ےس گررے ہےم ےس کجرھ سلوارؤں کا یھاؤ ےط کتا۔ میے ئراس ہےی

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن صفوان بن ُس َو ْيد َو َخمْ َر َم ُة َ
العبْ ِد ُّي -ريض اهلل
ِ
عنهما -جاءا بثياب من بدلة يقال هلا هجر" .فجاءنا
َ َ َََ َ َ َ
اويل" أي
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فساومنا برس ِ
أراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يشرتي منهما

السعر ويف رواية للنساِئ" :
رساويل ،ففاصلهما يف ِ
َّ
فاشرتى منا رساويل" ولم يذكر املفاصلة" .وعندي
ٌ ُ َ ْ
َو َّزان يَ ِزن باألجر" أي :يوجد يف السوق رجل عنده
مزيان ،وانلاس يزنون عنده ويعطونه أجرة ىلع
الوزن .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
للو َّزان:
"ز ْن ْ
وأر ِجح" أي :أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
الو َّ
َ
كفة اليت فيها السلع اليت توزن
ال
يف
د
يزي
أن
ان
ز
ِ
كفة وترجح ىلع األخرى ،وليس معىن
حبيث تميل ال ِ
ً
ً
عظيما ،فهذا قد يكون فيه
ذلك :أنها تميل ميال
رضر ىلع ابلائع ،لكن يميل املزيان ميال يسْيا،

 .686جدبث:

تولو اؤر کجرھ جھکتا ےہوا تولو

**

آث ﷺ ی اس ؤرں
ائک ؤرں کری ؤاال یھا خو اخرث ےل کر توال کر ئا یھا۔ ر
کری ؤاےل کو محاطب ےہو کر کہا کہ ’’تولو اؤر کجرھ جھکتا ےہوا تولو‘‘۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

صقواں بن سوئد اؤر مجہم عتدی  -رضی اہلل عہما  -ےہج ئامی ائک ع الق ےس کجھ ک ڑ
یا
ر ر
ق ل تن ص
سل
ت
ک
شاؤئ َل"۔ تعنی بنی ﷺ
ےل ر آی۔ " حاءئا ا ی  -یل اہلل علتہ ؤ م -ق َ َسا َؤمَتَا َ َ
ک
آث ﷺ ی اں ےس یھاؤ ئاؤ کتا۔ سی
اں ےس جرھ سلواربن خرئدئا رجا ہن یےھ۔ ر
تسائ یک رؤاب ث ےک الفاط یہ ےی":قاسییمت َارساؤئل" تعنی اسرؤاب ث مییھاؤ
ہ۔ "ؤعتدی َؤ َراں َپ ُں ئاالَخْر"۔ تعنی ئارار می ائک ؤرں کری
ئاؤ کا دکر یہی ے
ؤاال یھا خش ےس لوگ ئتےس دے کر ؤرں کرائا کری یےھ۔ بنی ﷺ ی ؤراں ےس
آث ﷺ ی ؤرں کری ؤاےل کو
کہا کہ" :ر ْں ؤا ْر جح"۔ اس کا مظلب ے
ہ کہ ر
ڑ
خکم دئا کہ خش ئرلرے می سودا ےہو اُےس ؤرں کری ےہوی درا رئادہ ر کےھ ئاکہ ؤہ کجرھ
ڑ
جھک جای اؤر دؤرسے ئرلرے ےس درا ؤرئ ےہو جای۔ اس کا معنی ی ئالکل یہی

ہ کہ ؤہ یہب رئادہ جھک جای کیوں کہ اس ےس تو فؤخب کتتدہ کو تفضاں ےہو گا ئلکہ
ے
ڑ
ہ کہ یھورا سا جھک جای ئابن طور کہ تفی ےہو جای کہ خرئدار ی تعی کسی
رماد ی ے
ک
ہ۔
می ےک ابرتا ترورا خق ےل لتا ے

حبيث يتحقق أن املشرتي قد أخذ حقه من غْي

نقص ،وذكر الوزن يف هذا احلديث ال عالقة هل برشاء
الرساويل ،فإن الرساويل ال توزن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنساِئ وادلاريم.
اتلخريج :أبو صفوان ُس َويْ ِد بن قيس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• جلبت  :جلبه ساقه من موضع إىل آخر.
• بزا  :الزب  :اثلياب ،أو متاع ابليت من اثلياب وحنوه.
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• هجر  :اسم بدل قريبة من ابلحرين.

• ساومنا  :من املساومة ويه املجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفصل ثمنها.
• رسوايل  :بلاس يغطي ما بني الرسة والركبة وهل أكمام اكبلنطال وحنوه.
• وزان يزن باألجر  :يأخذ ىلع وزنه أجرة.

• زن وأرجح  :زن قدر اثلمن املتفق عليه وزد شيئا عليه.

فوائد احلديث:

 .1جواز املفاصلة رشيطة أال يكون يف ذلك ما يُ َض ِّ
جر ابلائع.

 .2يستحب للمشرتي أن يتسامح مع ابلائع ويزيد هل شيئا ىلع اثلمن املتفق عليه.

 .3يستحب للبائع أن يتنازل عن يشء من اثلمن أو يزيد شيئا يف السلعة بعد الرىض بها.

 .4جواز اختاد الوزان وأخذ األجرة ىلع عمله.
ْ
 .5جواز أن يطلب املشرتي من ابلائع أن يرجح يف َ
الوزن.

 .6بيان ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من تسامح وحسن معاملة ،وكريم خلق.

 .7جواز لبس الرساويل.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة
األوىل1430ه  -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان ممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -دار الفكر ،بْيوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-
2002م  -سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت  -سنن الرتمذي -
ممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد ممد شاكر وممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -السنن الكْبى للنساِئ  -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب -أرشف عليه :شعيب
األرناءوط مؤسسة الرسالة – بْيوت الطبعة :األوىل 1421 ،ه 2001 ،م  -مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل
ادلاريم اتلمييم  -حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراِّن  -دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م  -صحيح
اجلامع الصغْي وزياداته  -األبلاِّن دار املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3737( :
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ڑ
اہلل یمہاری (بتیکیک) خرض کوپھای،دؤئارہ اتسای کرئا

زادك اهلل حرصا وال تعد

 .687احلديث:

**

ْ
عن احلسن ،أن أبا بَك َرة جاء ورسول اهلل راكع،
َ َ
الصف ثم َم َىش إىل َّ
فركع دون َّ
الصف فلما قىض انليب
صىل اهلل عليه وسلم -صالته ،قال« :أيُّكم اذليالصف ثم َم َىش إىل َّ
ركع دون َّ
الصف؟» فقال أبو
ْ
َ
بَك َرة :أنا ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-زادك
َ
اهلل ِح ْر َصا وال ت ُعد».

 .687جدبث:

ہ کہ اتوبکرہ رضی اہلل عتہ (مسحد می) آی اس جال می کہ
خسن ےس رؤاب ث ے
یہ
رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ سلم رکوع می یےھ ،تو ایہوں ی صف می نخن ےس یہےل
ہےی رکوع کر لتا ،یرھ ؤہ صف می ملن ےک لن جےل۔ خب بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم یمار
ڑ
یہ
آث ی تروجرھا’’ :یم میےس کش ی صف می نخن ےس یہےلرکوع کتا
رپھ جےک ،تو ر

ج
آث
یھا ،یرھ ؤہ صف می ملن ےک لن رل کر آئا؟‘‘ اتوبکرہ ی کہا :می ی ،تو ر
ڑ
صیل اہللعلتہؤ سلمیفمائا’’ :اہللیمہاری(بتیک یک)خرض کو پھای،دؤئارہاتسا ی
کرئا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
أن أبا بَك َرة دخل املسجد فوجد انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -وأصحابه يف حال ُّ
الركوع ،فبَادر
بالركوع قبل أن يَصل إىل َّ
ُّ
الصف ألجل أن يدرك
الركعة ،ثم َم َىش إىل َّ
َّ
الصف وهو راكع ،حىت دخل مع
املأمومني يف ِّ
الصف .فانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َش َعر حبركة َخلف َّ
الصف ،وأن هناك من جاء مرساع
وركع قبل أن يصل إىل َّ
الصف ،بل من خصائصه أنه

يرى من خلفه يف الصالة كما يرى من أمامهَّ ،
فلما

فرغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من صالته سأل
الصف ثم َم َىش إىل َّ
قائال :من اذلي ركع قبل َّ
الصف؟
ْ
فقال أبو بَك َرة :أنا يعِّن :أنا من فعل ما ذكرت يا

رسول اهلل ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-زادك
ْ
َ
رغبَة وشدة يف اخلْيُ ،
والم َسارعة إيله ،وال ت ُعد
اهلل
ِ
ْ
َ
اإلرساع يف امليش إلدراك الركعة وال ُّ
الركوع قبل
إىل
ْ
ُ
اإلرساع مناف َّ
للسكينة َ
َ
والوقار ،وقد
الصف؛ ألن

قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-ال صالة ملنفرد خلف
َّ
الصف) ،وفعل أيب بكرة لم يدخل فيه ألنه انفراد
بعمل يسْي ،كمن ركع وحده ثم أدرك آخر وصف معه
يف حال الركوع ،لكنه ال يرشع لقوهل( :وال تعد).

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اتو بکرہ رضی اہلل عتہ مسحد می داجل ےہوی تو ایہوں ی بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم اؤر
ی
آث ےک ضحای کو رکوع یک جال ث می ئرائا ،خرتاں رج ایہوں ی صف می ہنخن ےس
ر
س
م
یہےل ہےی رکوع کر لتا ئاکہ رکعب ئرا کی ،یرھ ؤہ رکوع یک جال ث می صف می لن ےک
لن جےل یہاں ئک کہ مفتدتوں ےک سایھ صف می داجل ےہو گن ،بنی صیل اہلل علتہ ؤ
رب
ش
س
م
ہ
لم ی صف ےک یجےھ یک خرک ث کو خسوس کتا اؤر مجھ گن کہ کوئبی جرل کر آئا ے
یہ
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم یک
اؤرصف می نخن ےس یہےل رکوع کتا ے
ہ ،ئلکہ ی ئاث ر
رب
ی
ی
آث یمار می ا بن یجےھ ےس ھی اشی رطج دبکھ لتن خش
خصوصتاث می ےس ھی کہ ر
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ا بن سا من ےس دبکھن۔ یرھ خب بنی صیل اہلل علتہ ؤ
رطج ر
ی
ہ
سلم یمار ےس قارع ےہوی تو ترو جرھا :یم می ےس کش ی صف می نخن ےس یہےل
رکوع کتا یھا ،یرھ صف می ملن ےک لن جرل کر آئا؟ اتو بکرہ ی کہا :می ی ،تعنی خو

ہ ،بنی صیل اہلل علتہ
رہ ہ ےی اے اہلل ےک رسول! ؤہ می ی کتا ے
آث درئاق ث کر ے
ر
ڑ
ؤ سلم ی فمائا :اہلل یمہاری بتیک یک خرض ؤ رجاہ اؤر رعیب کو پھای ،لتک دؤئارہ
ی
رکعب ئرای ےک لنبی جرل کر ی آئا اؤر ی صف می ہنخن ےس یہےل رکوع کرئا ،اس
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم کا
لن کہ جلد ئاری سکوں اؤر ؤقار ےک متاق ؤ ج الف ے
ہ ،اؤر ر
رب
ی
ہ کہ’’ :صفےک یجےھ ا کتےل آدمی یکیماریہی ےہوئ۔‘‘اتوبکرہکاعمل
یفماں ھی ے
ڑ
رب
ہ کیوں کہ صف ےک یجےھ اں کا نہا رہےتا یھوری دپ ےک لن یھا،
اس ےس جارج ے
جتےس کہ کسی ی نہا رکوع کتا اؤرجال ث رکوع ہےی می کوئ اس ےک سایھ آکر مل گتا،
ی
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ےک اس فماں’’ :دؤئارہ اتسا ی کرئا‘‘ یک ؤج
یرھ ھی اتسا کرئا ر
ہ۔
ےس مشؤع ؤ درسب یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد ،وأصله عند ابلخاري.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
الشديدة يف اخلْيُ ،
• ِح ْر َصا  :معناهَّ :
والم َسارعة إيله.
الرغبة
ِ
َ
ُ
ُّ
َّ
• وال ت ُعد  :أي :إىل الرسعة ،إلدراك الركعة ،والركوع دون الصف.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن من أدرك اإلمام راكعاً ،فركع دون َّ
الصف ،ثم دخل فيه ،أو وقف معه آخر فقد أدرك الركعة.
َ
انليه عن ادلخول يف الصالة قبل الوصول إىل َّ
َّ .2
الصف؛ لقوهل( :وال ت ُعد).
ََ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا بَكرة عن اإلرساع إىل الصالة؛ ألنَّه ُمناف َّ
 .3نيه َّ
والوقار.
للسكينة
َّ
الم ْيش اليَسْي يف الصالة ملصلحتها ال يَرض الصالة ،وال ُخي ُّل بها؛ لقوهل( :ثم َم َىش إىل َّ
أن َ
الصف).
.4
ِ
ِ
َّ
ُ
ُّ
اإلمام؛ فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -أجاز هل ركعته ،ولو اكنت غْي جمزئة ألمره بإاعدتها ،وقد حَك
 .5أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع ِ
اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل-.
اإلمجاع ىلع ذلك شيخ ِ
َ ْ
َّ
َ
 .6استدل به ىلع جواز صالة املنفرد خلف الصف ،وهذا االستدالل فيه نظر؛ ألن أبا بكرة -ريض اهلل عنه -لم يستمر يف مجيع صالته منفردا،
بل َك َّْب منفردا ،ثم ركع ثم دخل يف الصف قبل أن يرفع اإلمام رأسه من ُّ
الركوع ،وىلع هذا ال يتم االستدالل بهذا احلديث ىلع جواز الصالة منفردا
خلف الصف.
 .7سقوط قراءة الفاحتة يف حق من أدرك اإلمام راكعا.
ْ
َّ
ُ
َ
 .8فضيلة أيب بَك َرة -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع إدراك صالة اجلماعة وداعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل ،وتأييد أن ما فعله هو من دوايع
احلرص ىلع العبادة ،وطاعة اهلل.
َّ
ُ
َ
ُ .9حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -؛ حيث لم يُعنف أبا بَك َرة -ريض اهلل عنه -بل علمه ما جيهله برفق.
َّ
 .10أن من ارتكب مظورا جاهال فإنه ال إثم عليه ،لكن يُعلم كما فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع أيب بَكرة -ريض اهلل عنه-.
اإلمام ىلع أية حال وجده عليها ،سواء اكن راكعا أو ساجدا ،وال ينتظره حىت يستتم قائما.
 .11املستحب ادلخول يف الصالة مع ِ
ُ .12
ُّ
المبادرة يف إنكار املنكر وعدم السكوت عليه ،والقاعدة عند الفقهاء " :ال جيوز تأخْي ابليان عن وقت احلاجة".

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن ممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغْيه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف:
ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .سبل السالم ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
ّ
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
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد
 2003مُ .
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11302( :
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میی یمہاری سادیاس عورثےس اںسورتوںےک ئدےل کردی خو یمہی

زوجتكها بما معك من القرآن

 .688احلديث:

**

 .688جدبث:

ہ
ئاد ے

شہل بن سعد ساعدی رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک ئراس
آث ےک لن ہےتہ کر دئا۔ یرھ
آث کو ر
ائک عورث ی آکر رعض کتا کہ می ی ا بن ر
ڑ
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی اےس کوئ خواث یہی دئا) تو
ؤہ کاق دپ کھی رہےی (اؤر ر
ش
آث کو اس یک جاخب ی ےہو تو اس
ائک خص ی رعض کتا :اے اہلل ےک رسول! اگر ر
ی
آث ی فمائا‘‘ :کتا یمہارے ئراس مرہ ادا کری ےک
ےس میی سادی کر د حتن۔ ر

عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما -أن

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جاءته امرأة
فقالت :إِّن َو َهبْ ُ
ت نفِّس لك :فقامت طويال ،فقال
َ ِّ ْ
جن َ
يها ،إن لم يكن لك بها
رجل :يا رسول اهلل ،زو ِ
ُ ْ ُ
حاجة .فقال :هل عندك من يشء تص ِدق َها؟ فقال :ما
اري هذا .فقال رسول اهلل -صىل اهلل
عندي إال ِإ َز
ِ
ار َك إن أَ ْع َطيْ َت َها جلست وال إ َز َ
عليه وسلم :-إ َز ُ
ار
ِ
ِ
َْ
ْ
لكَ ْ ،
فاتل ِم ْس شيئا قال :ما أجد .قال :اتل ِمس ولو
َ َ
ات ًما من َح ِديدَ ْ .
فاتل َم َس فلم جيد شيئا .فقال رسول
خ

ہ؟’’ ،اس ی رعض کتا :میے ئراس میے اس یہتتد ےک سوا
لن کوئ خری ے
ہ۔ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا‘‘ :اگر یم ابرتا یہتتد اےس دے
کجرھ یہی ے

دؤ ےگ تو یم تعی یہتتد ےک رہ جاؤ ےگ ،لہدا یم کوئ اؤر خری ئ الس کرؤ’’ ،اس ی
رعض کتا :می ک
آث ی (یرھ) فمائا‘‘ :یم ئ الس کرؤ ،یھےل
وئ خری یہی ئرا راہ ہےوں۔ ر
ڑ
ی
وہ یک ائک ابگو ھی ہےی کیوں ی ےہو’’۔ خرتاں رج اس ی ئ الس کتا لتک اےس کوئ خری
ل ے
یہی میل۔ تو رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا‘‘ :کتا یمہی کجرھ فآں ئاد
ہ؟’’ ،اس ی کہا :جی اہں۔ تو رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا‘‘ :می
ے

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -هل معك يشء من
القرآن؟ قال :نعم .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ َ
وسلمَ :-ز َّوجتُك َها بما معك من القرآن».

ی یمہاری سادی اس عورث ےس اں سورتوں ےک ئدےل کر دی خو یمہی ئاد
ہ۔‘‘
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
خص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأحاكم ليست
لغْيه .منها :تزوجه من تهب نفسها هل بغْي صداق،

فجاءت امرأة واهبة هل نفسها ،لعلها تكون إحدى
نسائه .فنظر إيلها فلم تقع يف نفسه ،ولكنه ْ
لم يردها،
ئلال خيجلها ،فأعرض عنها ،فجلست ،فقال رجل :يا
َ ْ
وج َ
نيها إن لم يكن لك بها حاجة .وبما
رسول اهلل ،ز
أن الصداق الزم يف انلاكح ،قال هل :هل عندك من

يشء تصدقها؟ .فقال :ما عندي إال إزاري .وإذا

أصدقها إزاره يبىق عريانا ال إزار هل ،فذللك قال هل:
َ ً
"اتلمس ،ولو خاتما من حديد" .فلما لم يكن عنده
يشء قال" :هل معك يشء من القرآن؟" قال :نعم .قال

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

م
کجرھ اخکام بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک سایھ خصوض ہ ےی خو دؤرسؤں ےک لن جاپ
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم کا ی کاج کرئا تعی کسی مرہ ےک اس
یہی :ایہی می ےس ر
آث صیل
آث ےک لن ہےتہ کر دی ،خرتاں رج ر
آث کو ر
عورث ےس خو خود ےس ا بن ر
سل
آث
آث کو ر
اہلل علتہ ؤ م یک جدمب می ائک عورث جاض ےہوئ اؤر اس ی ا بن ر
آث صیل اہلل
آث یک ائک نوی بن سےک۔ ر
ےک لن ہےتہ کر دئا اس امتد می کہ سائد ؤہ ر
س
سل
آث
آث ےک دل می جگہ ی بتا یک ،لتک ر
علتہ ؤ م ی اس یک رطف دبکھا لتک ؤہ ر
ص
سل
آث صیل اہلل
یل اہلل علتہ ؤ م ی اےس ؤاترش یہی کتا ئاکہ ؤہ رسمتدہ ی ےہو ،لھدا ر
ڑ
ش
علتہ ؤ سلم ی اس ےس ارعاض کتا ،تو ؤہ ئتنھ گنی تو ائک خص کہن لگا :اے اہلل ےک
آث کو جاخب یہی تو اس ےس میا ی کاج کرا د ییخن۔ خ روں کہ ی کاج می مرہ
رسول! اگر ر
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اس آدمی ےس فمائا :کتا
ضؤری ے
ہ اس لن ر
ہ؟ ؤہ توال :میے اس یہ تتد
یمہارے ئراس اےس مرہ می ادا کری ےک لن کجرھ ے
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صىل اهلل عليه وسلم :-زوجتكها بما معك منالقرآن ،تعلمها إياه ،فيكون صداقها.

ی
ےک ع الؤہ میے ئراس کجرھ ھی یہی۔ اؤر اگر ؤہ ابرتا ارار اےس مرہ می دے دبتا تو نگا
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا:
یخرتا ،اس ےک ئراس کوئ ارار یہی ر ڑہےتا ،اشی لن ر
ی
ہ یک ابگو ھی ہےی کیوں ی ےہو’’ خب اس ےک ئراس( ئ الس
اہ لو ے
‘‘ ئ الس کرؤ رج ے
کری ےک ئاؤخود) کجرھ ی م ال تو رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اس ےس تروجرھا‘‘ :کتا
ی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی اس ےس کہا :خو
جےھ کجرھ فآں ئا د ے
ہ؟’’ کہن لگا :اہں۔ ر
ی
ہ اشی ےک ئا د کرای ےک ئدےل می ی اس ےک سایھ بیا
کجرھ جےھ فآں ئاد ے
ی کاج کر دئا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• وهبت نفِّس لك  :أعطيتك أمر نفِّس ألن رقبة احلر ال تملك.
• طويال  :قياما طويال.

• جلست و ال إزار لك  :بقيت وليس عندك إزار فتنكشف عورتك ،واإلزار ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.
• فاتلمس  :فاطلب.

• ولو خاتما من حديد  :ولو اكن اذلي جتده خاتما من حديد فأصدقها إياه.

• زوجتكها بما معك من القرآن"  :يف رواية ابليهِق يف "املعرفة"" :انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن" ،ويه مبينة.
• الصداق  :مهر الزوجة.

فوائد احلديث:
 .1جواز عرض املرأة نفسها ،أو الرجل ابنته ،ىلع رجل من أهل اخلْي والصالح.
 .2جواز نظر من هل رغبة يف الزواج إىل املرأة اليت يريد الزواج منها ،واحلكمة يف ذلك ،ما أشار إيله -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل" :انظر إيلها ،فهو
أحرى أن يؤدم بينكما".واملسلمون -اآلن -بني َط َر َ ْ
يف نقيض.فمنهم :املتجاوزون حدود اهلل تعاىل ،برتكها مع خطيبها يف املسارح واملتزنهات
ََ َْ َ َ َ ً
ني ذلِك ق َواما }.
واخللوات.ومنهم :املقرصون اذلين يمنعون رؤيِتها ممن يريد الزواج .وسلوك السبيل الوسط هو احلق كما قال تعاىل { :واكن ب
 .3والية اإلمام ىلع املرأة اليت ليس هلا ويل من أقربائها.

 .4أنه البد من الصداق يف انلاكح ،ألنه أحد العوضني.

 .5جيوز أن يكون الصداق يسْيا جدا للعجز لقوهل" :ولو خاتما من حديد" ،ىلع أنه يستحب ختفيفه للغِّن والفقْي؛ ملا يف ذلك من املصالح
الكثْية.
َ
 .6األوىل ذكر الصداق يف العقد يلكون ،أقطع للزناع ،فإن لم يذكر ،صح العقد ،ورجع إىل مهر املثل.
 .7أن خطبة العقد ال جتب ،حيث لم تذكر يف هذا احلديث.

 .8أنه يصح أن يكون الصداق منفعة ،كتعليم قرآن ،أو فقه ،أو أدب ،أو صنعة ،أو غْي ذلك من املنافع.
َ َ
َ َّ ْ ُ َ
َ
َ
 .9أن انلاكح ينعقد بكل لفظ دال عليه.وادليلل ىلع ذلك ،ألفاظ احلديث ،فقد ورد بلفظ "زوجتكها" وبلفظ "ملكتكها" وبلفظ "أمكناكها".
 .10حسن خلقه ولطفه -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ لم يردها حني لم يرغب فيها ،بل سكت حىت طلبها منه بعض أصحابه.

 .11ال داللة حبديث الكتاب ىلع جواز لبس خاتم احلديد ،ألنه ال يلزم من جواز االختاذ جواز اللبس ،وقد جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -وعليه خاتم من حديد ،فقال :ماِل أرى عليك حلية أهل انلار؟ فطرحه ،وقد أخرج هذا احلديث أصحاب السنن.
 .12املراوضة يف الصداق وخطبة املرء نلفسه.
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املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك  ،ط1412 ،2ه .اإلملام برشح عمدة
األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاِّن ،ط ،1مؤسسة عبد
العزيز بن باز اخلْيية1434 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.

الرقم املوحد)6045( :
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عیفبث عالق یمہارے لن فح کردی جا ئیےگ اؤر(دشمیوںےکمفا ئےل
ی
می) اہلل یمہارے لن کاق ےہو جای گا خرتایحرہ یم میےس کوئ ھی ا بنبیؤں
ک
ےس ھتلن میسسنیی کرے۔

َ ُ َ َ ْ
ُ
َ َُْ ُ
ستفتح عليكم أ َرضون ،ويك ِفيك ُم اهلل ،فال
َْ
َُْ َْ ُ
َ ُ ُ
ج ْز أحدكم أن يله َو بِأسه ِمه
يع ِ

 .689احلديث:

**

ہ ؤہ بتاں کری ہ ےی کہ می ی رسول
عفتہ بن عارم  -رضی اہلل عتہ  -ےس رؤاب ث ے
اہلل ﷺ کو فمای ےہوی ستا :عیفب ث ع الق یمہارے لن فح کرد بن جا ئی

عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :س ُتفتَ ُح
َ
َ
َْ
عليكم أ َر ُضون ،ويكفيكم اهلل ،فال يع ِج ْز
ْ َْ
أحدكم أن يَل ُه َو بِأس ُه ِمه».

ےگ اؤر(دشمیوں ےک مفا ئےل می) اہلل یمہارے لن کاق ےہو جای گا خرتایحرہ یم می
ک
ی
ےس کوئ ھی ا بنبیؤں ےس ھتلن می سسنی ی کرے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه بأنه
َستُفتح عليهم ابلالد من غْي اقتتال ،فعليهم أن ال
يعجزوا عن َت َعلُّم َّ
الريم بالسهام ،فإن ذلك من أوىل ما
ِ
ً
َ
َّ
ً
ُ
يَلهو به املسلمون- ،ما لم يضيع به حقا واجبا-؛ ألن
ذلك مما يُعينهم ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل ،وذلك من
أفضل املقاصد وأسىم الغايات .وإنما اكن اتلعبْي
َْ
باللهو؛ ألن ُّ
انلفوس جمبُولة ىلع ُحبِّه فعْب به ،وإال فإن
املقصود األعظم من تعلمه ،هو :اإلعداد يف سبيل اهلل

-تعاىل ،-ال جمرد اللعب به.

 .689جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
رہ ہ ےی کہ عیفب ث ع الق تعی لرے اں ےک
بنی ﷺ ا بن ضحای کو خی دے ے
س
ہ کہ ؤہبی ائداری یکھن می
لن فح ےہوجا ئی ےگ۔ خرتایحرہ اں ےک لن ضؤری ے

ہ خش می مسلماتوں کو مرصؤف
سسنی ی کربن۔ ی ؤہ سب ےس یہیبن م ش علہ ے
رہےتا رجا ہن خب ئکہ کہ اس می کسی خق ؤاخب کا صتاع ی ےہو کیوں کہ ی ائک اتسی ےس
س
ہ خو کہ یہاب ث اقضل مفضد اؤر ئلتد رمبتہ
ہ خو خہاد ق تتل اہلل می معاؤں ےہوئ ے
ے
ہ۔ "لہو" کا لفظ است عمال کتا گتا کیوں کہ دلوں می قرطی طور رپ لہو ؤ لعب یک
ع اب ث ے
س
ہ خرتایحرہ ب ریای ت عتی می اس لفظ کو است عمال کتا گتا ؤریبی ائداری یکھن
مخیب ےہوئ ے
م
ڑ
س
ہ ی کہ خص لہو ؤ لعب۔
کا سب ےس پا مفضد تو خہاد ق تتل اہلل یکبتاری کرئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِِّن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يكفيكم اهلل  :أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء.
• فال يعجز  :فال يقعد وال يضعف.
• يلهو بسهمه  :أن يشغل وقت فراغه بالريم بها تمرنا.

فوائد احلديث:

الريم َّ
انلدب إىل َّ
َّ .1
واتلمرن عليه ،ولو يف غْي وقت احلاجة إيله.

 .2دعوة اإلسالم إىل اإلعداد ،واالستعداد ،حىت يف أوقات السلم؛ حتسبا للك طارئ.

 .3من دالئل انلبوة إخبار الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بما سيفتح ىلع أمته من ابلالد.

 .4اجلهاد من أسباب كفاية انلاس يف معاشهم ،وسعة أرزاقهم؛ ألن رزق هذه األمة حتت رماحها ،وليس يف ختلفها وتثقلها إىل األرض.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالِل ،انلارش :دار
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار
ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
إحياء الرتاث العريب – بْيوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :ممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغْي ،تأيلف :ممد بن
إسماعيل الصنعاِّن ،حتقيق :د .ممد إسحاق ممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة األوىل1432 ،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.

الرقم املوحد)3720( :
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ََ َ
َ
ُسئِ َل انلَّ ُّ
ِب -صىل اهلل عليه وسلم -ع ِن األم ِة إذا
ِ
ََ ْ ََْ ُْ َ ْ
زنت ولم َتصن

 .690احلديث:

بنیﷺےساس ئائدیےک ئارے می تروجرھا گتا خو عی سادیسدہ ےہو اؤرر ئا کا
اری کاث کرےل۔
**

ْ
عن أيب ُه َريْرة َ
وزيْ ُد ْب ُن َخ ِادل اجل ُ َه ِّ
ِّن -ريض اهلل
ِ
عنهما -أنه ُس ِئ َل َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ع ِن
ِ
َ َ
َ َ َ ْ َ ُْ
ْ َ ْ َ ْ َ
األ َم ِة إذا َزنت َول ْم حت َص ْن؟ قال« :إن َزنت فاج ِ ُدلوها،
ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ث َّم إن َزنت فاج ِ ُدلوها ،ث َّم إن َزنت فاج ِ ُدلوها ،ث َّم
َ
َ
َ ْ َ
ُ َ َ َ
قال ُ
ابن ِشهاب« :وال أدري ،أ َبعد
يعوها َول ْو بِض ِفْي».
ِب
َ
اثلَّ ِاثلَ ِة أو َّ
الرابِع ِة».
ِ

اتو ےہپہ رضی اہلل عتہ اؤر رئد بن جالد خہنی رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ہ ےی کہ بنی
ﷺ ےس اس ئائدی ےک ئارے می تروجرھا گتا خو عی سادی سدہ ےہواؤر ر ئا کا اری کاث
ڑ
آث ﷺ ی فمائا:اگر ؤہ ر ئا کرے تو اےس کورے مارؤ۔ اگر یرھ ر ئا
کر ےل۔ ر
ڑ
ڑ
کرے تو اےس یرھ کورے مارؤ اؤر اگر یرھ ر ئا کرے تو یرھ کورے مارؤ اؤر یرھ اےس برح
دؤ خواہ ائک رشی ہےی ےک عوض ئےک۔ ابن شہاث کہن ہ ےی کہ می یہی جابتا کہ آئا
ی
ئتشی دق عہ ےک ت عد یبخن کا خکم دئا ئا خ رو ھی دق عہ ےک ت عد۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ َ
َ
َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ع ْن َحد األ َم ِة إذا
ُس ِئل
َ
ْ
ََ ْ َ ُْ
ْب َ -ص َّىل ُ
فأخ َ َ
اهلل
ت ولم حت َص ْن ،أي لم تزتوج،
زن
ْ َ ْ َ َ ُْ
َ َّ َ َْ
ْ ُ
عليه وسلم :-أن عليها اجلدل ،وجدلها نِصف ما ىلع
ْ
ِّ َ ُ
احل ُ َّرة ِم َن احلَد ،فيكون مخسني َج َدلة؛ لقوهل تعاىل:
َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
ْ ُ
احشة ف َعليْ ِه َّن نِصف َما َىلع
(ف ِإذا أح ِصن ف ِإن أتني ِبف ِ
ً ُ ْ َُ
َُّ
َ َْ َ
ََ
ْ
ُْ ْ َ َ
اب) .ثم إذا زنت ثانية ،جتدل
المحصن ِ
ات ِمن العذ ِ
َ َ
ً ْ ً ََََ ََْ
َ
احشة .فإذا
مخسني جدلة أيضا لعلها ترت ِدع ع ِن الف ِ
ََْ ْ
ََ
ُّ
َُ ْ
هلل -
زنت اثلاثلة ولم يردعها احلَد ولم تتب إىل ا ِ
َ
ْ
َْ َ
َّ
تعاىل -وختش الف ِضيحة ِحينئذ فاج ِ ُدلوها احلد
ِّ
َّ
بأقل َث َمن وهو احلبل َّ
الر ِخيص؛ ألنه ال
وبِيْ ُعوها ،ولو
َخ ْْي يف بقائها ،وليس يف ْ
اس َ
ٌ
رجاء قريب
تقامتها
ِ
َْ
َ َّ
ُ
ُْ
َ
َ
َ
ْ
ٍّ
أوىل من قربِها؛ ِئلال تكون سبب رش يف
وبع ُدها
ابليت اذلي تُ ُ
قيم فيه.

 .690جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

بنی ﷺ ےس اس ئائدی یک جد ےک ئارے می درئاق ث کتا گتا خو مخصتہ ی ےہو تعنی عی
ڑ
سادی سدہ ےہو اؤر ر ئا کر ےل۔ بنی ﷺ ی بتائا کہ اےس کورے لگای جا ئی اؤر
ڑ
اےس لگای جای ؤاےل کورے آراد عورث یک جد ےس تصف ےہوں ےگ تعنی
ڑ
خ ٍ ق َع
ش َلَنْہ َن
ی تفَا َ
ہ ’’ ق َادَا ُاخْص َن ق َا ْں َا َئ َْ
عایل کا فماں ے
یر حراس کورے ،کیوں کہ اہلل ت ی
ڑ
ف مَا عَ َیل ال ْ ُمخ ْ َصتَاث م َن ال ْعَدَاث‘‘ (التساء)25:۔ پجمہ ":ترش خب ی لوئدئاں
ت ْص ُ
ہ اس رسا
ی کاج می آجا ئی یرھ اگر ؤہ ی ختائ کا کام کربن تو ایھی آدھی رسا ے
ڑ
ہ"۔ یرھ اگر ؤہ دؤئارہ ر ئا کرے تو اےس یرھ یر حراس کورے
ےس خو آراد عورتوں یک ے
مارے جا ئی ئا کہ ؤہ ئدکاری ےس ئار آ جای۔ خب ؤہ ئتشی دق عہ ر ئا کرے اؤر
ی
رسا اےس پائ ےس ئار ی رکھ سےک اؤر ی ہےی ؤہ اہلل ےک خصور ئاب ث ہےو اؤر مھی
ڑ
ڑ
ب
رج کم
رسوائ کا در ےہو تو اس صورث می اس رپ کورؤں یک رسا ئاقد کر ےک اےس رح دؤ اگ ر
پبن فمب تعنی ائک ارراں رشی ہےی ےک عوض ئےک۔ کیو ئکہ ی تو اس ےک یمہارے
ہ اؤر ی ہےی اس ےک راہ راسب رپ آی یک کجرھ امتد
ئراس ر ہن می کوئ خی ے
ہ ئا کہ خش گھ می یم راہتش ئردپ
ہ۔خرتایحرہ اس کا دؤر رہےتا فب ث ر ہن ےس یہی ے
ے
ڑ
ےہو اس ےک یگار کا ئاعب ی بن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
زيد بن خادل اجلُهِّن -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• َول َ ْم ُحتْ َص ْن ْ َ :
بالزت ِويج.
َ ْ َ
• فاج ِ ُدلوها  :ارضبوها نصف ما ىلع احلرائر من احلد.
ُ
• ب َضفْي َ :
الضف ْ ُ
ْي احلَبْل.
ِ
ِ ِ

فوائد احلديث:

ُّ َ
ُ
ُْ
َ
 .1حد األ َم ِة إذا زنت ولم حتصن أن جتدل مخسني جدلة ،وال رجم عليها ،وهو نصف ما ىلع احل ُ َّرة غْي املحصنة.
َ
َ
َّ
َ
ْ َ
َ ْ
ُ
تكر َر منها ِّ
َّ
بأرخ ِص ث َمن ،ألنه ال خْي يف بقائِها ،وقد يكون املاكن اجلديد سببًا
اجلدل فإنها تباع ولو
الزنا وأقيم عليها احلد ولم يَ ْردعها
 .2أنه إِذا
يف إصالحها.
َ
ََْ
َ ُ َ ِّ
َّ ِّ َ
ْ
ٌ
َّ
 .3أن الزنا عيب يف الر ِقيق ،فإذا لم يعلم به املشرتي فله اخلِيار يف رده.
َ
ْ
َْ َ
ُ ِّ
اصة ىلع رقيقهَّ ،
ُ
َ
َ َّ َّ ِّ
خ َ
أما يف القتل والق ْطع ،فإقامته إىل اإلمام.
دل
 .4أن للسيد إقامة احلد يف اجل ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ
إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية1392 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق ممد صبيح حسن حالق،
مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)2968( :
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ُ
سئِل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أي
ُُ
ُ
وت
الصالة أفضل؟ قال :طول القن ِ

 .691احلديث:

وعن جابر -ريض اهلل عنه -قالُ :س ِئل رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -أي الصالة أفضل؟ قالُ « :طول
ُُ
وت».
القن ِ

ق
آثﷺی
رسول اہللﷺےسدرئاقث کتا گتا :کوں شی یمار ا ضل ے
ہ؟۔ ر
فمائا ":لمن قتامؤایل یمار۔"
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ےس سوال کتا گتا :کوں شی یمار
جاپ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ق
آث ﷺ ی فمائا " :لمن قتام ؤایل یمار۔"
ا ضل ے
ہ؟۔ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل الصحابة رضوان اهلل عليهم انليب صىل اهلل
عليه وسلم :أي الصالة أفضل؟ وهذا السؤال من
حرصهم ىلع إصابة أكرث قدر من احلسنات ،واملراد

به :أي أنواع الصلوات أفضل؟ أو :أي أعمال الصالة

أفضل؟ القيام أم الركوع أم السجود؟ فأخْب صىل اهلل

عليه وسلم أنه طول القيام فيها.

 .691جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ع ج
ضحای رصواں اہلل لن ہم ا معی ی بنی ﷺ ےس درئاق ث کتا کہ کوں شی یمار سب
ہ؟۔ ی سوال اس لن کتا گتا کیو ئکہ ضحای کو اس ئاث یک
ےس رئادہ قصتلب ؤایل ے
ی
ہ کہ :کش قسم
رجاہےب ھی کہ ؤہ رئادہ ےس رئادہ نکتاں کر سکی۔ اس ےس رمادی ے
ع ق
ق
ہ؟ قتام کرئا ئا
ہ کہ :یمار کا کوں سا مل ا ضل ے
ہ؟ ئا یرھ ی رماد ے
یک یمار ا ضل ے
آث ﷺ یبتائا کہیمارمی لمتاقتام کرئا اقضلعمل
رکوعکرئائا شحدہ کرئا؟۔خرتایحرہ ر
ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• القنوت  :القيام.

فوائد احلديث:
 .1أن تطويل القيام يف الصالة أفضل من تطويل الركوع والسجود ،ىلع قول ،وقيل طول السجود؛ ألن أقرب ما يكون العبد من ربه يف حال
السجود.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثْي-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن
احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك،
حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3569( :
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آثﷺ متی رپ
سأل رجل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع ائکآدمییرسول اہللﷺےس اسؤقث سوال کتا خب ر
آثﷺ کتافمای ہ ےی؟
املنرب ،ما ترى يف صالة الليل؟ قال :مثىن مثىن ،تشتففما یےھ کہراثیک یمارےک ئارے می ر
ڑ
فإذا خيش الصبح صىل واحدة ،فأوترت هل ما
آثﷺیفمائا:دؤدؤرکعبکرےک( رپھو) اؤر خبصح ےہوی کاجدسہ ےہو
ر
ڑ
صىل
تو یرھ ائکرکعب رپھلوؤہ یمہاریساری یمار کو طاق کردےیگ۔

 .692احلديث:

**

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قالَ :سأل َر ُجل انليب
َّ
ْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع ال ِمن َْب ،ما ترى يفيش ُّ
صالة الليل؟ قالَ « :مثْ َىن َمثْ َىن ،فإذا َخ ْ َ
الصبح
َّ
َّ
َّ
َ َ
واح َدة ،فأ ْوترت هل ما صىل» وإنه اكن يقول:
صىل ِ
َ َ
ْ َُ
َّ
َّ
الت ُ
ك ْم وتْ َ
َّ
انليب -صىل اهلل
فإن
ا،
ر
ص
ر
آخ
وا
اجعل
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
عليه وسلم -أمر بِه .ويف رواية :فقيل البن عمر :ما
ُ ِّ
ْ
ْ
َمث َىن َمث َىن؟ قال« :أن ت َسلم يف لك ركعتني».

 .692جدبث:

ابن عرم رضی اہلل عہما فمای ہ ےی کہ ائک آدمی ی رسول اہلل ﷺ ےس اس ؤق ث
آث
آثﷺمتی رپتشتففما یےھ کہراث یکیمارےکئارےمی ر
سوالکتاخب ر
ڑ
آثﷺ ی فمائا :دؤ دؤ رکعب کر ےک ( رپھو) اؤر خب
ﷺ کتا فمای ہ ےی؟ ر
ڑ
صح ےہوی کا جدسہ ےہو تو یرھ ائک رکعب رپھ لو ؤہ یمہاری ساری یمار کو طاق کر دے
ی
یگ۔‘‘( ،ابن عرم رضی اہلل عہما) ی ھیفمای یےھ کہ ؤپ کو اب رنی آخری یمار بتاؤ کیوں
خ
ہ کہ ابن عرم رضی اہلل
ہ۔ ائک رؤاب ث می ے
کہ بنی کریم ﷺ ی اشی کا کم دئا ے
آث یفمائاکہ ’’ :ےہدؤرکعبےک
عہماےس تروجرھاگتا کہدؤدؤےسکتا رماد ے
ہ ؟ تو ر
ت عد س الم یرھیا جای۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديثَ :
"سأل َر ُجل انليب -صىل اهلل عليه
ْ
َ
وسلم -وهو ىلع ال ِمن َْب ،ما ترى يف صالة الليل" .أي:
َّ
َّ
ما احلكم الرشيع اذلي علمك اهلل إياه ،عن عدد
ركعات صالة الليل ،والفصل فيها ،أو َ
الوصل .ويف

رواية يف الصحيحني( :كيف صالة الليل) .قال:
َ
"مثْ َىن َمثْ َىن" .أي :اثنني اثنني ،وفائدة َّ
اتلكرار:
ُ
المبالغة يف اتلأكيد .ومعناه :أن املرشوع يف صالة
ِّ
الليل أن يُسلم من لك ركعتني ،كما فرسه ابن عمر -
ريض اهلل عنه-؛ لكن يُستثىن من ذلك صالة الوتر،

فلو أوتر بسبع أو مخس أو ثالث ،فله رسدها ثم يسلم
َّ
يش ُّ
يف الركعة األخْية" .فإذا َخ ِ َ
الصبح صىل واحدة".
أي :خاف طلوع الفجر بادر بركعة واحدة ،أي صىل
َّ
َ َ
ركعة بتشهد وسالم" .فأ ْوترت هل ما صىل" .واملعىن :أن
َّ
للشفع تُ َص ِّْي صالته ً
وترا" .وإنه
الركعة اليت أضيفت

اكن يقول" .أي :أن راوي احلديث ،وهو نافع :أخْب أن
ْ
ابن عمر -ريض اهلل عنه -اكن يقول" :اج َعلوا آخر
َ َ
ْ
الت ُ
ك ْم وت َرا" .ويف رواية مسلم" :اجعلوا آخر
ص ِ

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ل
جدب ث کا مفہومَ " :سال َرجُل ا تنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ؤ ےہو عیل المت ْ َی ،ما َپی ق ص الہ
للت
آث ﷺ
ا ل " (ائک آدمی ی رسول اہلل ﷺ ےس اس ؤق ث سوال کتا خب ر
آثﷺ کتا فمای
متی رپ تشتف فما یےھ کہ راث یک یمار ےک ئارے می ر
ع
تع
ہ اس یک رؤسنی می
آث ﷺ کو خو جاض لم عظا فمائا ے
عایل ی ر
ہ ےی؟) نی اہلل ت ی

راث یک یمار یک ت عداد رکعاث اؤر اں ےک ؤصال اؤر اتفضال ےک خواےل ےس رسعی
ل
ضخن
خ
ہ ( کیف ص الہ ا لتل ) (راث یک یمار کتےس
ہ؟ حی یک ائک رؤاب ث می ے
کم کتا ے
ڑ ڑ
ڑ
م م
ہ؟) فمائاَ " :تْنَی َتْنَی " (خورا خورا) تعنی دؤ  ،دؤ رکعاث۔ بکرار ےس
( رپھی جائ) ے
م
ہ کہراث یکیمارکارسعیرطتفہ
ہ۔ اسکا عنی ی ے
بتایکامفضد ئاکتدمیمتالعہ ے
ہ کہ دؤ رکعیوں ےک ت عد س الم یرھی دئا جای جتسا کہ اس یک ؤصاخب ابن عرم رضی
ی ے
م
ست
ہ۔اگر اتساں ؤپ
ہ۔ ئاہےم اس ےس یمار ؤپ تن یی ے
اہلل عہما ی اس رطج یک ے
ڑ
ڑ
ہ تو ایھی ائک سایھ رپےھ گا اؤر آخری رکعب
ساث ئا ئرا یرح ئا ئی رکعاث رپھتا ے
ڑ
ل
می س الم یرھی دے گا۔ " قادا خَسْ َی ا ُصنح ص َیل ؤاجدہ" (خب صح ےہوی کا در ےہو تو ائک
ڑ
ڑ
ہےی رکعب ؤپ رپےھ گا)۔ تعنی طلوع قج کا جدسہ ےہو تو یرھ جلدی ےس ائک رکعب رپھ
ڑ
ےل۔تعنی ائک رکعب رپھ کر تسہد کرے اؤر س الم یرھی دے۔ "ق َا ْؤ َپث لہ ما ص َیل"
ڑ
ی
ہ اس کو طاق کر دے گا) مظلب ی کہ ائک رکعب
(اس ی خو ھی یماری رپھی ے
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صالتكم بالليل وترا" .واملعىن :اجعلوا آخر
َّ
تهجدكم بالليل وترا .ثم بَني ابن عمر -ريض اهلل

عنه -أن قوهل" :اجعلوا آخر صالتكم وترا" أنه من
َ
قبيل املرفوع ال اجتهاد منه -ريض اهلل عنه-؛ لقوهل:
أمر به" .أيَ :
"فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
أمر؛
بأن جنعل صالة الوتر ختاما لصالة الليل ،كما أن
صالة َ
المغرب ِوتر صالة انلهار وختامها؛ فكذلك
الوتر بالنسبة لقيام الليل .ويف رواية :فقيل
صالة ِ
ََْ َْ
َ
البن عمر :ما مثىن مثىن؟" .أي :ما معىن قوهل -صىل
ْ
َْ
"مث َىن َمث َىن؟" .فبَ َّني ابن عمر ُمراد
اهلل عليه وسلم:-
ُ َ ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-بقوهل" :أن تسلم يف لك
ِّ
ِّ
ِّ
ركعتني" .يعِّن :تصيل ركعتني ،ثم تسلم ،ثم تصيل
ِّ
ركعتني ،ثم تسلم ...من غْي زيادة عليهما.

ےک اصاقہ ےک سایھ خفب یمار طاق ےہو جای یگ۔ "ؤای کاں تقول" (اؤر ؤہ ی کہن
یےھ) تعنی راؤی جدب ث خرصث ئا قع فمای ہ ےی کہ ابن عرم رضی اہلل عہما فمای
م
یےھ کہ" :اخ ْعَلوا آخر َ بک ُ
ؤپا "(ؤپ کو اب رنی آخری یمار بتاؤ) اؤر سلم یک رؤاب ث
ص الَ ْم ْ َ
ل
ہ ":اخ علوا آخر ص البکمئا لتل ؤپا"(اب رنیراث یکآخرییمار کوؤپکتا کرؤ) اس
می ے
ہ کہ اب رنی راث یک ی ہحد یک یمار کو ؤپ کتا کرؤ۔ یرھ ابن عرمرضی اہلل عہما
کا مظلب ے
ا بن قول ےک ئارے می ؤصاخب فمای ہ ےی "اخ ْعَلوا آخر َ بک ُ
ؤپا "(کہ اب رنی
ص الَ ْم ْ َ
ہ ،خش یک دلتل
ہ اں کا ابرتا احہاد یہی ے
آخری یمار کو ’ؤپ‘ کرؤ) ی رمقوع رؤاب ث ے
ل
ہ " قاں ا تنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ا َرم ی " (ی سک بنی کریم ﷺ
خود اں کا ی قول ے
ی اتسا ہےی کری کا خکم دئا یھا) تعنی ی خکم دئا کہ ہےم راث یک یمار کا اجتتام یمار ؤپ
ےس کربن خشرطج ےس کہ دں یکیمارؤںکوؤپاؤر اںکااجتتام یمارمعث ےک سایھ
ی
ل
ہ۔ ائک رؤاب ث می
ہ۔ یہی متاستب یمار ؤپ یک قتام ا لتل ےک سایھ ھی ے
ےہو ئا ے
ڑ ڑ
م م
ہ کہ ابن عرم رضی اہلل عہما ےس تروجرھا گتا ’’ما َتْنَی َتْنَی؟ "کہ دؤ دؤ (خورا خورا) رکعاث
ے
ت
ہ؟ تو
ہ؟ عنی رسو ل اہللﷺ ےک فماں ’’دؤ دؤ‘‘ ےس کتا رماد ے
ےس کتا رما د ے

خرصث ابن عرم رضی اہلل عتہ ی رسول اہلل ﷺ ےک اس فماں یک ؤصاخب توں
تُ
فمائ کہ " اں َسلم ق کل رکعتی " ( ےہ دؤ رکعب می س الم یرھیدے)۔ تعنی دؤ
ئ
ڑ
ڑ
رکعتی رپھو یرھ س الم یرھی دؤ ،یرھ دؤ رکعتی رپھو اؤر س الم یرھی دؤ ،تعی کسی کمی تسی

ےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ
المفردة ،أو َ
الركعة ُ
• أَ ْوتَرت  :الوتر :يُراد به َّ
العدد املقطوع ىلع فرد.
خيش  :يه اخلوف املقرون بالعلم.
• ِ

• صالتكم  :الصالة :اتلعبد هلل -تعاىل -بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبْي ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1فيه حرص ذلك الصحايب ىلع أخذ العلم.
 .2فيه إجابة َّ
السائل ىلع َمشهد من انلاس؛ تلعميم الفائدة.
ِّ
الوتر.
 .3فيه أن األصل يف صالة الليل أن يسلم من لك ركعتني ،يف غْي ِ
 .4فيه أن صالة الليل غْي ُمقيدة َ
بعدد؛ إلطالق اللفظ.
َ
 .5فيه ديلل ىلع أن صالة الليل يَمتد وقتها إىل طلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر خرج وقت صالة الليل.
 .6فيه ديلل ىلع أن األفضل أن يكون الوتر بعد شفع.
َْ
بالوتر.
 .7فيه ديلل ىلع ختم صالة الليل ِ
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن ممد القسطالِّن القتييب ،انلارش :املطبعة الكْبى األمْيية ،مرص ،الطبعة:
السابعة 1323ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل
السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .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 ،ممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم
إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح
حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11259( :

415

یم
آثی
مییابن عتاسرضی اہللعہماےس یعےک ئارے می تروجرھا تو ر
م
خک
میع
آثی
سألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرين بها،
جےھ اسےک کری کا مدئا ،یرھ مییفئائےک لق تروجرھا تو ر
ی
ڑ
ہ)
وسأتله عن اهلدي؟ فقال :فيه جزور ،أو بقرة ،أو فمائا کہ :میع می ائک اؤبث ،ئا ائک گای ئا ائک بکری(یکفئائؤاخب ے
ئا کسی(اؤب ڑ
شاة ،أو َشك يف دم ،قال :واكن ناس كرهوها
ث ئا گایؤعیہیک)فئائ میرسئک ےہو جای ،اتوجرمہی کہا کہ
ی
تعص لوگ میع کو ئات رستدئدہفارد بن یےھ۔

 .693احلديث:

**

ل
اتوجرمہ ترص بن عرماں ا صی عی بتاں کری ہ ےی کہ می یابن عتاس رضی اہلل عہما
م
یم
آث ی جےھ اس ےک کریکاخکم دئا،یرھ می ی
ےس یع ےکئارےمیتروجرھاتو ر
فئائ ےک می علق توجرھا؟ آث ی فمائا کہ یمیع می ائک اؤب ڑ
ث ،ئا ائک گای ئا ائک
ر
ر
ڑ
ک
ہ ) ئا سی (اؤب ث ،ئا گای یک) فئائ می رسئک ےہو
بکری (یک فئائ ؤاخب ے
ی
جای۔اتوجرمہ ی کہا کہ تعص لوگ جح میع کو ئات رستدئدہ فار د بن یےھ۔یرھ می سوئا
ش
ہ اؤر ی مفیول
ہ:ی جح میؤر ے
تو می ی خواث می دبکھا کہ ائک خص ی رکار راہ ے
ی
ہ۔ خرتایحرہ می ابن عتاس رضی اہلل عہما یک جدمب می جاض ےہوا اؤر اں ےس
میع ے
ہ۔‘‘
خواث کا دکر کتا تو ایھوں ی فمائا ’’:اہلل اکی ! ی تو اتوالفاشم ﷺ یک ستب ے

َ
ُّ
عن أيب مجرة -نرص بن عمران الضبَيع -قال« :سألت
ُْ
المت َع ِة؟ فأمرين بها ،وسأتله عن
ابن عباس عن
َ ْ
َ ٌ
ٌ
ٌ
َ
ْ
ُ
ُ
الهد ِي؟ فقال :فيه جزور ،أو بقرة ،أو شاة ،أو ِرشك يف
دم ،قال :واكن ناس كرهوها ،فنمت ،فرأيت يف املنام:
َ ٌّ َ ْ ُ ٌ ُ ْ ٌ َ َ ٌ
ومت َعة ُمتَق ّبَلة .فأتيت
كأن إنسانا ينادي :حج مْبور،
ُ َّ ُ
ابن عباس فحدثته ،فقال :اهلل أكْب! سنة أيب القاسم

-صىل اهلل عليه وسلم.»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل أبو مجرة ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن
اتلمتع بالعمرة إىل احلج ،فأمره بها ،ثم سأهل عن اهلدي

املقرون معها يف اآلية يف قوهل -تعاىل{ -فمن تمتع

بالعمرة إىل احلج فما استيرس من اهلدي} ،فأخْبه أنه
جزور ،ويه أفضله ،ثم بقرة ،ثم شاة ،أو ُسبع ابلدنة

أو ابلقرة ،أي :أن يشرتك مع من اشرتكوا فيهما للهدي
أو األضحية ،حىت يبلغ عددهم سبعة .فكأن أحدا
اعرض أبا محزة يف تمتعه ،فرأى هاتفا يناديه يف املنام

"حج مْبور ،ومتعه متقبلة" فأىت ابن عباس -ريض

اهلل عنهما-؛ يلبرشه بهذه الرؤيا اجلميلة ،وملا اكنت
الرؤيا الصاحلة جزءا من أجزاء انلبوة ،فرح ابن

عباس -ريض اهلل عنهما -بها واستبرش أن وفقه اهلل

تعاىل -للصواب ،فقال :اهلل أكْب ،يه سنة أىب القاسم-صىل اهلل عليه وسلم.-

 .693جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اتو جرمہ رضی اہلل عتہ ی عتداہلل بن عتاس رضی اہلل عہما ےس عرمہ ےک سایھ جح ( جح
ی
میع کری) ےک ئارے می سوال کتا تو ایھوں ی اتسا کری کا خکم دئا۔ یرھاں ےس
خ
ہ:
عایل ےک اس فماں می کم موخو د ے
فئائ ےک ئارے می سوال کتا گتا خو کہ اہلل ت ی
ل
ی
ش
{قمن میع ئال عرمہ ایل ا جح قما استتش من الہدی} ’’ترش خو خص عرمے ےس ےل کر جح
ڑ
ی
ئک میع کرے ترش اےس خو فئائ متش ےہو اےس کر داےل‘‘۔تو ایھوں ی بتائا کہ

ث یک فئائ سب ےس اقضل ہ یرھ اس ےک ت عد گای ،یرھ بکری ئا یرھ اؤب ڑ
اؤب ڑ
ث ئا
ے
گای می ساث افاد یک رساک ث۔تعنی ساث افاد ائک فئائ ئا ہےدی می رسئک
ی
ش
ےہوجا ئی۔ اں می ےس ائک خص کو اتو جرمہ ےک میع رپ اعیاض یھا۔ ایھوں ی
خواث می ائک متادی لگای ؤاےل کو دبکھا کہ ؤہ ی کہہ راہ یھا " جح میؤر ،ؤمی عہ
ی
میفتلہ" ( جح میؤر  ،میع قیول) تو ؤہ ابن عتاس رضی اہلل عتہ ےک ئراس آی ئاکہ اں
کو ی خوتصورث خواث بتا ئی کیوں کہ اجرھا خواث نوث ےک خصوں می ےس ائک خضہ
ش
عایل ی
ے
ہ۔ ابن عتاس رضی اہلل عہما خوس ےہو گن اؤر ی خو خیی دی کہ اہلل ت ی
ی
ہ اؤر سایھ ہےی ی ھی فمائا ’’اہلل اکی ! ی اتو
ایھی درسب کام یک توقیق عظا فمائ ے
ہ‘‘۔
الفاشم ﷺ یک ستب ے
416

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ
الهدي  :اهلدي هو :ما يهديه احلاج إىل الكعبة ،سيم بذلك؛ ألنه مبذول للتقرب واتلحبب إىل املبذول هل :اكهلدية.
•
• فقال فيه  :قال ابن عباس يف جوابه عن اهلدي ،فالضمْي يعود ىلع اهلدي ،ويف صحيح ابلخاري :فقال فيها ،أي :املتعة.
• اجل َ ُزور  :هو اذلكر أو األنىث من اإلبل.
َ
• الشاة  :يه اذلكر أو األنىث من الضأن أو املعزى.
• ْ
رش ٌك  :أي :مشاركة يف ذبيحة من ابلقر أو اإلبل.
ِ
• ناس  :مجاعة.
َ ُ
• ك ِرهوها  :كرهوا املتعة يف احلج.
ُ
• ينَا ِدي  :يصوت ،ويف رواية :فأتاِّن آت يف منايم فقال.
• احلج  :احلج يف اللغة :القصد ،ويف الرشع :القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة خمصوصة.
• َح ٌّج  :أي :حجك حج.
• َم ُ
ْبور  :موافق للرشع.

• اتلمتع  :اتلمتع يف اللغة :فعل ما به متعة ،يف الرشع :أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج وحيل منها ،ثم حيرم باحلج من اعمه.
ُ ٌَ َ َ
تعة ُمتَق َّبلة  :مرضية عند اهلل -تعاىل-.
• وم
َ َّ ُ ُ
• فحدثته  :فأخْبته بما رأيت يف منايم.
• اهلل أكْب  :اهلل أعظم وأجل.
َّ
• ُسنة  :طريقة ورشيعة ،ويه :خْب ملبتدأ مذوف ،أي :هذه سنة.
• أيب القاسم  :كنية انليب ،والقاسم أكْب أوالده.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع نرش العلم.
 .2جواز اتلمتع واإلتيان بالعمرة يف أشهر احلج.
 .3فضيلة ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-حيث أفىت بموافقة السنة مع وجود املخالفني هل.
 .4املراد باهلدي املذكور يف قوهل -تعاىل{ :-فما استيرس من اهلدي} ابلدنة أو ابلقرة ،أو الرشك فيهما أو الشاة.
 .5االستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه ادليلل الرشيع؛ تأييدا بها ،ألنها عظيمة القدر يف الرشع ،وجزء من ستة وأربعني جزءا من انلبوة ،قال ابن
دقيق العيد :هذا االستئناس والرتجيح ال ينايف األصول.

 .6الفرح بإصابة احلق ،واالغتباط به؛ ألنه عالمة اتلوفيق.

 .7اتلكبْي عند اتلعجب :سواء اكن للفرح بالواقع أو إنكاره.

 .8جواز تكنية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مقام اخلْب عنه دون ندائه به.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3072( :
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می(سعتد بنپئد)ی اتشبن مالکرضی اہلل عتہےس تروجرھا کہ’’کتا بنیﷺ
ڑ
ا بن خوتوں می یمار رپ ھن یےھ‘‘؟ تو ایھوںی کہا ’اہں‘۔

سألت أنس بن مالك :أكان انلِب -صىل اهلل
َ ْ َْ
ُ َ ي
عليه وسلم -يصِل يف نعلي ِه؟ قال :نعم

 .694احلديث:

**

َ ْ َََ َ
يد بْ ِن يَ ِزيد قال :سألت أنس بن مالك:
عن مسلمة س ِع ِ
ِّ
َ ْ َْ
أكان انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُ َصيل يف نعلي ِه؟

خرصث اتومسلمہ سعتد بن پئد فمای ہ ےی کہ می ی اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس
ڑ
تروجرھا کہ’’ کتا بنی ﷺ ا بن خوتوں می یمار رپ ھن یےھ؟ تو ایھوں ی کہا ’اہں‘۔‘‘

قال« :نعم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من املقاصد الرشعية خمالفة أهل الكتاب ،وإزالة لك

 .694جدبث:

**

يشء فيه مشقة وحرج ىلع املسلم ،وقد سأل سعيد

بن يزيد وهو من ثقات اتلابعني أنس بن مالك -ريض

اهلل عنه -عن انليب صىل اهلل عليه وسلم :أكان يصىل
يف نعليه؛ يلكون هل قدوة فيه؟ أو كأنه استبعد ذلك
ملا يكون فيها من القذر واألذى ً
اغبلا ،فأجابه أنس:
نعم ،اكن يصىل يف نعليه ،وأن ذلك من سنته املطهرة،
وهذا ليس ًّ
خاصا بأرض أو زمن معني.

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

یہود یک محالفب اؤر اس خری کا ارالہ خش می مسلماتوں ےک لن کوئبتیگ ئا م شفب ےہو
ہ۔ سعتد بن پئد خو کہ تفاث ئاتعی می
اس کو دؤر کرئا مفاصد رستعب می سامل ے

ےسہ ےی ایھوںی اتشبنمالک رضیاہللعتہےس رسولاہلل ﷺےکئارےمی
ڑ
آث ﷺ ا بن خوتوں می یمار رپ ھن یےھ ،ئاکہ ی اں ےک لن اس
تروجرھا کہ کتا ر
س
ی
ئ
آث ﷺ خوی دؤر ر کھن کیوں کہ اں می
لسےل می قا ل تفلتد موی بن جای؟ ئا ر
رئادہ طور رپ گتدیگ اؤر ی کلیف دہ خریبن لیگ ےہوئ ہ ےی! تو خرصث اتش رضی اہلل عتہ ی
ڑ
آث
اں کو خواث دئا کہ :اہں رسول اہلل ﷺ ا بن خوتوں می یمار رپ ھن یےھ اؤر ی ر
م
ہ ،ی کسی جاض جگہ ئا خصوض ؤق ث ےک سایھ جاض یہی
یک ستب مظرہہ ےس ے

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َ ْ َََ َ
َ
يد ب ْ ِن ي ِزيد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو مسلمة س ِع ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََْ
• نعليْه  :تثنية نعل ،وهو ما يلبس يف الرجل ُّتلتُىق به األرض.
• نعم  :حرف جواب؛ إلثبات املسؤول عنه.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف يف ابلحث يف العلم.
 .2استحباب الصالة يف انلعلني ،حيث اكن من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3جواز دخول املسجد بهما ،بعد تنظيفهما من األقذار واألجناس.
 .4أن غلبة الظن يف جناستهما ال خترجهما عن أصل الطهارة فيهما.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
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ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.

الرقم املوحد)3112( :
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میی اہللےکرسولﷺےس یمار می ادرھ اُدرھدبکھنےک ئارےمی
آثﷺیفمائا ’’ی بتدےیک یمارےس ستظاں کا کجرھ اُجرک لتتا
تروجرھا تو ر

سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن

االتلفات يف الصالة؟ فقال :هو اختالس خيتلسه
الشيطان من صالة العبد

 .695احلديث:

**

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ :س ُ
ألت رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه وسلم -عن اال ِتلفات يف الصالة؟َ
ْ
ُ َّ
فقال« :هو اخ ِتالس خيتَ ِل ُسه الشيطان من صالة
َْ
العبد».

ہ کہ می ی اہلل ےک رسول ﷺ ےس یمار می
عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
بک
آث ﷺ ی فمائا ’’ی بتدے یک یمار
ادرھ اُدرھ د ھن ےک ئارے می تروجرھا تو ر
ہ‘‘۔
ےس ستظاں کا کجرھ اُجرک لتتا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سألت اعئشة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ,-عن
حكم االتلفات يف الصالة ،هل يَ ُّ
رض بالصالة ويؤثر
عليها؟ فذكر هلا أن هذا االتلفات هو اختطاف
العبْد ىلع وجه ُّ
خيتطفه الشيطان من صالة َ
الرسعة
ُ َّ
ُْ َ
خيل بها وينقص ثوابها.
واخلفية من أجل أن ِ

 .695جدبث:

ہ‘‘۔
ے

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آث ﷺ ےس یمار ےک دؤراں ادرھ اُدرھ دبکھن ےک
عاتش رضی اہلل عہا ی ر
ہ؟
ہ ئا اس می کوئ فق ب رتدا کر ئا ے
ئارے می تروجرھا کہ ی یمار ےک لن تفضاں دہ ے
آث ﷺ ی فمائا کہ ی ستظاں بتدے یک یمار ےس جلدی اؤر خفتہ رط تق ےس
ر
ج
ہ اؤر اس کا تواث کم ےہو ئا
ہ ،خش یک ؤج ےس یمار می لل ب رتدا ےہو ئا ے
اُجرک لتتا ے
ل
ت
ہ۔ دبکھن :ا معنی ،کساف الفتاع ،ستل الس الم ،توصح االخکام ،سہتل االلمام،
ے
محہ الع الم۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
ِّ
• اال ِتلفات َ :رصف الوجه إىل ِجهة ايلَمني أو الشمال.
ْ
• اخ ِتالس  :انتقاص ينتقصه الشيطان من صالة العبد ىلع وجه اخلفية والرسعة.

فوائد احلديث:
ِ .1حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع أخذ العلم ألجل العمل به.
َّ .2
اتلحذير من اال ِتل َفات يف الصالة؛ ألنه من َع َمل الشيطان؛ ملا يرتتب عليه من حصول َّ
انلقص يف الصالة.
َّ
َ
َ
َ
باستدارة مجيع َ
ابلدن عن ال ِقبْلة أو استدبارها ،فإنه يبطل الصالة؛ ألن استقبال
 .3كراهة اال ِتلفات يف الصالة إال حلاجة ،ما لم يكن اال ِتلفات
القبلة رشط يف الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .املغِّن ،تأيلف :أيب ممد موفق
ادلين عبد اهلل بن أمحد بن ممد ،الشهْي بابن قدامة املقديس ،انلارش :مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة .كشاف القناع عن مَت اإلقناع ،تأيلف:
منصور بن يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل ،انلارش :دار الكتب العلمية .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح
صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه 2006-م .فتح ذي ُاجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد
العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1427 ،هـ 1431ه.

الرقم املوحد)10878( :
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مییرسول اہللﷺےسترو جرھا:رمدےک لن اسیکجاتضہ نوی(ےک
خ
اؤپکا خضہ،
سم) کا کوں سا خضہ جالل ے
آثﷺیفمائا :یہتتدےک ر
ہ؟ ر
ی
ق
ہ۔
لتک اسےس ھی یخرتا ا ضل ے

سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-عما
حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال :فقال:
ما فوق اإلزار ،واتلعفف عن ذلك أفضل

 .696احلديث:

**

ُ
سألت
عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه ،-قال:
َ ُّ
حيل للرجل
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-عما ِ
من امرأته ويه حائض؟ قال :فقال« :ما فوق اإلزار،
ُّ ُ
واتلعفف عن ذلك أفضل».

 .696جدبث:

معاد بن ختل رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ می ی رسول
خ
اہلل ﷺ ےس ترو جرھا :رمد ےک لن اس یک جاتضہ نوی (ےک سم) کا کوں سا خضہ
ی
اؤپ کا خضہ ،لتک اس ےس ھی یخرتا اقضل
ج الل ے
آث ﷺ ی فمائا  :یہتتد ےک ر
ہ؟ ر

ہ۔
ے
**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
اذلي جيوز للمرء االستمتاع به من زوجته ويه

حائض ،وهو انلصف األىلع من ابلدن ،لكنه بني
َّ
عليه الصالة السالم أن تركه أوىل ئلال يفِض إىل
املحذور اذلي هو مجاع احلائض .وهو املراد بقوهل:

(واتلعفف) أي :ومع ذلك اتلجنب واالمتناع( .عن
ذلك) أي :عن االستمتاع بما فوق اإلزار .ويف قوهل
(:أفضل) ألنه من حام حول احلىم يوشك أن يقع فيه،

فلعل غلبة الشهوة توقعه يف احلرام ،فندب إىل
ً
اتلعفف احتياطا .واحلديث ديلل ىلع حتريم املبارشة
فيما بني الرسة والركبة ،لكن احلديث ضعيف ،وقد

اعرضه حديث أنس" :اصنعوا لك يشء إال
انلاكح"،وهو أصح من هذا ،فهو أرجح منه.

**

اجمایل معنی:

ہ اےس بتاں
بنی ﷺ اس جدب ث می خیص ےک دؤراں نوی ےس خو اشمتاع جاپ ے
ی
خ
اؤپی تصف خضہ ے ہ
آث ﷺ ی ی ھی ؤاضح کتا
کر ے
رہ ہ ےی ،خو کہ سم کا ر
ہ ئا ےم ر
ج ڑ
ڑ
ہ تعنی
ہ ئاکہ اتساں اس خری یک رطف ی پےھ خو کہ محدؤر ے
َؤیل ے
کہ اس کا ر ھور دبتا ا ی
ےہ
اؤپی خضہ ےک جاپ ےہوی ےک
جاتضہ ےس متسیی۔ تعفف ےس ی ہی رماد ے
ہ ر
ت
اؤپی خضہ
ئاؤخود اس ےس اجتتاث اؤر رپ ےہی کتا جای۔ عن دلک“ عنی یہتتد ےک ر
ڑ
ےک اشمتاع ےس ئار رہےتا۔ ”اقضل“ اس لن کہا کہ خو متدپ ےک ارطاف گھوےم گا
ہ کہ شہوث کا علتہ اےس خرام کام
ہ کہ ؤہ اس می جا گرے گا ،یرھ ےہوسکتا ے
فب ث ے
ی
می ملوث کردے ،خرتایحرہ اجتتاطاً اس ےس ھی ئار ر ہن ےک لن کہا گتا۔ جدب ث اس
گ ڑ
ہ کہ ئاف اؤر ھت
ی
خ
ک
ہ ئاہےم ی
رام
ا
رئ
ث
ارس
مت
اں
ت
درم
ےک
وں
ے
ئاث رپ دلتل ے
ہ کہ ”ضخیب
ہ اس ےک ج الف اتش رضی اہلل عتہ یک جدب ث ے
جدب ث صعیف ے
ضخ
ہ۔
(جماع)ےکع الؤہسبکجرھ کر سکن ےہو“ خو کہاسجدب ث ےسرئادہ نحاؤررا جح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• ما فوق اإلزار  :اإلزار ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن ،وما فوق اإلزار هو انلصف األىلع من ابلدن.

فوائد احلديث:
 .1جواز مبارشة احلائض بما فوق اإلزار.
 .2انليه عن مجاع احلائض.
 .3أمر احلائض باالتزار أو لبس الرسوال عند إرادة مبارشة املرأة فيما بني الرسة والركبة.

422

 .4احلديث بفهم منه حتريم مبارشة املرأة فيما بني الرسة والركبة ،واحلديث مع ضعفه فهو معارض للحديث الصحيح" :اصنعوا لك يشء إال
انلاكح" ،فالراجح جواز مبارشة املرأة بكل بدنها ،عدا الفرج.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بْيوت .مشاكة املصابيح للتْبيزي ،حتقيق :ممد نارص ادلين األبلاِّن ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بْيوت1985 ،ه.

الرقم املوحد)10009( :
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ڑ
ڑ
ہ۔ ایہی رجا ہن کہؤہ ائک بث می ئتنھ
شحاں اہلل !یتو ستظاںیکرطفےس ے
ب
اؤپرردید کھی تو ائک عسل ظرہ اؤر عرصیک یمارؤں
جا ئی ،خب ئرائےک ر
ےک لن ،اشیرطج ائک عسل معث اؤر عساءیک یمارؤںےک لن اؤر ائک

سبحان اهلل ،إن هذا من الشيطان تلجلس يف
مركن ،فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل

للظهر والعُص غسال واحدا ،وتغتسل للمغرب
والعشاء غسال واحدا ،وتغتسل للفجر غسال

عسل قجیک یمارےک لن کر لتا کربن اؤر اںےک مائیؤصوء کرئرہ ےی

واحدا ،وتتوضأ فيما بي ذلك

 .697احلديث:

**

عم ت

ُ ْ
عن أسماء بنت ع َميس -ريض اهلل عنها -قالت:
ْ
قلت :يا رسول اهلل ،إن فاطمة بنت أيب ُحبَيش
ُْ
ُ
يض ْ
استُح َ
ْ
ت ُ -منذ كذا وكذا -فلم ت َصل فقال رسول
ِ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-سبحان اهلل ،إن هذا من
ْ
َّ
َ
ْ
الشيطان ِ َتلج ِل ْس يف ِم ْركن ،فإذا رأت ُصف َرة فوق
ُ ً
َْ
املاء فلتَغت ِسل للظهر والعرص غ ْسال واحدا ،وتغتسل

ہ ،ؤہ کہنی ہ ےی کہ می ی رعض کتا:
اشماء نب ش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
خت
ہ
اے اہلل ےک رسول! قاظمہ نب ائ تش کو ا بن دتوں ےس اشحاصہ کا خوں آراہ ے
ڑ
آث ﷺ ی فمائا :شحاں اہلل ! ی تو ستظاں یک
اؤر ایہوں ی یمار یہی رپھی۔ ر
ڑ
ڑ
اؤپ
رطف ےس ے
ہ۔ ایہی رجا ہن کہ ؤہ ائک ب ث می ئتنھ جا ئی ،خب ئرائ ےک ر
ب
ع
ع
رردی د کھی تو ائک سل ظرہ اؤر عرص یک یمارؤں ےک لن ،اشی رطج ائک سل
معث اؤر عساء یک یمارؤں ےک لن اؤر ائک عسل قج یک یمار ےک لن کر لتا کربن اؤر

للمغرب والعشاء غسال واحدا ،وتغتسل للفجر
غسال واحدا ،وتتوضأ فيما بَ ْ َ
ني ذلك».

اں ےک مائی ؤصوء کرئ رہ ےی۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
ختْب أسماء بنت ُع َميس -ريض اهلل عنها -عما
أصاب فاطمة بنت أيب حبيش من ادلم ،وأن ذلك

منعها من الصالة منذ وقت" .فقال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلمُ :-سبحان اهلل  "..هذا من باب

َّ
اتلعجب ،واملعىن :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َت َع َّجب من انقطاعها عن الصالة ،مع أن َّ
ادلم ليس
ْ
َّ
بِدم حيض ،بل هو َرك َضة من الشيطان ،كما يف
ْ
َ
َ ْ
"تلج ِل ْس يف ِم ْركن فإذا رأت ُصف َرة
احلديث اآلخر ِ
فوق املاء" ثم أرشدها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛
َْ
تلميزي احليض من االستحاضة ،بأن جتلس يف
ْ
َ
َ
ِم ْركن وهو واعء تغسل فيه اثلياب فإذا رأت ُصف َرة
َ
فوق املاء اذلي ق َعدت عليه ،فهذا ديلل ىلع أنها قد
ْ َ
أس َود غليظ ،وما
طهرت من حيضها؛ ألن دم احليض
ُ ْ ً
َْ
سواه دم استحاضة" .فلتَغت ِسل للظهر والعرص غسال

واحدا ،وتغتسل للمغرب والعشاء غسال واحدا،
ُّ ْ
الصفرة
وتغتسل للفجر غسال واحدا" يعِّن :إذا رأت
فوق املاء ،فلتغتسل يف يومها ويللتها ثالث مرات،

 .697جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ع
اشماء نب متش رضی اہلل عہا (اشحاصہ ےک) اس خوں ےک ئارے می بتا رہےی ہ ےی
خو قاظمہ نب ائ ختتش رضی اہلل عہا کو الخق ےہوا یھا اؤر اس ی ائک رعض ےس
ڑ
آث
ایہی یمار رپ ھن ےس رؤک دئا یھا۔" رسول اہلل ﷺ ی فمائا :شحاں اہلل" ر
ہ کہ بنی ﷺ ی اں
ﷺ کا ی فمائا اظہار ت عخب ےک لن یھا۔ اس کا مظلب ی ے

ڑ
ےک یمار ی رپ ھن رپ ت عخب کا اظہار فمائا جاال ئکہ ی خوں خیص کا خوں یہی ئلکہ ستظاں کا
ہ۔ "ایہی رجا ہن کہ ؤہ ائک
ہ ،جتسا کہ ائک دؤرسی جدب ث می آئا ے
ائک کخروکا ے
ڑ
ڑ
ب
اؤپ رردی د کھی" یرھ بنی ﷺ ی ایہی خیص
ب ث می ئتنھ جا ئی ،خب ئرائ ےک ر
ڑ
ڑ
اؤر اشحاصہ ےک خوں می فق کری کا رطتفہ بتائا کہ ؤہ ائک بث (لگ) می ئتنھ
جا ئی۔ اؤر ؤہ اتسا پبن ےہو ئا ہ خشمی ک ڑ
یے دھوی جای ہ ےی۔ خب اس ئرائ
ے
ر
ئت ڑ
ن
ب
اؤپ خش می ؤہ ھی ےہوں رردی د کھی تو ی اس ئاث یک دلتل ےہویگ کہ ؤہ ا بن
ےک ر
ڑ
ہ،اسےک ع الؤہ ےہ
خیصےسئراک ےہوجریکہ ےیکیو ئکہخیص کاخوں ستاہاؤرگارھا ےہو ئا ے
ہ۔ "تو ائک عسل ظرہ اؤر عرص یک یمارؤں ےک لن ،اشی
خوں اشحاصہ کا خوں ےہو ئا ے
رطج ائک عسل معث اؤر عساء یک یمارؤں ےک لن اؤر ائک عسل قج یک یمار ےک
لن کرلتا کربن۔" تعنیخبئرائ رپ رردیدبکھ لیتو یرھدں راثمی ئی دق عہعسل
کربن۔ ائک عسل ظرہ اؤر عرص یک یمارؤں ےک لن ،ائک عسل معث اؤر عساء یک
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للظهر والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء

غسال واحدا وللفجر غسال واحدا" .وتتوضأ فيما
بَ ْ َ
ني ذلك" يعِّن :إذا أرادت أن تصيل بني الصلوات
صالة أخرى ،لزمها أن تتوضأ للصالة ،وقد رأت

ناقضا فإنها تتوضأ وال تغتسل هل؛ ألن الغسل خمتص

بالصلوات اخلمس .وهذا االغتسال مستحب وليس

بواجب كما يف األحاديث األخرى.

یمارؤں ےک لن اؤر ائک عسل قج یک یمار ےک لن۔ "اؤر اں ےک مائی ؤصو کرئ راہ
ڑ
کربن۔" تعنی اں (فض) یمارؤں ےک مائی اگر کوئ اؤر یمار رپھتا رجاہ ےی تو اں ےک
ہ کہ ؤہ ےہ یمار ےک لن ؤصو کربن خب کہ ایہوں ی ائک ئاقص ؤصو
لن ضؤری ے
ہ۔ اس صورث می ؤہ عسل یہی کربن یگ کیو ئکہ عسل ربرح ؤقتہ فض
کو دبکھا ے
م
م
ہ،جتسا کہدبگر
ہ،ؤاخبیھی ے
ہ۔ یعسل سنخب ے
یمارؤںےک سایھ خصوض ے
ہ۔
اجادب ث ےس معلوم ےہو ئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ُ ْ
اتلخريج :أسماء بنت ع َميس -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

استُح َ
• ْ
يضت  :أي استمر خروج ادلم بعد أيام حيضها املعتادة.
ِ
ُ
َ
• ِم ْركن ِ :و َاع ٌء تغسل فيه اثلياب.
ْ
• ُصف َرة  :أثر ادلم يف املاء.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد َذ َكر بعض العلماء أن الالِت ْ
 .1تَعدد املستحاضات يف زمن َّ
انل ِّ
استُ ِحض َن يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ َن
ِّ
َ َّ ُ
وعدهن.
ت ِ ْس َعا من الن ُّسوة
 .2فيه أن َم ْرجع الصحابة -ريض اهلل عنه -يف االستفتاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3فيه استحباب التسبيح عند وجود أمر يُتعجب منه.
ْ َْ
اس ِتعظام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تلوقف فاطمة بنت أيب ُحبيش عن الصالة تلك املدة.
 .4فيه
َ َ ُّ
ُ َ َّ
َ َّ
َ
َّ
َ
َ
ِّ
ً
 .5كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل دم االستحاضة من الشيطان ،دل ىلع أن الشيطان قد يسلط ىلع بِّن آدم تسلطا ِحسيا ،ويف احلديث
ْ
اآلخر ،إنما يه َرك َضة من الشيطان.
َْ
َ
ْ َ
كن ،فإن َعلَت ُّ
الصفرة ىلع املاء فذلك عالمة ىلع
 .6فيه بيان كيفية تعرف املستحاضة نهاية حيضها ،وذلك بأن ختتَ ِْب نفسها فتجلس ىلع ِمر
ُطهرها.
َّ
َّ
ُ
ً
َ
َ
 .7د ُم االستحاضة ليس هل حكم دم احليض ،من ترك الصالة وحنوها ،وإنما هو د ُم مرض تكون معه املرأة طاهرة ،تفعل لك ما تفعله النساء
الطاهرات من الصالة والصوم والطواف.
ً
ِّ
ً
 .8استحباب اغتسال املستحاضة للك صالتني غسال واحدا ،فتغتسل للظهر والعرصغسال واحدا ،وللمغرب والعشاء غسال واحدا وللفجر
ِّ
غسال واحدا ويستحب من باب األكمل أن تغتسل للك صالة.
ِّ
َ
 .9وجوب الوضوء ىلع املستحاضة لوقت لك صالة إن خرج منها يشء ،ويستحب غسلها للك صالة.
ِّ
َّ
َّ
تصيل وتصوم ،ولو مع جريان َّ
ادلم؛ ألنها معذورة.
 .10فيه أن املستحاضة
 .11فيه عمل املستحاضة باتلميزي ،وهذا إذا لم يكن هلا اعدة متقررة.
َ ُ َّ
ُ
 .12فيه أن فاطمة بنت أيب ُحبيش -ريض اهلل عنها -لم يكن هلا اعدة متقررة وإال لردت إيلها.
 .13وجوب غسل ادلم للصالة؛ ألنه جنس باإلمجاع.
ٌ
َّ
َّ
 .14يف احلديث أن املرأة مقبول قوهلا يف أحواهلا ،من احلمل ،والعدة وانقضائها ،وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مشاكة املصابيح،
تأيلف :ممد بن عبد اهلل اتلْبيزي ،حتقيق :ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه 2006 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:

425

ّ
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 :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد 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.

الرقم املوحد)10017( :
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سمعت انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف
ُّ
املغرب بِالطور

 .698احلديث:

عن ُجبَ ْ ُ
ْي ْب ُن ُم ْط ِعم -ريض اهلل عنه -قال« :سمعت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف املغرب ب ُّ
الطور».
ِ

ڑ
میی بنی کریمﷺکو معثیکیمار می سورہ طور رپ ھن ستا۔
**

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

العادة يف صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن
يُطيل القراءة يف صالة الصبح ،ويقرصها يف املغرب،
ويتوسط يف غْيهما من الصلوات اخلمس .ولكنه قد

يرتك العادة بليان اجلواز ،وألغراض أخرى ،كما يف

هذا احلديث من أنه قرأ يف صالة املغرب بسورة
"والطور" ويه من طوال املفصل.

**

 .698جدبث:

مط
ہ ؤہ کہن ہ ےی کہ می ی بنی کریم ﷺ
جتی بن عم  -رضی اہلل عتہ  -ےس رؤاب ث ے
ڑ
کو معث یک یمار می سورہ طور رپ ھن ستا۔

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ل
ی
آث ئرایخروں یمارؤں می ےس قج یک یمار می منی فاث
آث ﷺ یک عادث ھی کہ ر
ر
کری یےھ اؤر معث می مخیرص کتا کری یےھ اؤر دؤرسی یمارؤں می درمتای
ک
آث ﷺ بتاں خوار اؤر دؤرسے مفاصد
درج یک فاث کری یےھ۔ لتک ھی ر
ڑ
آث ﷺ ی
یک ؤج ےس اتسا کرئا رجھور د بن یےھ ،جتسا کہ اس جدب ث می ے
ہ کہ ر
ڑ
مف
ہ۔
معث یک یمار می سورہ طور رپھی ،ی طوال ضل سورتوں می ےس ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجُ :جبْي بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -سمعت قراءته.
• يف املغرب  :يف صالة املغرب.
• بالطور  :بسورة الطور لكها.

فوائد احلديث:
 .1أن املرشوع هو اجلهر يف صالة املغرب.
ً
 .2جواز إطالة القراءة فيها أحيانا.
ً
 .3استحباب قراءة سورة الطور يف املغرب أحيانا.
املصادر واملراجع:

تيسْي 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 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار
الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت.

الرقم املوحد)5321( :
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سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َََ
َ ْ َ ْ َْ َََْْ
ي فليلب ِس
خيطب بِعرف ٍ
ات :من لم ِ
جيد نعل ِ
َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ
ُ َّ ْ
اويل-
ي ،ومن لم ِ
اْلف ِ
جيد إِزارا فليلبس الَّس ِ
للمحرم-

 .699احلديث:

مییرسول اہللﷺ کورعقاثمی خطتہد بن ےہوی ستا کہ خش مُجم کو
خویی ملیؤہ مورے یرہنےل اؤر خشےک ئراس یہتتدی ےہوؤہ سلوار یرہن
ےل۔

**

عتد اہلل بن عتاس رضی اہلل عہما رؤاب ث کری ہ ےی کہ ’’ می ی رسول اہلل ﷺ کو
رعقاث می خطتہ د بن ہےوی ستا کہ ’’خش مُجم کو خوی ی ملی ؤہ مورے یرہن ےل

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال:

«سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب
َ
ُ َّ ْ
ب َع َر َفات :من لم َجي ْد َن ْعلَ ْ َ ْ َ ْ َ
ني ،ومن ل ْم
ني فليلب ِس اخلف ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ
اويل -للمحرم.»-
ِ
جيد ِإزارا فليلبس الرس ِ

اؤر خش ےک ئراس یہتتد ی ےہو ؤہ سلوار یرہن ےل‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل
َََ َ َ
بع َرفات،
اهلل عليه وسلم -خطب انلاس يوم عرفة
َ
َّ ْ
فأباح هلم لبس اخلُفني يف حال عدم وجود انلعلني،
َ ْ ْ
ولم يذكر قطعهما أسفل من الكعبَني ،وأباح هلم لبس
ً
الرساويل ملن لم جيد إزارا ولم يشرتط شقه ختفيفا من
الشارع احلكيم -سبحانه.-

 .699جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ بنی ﷺ ی رعقہ ےک دں مفام
ابن عتاس رضی اہلل عہما بتاں کر ے
رعقاث می خطتہ ارساد فمائا اؤر اس می لوگوں کو ڑخوی ی ملن یک صورث می مورے
یہتن یک اجارث دی اؤر اس می ی دکر یہی کتا کہ یخیوں ےک بج ےس ایہی ڑ
کاث دئا
ر
آث ﷺ ی لوگوں کو اجارث دی کہ خےس یہتتد ی مےل ؤہ سلوار
جای۔ اشی رطج ر
ڑ
ی
آث ﷺ ی اےس یرھاری کا خکم یہی دئا۔ ی سارع
ہےی یرہن ےل اؤر اس می ھی ر
ی
عایل) یک ُ رپ خکمب داث یک رطف ےس دی گنی ائک شہول ث ھی۔
(اہلل شحای ؤت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > مظورات اإلحرام
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• َع َرفات  :ويقال :عرفة :اسم مشعر يزنهل احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة لذلكر وادلاعء ،وسميت عرفة؛ الرتفاعها ىلع ما حوهلا ،أو
الرتفاع جباهلا ،أو ألنها موضع اعرتاف انلاس بذنوبهم.
• َ َ
رساويل  :ما يلبس يف أسفل ابلدن وتكون لك رجل ىلع حدة.
• َ
اإلزار  :ثوب يسرت به أسفل ابلدن من ُّ َّ
الرس ِة فما دون.

فوائد احلديث:
 .1كمال نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحرصه ىلع إبالغ الرشيعة.
َ
 .2مرشوعية اخلطبة يف َع َرفة؛ تلعليم انلاس مناسكهم وبليان قواعد اإلسالم.
 .3ينبيغ تذكْي انلاس يف لك وقت بما يناسبهم.
َْ
َ ََ َ ْ
َّ ْ
َ
انلعلني ولو سرتا الكعبني.
 .4جواز لبس اخلُفني ملن لم جيد
 .5جواز لبس الرساويل بدون شق إذا لم جيد اإلزار.
 .6ال جتب الفدية يف حال لبس اخل ُ َف ْني َّ
والرساويل من غْي قطع وال شق؛ لعدم ذكرها واملقام مقام بيان وال جيوز تأخْي ابليان عن وقت احلاجة.
 .7سماحة الرشيعة اإلسالمية ويرسها ،إذ ال تكليف إال بمقدور عليه.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :ممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4532( :
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سووا صفوفكم ،فإن تسوية الصفوف من تمام

ہ
اب رنی صفی درسب کتا کرؤ۔ اس لن کہ صقوںیکدرسنی کمال یمار میےس ے

الصالة

 .700احلديث:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َّ
َ ُّ ُ ُ َ ُ
فإن
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-سووا صفوفكمِ ،
َّ َ
َ َ ُّ ُ
َ
الصالة».
الصفوف من ت َمام
سوية
ت ِ

**

ہ’’ :اب رنی صفی درسب کتا کرؤ۔
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رمقوعاً رؤاب ث ے
ہ۔‘‘
اس لن کہ صقوں یک درسنی کمال یمارمی ےس ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته إىل ما فيه
صالحهم وفالحهم ،فهو -هنا -يأمرهم بأن يسووا
صفوفهم ،حبيث يكون سمتهم حنو القبلة واحدا،
ويسدوا خلل الصفوف ،حىت ال يكون للشياطني

سبيل إىل العبث بصالتهم ،وأرشدهم -صىل اهلل عليه

وسلم -إىل بعض الفوائد اليت ينالونها من تعديل
الصف ،وذلك أن تعديلها عالمة ىلع تمام الصالة

وكماهلا ،وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها.

 .700جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی خش می اں کا قائدہ
بنی ﷺ اب رنی امب یک ا تےس کام یک رطف را ےہمائ فما ے
خ
رہ ہ ےی کہ ؤہ اب رنی صقوں
آث ﷺ ایہی کم دے ے
اؤر ق الج ے
ہ۔ خرتایحرہ  -یہاں  -ر
کو درسب کتا کربن ئابن طور کہ ؤہ قتلہ یک رطف ئک سو ےہوں اؤر صقوں ےک مائی کوئ
جایلجگہ یر ہندیجای ئاکہستاطیکواں یکیمارخراث کریکامو قع ی مےل۔بی
آث ﷺ ی اں کو تعص قوائد یک رطف توج دالئ حہی ؤہ صف کو ستدھا کر ےک
ر
جاصل کر سکن ہ ےی اؤر ؤہ ی ہ ےی کہ صقوں کا ستدھا ےہوئا یمار ےک یمام ؤ کمال یک تسائ
ج
ڑ ڑ
ہ۔
ہ اؤر صف کا بیھا ےہوئا یمار می لل اؤر تفص ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ َ ُ
• َس ُّووا ُصفوفكم  :اجعلوها متساوية حبيث ال يتقدم بعضكم ىلع بعض وال يتأخر عنه.
• من تمام الصالة " :من" تبعيضية ،أي :أن تسوية الصف بعض كمال الصالة وحسنها.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية تعديل الصفوف يف الصالة ،باعتدال القائمني بها ىلع سمت واحد ،من غْي تقديم وال تأخْي.
 .2وجوب تسوية الصفوف؛ حلديث "لتسون صفوفكم أو يلخالفن اهلل بني وجوهكم".
َّ
 .3أن اعوجاج الصف نقص يف الصالة.
َّ
 .4فضل صالة اجلماعة؛ وذلك ألن األجر احلاصل من تعديل الصف متسبب عن صالة اجلماعة.
 .5احلكمة يف تسوية الصفوف يه موافقة املالئكة يف صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال" :خرج علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

فقال :أال تصفون كما تصف املالئكة عند ربها؟ قلنا :يا رسول اهلل كيف تصف املالئكة عند ربها؟ قال :يتمون الصفوف األول ،ويرتاصون يف
الصف".
َّ
 .6حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اتلعليم ،حيث قرن احلُكم مع ِعلته؛ تلتبني حكمة الترشيع ،وتنشط انلفوس ىلع االمتثال.

430

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاِّن ،ط ،1مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلْيية1434 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل
عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت،
مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت.

الرقم املوحد)3031( :
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ً
شاك أهل الكوفة سعدا يعِّن :ابن أِب وقاص -

اہےل کوقہیس عد تعنی ابن ائؤقاضرضی اہلل عتہیکس کابثعرم بن خظاث
رضی اہلل عتہےسیک۔اس لن عرمرضی اہلل عتہی اںکو معؤل کرےکعمار
رضی اہلل عتہ کو کوقہ کا جاکم بتائا

ريض اهلل عنه -إَل عمر بن اْلطاب -ريض اهلل
ً
عمارا
عنه -فعزهل ،واستعمل عليهم

 .701احلديث:

**

 .701جدبث:

ہ کہ اہےل کوقہ ی سعد تعنی ابن ائ ؤقاض
جاپ بن شرمہ رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
رضی اہلل عتہ یک س کاب ث عرم بن خظاث رضی اہلل عتہ ےس یک۔ اس لن عرم رضی اہلل
عتہ ی اں کو معؤل کر ےک عمار رضی اہلل عتہ کو کوقہ کا جاکم بتادئا؛ کوقہ ؤالوں ی
ڑ ی
ج
سعد رضی اہلل ےک می علق یہاں ئک کہہ دئا کہ ایھی تو ا ر ھی رطج یمار رپھائا ھی یہی
آ ئا۔ خرتایحرہ عرم رضی اہلل عتہ ی اں کو ئ ال یھنحا اؤر اں ےس اں ےس تروجرھا کہ اے اتو
ی
ڑ ی
ج
ہ کہ مھی ا ر ھی رطج یمار رپھائا ھی یہی آ ئا۔ اس رپ
اشحاق! اں کوقہ ؤالوں کا ختال ے
آث ی خواث دئا کہ اہلل یک قسم! می تو ایھی بنی کریم صیل اہلل علتہ ؤ سلم ہےی یک رطج
ر
ڑ
ڑ
ہ
ی
یمار رپھا ئا یھااؤر اس می کو ئاہےی یہی کر ئا یھا۔ عسا یک یمار رپھا ئا ،تو اس یک ر یل دؤ
ل
ہ ڑ
رکعاث می (فاءث) منی کر ئا اؤر دؤرسی دؤ رکعتی ےلیک رپھا ئا۔ عرم رضی اہلل عتہ
ی
م
آث ےس یہی امتد ھی۔ یرھ عرم رضی اہلل عتہ ی
ی فمائا کہ اے اتواشحاق! جھ کو ر
سعد رضی اہلل عتہ ےک سایھ ائک ئا کجرھ آدمیوں کو کوقہ یھنحا۔ قاصد ی ےہ ےہ مسحد می جا
می ع
آث یک تعتف یک؛ لتک خب مسحد
کر سعد رضی اہلل عتہ ےک لق تروجرھا۔ سب ی ر
بنی عتش می گن ،تو ائک شخصخش کا ئام اساہم بن قتادہ اؤر کتیب اتو سعدہ یھی ،ک ڑ
ھا

عن جابر بن سمرة -ريض اهلل عنهما -قال :شاك أهل
ً
الكوفة سعدا يعِّن :ابن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
إىل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -فعزهل،
َ َ
ً
عمارا ،فشكوا حىت ذكروا أنه ال
واستعمل عليهم
ُ
حيسن يصيل ،فأرسل إيله ،فقال :يا أبا إسحاق ،إن
هؤالء يزعمون أنك ال ُحتسن تصيل ،فقالَّ :
أما أنا

واهلل فإِّن كنت أصيل بهم صالة رسول اهلل -صىل اهلل
َ
َ ْ
عليه وسلم -ال أخ ِر ُم عنها ،أصيل صالِت العشاء
ُ ُّ
ُ ْ ََْ
ُ ََْ
َْ ُ ُ
ني .قال :ذلك
ني ،وأ ِخف يف األخري ِ
فأركد يف األويل ِ
ً
ً
الظن بك يا أبا إسحاق ،وأرسل معه رجال -أو رجاال-
ْ
ً
مسجدا
إىل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة ،فلم يَ َدع
ً
ُْ َ
ً
مسجدا
ويثنُون معروفا ،حىت دخل
إال سأل عنه،
ْ
بلِّن َعبس ،فقام رجل منهم ،يقال هل أسامة بن قتادة،
يكىن أبا َس ْع َد َة ،فقال :أما إذ نشدتنا فإن ً
سعدا اكن
َْ
ال يسْي َّ
بالرسية وال َي ْقسم َّ
بالسوية ،وال يع ِدل يف
ِ
القضية .قال سعد :أما واهلل ألدعون بثالث :امهلل إن
اكن عبدك هذا اكذبًا ،قام رياءُ ،
وسمعة ،فأطل عمره،
ِ
وأطل فقره ،وعرضه للفَت .واكن بعد ذلك إذا سئل

ہ ،تو ( ستن کہ) سعد ی
آث ی اہلل کا ؤاسظہ دے کر تروجرھا ے
ےہوا۔ اس ی کہا کہ خب ر
ض
ت
ف
ع
قوج ےک سایھ خود خہاد کری یےھ ،ی مال تنمب یک سنم خنح رط تق ےس کری
یےھ اؤر ی ق ییضےل می عدل ؤ اتضاف کری یےھ۔ سعد رضی اہلل عتہ ی (ی سن کر)

فمائا کہ اہلل یک قسم می (یمھاری اس ئاث رپ) ئی ئد دعا ئی کر ئا ےہوں۔ اے اہلل ! اگر
يقول :شيخ كبْي مفتون ،أصابتِّن دعوة سعد .قال
ڑ
ڑ
ہ ،تو اس یک عرم درار کر
ہ اؤر ضف رئا ؤ یمود ےک لن کھا ےہوا ے
بیا ی بتدہ جھوئا ے
عبد امللك بن عمْي الراوي عن جابر بن سمرة :فأنا
ش
رأيته بعد قد سقط حاجباه ىلع عينيه من الكْب ،وإنه اؤر اےس یہب رئادہ مختاج بتا اؤر اےس قتیوں می متت ال کر۔ اس ےک ت عد (ؤہ خص اس
ڑ
ْ
درج ئدجال ےہوا کہ) خب اس ےس تروجرھا جا ئا ،تو کہتا کہ آرماتش می متت ال ائک تورھا
يلتعرض للجواري يف الطرق فيَغ ِم ُز ُه َّن.
م
ہ۔ راؤی عتدالملک بن عمی کہن ہ ےی
ےہوں۔ جےھ سعد رضی اہلل عتہ یک ئد دعا لگ گنی ے
ڑ
ی
ھای یک ؤجےس
کہجاپبن شرمہیبتاں کتا:می ی اےس دبکھا؛اس یک ھوبنپ ر
آبکھوں پ آ گنی یھی ،لتک اث یھی راستوں می ؤہ لرڑکیوں کو رجھ ڑ
ی ئا اؤر اں رپ دسب
ر
دراری کر ئا یھا۔
**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدب ث کا درج :خنح
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املعىن اإلمجايل:

َ
َّ
ُ
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه سعد بن أيب
أمر
وقاص ريض اهلل عنه ىلع الكوفة ،فشاكه أهل الكوفة

إىل أمْي املؤمنني عمر ،حىت قالوا إنه ال حيسن أن

يصيل ،وهو صحايب جليل شهد هل انليب صىل اهلل
عليه وسلم باجلنة ،فأرسل إيله عمر ،فحرض وقال هل:

إن أهل الكوفة شكوك حىت قالوا :إنك ال حتسن
تصيل ،فأخْبه سعد ريض اهلل عنه أنه اكن يصيل بهم

صالة انليب صىل اهلل عليه وسلم وذكر صالة العشاء

وكأنها  -واهلل أعلم  -يه اليت وقع تعيينها من هؤالء
الشاكة ،فقال :إِّن ألصيل بهم صالة رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ،ال أنقص منها ،فكنت أطول يف

العشاء باألويلني وأقرص يف األخريني ،فقال هل عمر
ريض اهلل عنه :ذلك الظن بك يا أبا إسحاق ،فزاكه

عمر؛ ألن هذا هو الظن به ،أنه حيسن الصالة وأنه

يصيل بقومه اذلين أمر عليهم صالة انليب صىل اهلل
عليه وسلم ولكن مع ذلك حترى ذلك عمر ريض

اهلل عنه؛ ألنه يتحمل املسئويلة ويعرف قدر
ً
املسئويلة ،أرسل رجاال إىل أهل الكوفة ،يسألونهم عن
سعد وعن سْيته ،فاكن هؤالء الرجال ،ال يدخلون
ً
ً
مسجدا ويسألون عن سعد إال أثنوا عليه معروفا.
حىت أىت هؤالء الرجال إىل مسجد بِّن عبس،

فسألوهم ،فقام رجل فقال :أما إذ ناشدتمونا ،فإن هذا

الرجل ال خيرج يف اجلهاد ،وال يقسم بالسوية إذا غنم،
وال يعدل يف القضية إذا حكم بني انلاس ،فاتهمه

هذه اتلهم ،فيه تهم ثالث ،فقال سعد بن أيب وقاص
ريض اهلل عنهَ :
أما إن قلت كذا فألدعون عليك
بثالث دعوات ،داع عليه أن يطيل اهلل تعاىل عمره

وفقره ويعرضه للفَت ،نسأل اهلل العافية ،ثالث

دعوات عظيمة ،لكنه ريض اهلل عنه استثىن ،قال :إن

اكن عبدك هذا قام رياء وسمعة يعِّن ال حبق ،فأجاب
ً
اهلل داعءه ،فعمر هذا الرجل طويال وشاخ حىت إن
ً
فقْيا
حاجبيه سقطت ىلع عينيه من الكْب ،واكن
وعرض للفَت ،حىت وهو يف هذه احلال وهو كبْي إىل

هذا احلد اكن يتعرض للجواري ،يتعرض هلن يف

**

اجمایل معنی:

عرمبن خظاث رضی اہلل عتہ ی سعد بن ائ ؤقاض رضی اہلل عتہ کو کوقہ کا جاکم بتائا ،تو
اہےل کوقہ ی امی المومتی عرم رضی اہلل عتہ ےس اں یک س کاب ث یک۔ ایھوں ی یہاں
ڑ
ی
ج
ج
ئک کہا کہ ؤہ تو ا ر ھی رطج ےس یمار ھی یہی رپھای۔ سعد رضی اہلل عتہ ائک لتل
ی
الفدر ضحائ یےھ ،حھی بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی خیب یک تسارث دی ھی؛ اس
لن عرم رضی اہلل عتہ ی ایھی ئ ال یھنحا۔ ؤہ جاض ےہوی تو عرم رضی اہلل عتہ ی اں

ج
ہ
آث ا ر ھی
آث یک س کاب ث یک ے
ہ۔ ؤہ یہاں ئک کہن ہ ےی کہ ر
ےس کہا :ا ےل کوقہ ی ر
ڑ
ی
رطج ےس یمار ھی یہی رپھای! سعد رضی اہلل عتہ ی بتائا کہ ؤہ بنی صیل اہلل علتہ
ڑ
ؤسلم یک یمار یک رطج یمار رپھائا کری یےھ اؤر عسا یک یمار کا دکر کتا۔ سائد س کاب ث
ی
کری ؤالوں کو اشی یمار ےک می علق س کاب ث ھی۔ ایہوں ی کہا :می تو ایھی بنی
ڑ
کریم صیل اہلل علتہ ؤ سلم ہےی یک رطج یمار رپھا ئا یھا۔ اس می کو ئاہےی یہی کر ئا یھا۔ عسا
ل
ڑ
ہ
یکیمار رپھا ئا،تواس یکیرہیلدؤ رکعاثمی(فاءث) منی کر ئااؤر ت عد یک دؤرکعتی ےلیک
ڑ
م
آث ےس یہی امتد
رپھا ئا۔ عرم رضی اہلل عتہ ی اں ےس کہا:اے اتو اشحاق! جھ کو ر
ی
ھی۔ گوئا عرم رضی اہلل عتہ ی اں کا پکتہ کتا؛ کیوں کہ اں کو اس ئاث کا تفی یھا کہ ؤہ
ڑ
ج
یمار ا ر ھی رطج ادا کری ےہوں ےگ اؤر قوم کو اشی رطج یمار رپھای ےہوں ےگ ،خش
س
خ
ہ۔ لتک اس ےک ئاؤخود عرم رضی اہلل عتہ
رطج بنی صیل اہلل علتہ ؤ لم ی کم دئا ے
ڑ
ی اس رطج یک کاررؤائ یک؛ کیوں کہ ؤہ دےم داری کا توجھ ایھای ےہوی یےھ اؤر
شمج
آث ی کجرھ آدمیوں کو کوقہ ؤالوں ےک ئراس
دےم داری یک ا ےہمیب کو ھن یےھ۔ ر
یھنحا؛ ئاکہ ؤہ اہےل کوقہ ےس سعد رضی اہلل عتہ اؤر اں یک سیث ےک می علق معلوماث
جاصل کربن۔ اں لوگوں ی ےہ مسحد می جا کر اں ےک می علق تروجرھا۔ سب ی اں یک
تعتف یک؛ لتک خب مسحد بنی عتش می گن اؤر اں ےس توجرھا ،تو ائک شخص ک ڑ
ھا ےہوا
ر
خش
ہ ،تو ( ستن کہ) ی ص ی خہاد
آث ی اہلل کا ؤاسظہ دے کر تروجرھا ے
اؤر کہا کہ خب ر
ض
ت
ف
ع
خ
ہ اؤر ی ق ییضےل می عدل ؤ اتضاف
ہ ،ی نح طور رپ مال تنمب سنم کر ئا ے
می ی کلتا ے
ی
ہ۔ اسی سعدرضی اہللعتہ رپ ئی ہمتیلگا ئی۔سعد رضیاہللعتہ ی(ی
کر ئا ے
ہ ،تو اہلل یک قسم! می (یمھاری اس ئاث رپ)
سن کر) فمائا کہ خب یم ی اتسا کہا ے

ئی ئد دعا ئی کر ئا ےہوں۔ خرتایحرہ ایھوں ی ئد دعا یک کہ اہلل اس یک عرم درار کرے ،
ڑ
یہب رئادہ مختاج بتای اؤر قتیوں می متت ال کردے! العتاد ئاہلل۔ ی ئی پی ئد دعا ئی
ڑ
یھی۔ لتک سعد رضی اہلل عتہ ی استتتا کا رطتفہ ابرتائا اؤر فمائا" :اگربیا ی بتدہ جھوئا
ت
ڑ
ہ۔ خرتایحرہ
ہ"۔ عنی ئا خق یہمب لگائ ے
ہ اؤر ضف رئا ؤ یمود ےک لن کھا ےہوا ے
ے
ڑ
ل
اہلل ی اں یک دعا قیول فمایل اؤر اس آدمی کو منی عرم عظا یک۔ ؤہ ابتا تورھا ہےوا کہ اس
ڑ
ی
ھای یک ؤج ےس آبکھوں رپآگنییھی۔ؤہقفیؤق الساؤرقتیوں می متت ال
یک ھوبن پ ر
یھا۔ خنی کہ اس ڑپھای می یھی لرڑکیوں کو رجھ ڑ
یا کر ئا یھا۔ ؤہ ایھی ئارارؤں می رؤکتا
ر
ی
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األسواق يلغمزهن والعياذ باهلل ،واكن يقول عن نفسه

شيخ مفتون كبْي أصابتِّن دعوة سعد.

یھا؛ ئاکہ اں ےس شہوث ابگی گفیگو کرے۔ -اہلل یک برتاہ! -ؤہ ا بن ئارےمی کہا کر ئا
ڑ
ہ۔
ہ ،خےس سعد یک ئد دعا لیگ ےہوئ ے
یھا :آرماتش می متت ال تورھا آدمی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر بن سمرة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• استعمل عليهم عمارا  :واله اإلمرة عليهم.
• ما أخرم  :ال أنقص.
• ال يسْي يف الرسية  :ال خيرج يف اجلهاد.

• فأركد يف األويلني  :أقوم طويال بإطالة القراءة فيهما.
• بِّن عبس  :قبيلة كبْية من قيس.
• نشدتنا  :طلبت منا القول.

• القضية  :احلكم
• ألدعون بثالث  :أي ألدعون بثالث عليك.

• فيغمزهن  :من الغمز ،ومن معانيه اإلشارة اكلرمز بالعني ،أو احلاجب أويلد.

فوائد احلديث:

 .1أن من توىل ً
أمرا يف انلاس فإنه ال يسلم منهم مهما اكنت مزنتله ،البد أن يناهل السوء.
 .2جواز داعء املظلوم ىلع ظامله بمثل ما ظلمه.

 .3أن اهلل -تعاىل -يستجيب داعء املظلوم.

 .4أنه جيوز لإلنسان أن يستثِّن يف ادلاعء ،إذا داع ىلع شخص يستثِّن فيقول :امهلل إن اكن كذا فافعل به كذا.

 .5حرص أمْي املؤمنني عمر -ريض اهلل عنه -ىلع الرعية وحتمله املسئويلة واإلحساس بها وشعوره بها -ريض اهلل عنه-.

 .6كرامة ظاهرة لسعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -وأنه مستجاب ادلاعء.

 .7جيب ىلع احلاكم أال حيكم بالسماع من طرف قبل اتلثبت وسماعه من الطرف األخر.
 .8تثبت أمْي املؤمنني يف األخبار ال يقدح يف عماهل ووالته.

 .9خماطبة الرجل اجلليل بكنيته كما صنع عمر فقال لسعد :يا أبا إسحاق.
 .10عزل عمر ً
سعدا؛ حسما ملادة الفتنة ،وإيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى ،ويف ذلك بيان جواز عزل اإلمام بعض عماهل إذا شَك إيله وإن
لم يثبت عليه يشء إذا اقتضت املصلحة الرشعية ذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالِل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .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 ممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بْيوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثْي ،دمشق ،بْيوت1428 ،
ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بْيوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت .منار القاري
رشح خمترص صحيح ابلخاري حلمزة ممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  1410 ،ه.
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نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ،ط ،2دار
إحياء الرتاث العريب  -بْيوت1392 ،ه.

الرقم املوحد)5219( :
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ش
بنیﷺےس ائکا تےس خصیکجالث بتاںیکگنی ،خےسی ختال گرر ئا یھا کہ
آثﷺیفمائا کہؤہ(اب رنی یمارےس)
یمار می اسیک ےہوا ی کلرہےی ے
ہ۔ تو ر
ڑ
ی ئلن ،خب ئکآؤاری سنےل ئا تو مخسوسی کرے۔

شيك إَل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -الرجل
َّ
خييل إيله أنه جيد اليشء يف الصالة ،فقال :ال
ً
ينُصف حىت يسمع صوتا ،أو جيد رحيًا

 .702احلديث:

**

عتد اہلل بن رئد بن عاضم مارئ رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ :بنی ﷺ ےس ائک
ش
ا تےس خص یک جال ث بتاں یک گنی ،خےس ی ختال گرر ئا یھا کہ یمار می اس یک ےہوای کل رہےی
ڑ
آث ﷺ ی فمائا کہ ؤہ (اب رنی یمار ےس) ی ئلن ،خب ئک آؤار ی سن
ے
ہ ،ت و ر
ےل ئا اےس تو مخسوس ی کرے۔

عن عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل
ُ
ِّ
(ش ِ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يك إىل
عنه -قال:
َّ َ
َّ ُ ُ َ َّ ُ
َّ
َّ
جيد اليشء يف الصالة ،فقال :ال
الرجل خييل ِإيله أنه ِ
َ
َّ َ َ َ ً
ً
جيد ِرحيا).
ينرصف حىت يسمع صوتا ،أو ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث -كما ذكر انلووي -رمحه اهلل -من
قواعد اإلسالم العامة وأصوهل اليت تبىن عليها

األحاكم الكثْية اجلليلة ،ويه أن األصل بقاء األشياء
املتيقنة ىلع حكمها ،فال يعدل عنها ملجرد الشكوك

والظنون ،سواء قويت الشكوك ،أو ضعفت ،مادامت

لم تصل إىل درجة ايلقني أو غلبة الظن ،وأمثلة ذلك
كثْية ال ختىف ،ومنها هذا احلديث ،فما دام اإلنسان

متيقنا للطهارة ،ثم شك يف احلدث فاألصل بقاء

طهارته ،وبالعكس فمن تيقن احلدث ،وشك يف
الطهارة فاألصل بقاء احلدث ،ومن هذا اثلياب

واألمكنة ،فاألصل فيها الطهارة ،إال بيقني جناستها،

ومن ذلك عدد الركعات يف الصالة ،فمن تيقن أنه
ً ً
صىل ثالثا مثال ،وشك يف الرابعة ،فاألصل عدمها،
وعليه أن يصيل ركعة رابعة ،ومن ذلك من شك يف

طالق زوجته فاألصل بقاء انلاكح ،وهكذا من

املسائل الكثْية اليت ال ختىف.

 .702جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی جدب ث جتسا کہ امام توؤی رجمہ اہلل بتاں کری ہ ےی ،اس الم ےک عمومی قواعد اؤر
ڑ
ہ۔
ہ ،خن رپ یہب ےس اہےم پبن اخکاماث یک ئتتاد کھی ے
اصولوں می ےس ائک ے
م
تف
ہکہ تنی خریبن ا بن خکم رپ ئاق رہ ےی یک ،خص سک اؤر گماں یک بتا رپ
اصول ی ے
اہ قوی ےہو ئا کرمؤر ،خب ئک ی سک
ایھی اس ےس الگ یہی کتا جاے گا؛ سک رج ے
ی
تفی ئا طن عال ث ےک درج ئک ی رہنرح جای۔ اس یک یہب شی ؤاضح متالی موخود
ہ کہ خب اتساں کو اب رنی ظہارث کا تفی
ہ ےی۔ ائک متال خود اس جدب ث می موخود ے
ش
ےہو ،یرھ ظہارث را ئل ےہوی کا سک ےہوی لےگ ،تو اصویل طور رپ یہی مجھا جای گا کہ
ہ۔ اس ےک پعکش خےس عدم ظہارث کا تفی ےہو ،اؤر ظہارث
اس یک ظہارث ئاق ے

ش
ہ۔
ےہوی کا سک ہےو ،اس ےک ئارے می ی مجھا جای گا کہ ؤہ جال ث جدث می ے
ی
ی
ک ڑ
یے اؤر مفاماث ھی اشی اصول ےک یخب آی ہ ےی کہ اں می ھی ظہارث ہےی
ر
اصل ےہویگ ،ماسوا اس ےک کہ یحاسب کا تفی ہےوجای۔ اشی یک ائک متال یمار می
ی
ہ۔ خےس ی تفی ےہو کہ اس ی مت ال ئی رکعتی ادا یک ہ ےی اؤر خ رو ھی
رکعیوں یک ت عداد ے
ش
ی
ش
ی
کا سک ےہو ،تو اصوال خ رو ھی کو معدؤم مجھا جای گا اؤر اس خص رپ الرم ےہو گا کہؤہ خ رو ھی
ڑ
ہ۔ خےس ی سک ہےو کہ اس ی ا بن
رکعب رپےھ۔ اشی رطج ائک متال ط الق یک ے
رہ گا۔اشیرطجیہب ےس
ہئا یہی؟تو اصوال اسکای کاجئاق ے
نویکوط القدی ے
م
ی
ہ ،خو خفی یہی ہ ےی۔
دؤرسے مسا ئل می ھی ی اصول کار فما ےہو ئا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > مبطالت الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• ُش ِ َ
يك  :الشكوى يه اتلوجع من اليشء طلبا إلزاتله ،والشايك :عبد اهلل بن زيد راوي احلديث.
َُ
• خي َّيل  :يظن.
َ
َّ
جيد اليشء  :حيس باحلدث من ريح وحنوه.
• ِ
سمع َصوتا أو َجيد رحيا  :يتيقن ذلك بسمعه أو ِّ
• يَ َ
شمه.
ِ
ً
• َصوتا ُ :رضاطا.
• ِرحيًا  :فساء.

فوائد احلديث:

َّ
 .1القاعدة العامة ويه :أن" األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن" ،بمعىن أن ما حكم بثبوته يف املايض حيكم بثبوته يف احلارض حىت يثبت خالفه.
 .2جمرد الشك يف احلدث ال يبطل الوضوء وال الصالة.
 .3حتريم اخلروج من الصالة لغْي سبب ِّ
بني.

 .4الريح اخلارجة من ادلبر ،بصوت أو بغْي صوت ،ناقضة للوضوء.

 .5يراد من سماع الصوت ووجدان الريح يف احلديث اتليقن من احلدث.
َّ
 .6من األدب أن يتَجنب األلفاظ اليت يستحيا من ذكرها.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،للعالمة أمحد بن ييح انلجيم -رمحه اهلل-.

الرقم املوحد)3064( :

437

می عرمؤ بن ائ خسنےک ئراس یھا کہ ایھوںی عتد اہللبنرئدرضی اہلل عتہےس
شهدت عمرو بن أِب حسن سأل عبد اهلل بن
بنیﷺےکؤصوےک ئارے میتروجرھا۔۔ اس رپایھوںی ئرائ کا ائک طشب
زيد عن وضوء انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-؟
میگوائا اؤر لوگوں کو اسرطجےسؤصوکرےکدکھائا ،جتےسرسول اہللﷺؤصو کتا
فدَع بتور من ماء ،فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل
ڑ
ی
ی
ی
ئ
ی
ط
ب
ت
ک
ھ
ھ
ش
ر
ری ےھ۔ ا وںی بےس ا ندؤ وںاہ وں رپ ئرائداال ،ھ ی ئار
صىل اهلل عليه وسلم-ا بناہیھدھوی۔

 .703احلديث:

**

َ ُّ
عن حيىي املازين -رمحه اهلل -قال(( :ش ِهدت عمرو بن
أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن ُوضوء انليب -
َّ
صىل اهلل عليه وسلم-؟ فداع بتَور من ماء ،فتوضأ هلم
َ
ُو ُضوء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأكفأ ىلع
اتلورَ ،
فغسل يديه ثالثًا ،ثم أدخل ُ
يديه من َّ
يده يف
ِ
ْ ََْ
ْ ْ َ
َ ْ
بثالث
واستنرث ثالثا
واستَنشق
فمض َمض
اتلور،
ِ
َ َ
غ َرفات ،ثم أدخل يده فغسل وجهه ثالثا ،ثم أدخل
ََ
َ
فغ َسلَ ُهما َّ
مرتني إىل ال ِم ْرفقني ،ثم أدخل
يده يف اتلور،
َ
َ
ْ
ْ
َ
فم َسح َ
اتلورَ ،
رأسه ،فأقبَل بهما وأدبَر َّ
يده يف َّ
مرة
َ
َ
ُ َ َّ
بمقدم
واحدة ،ثم غ َسل ِرجليه)) .ويف رواية(( :بدأ
رأسه ،حىت َذ َهب بهما إىل َق َفاه ،ثم َر َّد ُهما َّ
حىت َر َجع

ی
جیمارئرجمہاہللبتاں کریہ ےی":میعرمؤ بن ائ خسنےکئراسیھا کہایھوں ی
عتد اہلل بن رئد رضی اہلل عتہ ےس بنی ﷺ ےک ؤصو ےک ئارے می تروجرھا۔۔ اس رپ

ایھوں ی ئرائ کا ائک ط شب میگوائا اؤر لوگوں کو اس رطج ؤصو کر ےک دکھائا ،جتےس
رسول اہلل ﷺ ؤصو کتا کری یےھ۔ ایھوں ی ط شب ےس ا بن دؤتوں اہیھوں رپ
ڑ
ڑ
ئرائ داال ،یرھ ئی ئار ا بن اہیھ دھوی ،یرھ ابرتا اہیھ ط شب می داال ،یرھ ئی دق عہ ئی
ڑ
ڑ
رجلوؤں ےس کیل یک ،ئاک می ئرائ خررھائا اؤر اےس صاف کتا۔ یرھ ابرتا اہیھ ط شب می داال
ڑ
اؤر ئی رمبتہ ابرتا خررہہ دھوئا ،یرھ ابرتا اہیھ ط شب می داال اؤر ا بن دؤتوں اہیھوں کو
ڑ
م
کہتیوں ئک دھوئا ،یرھ ابرتا اہیھ ط شب می داال اؤر ا بن رس کا سح کتا؛ خرتایحرہ اں کو ائک
رب
رمبتہ آےگ الی اؤر یرھ یجےھ ےل گن اؤر یرھ ا بن دؤتوں ئراؤں دھوی"۔ ائک
م
ہ کہ" :ایھوں ی ا بن رس ےک ا گےل خےص ےس( سح کرئا)
اؤر رؤاب ث می ے
ڑ
رسؤعکتا،یہاں ئک کہاہیھوںکوگدی ئکےل گناؤریرھ ایھی لوئاکراشیجگہےل
ہ کہ " :ےہمارے ئراس
آی ،خہاں ےس رسؤع کتا یھا "۔ ائک اؤر رؤاب ث می ے

إىل املاكن اذلي بدأ منه)) .ويف رواية ((أتانا رسول
ْ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأخ َرجنا هل ماء يف تور
ْ
من ُصفر)).
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من أجل حرص السلف الصالح -رمحهم اهلل -ىلع
اتباع السنة ،اكنوا يتساءلون عن كيفية عمل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم-؛ يلتأسوا به فيها ،ويف هذا
َ
احلديث حيدث عمرو بن حيىي املازين عن أبيه :أنه

شهد عمه عمرو بن أيب حسن ،يسأل عبد اهلل بن زيد

أحد الصحابة -ريض اهلل عنه -عن كيفية وضوء

انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فأراد عبد اهلل أن
يبينها هل بصورة فعلية؛ ألن ذلك أرسع إدرااك ،وأدق

تصويرا وأرسخ يف انلفس ،فطلب إناء من ماء ،فبدأ

 .703جدبث:

**

ہ
آث ﷺ ےک ئراس ئا بن ےس بن ائک
رسول اہلل ﷺ تشتف الی۔ ےم ر
ط شب می ئرائ الی"۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ل ج
ہ
سلف صا حی ر مہم اہلل ابتاع ستب یک یہب رئادہ خرض ر کھن یےھ۔ یہی ؤج ے
عم
آث
کہ ؤہ بنی ﷺ ےک ل یک کیفیب ےک ئارے می درئاق ث کری ر ہن ،ئا کہ ر
ی
ﷺ یک ب ریؤی کر سکی۔ اس جدب ث می عرمؤ بن جی مارئ ا بن ؤالد ےس رؤاب ث
کری ہ ےی کہ ؤہ ا بن رجحرا عرمؤ بن ائ خسن ےک ئراس یےھ کہ ایھوں ی ضحائ رسول
عتد اہلل بن رئد رضی اہلل عتہ ےس بنی ﷺ ےک ؤصو یک کیفیب ےک ئارے می تروجرھا۔
ع
ع
عتد اہلل رضی اہلل عتہ ی رجااہ کہ میل ائدار می اےس بتاں کردبن؛ کیوئکہ میل ائدار ےس
ش
ہ اؤر ئاث
ہ ،کیفیب رئادہ دقیق ائدار می سا من آئ ے
ئاث جلد مجھ می آ جائ ے
ہ۔ خرتایحرہ ایھوں ی ئرائ کا ائک پبن میگوائا اؤر یہےل اب رنی
رئادہ دہ ےن تسی ےہوئ ے
438

أوال بغسل كفيه؛ ألنهما آلة الغسل وأخذ املاء ،فأكفأ
اإلناء فغسلهما ثالثا ،ثم أدخل يده يف اإلناء،

فاغرتف منه ثالث غرفات يتمضمض يف لك غرفة
ويستنشق ويستنرث ،ثم اغرتف من اإلناء فغسل وجهه

ثالث مرات ،ثم اغرتف منه فغسل يديه إىل املرفقني
مرتني مرتني ،ثم أدخل يديه يف اإلناء فمسح رأسه

بيديه بدأ بمقدم رأسه حىت وصل إىل قفاه أىلع الرقبة،
ثم ردهما حىت وصل إىل املاكن اذلي بدأ منه ،صنع

هكذا؛ ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم املسح
ظاهره وباطنه ،ثم غسل رجليه إىل الكعبنيَّ ،
وبني

عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -أن هذا صنيع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني أتاهم،

فأخرجوا هل ماء يف تور من صفر؛ يلتوضأ به -صىل اهلل
عليه وسلمَّ ،-
بني ذلك عبد اهلل؛ يلثبت أنه اكن ىلع

يقني من األمر.

ےہ
دؤتوں ھتلیوں کو دھوئا؛ کیوئکہ ی دھوی اؤر ئرائ لتن کا آلہ ہ ےی۔ایھوں ی پبن کو
ڑ
ڑ
ائدئل کر دؤتوں اہیھوں رپ ئرائ دال کر ایھی دھوئا۔ ایھوں ی ابرتا اہیھ یرھ پبن می
ڑ
ڑ
دال کر اس ےس ئی رجلو یھے اؤر ےہ رجلو ےس کیل یک ،ئاک می ئرائ خررھائا اؤر اےس
ڑ
جھارا۔ اس ےک ت عد یرھ پبن ےس رجلو یھ ےک ئی دق عہ ابرتا خررہہ دھوئا۔ یرھ اس ےس

ئرائ ےل کر ا بن دؤتوں اہیھوں کو کہتیوں ئک دؤ دؤ دق عہ دھوئا۔ یرھ ابرتا اہیھ پبن می
ڑ
م
داال اؤر ا بن اہیھوں ےس ا بن رس کا سح کتا۔ رس ےک آےگ ؤاےل خےص ےس آعار
ڑ
کتا ،یہاں ئک کہ اہیھوں کو گردں ےک ئاالئ خےص ئک ےل گن اؤر یرھ ایھی لوئا کر
ؤہ ےی ےل آی،خہاں ےس آعار کتا یھا۔ ایھوں ی اس رطج اس لن کتا ،ئا کہ
رب
ی
ی
آےگ ےس ھی رس ےک ئالوں رپ اہیھ یرھی دبن اؤر یجےھ ےس ھی ڑ۔ توں رس ےک بیؤئ
م
اؤر ائدرؤئ ےہ خےص کا سح ےہو جای۔ یرھ ا بن دؤتوں ئراؤں کو یخیوں ئک دھوئا۔ عتد
اہلل بن رئد رضی اہلل عتہ ی ؤصاخب یک کہ رسول اہلل خب ضحای ےک ئراس تشتف
ئ
آث ﷺ ی ا تےس ہےی کتا یھا۔ ؤہ رتتل ےس بن ائک طشب می
الی ،تو ر
آثﷺ ےک ؤصو ےک لن ئرائ ےل کر آی ۔ عتد اہلل رضی اہلل ی ی ؤصاخب
ر
ت
ف
ع
ہ۔
اس لن یک؛ ئا کہ ئاب ث ےہو جای کہ ایھی اس ئاث کا تنی طور رپ لم ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها الرواية اثلانية :متفق عليها الرواية اثلاثلة  :رواها ابلخاري.

اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بتور من ماء  :هو الطست ،وهو اإلناء الصغْي.
• فأكفأ ىلع يديه  :أمال وصب ىلع يديه.
• من ُصفر  :نوع من انلحاس أصفر ،ويعد من أجود أنواع انلحاس.
َ َ
• غ َرفات  :مجع غرفة ،وهو أخذ املاء بايلد.
ْ
• فأقبَل بهما  :أي :بدأ بقبل الرأس يعِّن مقدمه.
َْ
• وأدبَر  :رجع بهما إىل دبر الرأس ،أي :مؤخره.
• ُوضوء  :نفس فعل الوضوء.

• إىل الكعبني  :إىل بمعىن :مع .والكعبان :عظمان ناتئان يف أسفل الساق.

• إىل املرفقني  :أي :مع املرفقني .واملرفق هو :مفصل العضد من اذلراع.
ْ
• َمض َمض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
ْ ْ َ
• استَنشق  :جذب املاء بنفسه إىل باطن أنفه.
ْ ََْ
استنرث  :أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه.
•
ً
َ
َ
• وجهه  :الوجه معروف ،وحده :من منابت شعر الرأس املعتاد ،إىل ما نزل من اللحية واذلقن طوال ،ومن األذن إىل األذن عرضا.
َ َ
أسه  :أمر يده عليه مبلولة باملاء ،وحد الرأس :منابت الشعر من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة.
• مسح بِ َر ِ
• َذ َهب بهما إىل َق َفاه  :أوصل يداه إىل قفاه ،والقفاُ :م َؤخر الرأس ُ
والعنُق ،واملراد مسح رأسه إىل آخره من جهة القفا ال مسح الرقبة.
ِِ
• أتانا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم : -جاء إيلنا :إما زائرا أو مدعوا.
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فوائد احلديث:
 .1حرص السلف الصالح ىلع معرفة سنة انليب؛ يلتأسوا به فيهما.
 .2سلوك املعلم أقرب الوسائل إىل الفهم ورسوخ العلم.
 .3ذكر املخْب ما يدل ىلع توكيد خْبه.
 .4مرشوعية ُ
الو ُضوء ىلع هذه الكيفية :يغسل كفيه ثالث مرات ،ثم يتمضمض ويستنشق ويستنرث ثالثا بثالث غرفات ،ثم يغسل وجهه ثالثا ،ثم
َّ
يديه إىل املرفقني مرتني مرتني ،ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدم رأسه إىل قفاه ثم يردهما إىل املاكن اذلي بدأ منه ثم يغسل رجليه إىل الكعبني،
وهذه من كيفيات وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء.

 .6كيفية املضمضة بالنسبة إىل الفصل واجلمع ،فقد دل احلديث ىلع أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ،ثم فعل كذلك
مرة أخرى.
 .7استيعاب الرأس باملسح ،وتفسْي اإلقبال واإلدبار.

 .8جواز اتلكرار ثالثا يف بعض أعضاء الوضوء واثنتني يف بعضها ،وقد ثبت من فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الوضوء مرة مرة ،ومرتني
مرتني ،وثالثا ثالثا ،وبعضه ثالثا ،وبعضه مرتني ،واألخْي هو اذلي دل عليه هذا احلديث.

 .9عدم اتلكرار يف مسح الرأس.

 .10جواز خمالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها ىلع بعض ،وأن اتلثليث هو الصفة الاكملة وما دونها جيزئ كما صحت بذلك األحاديث.

 .11مرااعة الرتتيب بني أعضاء الوضوء ،فال يقدم املتأخر ىلع سابقه.
ً
 .12جتديد ماء الوضوء للك عضو؛ فال يمسح رأسه بابللل ابلايق بعد غسل يديه مثال ،لكن األذنني مع الرأس عضو واحد ،فال يأخذ ماء جديدا
لألذنني إال إذا جفت يده ولم يبق بلل لألذنني.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،البن باز،
حتقيق :سعيد القحطاِّن ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلْيية ،الطبعة :األوىل1434 ،ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف،
الطبعة :اثلانية1414 ،ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات،
مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة:
األوىل1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .رشح العمدة للسعدي ،قيده عنه تلميذه :عبد
اهلل العوهيل ،تقديم :عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل ،حتقيق :أنس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل العقيل ،دار اتلوحيد ،الرياض ،الطبعة :األوىل1431 ،ه.
صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3444( :
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َْ ُ ْ ُ َ ْ
َ َّ ْ ُ
ي خلف يلع بن أِب می اؤر عرماںبن خضیرضی اہلل عتہی عیل بن ائ طالثرضی اہلل عتہےک
صليت أنا و عِمران بن حص ٍ
ڑ
رب ،ربج ی ڑ
رب ،وإذا رفع رأسه َك َّ َ
طالب ،فاكن إذا سجد َك َّ َ
ھ
آثخب شحدہ کری تو ئکت
اہلل اکی) کہن اؤر خبرس ایھای
(
ی
،
ی
پ
مار
ےھ
ی
ر
ر
ُڑ
وإذا نهض من الركعتي َك َّ َ
ی
ی
ئ
ی
رب
تو ھی ئکتی کہن اؤر خبدؤرک عاثےس ا ھن تو ھی کتی کہن۔

 .704احلديث:

**

ْ ُ
عن ُم َط ِّرف بن عبد اهلل قالَ « :صلَّيْ ُ
ت أنا و ِعم َران ْب ُن
ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ َ ْ َ
َّ
يلع بن أيب طالب ،فاكن إذا سجد ك َ
ِّ
ْب،
حصني خلف ِ ِ ِ
ْبَّ ،
ْب ،وإذا نهض من الركعتني َك َّ َ
وإذا رفع رأسه َك َّ َ
فلما
ْ
ْ ُ
َ
َ َ َ َ َ
قىض الصالة أخذ بيد َّي ِعم َران ْب ُن ُح َصني ،وقال :قد
َّ
َ
ذكرين هذا صالة ممد -صىل اهلل عليه وسلم -أو
َّ
قالَ :صىل بنا صالة ممد -صىل اهلل عليه وسلم.»-

مرطف بن عتداہلل فمای ہ ےی کہ می اؤر عرماں بن خضی رضی اہلل عتہ ی عیل بن
ائ طال ث رضی اہلل عتہ ےک ر یبجےھ یمار ر ڑپھ
آث خب شحدہ کری تو ئکت
اہلل اکی)
(
ی
،
ی
ر
ُ
ڑ
ڑ ی
ی
ئ
ک
ت
کہن اؤر خب رس ایھای تو ھی ئکتی کہن اؤر خب دؤ رکعاث ےس ا یھن تو ھی ی

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان شعار الصالة ،وهو إثبات
الكْبياء والعظمة هلل -سبحانه وتعاىل ،-وذلك

باتلكبْي .فيحيك مطرف أنه صىل هو وعمران بن
حصني خلف يلع بن أيب طالب فاكن يكْب يف ُه ِويه
إىل السجود ،ثم يُ ِّ
كْب ِحني يرفع رأسه من السجود،
ُّ
التشهد َّ
األول يف الصالة ذات التشهدين،
وإذا قام من
َّ
كْب يف حال قيامه ،وقد ترك كثْي من انلاس اجلهر

باتلكبْي يف هذه املواضعَّ ،
فلما فرغ من صالته أخذ
َّ
بأن ًّ
عمران بيد ُم ِّ
عليا -ريض اهلل عنه-
طرف ،وأخْبه
َّ
َ
صالة ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ذكره بصالته هذه
 ،حيث اكن يُ ِّ
كْب يف هذه املواضع.

 .704جدبث:

**

ڑ
کہن۔ خب یمار تروری کر جےک تو عرماں بن خضی ی میے اہیھ ب رکرے اؤر فمائا
م
ےہ
آث ﷺ یک
آث ﷺ یک یمار ئاد دالئ ئا ی فمائا کہ ایہوں ی می ر
ایہوں ی جےھ ر
ڑ
یمار رپھائ۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عایل یک کیئائ اؤر عظمب
اس جدب ث می یمار ےک س عار کو بتاں کتا گتا ے
ہ اؤر ؤہ اہلل ت ی
ہ ،ی ئکتی ےس ئاب ث ےہوئ ہ ےی۔ مرطف تفل کری ہ ےی کہ ایہوں ی
کا ابتاث ے
رب
اؤر عرماں بن خضی رضی اہلل عتہ ی عیل بن ائ طال ث رضی اہلل عتہ ےک یجےھ یمار
ڑ
ر ڑپھی ،ؤہ شحدے ےک لن جھکن ےہوی ئکت
اہلل اکی) کہن ،یرھ شحدے ےس ا یھن
(
ی
ُ
ڑ
ک
ت
ہ
ت
ے
ےہوی ئکتی کہن ،خب دؤ تسہدؤں ؤایل یمار می یرہیل سہد ےس ھے وی و قتام
یک جال ث می ئکتی کہن ،یہب ےس لوگوں ی اں موا قع می ئلتد آؤار ےس ئکتی کہنی
ڑ
ہ۔ خب یمار ےس قارع ےہوی تو عرماں رضی اہلل عتہ ی مرطف کو اہیھ
رجھور دی ے
ڑ
ع
ےہ
آث ﷺ یک یمار ئاد
ےس ب رکرا اؤر فمائا کہ یل رضی اہلل عتہ ی اب رنی یمار ےس می ر
آث ﷺ اں موا قع می ئکتی کہا کری یےھ۔
دالدی ،کہ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• إذا سجد  :بدأ يف الزنول للسجود ،وهو نزول املصيل إىل األرض
• نهض من الركعتني  :أي رشع يف انلهوض من التشهد األول.
ّ
• ذكرين  :جعلِّن أذكر بعد أن تركه انلاس ونسيه من نسيه.
• هذا  :يلع بن أيب طالب أشار إيله باسم اإلشارة احرتاما وتعظيما هل.
• قىض  :أكمل صالته.

441

فوائد احلديث:
اهلوي من القيام إىل السجود.
 .1اتلكبْي يف حال ِ
 .2اتلكبْي حال الرفع من السجود إىل اجللوس بني السجدتني.
 .3أن يفعل ما تقدم يف مجيع الركعات.
 .4اتلكبْي حال القيام من التشهد األول إىل القيام يف الصالة ذات التشهدين.
 .5مرشوعية جهر اإلمام بذلك يلتمكن املأموم من متابعته.
 .6فضيلة يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -بمالزمته السنة.
 .7تأييد فاعل السنة بالشهادة هل باحلق.
 .8أن موقف االثنني خلف اإلمام.
املصادر واملراجع:

تيسْي 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 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بْيوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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َ َّ ْ ُ
صليت مع أِب بكر وعمر وعثمان ،فلم أسمع

ڑ
میی اتوبکر،عرم اؤر عماںرضی اہللع ہمےک سا یھ یمار رپھی ،تو میی اں
ڑ
ی ت
میےس کسی کو ھی’’ سم اہلل الرجم ین الرحم‘‘ رپ ھن ےہوی یہی ستا

أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرْحن الرحيم"

 .705احلديث:

**

ََ
ّ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« -أن انليب -صىل

ہ کہبنیﷺاؤر اتوبکرؤ عرم رضی اہللعھما
اتشبنمالکرضی اہللعتہ ےسرمؤی ے
ہ:
یمار "الجدم ہلل رث العالمی" ےس رسؤع کری یےھ۔ اؤر ائک رؤاب ث می ے
ع
ڑ
"می ی اتوبکر ،عرم اؤر عماں رضی اہلل ھم ےک سا یھ یمار رپھی ،تو می ی اں
م
ڑ
ی ت
می ےس کسی کو ھی " سم اہلل الرجم ین الرحم" رپ ھن ےہوی یہی ستا"۔ اؤر سلم یک
ع
ہ" :می ی بنی ﷺ ،اتوبکر ،عرماؤر عماں رضی اہلل ھم ےک
رؤاب ث می ے
رب
ڑ
ہ ،ؤہ یمار "الجدم ہلل رث العالمی" ےس رسؤع کری یےھ اؤر "تسم
یجےھ یمار رپھی ے
اہلل الرجم ین الرحم" کا دکر ی رسؤع فاث می اؤر ی آخر می کری یےھ‘‘۔

اهلل عليه وسلم -وأبا بكر وعمر -ريض اهلل عنهما-
َْ َْ ُ َ
حون الصالة بـ"احلمد هلل رب العاملني"».
 :اكنوا يستف ِت
َّ
ْ
ويف روايةَ « :صلي ُ
ت مع أيب بكر وعمر وعثمان ،فلم

أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم"».
وملسلمَ « :صلَّيْ ُ
ت خلف انليب -صىل اهلل عليه
َْ َْ ُ َ
حون
وسلم -وأيب بكر وعمر وعثمان فاكنوا يستف ِت
ْ ُ َ
بـ"احلمد هلل رب العاملني" ،ال يَذك ُرون "بسم اهلل
الرمحن الرحيم" يف أول قراءة وال يف آخرها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر أنس بن مالك- ،رىض اهلل عنه :-أنه -مع طول
صحبته للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ومالزمته هل
ً
وخللفائه الراشدين  -لم يسمع أحدا منهم يقرأ (بسم
اهلل الرمحن الرحيم) يف الصالة ،ال يف أول القراءة ،وال

يف آخرها ،وإنما يفتتحون الصالة بـ"احلمد هلل رب
العاملني" ،وقد اختلف العلماء يف حكم قراءة
البسملة واجلهر بها ىلع أقوال ،والصحيح من أقوال

العلماء أن املصيل يقرأ البسملة رسا قبل قراءة

 .705جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ل
اتش رضی اہلل عتہ ی بتاں کتا کہ ایھوں ی ،بنی ﷺ ےک سایھ منی ضخیب ؤ
ت
ک
تس
ؤا ستیگ اؤر جلفاے راسدبن یک ہےم تنی ےک ئاؤخود ،ھی اں می ےس کسی کو یمار می
ڑ
"تسم اہلل الرجمن الرحم" رپ ھن یہی ستا؛ ی ہےی رسؤع فاث می اؤر ی ہےی آخر می۔
ڑ
ؤہ یمار "الجدم ہلل رث العالمی" ےس رسؤع کری یےھ۔ تسم اہلل کو خرہاً رپ ھن یک
خ
ہ۔ اس سلسےل می اں ےس کنی اقوال ؤارد
مشؤعیب ےک کم می علما کا اخت الف ے
ضخ
ہ کہ یماری یمار یک ےہ رکعب می قایحہ ےس یہےل تسم اہلل
ہ ےی اؤر اں می نح قول یہی ے
ڑ
رساً رپےھ گا؛ یمار خواہ رسی ےہو ئا خرہی۔

الفاحتة يف لك ركعة من صالته ،سواء اكنت الصالة

رسية أم جهرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه .الرواية اثلانية رواها مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ َْ ُ َ
حون  :يبتدئون.
• يستف ِت
ْ ُ َ
ْ ُ َ
• ال يَذك ُرون بسم اهلل  :ال يَذك ُرونها جهرا.

• وال يف آخرها  :آخر القراءة وهذا من باب املبالغة؛ فإنه ال يتوهم أحد أن البسملة تكون يف آخر القراءة حىت ينىف ذلك ،إال أن يراد بآخر
القراءة السورة اليت بعد الفاحتة  ،أو يريد أول ركعة وآخر ركعة يف الصالة.
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فوائد احلديث:
 .1أن البسملة ،ليست آية من الفاحتة.
 .2تقديم الفاحتة ىلع السورة.
 .3مرشوعية قراءة "بسم اهلل الرمحن الرحيم" بعد االستفتاح واتلعوذ قبل الفاحتة ويكون ذلك رسا ولو يف الصالة اجلهرية.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،الغمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -
طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل  .1426اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم –عبد العزيز بن باز-اعتناء سعيد
بن يلع بن وهف القحطاِّن –الرياض –الطبعة األوىل  .1435-اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري -طبعة دار الفكر -دمشق -األوىل
 .1381خالصة الالكم –فيصل املبارك احلريميل -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م .صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري،
حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم  -املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب – بْيوت.
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عس
آثﷺی یہےل ئرائ کودا ئی
میی بنیﷺےک لن ل کا ئرائ رکھا۔ ر
اہیھےس ئا ئی رپ یہا ئا اؤر ا بندؤتوںاہیھوں کودھوئا۔ یرھ اب رنیرسم گاہ کو
ڑ
ڑ
دھوئا۔ یرھ ا بن اہیھ کورمی رپ مار کرمنیےک سایھ اےسرگرا اؤر یرھ اےسدھوئا۔
ڑ
یرھ کیلیک اؤر ئاکمی ئرائداال۔ یرھا بن خررہے کودھوئا اؤر ا بنرس رپئرائ
آث کورؤمال دئا گتا۔ لتک
یہائا۔ یرھ ائکرطفہےو کردؤتوں ئراؤںدھوی۔ یرھ ر

صببت للنِب -صىل اهلل عليه وسلم -غسال

 .706احلديث:

آثﷺیاسےس ئرائ کو خسک یہی کتا۔
ر

**

عن ميمونة -ريض اهلل عنها -قالتَ « :صبَبْ ُ
ت للنيب -
ََْ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -غ ْسال ،فأف َرغ بيمينه ىلع يساره
َ َ
َ
َ
فغ َسل ُهما ،ثم غسل ف ْر َجه ،ثم قال ِبيَ ِده األرض
َ
ُّ
َ ْ َ
َف َم َس َ
حها بالرتاب ،ثم غسلها ،ثم ت َمض َمض
َ َ
َْ
َْْ َ َ
َ َ
رأسه ،ثم
واستنشق ،ثم غسل وجهه ،وأفاض ىلع ِ
َُْ ْ
ُ َ ْ
َ َ َّ
ََ َ
ِت بمن ِديل فلم ينفض بها».
تنح ،فغسل قدميه ،ثم أ ِ

مموی رضی اہلل عہا رؤاب ث کری ےہوی بتاں کرئ ہ ےی کہ می ی بنی ﷺ ےک
عس
آث ﷺ ی یہےل ئرائ کو دا ئی اہیھ ےس ئا ئی رپ یہا ئا اؤر
لن ل کا ئرائ رکھا۔ ر

ا بن دؤتوں اہیھوں کو دھوئا۔ یرھ اب رنی رسم گاہ کو دھوئا۔ یرھ ا بن اہیھ کو رمی رپ مار کر
ڑ
ڑ
ڑ
منی ےک سایھ اےس رگرا اؤر یرھ اےس دھوئا۔ یرھ کیل یک اؤر ئاک می ئرائ داال۔ یرھ ا بن
خررہے کو دھوئا اؤر ا بن رس رپ ئرائ یہائا۔ یرھ ائک رطف ےہو کر دؤتوں ئراؤں دھوی۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :ختْب ميمونة أنها َّ
هيأت هل املاء ألجل
أن يَغتسل به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من
َّ
فصبه ىلع يساره ،ثم
اجلَنَابة ،فتناول اإلناء بيمينه،
ً
غسل لكتا يديه معا؛ ألن ايلدين آلة نلقل املاء،

فاستحب غسلهما حتقيقا لطهارتهما ،وتنظيفا هلما.
َف َغ َس ُ
لهما ،ويف رواية أخرى عن ميمونة -ريض اهلل
عنها -عند ابلخاري" :فغسل يديه مرتني أو ثالثا".
َ
َ
َ
وبعد أن غسل يديه غسل ف ْر َجه بشماهل إلزالة ما
َ
ُ
لوثه من آثار َ
المِّن وغْيه ،واملراد بالف ْر ِج ُهنا :القبل،
يوضحه رواية ابلخاري " :ثم أفرغ ىلع ِشماهل ،فغسل
َم َذا ِك َ
ْيه " .ثم قال ِبيَ ِده األرض واملراد رضب بها
األرض وايلد هنا " :ايلَد اليُرسى ،يوضحه رواية
ََ َ ََْ
فدلكها دلاك
ابلخاري " :ثم َرضب ب ِ ِش َماهل األرض،
ُّ
بالرتاب ل ُزييل ما قد َ
شديدا "َ .ف َم َس َ
يعلق بها من
حها
ِ ِ
َ
َ
ْ َ
آثار ُم ْستَقذرة أو روائح ك ِريهة ،ثم غسل يَده اليُرسى
َ
ْ َ
ُ
باملاء إلزالة ما َعلق بها من تراب وغْيه مما ي ُ ْستَقذر،

 .706جدبث:

**

آث ﷺ ی اس ےس ئرائ کو خسک یہی کتا۔
آث کو رؤمال دئا گتا۔ لتک ر
یرھ ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

جدب ث کا مفہوم :مموی رضی اہلل عہا بتا رہےی ہ ےی کہ ایھوں ی رسول اہلل ﷺ ےک
عس
آث ﷺ ی ا بن دا ہن اہیھ ےس پبن کو
ل ختاب ث ےک لن ئرائ بتار کتا۔ ر
ڑ
آث ﷺ ی ائک سایھ دؤتوں اہیھوں کو
یھاما اؤر ا بن ئا ئی اہیھ رپ ائدئ ال۔ یرھ ر
م
ج
دھوئا؛ کیوں کہ اہیھ ئرائ تیفل کری کا آلہ ہ ےی۔ خرتایحرہ اں یک ا ر ھی رطج ےس ظہارث ؤ
آث ﷺ ی ایھی دھوئا ت رستد فمائا۔ "دؤتوں اہیھوں کو دھوئا"۔
صفائ ےک لن ر
ضخ
آث ﷺ ی ا بن دؤتوں
نح یحاری یک ائک دؤرسی رؤاب ث می ے
ہ ":ر
اہیھوں کو دؤ ئا ئی دق عہ دھوئا"۔ ا بن اہیھ دھو لتن ےک ت عد رسم گاہ رپمنی ؤعیہ یک
آث ﷺ ی ا بن ئا ئی اہیھ ےس اب رنی رسم
گتدیگ ےک اپاث کو دؤر کری لن ر
ہ،خش یکؤصاخب یحاری
گاہکودھوئا۔یہاںرسمگاہےسرماد سا من یکرسمگاہ ے
آث ﷺ ی
رستف یک رؤاب ث ےس ےہوئ ے
ہ (خش می ی الفاط ہ ےی کہ)" :یرھ ر
ڑ
ا بن ئا ئی اہیھ رپ ئ رائ داال اؤراس ےس ا بن عصو بتاسل کو دھوئا"۔ " یم قال بتَدہ
ت
ہ ،خش یک
االرض" عنی ا بن اہیھ کو رمی رپ مارا۔ یہاں اہیھ ےس رماد ئائاں اہیھ ے
آث ﷺ ی ا بن
ؤصاخب یحاری رستف یک ائک رؤاب ث می ے
ہ کہ" :یرھ ر
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی اےس منی ےک
ئا ئی اہیھ کو رمی رپ مارا اؤر اےس رؤر رؤر ےس رگرا"۔ ر
ڑ
ل
ئ
آث ﷺ ی
سایھ رگرا ،ئا کہ اس ےک سایھ یگ گتدیگ اؤر ئدتو را ل ےہو جای۔ یرھ ر
445

َ
ون َّظ َفها مما قد َ
يعلق بها تمضمض
وبعد أن غسل يديه
َ
ْ
َ
وستنشق ،ثم غ َسل وجهه .وليس فيه أنه توضأ -عليه
الصالة والسالم ، -لكن يف حديثها اآلخر عند

ابلخاري ومسلم  ":ثم توضأ وضوءه للصالة "وهكذا
جاء عن اعئشة -ريض اهلل عنها .-ثم َص َّ
ب املاء ىلع
َْ
رأسه ،ويف روايتها األخرى " :ثم أف َرغ ىلع رأسه ثالث
لء َك ِّفه ،ثم َغ َسل َسائر َج َسده "ُ .
َح َفنَات ِم َ
ويكتىف
باملرة الواحدة ،إذا َع َّمت مجيع َ
ابلدن .ثم حتول إىل
ََ
جهة أخرى بعيدا عن موضع االغتسال فغسل قد َميه
َ
َ
بعد أن ف َرغ من وضوءه واغتساهل ،غسل ق َدميه مرة
َ
َُْ ْ
ُ َ ْ
ِت بمن ِديل فلم ينفض بها ولم يتَ َم َّسح
ثانية .ثم أ ِ
ََ
ْ
بال ِمن ِديل من بل ِل املاء ،ويف رواية أخرى عنها -ريض
َ
َ َّ
َُْ
نديل ف َرده " ويف رواية أخرى
اهلل عنها " :-ثم أتيته بال ِم ِ
َ
ُ َ ْ
ِت بِ ِمن ِديل فلم ي َم َّسه وجعل يقول :باملاء هكذا "
":أِ
َ
ُ
ْ
يعِّن ينف ُضه.

ڑ
ک
ا بن ئا ئی اہیھ کو اس رپ لیگ منی اؤر متل خ رتل دؤر کری ےک لن دھوئا۔ ا بن
ی
مت کخت
آث ﷺ ی کیل یک
اہ ھوںےس لےگ ل ر ل کودھو لتن اؤرصافکر لتن ےکت عد ر
ڑ
اؤر ئاک می ئرائ خررھائا اؤر یرھ ابرتا خررہہ متارک دھوئا۔ اس جدب ث می ی دکر یہی کہ
ضخ م
ی
ضخ
آث ﷺ ی ؤصو ھی فمائا ،ئاہےم نح یحاری ؤ نح سلم می مموی رضی اہلل عہا
ر
آث ﷺ ی یمار ےک لن
ےس رمؤی ائک دؤرسی جدب ث می ے
ہ کہ" :یرھ ر
ی
کن جای ؤاےل ؤصو یک رطج ؤصو فمائا "۔ عاتش رضی اہلل عہا ےس ھی ا تےس ہےی
ڑ
ہ کہ
آث ﷺ ی ا بن رس رپ ئرائ داال اؤر ائک اؤر رؤاب ث می ے
رمؤی ے
ہ۔ یرھ ر
ے
ڑ
ہ
خ
آث ﷺ ی ا بن رس رپ ئی رجلو ھتیل یھ کر داےل اؤر یرھ سارے سم کو
" :یرھ ر
ی
ی
ہ ،تشےط کہ ئرائ سارے خسم ئک رہنرح
دھوئا"۔ ائک دق عہ رپ ھی اکیفا کتا جا سکتا ے
جای۔ یرھ آث ﷺ ی عسل یک جگہ ےس دؤر ائک دؤرسی جاب ث ہ ے ڑ
ب کر ا بن
ر
ت
ع
آث ﷺ ا بن ؤصو اؤر سل ےس قارع ےہو جےک،
دؤتوں ئراؤں دھوی ،عنی خب ر

آث ﷺ ےک ئراس
آث ﷺ ی دؤرسی دق عہ ا بن ئراؤں دھوی۔ یرھ ر
تو ر
آث ﷺ ی ئرائ یک پی کو اس ےس خسک ی کتا اؤر ی ہےیاس ےس
رؤمال الئا گتا ،تو ر
آث
ترویرجھا۔ مموی رضی اہلل عہا ےس رمؤی ائک اؤر جدب ث می ے
ہ " :یرھ می ر
آث ﷺ ی اےس ؤاترش کر دئا"۔ ائک اؤر رؤاب ث
ﷺ ےک ئراس رؤمال الئ ،تو ر
آث ﷺ ی اےس
می ے
آث ﷺ ےک ئراس ائک رؤمال الئا گتا ،لتک ر
ہ " :ر
ج ڑ
رجھوئا ئک یہی اؤر اس رطج ےس ئرائ ھیکن لےگ"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• أَفْ َرغ َ :ص َّ
ب.
َّ َّ
َ
َ
ُ
ُ
لك واحد منهما منفر ٌج ،وكرث استعماهل يف ُ
القبُل ُّ
العرف يف القبُل.
وادلبر؛ ألن
• ف ْر َجه  :الف ْرج :من اإلنسان :يُطلق ىلع
ِ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ
• ت َمض َمض  :املض َم َضة :أن جيعل املاء يف ف ِمه وخيرجه ،وكماهلا إدارة املاء يف ف ِمه.
َّ َ
ْ
ْ ْ َ
ْ ْ َ
بانلفس ألقىص األنف.
االس ِتنشاق :إدخال املاء إىل داخل األنف ،وكماهل أن جيذب املاء
استَنش َق :
•
َ
• أفاض  :أسال املاء ىلع بقية جسده وأجراه عليه.
َ
• تنَ َّح  :أي :حتول إىل ناحية.
َ
ُ
ْ
ٌ
نسيج من قطن أو َحرير أو حنوهما ،يُمسح به َرذاذ املاء وحنوه.
• ِمن ِديل :
َ
َُْ ْ
• لم ينفض  :لم يتَ َم َّسح.

فوائد احلديث:

َُ ُ
لصفة غ ْسل انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلَنابة.
 .1يف هذا احلديث بيان ِ
َ
ُ
َ
ْ
 .2فيه جواز ترصيح املرأة بما قد يستحيا منه بليان احلق.
ُ ِّ
ُ َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
استحباب ابلداءة بغ ْس ِل يديه؛ ألن ايلَدين هما أداة غ ْر ِف املاء ،وأداة دلك اجلسد ،فينبيغ طهارتهما قبل لك يشء ،واملراد بايلدين عند اإلطالق
.3
َ َّ
هما الكفان.
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 .4فيه استعمال ايلَد اليُرسى إلزالة األذى.
َ
 .5فيه ديلل ىلع بَ َداءة اجلُنب بغسل فَ ْر َ
جه ويزيل ما عليه من أثر اخلارج.
َ
 .6استحباب َرضب ايلَّد ىلع األرض أو اجلدار إذا اكن من ِّ
ِّ
املتلوث بانلجاسة أو املِّن ،فإن
الطني إلزالة اللزوجة العالقة بها ،من غسل الف ْرج
َّ
َ
الرتاب -وهو كذلك يف زماننا -فإن ُ
الم َط ِهرات املعروفة تقوم مقامه.
ت َعذر
 .7استحباب الوضوء قبل االغتسال من اجلَنَابة ،وهذا ىلع رواية ميمونة األخرى.
َ
َ
َ
 .8مرشوعية غ ْسل الق َد َمني بعد االنتهاء من االغتسال ،إذا د َعت احلاجة إىل ذلك.
ْ
َْ
َ
َ
 .9ال يشرتط دلك ابلَدن يف الغسل من اجلَنابة؛ لعدم ِذكره يف احلديث ،لكن إذا خيش اإلنسان عدم وصول املاء إىل مجيع بَ َدنِه فينبيغ أن ي ُم َّر
َ ِّ
بيده إىل تلك املواضع ،حىت يَغلب ىلع ظنه وصول املاء إيلها.
َْ
ُْ
 .10فيه ِحرص أمهات املؤمنني ىلع نرش ُسنته -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .11فيه جواز نظر املرأة إىل َعورة زوجها؛ ألن ميمونة -ريض اهلل عنها -وصفت كيفية اغتساهل -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلَنابة من أوهل إىل
َ
َ
آخره بما يف ذلك ت ْط ِهْي الف ْرج.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر،
تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثْي ،انلارش :املكتبة العلمية  -بْيوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -ممود ممد
الطنايح .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن ممد بن أىب بكر القسطالِّن ،انلارش :املطبعة الكْبى األمْيية ،مرص ،الطبعة:
السابعة1323 ،ه .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :ممود بن أمحد بن موَس ،بدر ادلين العيِّن ،حتقيق :خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد –
الرياض ،الطبعة :األوىل  1420 ،ـه1999-م .سبل السالم ،تأيلف :ممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م .حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ،تأيلف :عبد
الرمحن بن ممد بن قاسم انلجدي ،انلارش( :بدون نارش)  ،الطبعة :األوىل  1397 -ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف:
بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .رشح سنن أيب داود ،تأيلف:
عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10031( :
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آثﷺسف میدؤےسرئادہ رکعتی یہی
آثﷺےکسایھراہ ،ر
می ر
ڑ
ی
رپ ھن یےھ ،اشیرطج خرصثاتوبکر،عُرم اؤر عماں ھی دؤےسرئادہرکعتی
ڑ
یہی رپ ھن یےھ۔

صحبت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ َ
فاكن ال يزيد يف السفر ىلع ركعتي ،وأبا بكر
ُْ
ُ
وعمر وعثمان كذلك

 .707احلديث:

**

عن عبد اهلل بن ُعمر -ريض اهلل عنهما -قال:

آث ﷺ ےک سایھ
خرصثعتداہللبن عُرم رضی اہلل عہماےسرؤاب ث ے
ہ کہ’’ می ر
ڑ
آث ﷺ سف می دؤ ےس رئادہ رکعتی یہی رپ ھن یےھ ،اشی رطج خرصث
راہ ،ر
ڑ
ی
اتوبکر ،عُرم اؤر عماں ھی دؤ ےس رئادہ رکعتی یہی رپ ھن یےھ‘‘۔

«صحبت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فاكن ال
ُْ
الس َفر ىلع ركعتني ،وأبا بكر ُ
يزيد يف َّ
وعمر وعثمان

كذلك».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أنه صحب
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أسفاره ،وكذلك

صحب أبا بكر وعمر وعثمان -ريض اهلل عنهم -يف

أسفارهم ،فاكن لك منهم يقرص الصالة الرباعية إىل
ركعتني ،وال يزيد عليهما ،أي ال يتم أحد منهم

الفرائض ،وال يصيل الرواتب يف السفر ،وذكره أليب

بكر وعمر وعثمان لدلاللة ىلع أن احلكم غْي
منسوخ بل ثابت بعد وفاة انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وال هل معارض راجح .وجيوز اإلتمام يف
َْ
السفر ،ولكن القرص أفضل؛ لقوهل تعاىل{ :لي َس
َ َّ َ
ليك ْم ُجنَ ٌ
َع ُ
اح أن تَ ُ ُ
ال ِة} َفنَ ْ ُ
يف اجلناح
قرصوا ِمن الص
يفيد أنه رخصة ،وليس عزيمة؛ وألن األصل اإلتمام،
والقرص إنما يكون من يشء أطول منه .واألوىل
ً
للمسافر أن اليدع القرص؛ اتبااع للنيب -صىل اهلل
ُ
عليه وسلم ،-وألن اهلل -تعاىل -حيب أن تؤىت رخصه،
ً
وخروجا من خالف من أوجبه؛ وألنه األفضل عند

 .707جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آث ﷺ ےک اسفار می
خرصث عتداہلل بن عُرم رضی اہلل عہما دکر کری ہ ےی کہ ؤہ ر
ی
آث ےک سایھ یےھ ،اشی رطج اتوبکر ،عُرم اؤر عماں رضی اہلل عہم ےک ھی سایھ
ر
ڑ
م
یےھ ،اں می ےس ےہ ائک رجار رکعبؤایل یمار کو خیرص کرےک دؤ رکعاث رپھتایھا ،اس
ڑ
ڑ
ی
ےس رئادہ یہی رپھتا یھا تعنی اں میےس کوئ ھی فض یمار تروری یہی رپھتا یھا اؤر ی
ڑ
ہےی ی سی موکدہ رپ ھن یےھ۔ جدب ث می اتوبکر ،عُرم اؤر عماں رضی اہلل ع ہم کا دکر
خک م
آث ﷺ یک
اس لن کتا کہ ی اس ئاث یک دلتل ے
ہ کہ ی م تسوج یہی۔ ئلکہ ر
ی
ہ خش کو پحح
ہ اؤر ی ہےی اس کا کوئ معارض موخود ے
ؤقاث ےک ت عد ھی ئاب ث ے
ڑ
ق
ہ ،اس لن کہ
ہ ،ئاہےم قرص کرئا ا ضل ے
جاصل ےہو۔ سف می تروری یمار رپھنی جاپ ے
ع
تَف
عایلکاقول ے َل ت ْ َلیک ُ َ
رصؤام َن ال َض الَہ}۔ختاج یکتفیکاقائدہ ی
اہللت ی
ہ{ َش ْمخُتاج اں ُ ُ
ہ۔
ہ رعیمب یہی۔دؤرسے اس لن کہ اصل ایمام ے
ہ کہ اس می رخصب ے
ے
ہ خو اس ےس رئادہ طوئل ےہو۔ اؤرمساف ےک لن یہی ی
اؤر قرص اس خری می ےہو ئا ے
آث ﷺ یک ابتاع کری ےہوی اؤر خو قرص کو ؤاخب کہن ہ ےی اں ےک
ے
ہ کہ ؤہ ر
ڑ
ی
اخت الف ےس یخن ےک لن قرص یمار ی رجھورے۔ ئتشے اس لن ھی قرص ی
ڑ
ق
ہ۔
رجھورے کہ اکی علماء ےک اہں یہی ا ضل ے

اعمة العلماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

صحبت رسول اهلل ُ :
ُ
كنت معه يف سفر.
•
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• اكن ال يزيد  :أي :يف الصالة الرباعية ،واكن تفيد االستمرار ً
اغبلا.
ُْ
• وأبا بكر ُ
وعمر وعثمان كذلك  :أي :وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان ،وهم من اخللفاء الراشدين.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية قرص الصالة الرباعية يف السفر إىل ركعتني ،وهو أمر جممع عليه.
 .2أن القرص اعم يف سفر احلج واجلهاد ،ولك سفر طاعة ،ولك سفر مباح.
 .3أن القرص هو سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وسنة خلفائه الراشدين يف أسفارهم.
 .4ال قرص يف صالة الفجر وال يف صالة املغرب ،وهذا باإلمجاع.
ُ َّ
السنة للمسافر ترك اتلنفل بنوافل الفرائض إال راتبة الفجر والوتر؛ لورود ختصيصهما بذلك.
.5
 .6لطف املوىل خبلقه ،وسماحة هذه الرشيعة املحمدية وسهوتلها.
 .7من يريد السفر هل أن يقرص إذا خرج من بيوت القرية.
 .8إذا اقتدى املسافر بمقيم صىل صالة مقيم.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاِّن ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلْيية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه .اإلملام برشح
عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز
املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5207( :

449

ً
صحبت شيخا من األنصار ،ذكر أنه اكنت هل

م
جےھ کعب بن رئد ئارئد بن کعبرضی اہلل عتہ ئامی،ضخیب نویﷺےس
مشف ،ائک اتضاریضحائ کا سایھ تصیب ےہوا۔

صحبة يقال هل :كعب بن زيد أو زيد بن كعب

 .708احلديث:

**

ج
م
ہ  ،ؤہ کہن ہ ےی ،جےھ کعب بن رئد ئا رئد بن کعبرضی اہلل
متل بن رئد ےس رؤاب ث ے
عتہ ئامی ،ضخیب نوی ﷺ ےس مشف ،ائک اتضاری ضحائ کا سایھ تصیب ےہوا
،ایھوں ی مجھ ےس ی رؤاب ث بتاں یک کہ بنی ﷺ ی بنی عفار یک ائک جاتوں ےس
ئ ڑ
ی کاج کتا ،خب اس ےک ئراس گن ،ابرتا لتاس ا ئارا اؤر تسی رپ تنےھ ،تو اس ےک یرہلو
بک
آث تسی ےس الگ ےہو گن اؤر اس ےس فمائا "یم ابرتا لتاس
می سفتدی د ھی ،ترش ر
ی
آث ﷺ ی اس کو خو کجرھ دئا یھا ،اس می ےس کجرھ ھی ؤاترش یہی
یرہن لو۔" یرھ ر

ً
عن مجيل بن زيد ،قال :صحبت شيخا من األنصار،

ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل :كعب بن زيد أو زيد

بن كعب ،فحدثِّن أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
تزوج امرأة من بَ ِِّن ِغفار ،فلما دخل عليها فوضع
َ ْ
ً
ثوبه ،وقعد ىلع الفراش ،أَبْ َ َ
رص بِكش ِح َها َب َياضا،
َ ْ
احنَ َ
از عن الفراش ،ثم قال" :خذي عليك ثيابك"،
ف
ولم يأخذ مما أتاها شيئاً.
درجة احلديث :ضعيف جدا

ً

لتا۔
**

ہ) ۔
جدب ث کا درج :صعیف جداً (ی جدب ث یہب صعیف ے

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
تزوج امرأة من قبيلة غفار ،فلما دخل بها رأى ً
بياضا

بني خارصتها وضلوعها وهو املرض اذلي يسىم
الْبص ،فلما رأى ذلك منها أعرض عنها وفارقها

بقوهل احلِق بأهلك -وهو كناية عن الطالق -ولم
ً
يأخذ من مهرها شيئا ،ولكن احلديث ضعيف وإنما
رشح يلعلم.

 .708جدبث:

**

اجمایل معنی:

ہ کہ بنی ﷺ ی قتتلہ عفار یک ائک جاتوں ےس
اس جدب ث ےس ی مستفاد ےہو ئا ے
ی کاج کتا اؤر خب اس ےک ئراس گن تو اس ےک یرہلو اؤر ت رسلیوں ےک درمتاں کجرھ
ڑ
بک
آث ﷺ یک ترط جتےس
سفتدی (خش کو جدام ؤ کورھ یک بماری کہا جا ئا ے
ہ) د ھی اؤر ر
ڑ
آث ی اس ےس متہ یرھی لتا اؤر ی کہن ےہوی اس ےس جدائ اجتتار
ہےی اس رپ رپی تو ر
کریل کہ "ا بن گھ ؤالوں ےک ئراس جریل جاؤ" اؤر ی ط الق ےک لن کتای ےک طور رپ
ی
آث ﷺ ی اس ےک مرہ می ےس کجرھ ھی
است عمال کتا جای ؤاال جملہ ے
ہ اؤر ر
ہ لتک اس مستلہ ےس می علق علم یک تش یح
رج ی جدب ث صعیف ے
ؤاترش یہی لتا۔ گ ر
ہ۔
ےک لن دکر کر دی گنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العيوب يف انلاكح
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
راوي احلديث :رواه أمحد.

اتلخريج :كعب بن زيد أو زيد بن كعب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ِغفار  :قبيلة من قبائل عدنان ،هم بنو غفار بن مليل بن صخرة بن مدركة بن إيلاس بن مرض ،ومنازهلم قرب مكة.
َ ْ
• بكش ِح َها  :هو املاكن اذلي بني اخلارصة والضلوع.
ً
بياضا  :املراد به الْبص ،وهو مرض حيدث يف اجلسد ً
ً
بياضا خمالفا للون جدل اجلسد.
•
• احل َ ِِق بِأه ِلك  :هذه الصيغة من كنايات الطالق الظاهرة ،يقع بها الطالق مع نيته ،أو قرينة تدل ىلع إرادة الطالق.
• ولم يأخذ مما أتاها شيئا  :أي لم يأخذ شيئًا من الصداق اذلي أعطاه إياها.
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فوائد احلديث:
 .1أن الْبص منفر من العرشة.
ٌ ُْ ُ
 .2أَ َّن ال ْ َ َ
عيب يف َسخ بِه انلاكح.
ْب َص
َّ
َّ
 .3أن إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إال بعد العقد ،ولم يرض به ،فيثبت هل حق فسخ انلاكح.
َّ
َّ
َّ
 .4أن العيب إذا لم يُعلم به إال بعد ادلخول أو اخللوة ،فإن هلا الصداق.
 .5أن لك عيب ينفر أحد الزوجني من اآلخر فإنه يفسخ به انلاكح؛ ألنه ال حيقق مقاصده ،اجلنون واجلذام والْبص والعنة يف الزوج وهو عدم
قدرته ىلع وطء الزوجة وكذا العقم.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،ّ
َ
لوغ َ
للشيخ األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم – بْيوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة.الطبعة :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  -نيل األوطار ،للشواكِّن .انلارش :دار احلديث ،مرص .الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -ابلدر اتلمام رشح
بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل - .الفتح الرباِّن لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباِّن ،للسااعِت .انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب .الطبعة :اثلانية - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
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ڑ ڑ
ہ ،اسکو شہد ئرالؤ۔
ہ اؤربیے یھائ کا رنب جھوئا ے
اہلل شحرا ے

صدق اهلل ،وكذب بطن أخيك ،اسقه عسال

 .709احلديث:

**

ً
َّ
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رجال أىت
ْ
َ
َّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال :أيخ يَشتيك بطنه،
ً
َ
ْ
ْ
فقال« :اس ِقه َع َسال» ثم أىت اثلانية ،فقال« :اس ِقه
ً
ً
َ
ْ
َع َسال» ثم أتاه اثلاثلة فقال« :اس ِقه َع َسال» ثم أتاه
ُ
فعلت؟ فقال« :صدق ُ
ُ
بطن
اهلل ،وكذب
فقال :قد
َ َ ً
ْ
أخيك ،اس ِقه عسال» فسقاه فْبأ.

ش
ہ کہ ائک خص بنی ﷺ یک جدمب می
اتو سعتد جدری رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
آث ﷺ ی
جاض ےہوا اؤر رعض کتا کہ میے یھائ کو رنب یک بماری الخق ے
ہ۔ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخْبه بأن
أخاه يتألم من مرض يف بطنه ،وهذا املرض هو
اإلسهال ،كما اتضح من روايات أخرى للحديث،

فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يسِق أخاه
عسال ،فسقاه فلم يُشف ،ثم أىت انليب صىل اهلل عليه

وسلم فأخْبه ،فأمره أن يسقيه عسال مرة أخرى،
فسقاه فلم يُشف ،ثم أىت انليب صىل اهلل عليه وسلم
فأخْبه ،فأمره أن يسقيه عسال مرة ثاثلة ،فسقاه فلم
يُشف ،فأىت انليب صىل اهلل عليه وسلم فأخْبه ،فقال

صىل اهلل عليه وسلم« :صدق اهلل وكذب بطن أخيك
اسقه عسال» وهذا فيه احتماالن :أحدهما :أن
يكون انليب صىل اهلل عليه وسلم أخْب عن غيب
أطلعه اهلل عليه ،وأعلمه بالويح أن شفاء ذلك من

العسل ،فكرر عليه األمر بسِق العسل يلظهر ما

وعد به .واثلاِّن :أن تكون اإلشارة إىل قوهل تعاىل:

{فيه شفاء للناس} ويكون قد علم أن ذلك انلوع

من املرض يشفيه العسل .فلما أمره يف املرة الرابعة أن
ُ
يسقيه عسال ،ذهب الرجل فسىق أخاه عسال فشيف
بإذن اهلل تعاىل .وال يلزم حصول الشفاء به للك مرض
يف لك زمن وبأي نوع من أنواع العسل ،لكن (للك

داء دواء إذا أصيب دواء ادلاء برئ بإذن اهلل) كما

 .709جدبث:

**

آث ﷺ ی فمائا" :اس کو شہد
فمائا" :اس کو شہد ئ رالؤ"۔ یرھ دؤرسی ئار آئا ،تو ر
ئ
آث
ئ رالؤ"۔ یرھ ( تشی ئار) آئا اؤر رعض کتا کہ می ی ئ رالئا (لتک قائدہ یہی ےہوا)۔ ر
ڑ
ڑ
ہ ،اس کو شہد
ہ ،اؤر بیے یھائ کا رنب جھوئا ے
ﷺ ی فمائا" :اہلل شحرا ے
ئ رالؤ"۔ خرتایحرہ اس ی یرھ شہد ئ رالئا ،توؤہبتدرسب ےہوگتا۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ائک آدمی بنیﷺےک ئاس آئا اؤر اس ی آثﷺکو بتائا کہ اس کا یھائ رن ڑ
ب
ر
ر
ہ۔ ی اشہال کا رمض یھا جتسا کہ اشی جدب ث یک دبگر
ےک رمض یک ی کلیف می متت ال ے
ہ۔ بنیﷺی اےس خکم دئا کہ ؤہ ا بن یھائ کو شہد
رؤائاث ےس ؤاضح ےہو ئا ے

آثﷺےک
ئ رالی۔ اس ی اےس شہد ئ رالئا ،لتک ؤہ ضخب ئاث ی ےہوا۔ ؤہ یرھ ر
آثﷺی دؤئارہ اےس خکم
آثﷺکو اس ئارے می آگاہ کتا۔ ر
ئراس آئا اؤر ر
دئا کہ ؤہ اےس شہد ئ رالی۔ اس ی یرھ ئ رالئا لتک اےس کجرھ اقاقہ ی ہےوا۔ ؤہ یرھ
آثﷺی
آثﷺکو صورث جال بتائ۔ ر
آثﷺےک ئراس آئا اؤر ر
ر
ئتشی رمبتہ یرھ اےس خکم دئا کہ اےس شہد ئ رالی۔ اس ی یرھ شہد ئ رالئا ،لتک ؤہ

آثﷺکو اس ےک ئارے
آثﷺےک ئراس آئا اؤر ر
سفائاث ی ےہوا۔ ؤہ یرھ ر
ڑ ڑ
ہ۔
ہ اؤربیے یھائ کا رنب جھوئا ے
آثﷺی فمائا" :اہلل شحرا ے
می بتائا۔ ر
ہ:یرہ ال احمال:ی کہبنیﷺ ی
اےس شہدئ رالؤ۔" اسمیدؤ احماالث کاامکاں ے

ع
آث ﷺکو اہلل ت عایل ی مظلع کتا یھا اؤر بتائا
ی ئاث تنی طور رپ بتائ ےہو ،خش ےس ر
ہ۔ اشی ؤج ےس بنی ﷺ ی ئار ئار اےس شہد ئ رالی کا
یھا کہ اس یک سفا شہد می ے
خ
ہؤہ ط ے
ہ کہ
اہ ےہوجای۔دؤرسا احمال :ےہوسکتا ے
کمدئا؛ ئا کہاہلل یخو ؤعدہکتا ے
ی اہلل ت عایل ےک اس قول یک رطف اسارہ ےہو کہ":اس (شہد) می لوگوں ےک لن سفا
آث ﷺ کو اس ئاث کا علم ےہو کہ اس قسم ےک رمض یک سفا شہد ہےی می
ے
ہ۔" اؤر ر
ی
آث ﷺی خ رو ھی دق عہ شہد ئ رالی کا خکم دئا ،تو اس آدمی ی جا کر
ے
ہ۔ خب ر
ا بن یھائ کو شہد ئ رالئا،خش ےس ؤہ اہلل ےک خکم ےس سفائاث ےہو گتا۔
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قال -صىل اهلل عليه وسلم ،-رواه مسلم (،1729 /4

ح.)2204

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الطب انلبوي
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• يشتيك بطنه  :تألّم ّ
مما به من مرض.
ُ
• برأ  :ش ِيف.

فوائد احلديث:
 .1فيه أن ما جعل اهلل فيه شفاء من األدوية قد يتأخر تأثْيه حىت يتم أمره وتنقىض مدته املكتوبة ىف اللوح املحفوظ.
ٌ
ٌ
ٌ
َ َّ َ َّ
وجل بالكتاب والسنة ،قال تعاىل( :ومن أصدق من اهلل حديثا).
 .2الصدق صفة ذاتية ثابتة هلل عز
 .3العسل فيه شفاء للناس ،وال يلزم حصول الشفاء به للك مرض يف لك زمن وبأي نوع من أنواع العسل ،لكن (للك داء دواء إذا أصيب دواء
ادلاء برئ بإذن اهلل)كما قال -صىل اهلل عليه وسلم ،-رواه مسلم ( ،1729 /4ح.)2204

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن
ممد 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 .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق
َّ َّ
السقاف دار
عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م - .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.

الرقم املوحد)8300( :
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ہ۔
خوفیک یمار کارطتفہ جتسا کہ جاپ -رضی اہلل عتہ-یرؤابث کتا ے

صفة صالة اْلوف كما رواها جابر

 .710احلديث:

**

ڑ
جاپ بن عتد اہلل اتضاری  -رضی اہلل عہما -فمای ہ ےی کہ می خوف یک یمار رپ ھن ؤق ث
رسول اہلل ﷺ ےک سایھ جاض یھا ،دشمن ےہمارے اؤر قتلہ ےک درمتاں جا ئل یھا ہےم
رب
ی
لوگوں ی بنی ﷺ ےک یجےھ دؤ صفی بتا ئی بنی ﷺ ی ئکتی کہی ہےم ی ھی
ی
ئ
آث ﷺ یرکوع کتا اؤر ہےم سب ی ھی
آث ﷺ ےک سایھ کتی کہی یرھ ر
ر
ڑ
آث ﷺ رکوع ےس رس ایھائا تو ہےم سب
آث ﷺ ےک سایھ رکوع کتا یرھ خب ر
ر
ڑ
ی
آث ﷺ ےک سایھ ضف
آث ﷺ شحدہ می جےل گن تو ر
ی ھی رس ایھائا یرھ ر
یرہیل صف ؤالوں ی شحدہ کتا خب کہ دؤرسی صف دشمن ےک سا من ک ڑ
ھی رہےی
یر ج
خب بنی ﷺ اؤر یرہیل صف ےک لوگ ک ڑ
ھے ےہوی تو ر ھیل صف ؤالوں ی شحدہ
یر ج
کتااؤر یرھک ڑ
ھے ےہو گناس ےک ت عد ر ھیلصف ےکلوگ آےگ آ گن اؤر اگیلصف
ڑ
رب
ےک لوگ یجےھ جےل گن ،یرھ بنی ﷺ ی رکوع کتا اؤر ہےم سب ی ا کےھ ےہی رکوع
ڑ
ڑ
ڑ
ی
آث ﷺ رکوع ےس رس ایھائا اؤر ہےم سب ھی ا کےھ رکوع ےس رس ایھائا اؤر
کتا یرھ ر
آث ﷺ ےک سایھ ضف یرہیل صف ؤالوں
آث ﷺ شحدہ می جےل گن تو ر
یرھ ر
یر
ج
ی شحدہ کتا -خو کہ یہےل ر ھیل صف می یےھ -خب کہ دؤرسی صف دشمن ےک
یر ج
ھی رہی خب بنی ﷺ اؤر یرہیل صف ےک لوگ ک ڑ
سا من ک ڑ
ھے ےہوی تو ر ھیل صف
ے
ی
ؤالوں ی شحدہ کتا اؤر تو اث یرہیل صف ؤالوں ی ھی شحدہ کتا ،یرھ رسول اہلل ﷺ
ڑ
ی س الم یرھیا تو ہےم سب ی ا کےھ س الم یرھیا جاپ  -رضی اہلل عتہ -کہنہ ےی :جتےس

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري -ريض اهلل عنهما-
َ ْ ُ
قال« :ش ِهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
ني خلف رسول اهلل -صىل
صالة اخلوف فصففنا صف ِ
َ
وك َّ َ
ْب انليب
اهلل عليه وسلم -والعدو بيننا وبني القبلة،
َ َْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -وك َّْبنا مجيعا ،ثم ركع وركعنامجيعا ،ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا ،ثم
َّ ُّ
الصف
احندر بالسجود والصف اذلي يليه ،وقام
َْ ْ
ْ َّ
ال ُم َؤخ ُر يف حن ِر ال َع ُد ِّو ،فلما قىض انليب -صىل اهلل
ْ
ّ
عليه وسلم -السجود ،وقام الصف اذلي يليه احنَ َد َر
َ َ َّ َ َّ ُّ
َّ ُّ
ْ َّ
الصف
الصف ال ُم َؤخ ُر بالسجود ،وقاموا ،تقدم
ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُّ ْ َ َّ
الصف ال ُمقد ُم ،ثم ركع انليب -صىل
المؤخر ,وتأخر

اهلل عليه وسلم -وركعنا مجيعا ،ثم رفع رأسه من
ّ
الركوع ورفعنا مجيعا ،ثم احندر بالسجود ،والصف
َّ
اذلي يليه -اذلي اكن ُم َؤخرا يف الركعة األوىل -فقام
َْ ْ
َّ ُّ ْ َّ
الصف ال ُم َؤخ ُر ِيف حن ِر ال َع ُد ِّو ،فلما قىض انليب -صىل
ْ
اهلل عليه وسلم -السجود والصف اذلي يليه :احنَ َد َر
َّ
َّ ُّ ْ َّ
الصف ال ُم َؤخ ُر بالسجود ،فسجدوا ثم سلم -صىل اهلل
َ َّ
وسل ْمنا مجيعا ،قال جابر :كما يصنع
عليه وسلم-
ُ
َح َر ُس ُ
ك ْم هؤالء بأمرائهم» .وذكر ابلخاري طرفا منه:
«وأنه صىل صالة اخلوف مع انليب -صىل اهلل عليه
ِّ َ
الرق ِ
اع».
وسلم -يف الغزوة السابعة ،غزوة ذات

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ٌ
يف هذا احلديث صفة من صفات صالة اخلوف وهذه

الصفة فيما إذا اكن العدو يف جهة القبلة حيث قسم

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اجليش فرقتني ،فرقة
ً
ً
ً
تكون صفا مقدما وفرقة تكون صفا ثانيًا ،ثم
ً
ً
مجيعا ويركعون
يصىل بهم فيكْب بهم مجيعا ويقرأون
ً
ً
مجيعا ثم يسجد ويسجد
مجيعا ويرفعون من الركوع
معه الصف اذلي يليه ثم إذا قام للركعة اثلانية سجد

 .710جدبث:

**

م
آج کل یمہارے خفاطنی د سن ا بن ارماء ےک سایھ کری ہ ےی۔ (امام سلم ی ی
مک
ہ کہ ایھوں
ہ) ،امام یحاری ی اس کا کجرھ خضہ ہےی دکر کتا ے
رؤاب ث مل دکر یک ے
(جاپ  -رضی اہلل عتہ )-ی بنی کریم ﷺ ےک سایھ ساتوبن رعؤے ’داث الرقاع‘
ڑ
می یمار خوف رپھی۔

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ۔ خوف
اس جدب ث می خوف یک یمار ےک رطتقوں می ےس ائک رطتفہ دکر کتا گتا ے
ش
آث ﷺ ی ل شکر کو دؤ
یک یمار ےک اس رط تق می د من قتےل یک جاب ث ے
ہ ،ر
تف
ہ ،یرھ
خصوں می سنم کتا ،ائک خضہ یرہیل صف می اؤر دؤرسا دؤرسی صف می ے
ڑ
آث ی ایہی یمار رپھائ ،خش می یمام لوگ ائک سایھ ئکتی  ،ائک سایھ فاث ،
ر
ڑ
ی
آث ےک
ائک سایھ رکوع اؤر ائک سایھ رکوع ےس ا ھن ہ ےی ،یرھ شحدہ کری اؤر ر
سایھ سایھ ؤایل صف یھی شحدہ کرئ ،یرھ خب دؤرسی رکعب ےک لن ک ڑ
ھے ےہوی
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الصف املؤخر اذلي اكن حيرس العدو فإذا قاموا تقدم
املؤخر وتأخر املقدم مرااعة للعدل حىت ال يكون

الصف األول يف ماكنه يف لك الصالة ،وفعل يف الركعة
اثلانية كما فعل يف األوىل وتشهد بهم ً
مجيعا وسلم بهم

ً
مجيعا .وهذه الكيفية املفصلة يف هذا احلديث عن
صالة اخلوف ،مناسبة للحال اليت اكن عليها انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه حني ذاك ،من كون
العدو يف جهة القبلة ،ويرونه يف حال القيام والركوع،

وقد أمنوا من كمني يأِت من خلفهم.

تو یر رجھیل صف خو کہ دشمن ےک سا من یرہا دے رہی یھی شحدہ کرئ ،خب ک ڑ
ھے
ے
ر
یر
ر
ب
ج
ےہوی تو پاپی یک رعاب ث کری ےہوی ر ھیل صف آےگ اؤر اگیل صف یجےھ ےہوجائ
ی
کہ تروری یمار می یرہیل صف اب رنی جگہ رپ یہی ر ےہنی ،یرھ دؤرسی رکعب می ھی اتسا ہےی
کتا جتسا یرہیل صف می کتا ،یرھ یمام کو تسہد کرؤائ اؤر سب ےک لن س الم یرھیا۔ اس
ت
جدب ث می یمار خوف یک ی کیفیب فصتل ےس دکر ےہوئ ،ی اس ؤا قع جال ےک
ی
ی
آث ﷺ اؤر ضحای کرام  -رضی اہلل عہم -کو درئ رتش ھی کہ
متاستب ےس ھی خو ر
ش
ش
رہ ہ ےی اؤر
ہ ،ؤہ د من کو قتام اؤر رکوع یک جال ث می دبکھ ے
د من قتےل یک جاب ث ے
یر ج
ر ھیل جاب ث ےس دشمن ےک ج مےل ےس مخقوط ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اخلوف
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ ُ
• ش ِهدت  :حرضت.
َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
• فصففنا صفني  :أي جعلنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صفني.

• والعدو بيننا وبني القبلة  :أي اكن العدو يف جهة القبلة .والقبلة موضع الكعبة ،وسميت بذلك ألن انلاس يقابلونها يف صالتهم ،وما فوق
الكعبة إىل السماء يعد قبلة ،وهكذا ما حتتها مهما نزل.
• ّ
فكْب  :قال اهلل أكْب واملراد تكبْية اإلحرام.
• مجيعا  :مجيع اجليش.
ْ
• احنَ َد َر بالسجود  :نزل إيله.
َْ ْ
• حن ِر ال َع ُد ِّو  :أمام العدو.
• قىض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -السجود  :فرغ من السجدتني.

• ركع  :احنىن يف صالته قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ،وكمال السنة فيه :أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه ،وجيايف مرفقيه عن جنبيه.
• سجد  :أكمل السجود هو أن يسجد املصيل ىلع سبعة أعضاء ،ويه اجلبهة مع األنف ،وايلدان ،والركبتان ،والقدمان.
ّ
• وقام الصف اذلي يليه  :أي قام من السجود بعد قيام انليب صىل اهلل عليه وسلم.
• قال جابر  :ناقل هذا عن جابر الراوي عنه وهو عطاء.
ُ
• َح َر ُسك ْم  :مجع حارس وهم املرتبون حلفظ األمْي ومحايته.
• بأمرائهم  :مجع أمْي وهو ويل أمر انلاس ذو السلطة فيهم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صالة اخلوف ىلع هذه الصفة املذكورة ،عند وجود احلال املناسبة ،وانتفاء املحاذير املنافية.
 .2احلراسة -هنا -وقعت يف حال السجود فقط ،ألنهم يف غْيه يرون َ
الع َّ
دو لكهم.
ً
ً
وسفرا يف حال األمن واخلوف.
حرضا
 .3وجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع الرجال
 .4حسن تنظيم اإلسالم وعداتله.
 .5جواز احلركة من غْي جنس الصالة ملصلحة الصالة.
 .6جواز ختلف املأموم عن اإلمام يف صالة اخلوف للحاجة.
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املصادر واملراجع:

تيسْي العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة
مكتبة الصحابة االمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل  .1426صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل ممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغْية
اجلعيف ابلخاري حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق
 انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .تأسيس األحاكم -أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل .املوسوعة الفقهيةالكويتية-وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت-الطبعة( :من  1427- 1404ه) األجزاء  :23 - 1الطبعة اثلانية ،دار السالسل – الكويت-
األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة  -مرص األجزاء  :45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.

الرقم املوحد)6050( :
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ڑ
ڑ ڑ
ھے ےہو کر ڑپھو اگر ک ڑ
ک ڑ
ھے ہےوییک طاقث یہی تو ئتنھ کر رپھ لو اؤر اگر ئتنھ کر
ر
ق یہ ت یرہل ئ لی ڑ ڑ
ی ڑ
ب کر رپھ لو۔
ھی رپ ھنیکطا ث ی و وےک ل

صل قائما ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم
تستطع فعىل جنب

 .711احلديث:

**

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال :اكنت
يب بَ َو ُ
اسْي ،فسألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن
ِّ
الصالة ،فقالَ « :صل قائما ،فإن لم تستطع فقاعدا،
ْ
فإن لم تستطع فعىل َجنب».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف كيفية الصالة ملن اكن به
مرض من بواسْي أو ألم عند القيام وحنو ذلك من

األعذار ،فأخْب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن

األصل القيام ،إال يف حال عدم االستطاعة فيصيل
ً
ً
جالسا وإن لم يستطع الصالة جالسا فله أن يصيل ىلع
جنبه.

**

 .711جدبث:

م
خرصث عرماں بن خضی رضی اہلل ع ہما فمای ہ ےی کہ جےھ تواسی کا رمض یھا۔ می
ک ڑ
آثﷺ
ی رسول اہلل ﷺ ےس یمار ےک ئارے می تروجرھا کہ تےس رپھوں؟ تو ر
ڑ ڑ
ھے ےہو کر ڑپھو اگر ک ڑ
ی فمائا :ک ڑ
ھے ےہوی یک طاق ث یہی تو ئتنھ کر رپھ لو اؤر اگر
ر
ڑ ڑ
ڑ ی ڑ
ئتنھ کر ھی رپ ھن یک طاق ث یہی تو یرہلو ےک ئل لیب کر رپھ لو۔‘‘

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ہ خش کو تواسی کا رمض
اس جدب ث می اس خص یک یمار یک کیفیب بتاں یک جا رہےی ے
ےہو ئا کوئ اؤر ی کلیف ئا عدر الخق ےہو خش ؤج ےس ؤہ ک ڑ
ھا ی ےہو سکتا ےہو۔ رسول اہلل ﷺ
ی ی بتائا ہ کہ اصل قتام ہ اؤر اگر کسی می ک ڑ
ھے ےہوی یک طاق ث یہی تو ؤہ
ے
ے
ڑ
ڑ
ڑ
ڑ
ی
ئتنھ کر یمار رپھ ےل اؤر اگر کسی می ئتنھ کر ھی یمار رپ ھن یک استظاعب یہی تو ؤہ یرہلو
ڑ ڑ
ہ۔
ےک ئل لیب کر رپھ سکتا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• جنب  :اجلنب مصدر ،ويطلق ىلع عدة معان متعددة ،ومنها :شق اإلنسان وجانبه ،ومجعه :جنوب وأجناب ،وهو املراد هنا.
• بواسْي  :مجع باسور ،وهو ورم يكون يف مقعدة اإلنسان.

فوائد احلديث:

َ َّ
ً
ً
مستندا
معتمدا ،أو
 .1وجوب مرااعة مراتب صالة املريض املكتوبة ،فيجب عليه القيام إن قدر عليه؛ ألنه ركن من أراكن الصالة املكتوبة ،ولو
إىل يشء من عصا ،أو جدار ،أو حنو ذلك.
ً
ً
ً
َّ
 .2فإن لم يستطع القيام ،أو َّ
شق عليه ،فتلزمه قاعدا ،ولو مستندا أو متكئا ،ويركع ويسجد مع القدرة عليه ،فإن لم يستطع القعود ،أو شق عليه
فيصيل ىلع جنبه ،واجلنب األيمن أفضل ،فإن صىل مستلقيًا إىل القبلة َّ
صح ،فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه ،ويكون إيماؤه للسجود أخفض من
َّ
إيمائه للركوع ،للتميزي بني الركنني ،وألن السجود أخفض من الركوع.
َّ
َّ
 .3ال ينتقل من حال إىل حال أقل منها إال عند العجز ،أو عند املشقة عن احلالة األوىل ،أو يف القيام بها؛ ألن االنتقال من حال إىل حال مقيد
بعدم االستطاعة.
َّ
ً
 .4حد املشقة اليت تبيح الصالة املفروضة جالسا ،يه املشقة اليت يذهب معها اخلشوع؛ ذلك أن اخلشوع هو أكْب مقاصد الصالة.

ً
ًّ
خاصا باملرض فقط ،ف ِقرص السقف اذلي ال يستطيع اخلروج منه ،والصالة يف السفينة،
قاعدا كثْية ،فليس
 .5األعذار اليت تبيح الصالة املكتوبة
أو ابلاخرة ،أو السيارة ،أو الطيارة عند احلاجة إىل ذلك ،وعدم القدرة ىلع القيام ،لكها أعذار تبيح ذلك.
ً
 .6الصالة ال تسقط ما دام العقل ثابتًا ،فاملريض إذا لم يقدر ىلع اإليماء برأسه أومأ بعينيه ،فيخفض قليال للركوع ،وخيفض أكرث منه للسجود،
َّ
َّ
فإن قدر ىلع القراءة بلسانه قرأ ،وإال قرأ بقلبه ،فإن لم يستطع اإليماء بعينه صىل بقلبه.
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َّ
َّ
ً
ً
مرتبعا يف موضع القيام،
قاعدا ،ىلع أيَّ ِة هيئة شاء ،وهو إمجاع ،واخلالف يف األفضل ،فعند اجلمهور أنه يصيل
 .7مقتىض إطالق احلديث أنه يصيل
ً
وبعد الرفع من الركوع ،ويصيل مفرتشا يف موضع الرفع من السجود.
ً َّ
َّ
نفسا إال وسعها.
 .8أن أوامر اهلل تعاىل يؤىت بها حسب االستطاعة والقدرة ،فال يكلف اهلل
َّ
ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ
ُ
ِّ
َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ
اَلل أن خيفف عنك ْم}
ين ِم ْن َح َرج} [احلج{ ,]78:ي ِريد
 .9سماحة ويرس هذه الترشيعة املحمدية ،وأنها كما قال تعاىل{ :وما جعل عليكم ِيف ادل ِ
[النساء] ،فرمحة اهلل تعاىل بعباده واسعة.
ً
 .10ما تقدم هو حكم الصالة املكتوبة ،أما انلافلة فتصح قاعدا ،ولو من دون عذر ،لكن إن اكنت بعذر فأجرها تام ،وبدون عذر ىلع انلصف
من أجر صالة القائم كما ثبت يف السنة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط  1427 ،1ـه2006 -م .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.

الرقم املوحد)10951( :
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ُ
ُ
ڑ
ڑ
َ ُ
مجاعة ت ِزيد ىلع صالت ِه يف سوق ِ ِه آدمییکجماعبےک سایھ رپھی جایؤایل یمار اسیک ئارار ئا ا بن گھ می رپھی
الرجل يف
صالة
ٍ
ِ
ً
ْ
ْ
ً
َ
ْ
َ َ َ
َ
ئ
ق
ين د َرجة
ِرش
ہ۔
گنی یمارےس تشےس کجرھرئادہدرج ا ضل ے
وبيتِ ِه بِضعا وع ِ

 .712احلديث:

**

 .712جدبث:

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا’’:آدمی یک
وہپہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ڑ
ڑ
جماعب ےک سایھ رپھی جای ؤایل یمار اس یک ئارار ئا ا بن گھ می رپھی گنی یمار ےس
ج
ئ
ق
ہ۔ کیوں کہ خب یم می ےس کوئ ا ر ھی رطج ؤصو
تش ےس کجرھ رئادہ درج ا ضل ے
ہ۔ یمار ےک سوا اؤر کوئ
ہ ،یرھ مسحد می ضف یمار ےک ارادے ےس آ ئا ے
کر ئا ے
ڑ
ی
ئ
ہ اس ےس اس
خری اےس مسحد ےل جای کا ئاعب یہی تنی تو خو ھی قدم ؤہ ایھا ئا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُ
صالة الرجل يف مجاعة تَز ُ
يد
صىل اهلل عليه وسلم« :-
ِ
ِ
ْ ً َ ْ َ ََ ًَ
َْ
ُ
رشين درجة،
ىلع صالت ِه يف سوقِ ِه وبي ِت َ ِه ِبَضعا و ِع ِ
ْ َ َ ُ ُ َ ُ
َّ
َ ُ
وء ،ث َّم أىت
وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوض
َْ
َ
ُ
َ
جد ال يُر ُ
يد إال الصالة ،ال ين َه ُز ُه إال الصالة لم
املس
ِ
ٌ
ً
ُ
َ
َّ
ُ
خيط خطوة إال ُر ِفع هل بها درجة ،وحط عنه بها
ٌ
َ
َ
املسجد ،فإذا دخل املسجد اكن
خطيئة حىت يدخل
ُ
َْ
ُ
الصالة يه حت ِب ُس ُه ،واملالئكة
يف الصال ِة ما اكنت
َ َّ
َْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
أحدكم ما دام يف جم ِل ِس ِه اذلي صىل
يصلون ىلع ِ
ُ َّ ْ
الله َّم تُ ْ
ُ َّ ْ َ ْ ُ
اغف ْر هلُ ،
ب
فيه ،يقولون :اللهم ارمحه ،اللهم ِ
ُْ ْ
ْ
عليه ،ما لم يُؤ ِذ ِفي ِه ،ما لم حي ِدث ِفي ِه».

ہیہاں ئک
ہئااس یک ؤجےساسکاائکگتاہمعاف ےہو ئا ے
کاائکدرجئلتد ےہو ئا ے
ش
ہ تو ؤہ یمار می مجھا
کہ ؤہ مسحد می داجل ےہو جای۔خب ؤہ مسحد می داجل ےہو جا ئا ے
ہ۔ یم می ےس خب
ہ خب ئک کہ یمار اس ےک ؤاہں ر کن کا ستب ےہوئ ے
جا ئا ے
ڑ
ہ اس ؤق ث ئک ف سن
ہ خہاں اس ی یمار رپھی ےہوئ ے
ئک کوئ اس جگہ رہےتا ے
اس ےک لن دعای رجمب کری ر ہن ہ ےی۔ ؤہ کہن ہ ےی :اے اہلل! اس رپ رجم

فما ،اے اہلل! اس یک معفث فما ،اے اہلل! اس یک توی قیول فما( ،ؤہ اس ےک
لن دعا کری ر ہن ہ ےی) خب ئک کہ ؤہ (کسی کو) اس می ی کلیف ی دے ،یہاں
ئک کہ اس کا ؤصو ی ت ڑ ڑ
وث جای‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
ہتواس یک ییماراسےک گھمی
إذا صىل اإلنسان يف املسجد مع اجلماعة اكنت هذه خباتساں مسحدمیجماعبےک سایھیمار رپھتا ے
ً
الصالة أفضل من الصالة يف بيته أو يف سوقه سبعا ئا ئارار می ادا یک جای ؤایل یمار ےس ستا ئتش گتا رئادہ اق
ض
ہ
ے
ہ کیو ئکہ ئاجماعب
وئ
ل
ے
خ تع
ڑ
وعرشين مرة؛ ألن الصالة مع اجلماعة قيام بما
ہ۔ یرھ رسول
یمار ےس اہلل ت عایل ےک ئاجماعب یمار رپ ھن ےک کم یک متل ےہوئ ے
أوجب اهلل من صالة اجلماعة .ثم ذكر السبب يف
ہ اؤر گھ
اہلل ﷺ ی اس کا ستب بتاں کتا کہ آدمی خب ا بن گھ می ؤصو کر ئا ے
ذلك :بأن الرجل إذا توضأ يف بيته فأسبغ الوضوء ،ثم
ہ اؤر اس ی کلن کا مفضد ضف ی مار ےہوئ
ےس مسحد یک رطف جای ےک لن ی کلتا ے
خرج من بيته إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة ،لم
ڑ
ت خی
م
ھ
ی
ت
عایل اس کا ائک درج ئلتد کر ئا
اہلل
ی
دےل
ئ
ےک
اس
ہ
ا
ئ
ھا
ا
دم
ق
ی
و
ؤہ
و
ہ
ے
ے
ی
خيط خطوة إال رفع اهلل بها درجة وحط عنه بها
م
اہ اس کا مکاں سحد ےک فب ث ےہو ئا
ہ رج ے
ہ اؤر اس کا ائک گتاہ معاف فما ئا ے
ے
خطيئة ،سواء أقرب ماكنه من املسجد أم بعد ،وهذا
ڑ
ج
ق
ج
ض
ت
م
ن
م
س
ہ
ہ
ی
ی
خ
ہ
ہ اؤر ی مار
ہ۔ ب ؤہ حد ی دا ل ےو جا ئا ے
فضل عظيم ،حىت يدخل املسجد ،فإذا دخل املسجد دؤر ےو۔ ی ائک ب پا ل ے
ڑ
ڑ
ڑ
ہ اؤر یرھ ئتنھ کر یمار کا انظار رسؤع کر دبتا
ہ ؤہ رپھ لتتا ے
فصىل ما كتب هل ،ثم جلس ينتظر الصالة ،فإنه يف رپھنی اس کا مفدر ےہوئ ے
ً
ڑ
صالة ما انتظر الصالة ،وهذه أيضا نعمة عظيمة ،لو
ہ تو خب ئک ؤہ یمار ےک انظار می ئتنھا رہےتاب ث ئک ؤہ یمار ہےی می گردائا جا ئا
ے
ً
ڑ
ل
ی
بقيت منتظرا للصالة مدة طويلة ،وأنت جالس ال
آث یختہ ا مسحد اؤر جتن (تواقل ؤعیہ)
ہ۔ ی ھی ائک یہب پی ت عمب ے
ے
ہ۔ اگر ر
ئ ڑ
ل
ڑ
تصيل ،بعد أن صليت حتية املسجد ،وما شاء اهلل،
عایل رجاہ ےی رپھ جےک ےہوں اؤر ائک منی مدث ےک لن تنےھ یمار کا انظار کری
اہلل ت ی
فإنه حيسب لك أجر الصالة .واملالئكة تدعوا هل ما
**
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دام يف جملسه اذلي صيل فيه ،تقول" :امهلل صل عليه،

امهلل اغفر هل ،امهلل ارمحه ،امهلل تب عليه" ،وهذا
ً
أيضا فضل عظيم ملن حرض بهذه انلية وبهذه األفعال.

ڑ
ی
آث ےک لن یمار ہےی کا اخر لکھا جای
آث یمار ی رپھ ے
رہ ےہوں تو ھی ر
رہ ےی جاال ئکہ ر
ڑ
ش
گا۔ ف سن ا تےس خص ےک لن دعا کری ہ ےی خب ئک کہ ؤہ اب رنی اس جگہ ئتنھا رہےتا

ہ۔ ؤہ کہن ہ ےی :اے اہلل! اس رپ رجمب کا
ہ خہاں اس ی یمار ادا یک ےہوئ ے
ے
ی
پؤل کر ،اے اہلل! اےس خش دے۔ ! اے اہلل اس رپ رجم کر ،اے اہلل! اس یک توی
ش
ی
ڑق
ہ خو اس نب اؤر اں
قیول فما۔ ی ھی اس خص ےک لن ائک یہب پا ضل ے
ہ۔
اق عال ےک سایھ مسحد می رہےتا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ
• يف سوقه  :السوق :املوضع اذلي جيلب إيله املتاع والسلع للبيع والرشاء.
• بِضعا  :ابلضع :من اثلالثة إىل العرشة.
• أحسن الوضوء  :أسبغه وأىت بسننه وآدابه.
• ينهزه  :خيرجه ُ
وينهضه.

• خطوة  :بضم اخلاء :ما بني القدمني.بفتح اخلاء :املرة من اخلطو.
• درجة  :مرتبة ومزنلة.
• حط  :ميح
• خطيئة  :ذنب
• يصلون  :يدعون.

• ما لم حيدث  :ما لم ينقض وضوءه ويؤذي به املالئكة.

فوائد احلديث:
 .1صالة املنفرد يف بيته أو سوقه صحيحة ،ولو لم تكن كذلك ملا ترتب عليها درجة من األجر ،ولكنهم يأثمون لرتك اجلماعة الواجبة حيث ال
عذر.

 .2صالة اجلماعة يف املسجد أفضل من صالة اإلنسان منفردا خبمس أو ست أو سبع وعرشين درجة ،كما جاء مرصحا به يف بعض الروايات،
وهذه األفضلية ال تعِّن االستحباب ،فاجلماعة كما سبق واجبة.
 .3اإلخالص معتْب يف حتقيق هذا اثلواب.

 .4مرشوعية االجتماع واتلعاون ىلع الطاعة ،واأللفة بني اجلْيان.
 .5من وظائف املالئكة ادلاعء للمؤمنني.

 .6استحباب انتظار الصالة إىل الصالة.

 .7استحباب بقاء املسلم ىلع وضوء.

املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،

الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .تطريز رياض الصاحلني،
لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهالِل ،نرش :دار ابن
اجلوزي- .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن
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السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4566( :
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ڑ
ی
م
ن
ہ ،خباؤ ئت یےک خروںےک ئراؤں سدث گر ییکؤج
اؤائییک یمار کاؤقثؤہ ے
ےس جلن لگی

صالة األوابي حي ترمض الفصال

 .713احلديث:

َْ
أرقم -ريض اهلل عنه :-أنه رأى قوما
عن َزيد بن
ُّ
ُّ
الضح ،فقالَ :
أما لقد َع ِلموا أن الصالة
يصلون من
يف غْي هذه َّ
الساعة أفضل ،إن رسول اهلل -صىل اهلل
َ
َ ُ
عليه وسلم ،-قال« :صالة األ َّوابِني حني ت ْر َمض
ال ِف َصال».

**

ڑ
رئدبن ارقم رضیاہلل عتہیکجرھ لوگوںکو رجاسب یکیمار رپ ھن ےہویدبکھا،توفمائا:
کتا ایھی معلوم یہی کہ ی یمار اس ؤق ث ےک ع الؤہ م ق
ہ؟ رسول اہلل ﷺ
ی ا ضل ے
ڑ
ئ
ی
ن
خ
ہ ،خب اؤ ت ی ےک روں ےک ئراؤں سدث
ی فمائا‘‘ :اؤائی یک یمار کا ؤق ث ؤہ ے
گرمی یک ؤج ےس جلن لگی’’۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
رأى زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه -بعض انلاس يصيل
ُّ
الضح ,فذكر أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-يقول :صالة األوابني حني تَ ْر ُ
مض ال ِف َصال ,أي

أن أفضل وقت لصالة الضح هو عند شدة ارتفاع
ِّ
الشمس ,حني حترتق خفاف صغار اإلبل من ِشدة
َح ِّر الشمس ىلع األرض ,فهذا هو الوقت اذلي يصيل
فيه املطيعون هلل تعاىل كثْيو الرجوع إيله صالة
الضح.

 .713جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
رئد بن ارقم رضی اہلل عتہ ی لوگوں کو رجاسب یک یمار رپ ھن ےہوی دبکھا ،تو بتائا کہ
ہ :اؤائی یک یمار کا ؤق ث ؤہ
ایھوں ی رس ڑول اہلل ﷺ کو فمای ےہوی ستا ے
ئ
ہ ،خب اؤ تنی ےک یخروں ےک ئراؤں سدث گرمی یک ؤج ےس جلن لگڑی۔ تعنی رجاسب
ے
ئ
ہ  ،خب سورج کاق اؤیحرا ےہو جای اؤر اؤ تنی ےک یخروں ےک
یک یمار کا اؤل ؤق ث ؤہ ے
ئراؤں سدث گرمی یک ؤج ےس جلن لگی۔ یہی ؤہ ؤق ث ے خ
عایل ےک
ہ ،ش می اہلل ت ی
م
طیع ؤ فماں پدار اؤر اس یک رطف رخوع کری ؤاےل بتدے رجاسب یک یمار ادا
کری ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة الضح
ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > أحاكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :زيد بن

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ُّ
األ َّواب َ
اذلنوب ،وفعل َّ
ني  :األ َّوابَّ :
الطااعت واخلْي.
الرجاع إىل اهلل تبارك وتعاىل ،برتك
•
ِ
َ
َّ
َْ َ ُ
َّ
َّ
• ترمض  :أي :حترتق أخفافها من الرمضاء ،ويه ِشدة حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع الرمل ،عند ارتفاع الشمس.
ُ
َ ْ
• ال ِف َصال  :مجع "فصيل" ،وهو ودل انلَّاقةُ ،سيم بذلك؛ لفص ِله عن أ ِّمه.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1استحباب صالة الض َح.

 .2أن أفضل أوقات صالة الضح :عند اشتداد حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع َّ
الرمل وغْيه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .املجموع رشح
املهذب (مع تكملة السبيك واملطييع) تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار الفكر .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :ممد
بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،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
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فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006مُ .
بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11283( :
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ئاجماعب یمار میفد(ا کتےل )یک یمارےس ستا ئتش ( )27درجرئادہ اقضل

صالة اْلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع
وعرشين درجة

 .714احلديث:

َ
َ َّ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن َر ُسول
َ َ
َّ
ُ
صالة اجل َ َم َ
اعة
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :
ِ
َ َ ُ
َ َ َ
َ
الف ِّذ ب َ
رشين د َر َجة».
ع
و
بع
س
ة
ال
ص
من
ل
أفض
ِ
ِ
ِ

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا کہ
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ئ
ق
ہ‘‘۔
’’ئاجماعب یمار میفد (ا کتےل) یک یمار ےس ستا تش ( )27درج رئادہ ا ضل ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يشْي هذا احلديث إىل بيان فضل صالة اجلماعة ىلع
صالة املنفرد ،بأن اجلماعة -ملا فيها من الفوائد

العظيمة واملصالح اجلسيمة -تفضل وتزيد ىلع صالة
املنفرد بسبع وعرشين مرة من اثلواب؛ ملا بني

العملني من اتلفاوت الكبْي يف القيام باملقصود،
َّ
أن من َّ
ضيع هذا الربح
وحتقيق املصالح ،والشك

 .714جدبث:

ہ۔
ے

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ڑ
ہ کہئاجماعب رپھیجایؤایلی مارمیفد
اسجدب ثمیاسئاث یکرطف اسارہ ے
ش
ق
ہ ئابن طور کہ ئا جماعب یمار خش می یہب رئادہ قوائد اؤر
خص یک یمار ےس ا ضل ے
ش
ئ
ق
ہ
مضا لح ہ ےی ،تواث ےک لحاط ےس میفد خص یک یمار ےس ستا تش گتا رئادہ ا ضل ے

ہ
کیو ئکہ خصول مفاصد ؤ قوائد ےک اعتتار ےس دؤتوں عملوں می یہب رئادہ تفاؤث ے
ع
اؤر اس می کوئ سک یہی کہ خش ی اس طنم تفع کو کھو دئا ؤہ مجؤم راہ۔

الكبْي مروم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ّ
• الفذ  :الفرد.
َ
• د َر َجة  :مرة.

• صالة اجلماعة  :الصالة يف مجاعة.
• أفضل  :أكرث فضال ،وأزيد أجرا.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل الصالة مع اجلماعة؛ مع ورود أدلة أخرى ىلع وجوبها.
 .2صحة صالة املنفرد وإجزاؤها عنه؛ ألن لفظ "أفضل" يف احلديث يدل عن أن الك الصالتني فيها فضل؛ ولكن تزيد إحداهما ىلع األخرى،
وهذا يف حق غْي املعذور ،أما املعذور فقد دلت انلصوص ىلع أن أجره تام.

 .3الفرق الكبْي يف اثلواب ،بني صالِت اجلماعة واالنفراد.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
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ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3441( :
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بنی صیل اہلل علتہؤسلمی سامیکدؤیمارؤں میےس ائک یمار– مجدم بنسیبن
ڑ
ی
ہ کہؤہ عرصیک یمار ھی-دؤ رکعب رپھی ،یرھ سالم
کہن ہ ےی کہمیا عالث گماں ے
ڑ
آثﷺمسحدےک ا گےل خےص می تصب سدہ لکریےک سایھ جا
یرھیدئا ،یرھ ر
ک ڑ
ھے ےہوی اؤر ابرتااہیھ اس رپرکھ لتا۔

صىل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -إحدى

صالِت العيش -قال حممد :وأكَث ظِّن العُص-
ركعتي ،ثم سلم ،ثم قام إَل خشبة يف مقدم
املسجد ،فوضع يده عليها

 .715احلديث:

**

َّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قالَ :صىل انليب -صىل
ْ َ َ َ
ال َِت َ
الع ِ ّ
يش -قال ممد:
اهلل عليه وسلم -إِحدى ص
ِ
َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َّ
َ َ ْ َ ُ َ ِّ
َ
ني ،ثم سلم ،ثم قام إىل
وأكرث ظِّن العرص -ركعت ِ
َ
َ
َخ َشبَة يف ُم َق َّدمِ َ
الم ْس ِج ِد ،ف َو َض َع يَ َد ُه َعليْ َها ،وفيهم أبو
ِ
ََ َ َْ ُ َ
كلِّ َماهُ،
بكر ،وعمر -ريض اهلل عنهما ،-فهابا أن ي
ََ ٌُ
اس َف َقالُوا :أَ َق ُ َ
وخرج َ َ
رس َاع ُن َّ
رص ِت الصالة؟ ورجل
انل ِ
ََ َ
ُ
يَ ْد ُع ُ
وه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذو ايلَ َديْ ِن ،فقال:
ََ َ َْ َ ُ َ ْ ََ َ َْ ََْ ََْ ُْ َ ْ َ َ َ
رص ،قال« :بَىل
أن ِسيت أم قرصت؟ فقال :لم أنس ولم تق
َ
َ
قَ ْد نَس َ
يت ،فَ َص َّىل َر ْك َعتَ ْنيُ ،ث َّم َسلَّ َمُ ،ث َّم ك َّ َ
ْب ،ف َس َج َد
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َْ
ْبُ ،ث َّم َو َضعَ
ُ
ُ
ك َّ َ
ِمثل سجو ِدهِ أو أطول ،ثم رفع رأسه ،ف
َ َ َ ُ َ
َرأْ َس ُه ،فكْبَ ،ف َس َج َد مثْ َل ُس ُ
جو ِدهِ أ ْو أ ْط َول ،ث َّم َرف َع
ِ
َرأْ َس ُه َو َك َّ َ
ْب».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف ما ىلع املصيل فعله إذا نِّس
وأنقص يف صالته؛ بأنه يكمل ما تبىق عليه ثم يسلم

ثم يسجد سجدتني للسهو جتْب ما حصل ،ويروي أبو

هريرة- ،رىض اهلل عنه ،-أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-صىل بأصحابه إما صالة الظهر أو العرص،
ّ
فلما صىل الركعتني األويلني سلم .وملا اكن -صىل اهلل
عليه وسلم -اكمال ،ال تطمنئ نفسه إال بالعمل اتلام،
شعر بنقص وخلل ،ال يدرى ما سببه .فقام إىل خشبة
يف املسجد واتكأ عليها كأنه غضبانَ ،و َّ
شبك بني
أصابعه ،ألن نفسه الكبْية حتس بأن هناك شيئا لم

**

 .715جدبث:

ض
ہ کہ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی سام یک دؤ
عایل عتہ ےس رؤاب ث ے
اتو ےہپہ ر ی اہلل ت ی
ہ کہ ؤہ عرص
یمارؤں می ےس ائک یمار – مجدم بن سیبن کہن ہ ےی کہ میا عال ث گماں ے
ڑ
ی
آث ﷺ مسحد ےک ا گےل خےص می
یک یمار ھی -دؤ رکعب رپھی ،یرھ س الم یرھیدئا ،یرھ ر
تصب سدہ لکر ڑی ےک سایھ جا ک ڑ
ھے ےہوی اؤر ابرتا اہیھ اس رپ رکھ لتا۔ لوگوں می اتو
ی
آث ﷺ ےس ئاث
عایل عہما ھی موخود یےھ ،لتک ؤہ دؤتوں ر
بکر اؤر عرم رضی اہلل ت ی
ڑ
کری ےس درے ،اؤر جلدئار لوگ (مسحد ےس) ئ ے
اہ ی کےل اؤر کہن لےگ :کتا یمار کم
ش
کردی گنی ےھ؟ اں می ائک خص خےس بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم دؤالتدبن کہن یےھ،
ص
سل
آث یھول گن ہ ےی ئا یمار
اس ی کہا( :اے اہلل ےک رسول یل اہلل علتہ ؤ م) کتا ر
ک
آث ﷺ ی فمائا" :ی می یھوال ےہوں اؤر ی یمار می کمی یک
م کردی گنی ےھ؟ تو ر
ی
آث
گنی ے
آث ھول گن ہ ےی۔ خرتایحرہ ر
ہ۔ دؤالتدبن ی کہا :کیوں یہی ،تفتتاً ر
ڑ
ﷺ ی دؤ رکعب یمار رپھی ،یرھ س الم یرھیا ،یرھ ئکتی کہہ کر ا بن م عمول ےک
ڑ
ی
شحدؤں یک رطج ئا اس ےس ھی لمتا شحدہ کتا ،یرھ ابرتا رس ایھائا اؤر ئکتی کہی ،یرھ ابرتا رس
ی
رمی رپ رکہا اؤر ئکتی کہی اؤر ا بن م عمول ےک شحدؤں یک رطج ئا اس ےس ھی لمتا شحدہ
ڑ
کتا،یرھ ابرتا رس ایھائا اؤر ئکتی کہی۔''

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ اگر یماری یھول کر اب رنی یمار می کوئ کمی کر دے
اس جدب ث می ی بتاں کتا گتا ے
تو ؤہ کتا کرے؛ اےس رجا ہن کہ ؤہ اب رنی تفتہ یمار تروری کرے ،یرھ س الم یرھی دے،
اس ےک ت عد شہو ےک دؤ شحدے کرے ،خو یمار می ؤا قع ےہوی ؤایل کمی کو ترورا کر دبن
ہ کہ بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
عایل عتہ ےس رؤاب ث ے
ےگ۔ اتو ےہپہ رضی اہلل ت ی
ڑ
ڑ
ی
آث ﷺ ی یرہیل دؤ رکعتی رپھ
ا بن سا ھیوں کو ظرہ ئا عرص یک یمار رپاہئ۔ خب ر
لی تو س الم یرھی دئا۔ لتک خ رو ئکہ ص
م
سل
آث ےک
آث یل اہلل علتہ ؤ م اتساں کا ل یےھ ،ر
ر
ص
مکم عم
آث کو یمار می کجرھ کمی
دل کو ضف ل ل ہےی ےس اظمتتاں جا ل ےہو ئا یھا ،ر
جل
آث ی فار دل
آث کو اس کا ستب معلوم ی یھا۔ خرتایحرہ ر
ؤ ل کا اخساس ےہوا ،لتک ر
ڑ
ےک سایھ مسحد می تصب ائک لکر ڑی ےک سایھ جا ک ڑ
ھے ےہوی اؤر اس ےس بتک لگا
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تستكمله .وخرج املرسعون من املصلني من أبواب
ً
املسجد ،وهم يتناجون بينهم ،بأن أمرا حدث ،وهو

قرص الصالة ،وكأنهم أكْبوا مقام انلبوة أن يطرأ عليه

النسيان .وهليبته -صىل اهلل عليه وسلم -يف صدورهم
َْ
لم جي ُرؤ واحد منهم أن يفاحته يف هذا املوضوع ،بما

يف ذلك أبو بكر ،وعمر -ريض اهلل عنهما .-إال أن
رجال من الصحابة يقال هل "ذو ايلدين" قطع هذا

الصمت بأن سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل:
يا رسول اهلل ،أنسيت أم قرصت الصالة؟ فقال صىل

اهلل عليه وسلم -بناء ىلع ظنه :-لم أنس ولم تقرص.

حينئذ ملا علم ذو ايلدين -ريض اهلل عنه -أن الصالة

لم تقرص ،واكن متيقنا أنه لم يصلها إال ركعتني ،فعلم
أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قد ن َ ِ َ
ِّس ،فقال :بل نسيت.

فأراد -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتأكد من صحة خْب
ذي ايلدين ،فقال ملن حوهل من أصحابه :أكما يقول
ذو ايلدين من أِّن لم أصل إال ركعتني؟ فقالوا :نعم،

حينئذ تقدم -صىل اهلل عليه وسلم ،-فصىل ما ترك
من الصالة .وبعد التشهد سلم ثم كْب وهو جالس ،و
ْ
سجد مثل سجود ُصلب الصالة أو أطول ،ثم رفع
َ
فك َّ َ
ْب ،ثم كْب وسجد مثل سجوده
رأسه من السجود
أو أطول ،ثم رفع رأسه وكْب ،ثم سلم ولم يتشهد.

لتا ،اؤر ا بن ائک اہیھ یک ایگلیوں کو دؤرسے اہیھ یک ایگلیوں می داجل کتا۔ کیوں کہ
مک
س
آث ی مل
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم کو اتسا لگ راہ یھا کہ کوئ خری رہ گنی ے
ہ خش ک و ر
ر
ک
ی
ہ۔ جلدئار یماری مسحد ےک درؤارؤں ےس ل گن اؤر ؤہ آترش می
یہی کتا ے
ئ
ہ ،گوئا
ہ اؤر ؤہ ی کہ یمار کم کردی گنی ے
رہ یےھ کہ کوئ معاملہ رتش آئا ے
رسگوشی کر ے
ش
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم رپ تستاں یہی
کہ ؤہ ی مجھ ے
رہ یےھ کہ بنی ےہوی یک ؤج ےس ر
س
آث صیل اہلل علتہ ؤشم یک ہتےیب کیوج ےس کسی
طاری ےہو کنی۔ اؤر اں ےک دلوں می ر

آث ےس رئاں کھوےل ،جاال ئکہ اں می اتو بکر
یک ےہمب یہی ےہوئ کہ اس معاملہ می ر
ی
ض
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک سایھیوں می
عایل عہما ھی یےھ۔ لتک ر
ؤعرم ر ی اہلل ت ی
ڑ
ش
ائک خص ،خےس لوگ دؤالتدبن کہن یےھ ،اس خ ررنی کو توری ےہوی رعض کتا :اے
اہلل ےک رسول! کتا ی
ک
آث ﷺ ی  -ا بن
آث ھول گن ہ ےی ئا یمار م کردی گنی؟ تو ر
ر
ہ۔ اس ؤق ث خب
گماں ےک مظاتق  -فمائا :ی می یھوال ےہوں اؤر ی یمار کم ےہوئ ے
آث صیل اہلل
دؤالتدبن کو معلوم ےہوگتا کہ یمار کم یہی یک گنی ے
ہ اؤر اں کو تفی یھا کہ ر
ڑ
ک
شم
سل
آث ﷺ یھول
علتہ ؤ م ی ضف دؤ ہےی ر عتی رپھی ہ ےی ،تو ؤہ جھ گن کہ ر
گن ہ ےی ،لہدا ایہوں ی کہا :ئلکہ ی
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی
آث ھول گن ہےی۔ ر
ر
ی
ض
دؤ التدبن یک خی یک خب یک ئاکتد ےک لن ا بن ارد گرد موخود ضحای ےس ت روجرھا :کتا دؤ
ڑ
ہ؟
ہ کہ می ی ضف دؤ ہےی رکعب یمار رپھی ے
رہ ہےی ؤہ شرح ے
التدبن خو کہہ ے
ضحای کرام ی خواث دئا :اہں۔ اس ؤق ث اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤسلم آےگ
ئ ڑ
ڑ
ڑ
خ ی رجھ ڑ ی
وث گنی ھی اےس رپھی ،اؤر تسہد ےک ت عد س الم یرھیا ،یرھ تنےھ
پےھ اؤر و مار
ی
ےہوی ئکتی کہی اؤر اصل یمار ےک شحدے ےک متل ئا اس ےس ھی لمتا شحدہ کتا ،یرھ
ڑ
شحدے ےس ابرتا رس ایھائا اؤر ئکتی کہی ،یرھ ئکتی کہی اؤر دؤرسے شحدے ےک متل
ڑ
ی
ئا اس ےس ھی لمتا شحدہ کتا یرھ ابرتا رس ایھائا اؤر ئکتی کہی ،یرھ س الم یرھیا اؤر تسہد می
ئ ڑ
یہی تنےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• العيش  :يه ما بني زوال الشمس وغروبها.
َّ
• فهابا أن يكلماه  :اهليبة :اإلجالل ،فهابا أن يكلماه :أجاله وأعظماه.
• رساعن انلاس  :وهم أوائل انلاس املرسعون إىل اخلروج.

• ذا ايلدين  :صاحب يدين فيهما طول ،فلقب بذلك ،واسمه :اخلرباق بن عمرو ،قيل :من بِّن سليم ،وقيل :من خزاعة.
• لم أنس ولم تقرص  :أي يف ظنه -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً َّ
• بىل  :حرف جواب ،خيتص وقوعه بعد انليف ،فتجعله إثباتا؛ فإنه ملا قال" :لم أنس ولم تقرص" ،أجابه :بىل نسيت.
• نعم  :حرف جواب ،يتبع ما قبله يف إثباته ونفيه ،فقوهل" :أصدق ذو ايلدين؟ " ،أثبتوا صدقه ِبوابهم بـ"نعم".
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فوائد احلديث:
 .1جواز السهو ىلع األنبياء يف أفعاهلم اليت يبلغونها للناس وهذا لبرشيتهم؛ إال أن اإلمجاع استثىن امتناع حصول السهو منهم يف أقواهلم
اتلبليغية.

 .2من األرسار اليت ترتتب ىلع سهوه -صىل اهلل عليه وسلم -بيان :الترشيع ،واتلخفيف عن األمة.
ً
َّ
َّ
 .3أن اخلروج من الصالة قبل إتمامها -مع ظن أنها تمت -ال يبطلها .1:فيبِّن بعضها ىلع بعض ،إن قرب الزمن عرفا .2.ويعيدها إن طال الفصل
ً
ُع ْرفا ،أو أحدث ،أو خرج من املسجد.
َّ
 .4أن الالكم يف صلب الصالة من انلايس ،واجلاهل ال يبطلها ،ىلع الصحيح من قويل العلماء.
َّ
أن احلركة الكثْية ً
سهوا ال تبطلها ،ولو اكنت من غْي جنس الصالة.
.5
َّ
 .6وجوب سجدِت السهو ملن سها وسلم عن نقص فيها؛ يلجْب خلل الصالة ،ويرغم به الشيطان.
َّ
َّ
ٌ
الحق باملأمومني؛ تلمام املتابعة واالقتداء ،وألن ما طرأ من نقص ىلع صالة اإلمام يلحق باملأمومني معه.
 .7أن سهو اإلمام

 .8قال القايض عياض :ال خالف بني العلماء أنه لو سجد بعد السالم ،أو قبله للزيادة ،أو للنقص :أنه جيزئه ،وال تفسد صالته ،وإنما اختالفهم
يف األفضل.
 .9قال شيخ اإلسالم :التشهد بعد سجدِت السهو وقبل السالم لم يرد فيه أي يشء من أقوال الرسول -عليه الصالة والسالم ،-وال أفعاهل ،وعمدة
من يراه حديث غريب ليس هل متابع ،وهذا يويه احلديث ويضعفه ،واهلل أعلم.
َّ
 .10انلفس الكبْية تشعر بانلقص اذلي يعرتيها؛ ألنها ألفت الكمال ،فال تقف دونه.
َ
ِ .11عظم هيبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف نفوس الصحابة.
َّ
 .12أن سجود السهو كسجود صلب الصالة يف أحاكمه؛ إذ لو اختلف عنه بليَّنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-واهلل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل
ابلخاري ,حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه:
ممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)11229( :
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صىل انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم انلَّحر ،ثم
ڑ
ب
ن
ی
ھ
خ
ی
ر
یﷺیفئائےکدں مار رپ نےکت عد طتہدئا ،ھفئائیک اؤرفمائا:
َ
يص ي َ
ِل
خطب ،ثم ذبح ،وقال :من ذبح قبل أن
ی
ی
خ
خ
ََْ َْْ ُ
’’ شی یمارےس یہےل د ح کردئا،ؤہ اسیکجگہدؤرسا جاتور د ح کرےاؤر ش
ََْ َْْ
فليذبح أخرى ماكنها ،ومن لم يذبح فليذبح
ہ،ؤہاہلل کا ئامےل کرد یح کرے۔‘‘
ید یح یہی کتا ے
باسم اهلل

 .716احلديث:

**

 .716جدبث:

ی
ختدث بن عتداہلل حیل رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ بنی ﷺ ی فئائ ےک دں یمار
ڑ
رپ ھن ےک ت عد خطتہ دئا ،یرھ فئائ یک اؤر فمائا’’:خش ی یمار ےس یہےل د یح کردئا ،ؤہ
ہ ،ؤہ اہلل کا ئام ےل کر
اس یک جگہ دؤرسا جاتور د یح کرے اؤر خش ی د یح یہی کتا ے

عن ُجنْ ُدب بن َعبْد اهلل َ
ابلج ِّ
يل -ريض اهلل عنه -قال:
ِ
«صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم َّ
انلحر ،ثم
ُ َ ِّ َ ْ ْ
خطب ،ثم ذبح ،وقال :من ذبح قبل أن يص َ
يل فليَذبَ ْح
ُ
َْ ْ
أخرى ماكنها ،ومن لم يذبح فليَذبَ ْح باسم اهلل».

د یح کرے۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدب ث کا درج :خنح

املعىن اإلمجايل:

ابتدأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم انلحر
َّ
بالصالة ،ثم ثىن باخلطبة ،ثم ثلث باذلبح ،واكن خيرج
ً
ً
وتعميما
إظهارا لشعائر اإلسالم
بأضحيته للمصىل؛
ً
ً
ً
ً
ورشطا
حكما
مبينا هلم
وتعليما لألمة ،وقال
للنفع

**

من رشوط األضحية :من ذبح قبل أن يصيل صالة

العيد فإن ذبيحته لم جتزئ ،فليذبح ماكنها أخرى،
ً
صحيحا
ومن لم يذبح فليذبح بسم اهلل؛ يلكون اذلبح
ً
واذلبيحة حالال ،مما دل ىلع مرشوعية هذا الرتتيب
اذلي ال جيزئ ُ
غْيه .وهذا احلديث يدل ىلع دخول
وقت اذلبح بانتهاء صالة العيد ،ال بوقت الصالة وال

بنحر اإلمام إال من ال جتب عليه صالة العيد كمن
ً
مسافرا.
اكن

اجمایل معنی:

بنی کریمﷺ ی فئائ ےک دں یک ابتدا یمار ےس یک ،یرھ دؤرسے یمی رپ خطتہ دئا
ی
ئ
آث خب یمار ےک لن ی کلن تو س عاپ اس الم ےک اظہار،
اؤر تشے یمی رپ د ح کتا۔ ر
تع
ی
تفع کوعام کری اؤر امب یک لنم ؤ پنب یک رعض ےس اب رنی فئائ کو ھی سایھ ےل

آث ی فئائ ےک اخکام ؤ رسؤط ےس آگاہ کری ےہوی فمائا کہ خش
کر جای۔ ر
ی یمار ےس یہےل فئائ یک ،اس یک فئائ یہی ےہویگ ،اےس اس یک جگہ رپ دؤرسا جاتور
ڑ
ہ ،ؤہ اہلل ےک ئام ےس د یح کرے ،ئاکہ
د یح کرئا رپے گا۔ خش ید یح یہی کتا ے
ہ ،خو اس ےک ج الف
ؤہ د یح درسب ےہو اؤر د بحہ ج الل ےہو۔ مشؤع پنب یہی ے
ع
ہ کہ
کرے گا ،اس کا مل درسب یہی ےہوگا۔ ی جدب ث اس ئاث رپ دالل ث کرئ ے
د یح کاؤق ث یمار عتد ےک اجتتام ےسرسؤع ےہو گا ،یمار کا ؤق ث رسؤع ےہوی اؤر امام
ش
ےک فئائ کری ےس یہی ،سوای اس خص ےک خش رپ یمار عتد ؤاخب یہی جتےس
کہ مساف ؤعیہ-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ابل َ
• َ
ج ِّ
(ِبيلة).
يل  :منسوب إىل قبيلته ِ
• يوم َّ
انلحر  :يوم عيد انلحر أضيف للنحر؛ ألنه تذبح وتنحر فيه الضحايا.

• ماكنها  :بدهلا.
ً
َْ ْ
ْ
ْ
َ
• فليذبح بسم اهلل  :أي قائال :بسم اهلل ،بديلل رواية( :فليذبح ىلع اسم اهلل).
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فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اخلطبة يف العيدين وأنها بعد الصالة ووجوب مرااعة الرتتيب يف عبادات يوم انلحر.
 .2يرشع يف اخلطبة أن تكون مناسبة للوقت واحلال فيذكر يف لك وقت وحال ما يناسبها.
 .3مرشوعية تأخْي ذبح األضحية إىل ما بعد اخلطبة وجوازه قبلها بعد الصالة.
 .4وجوب ذكر اسم اهلل عند اذلبح.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه،
2005م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاِّن ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلْيية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه .العمدة
يف األحاكم ،عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس اجلماعييل ،حتقيق :سمْي بن أمني الزهْيي ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1419ه1998 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق
ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)5400( :
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ڑ
ڑ
ےہمیرسول اہللﷺیرمضاں می آیھرک عاث(یمارپاؤ یح) اؤرؤپ رپھائ۔
ڑ
ی
ا گےلدںہےم یرھ مسحد می ا کےھ ےہوی اؤر ےہمی امتد ھی کہ رسول اہللﷺ ےہماری
ص
یک
آث ئ ے
اہ
رطف ل کر( مسحد می)آ ئیےگلتک ح ےہوییکفبثآ گنی اؤر ر
تشتف یہیالی۔

صىل بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف
رمضان ثمان ركعات والوتر ،فلما اكن من

القابلة اجتمعنا يف املسجد ورجونا أن خيرج
إيلنا ،فلم نزل يف املسجد حىت أصبحنا

 .717احلديث:

َّ
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :صىل
َ
َ
بِنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف رمضان ث َمان
َ َ
ْ َْ
َر َك َعات والوترَّ ،
فلما اكن من القابِلة اجتَ َمعنا يف
ِ
ََْ
َُْ َ َ
َ
َ
املسجد َ
ورجونا أن خيرج إِيلنا ،فلم نزل يف املسجد
ْ َ َْ َ َ ْ
فدخلنَا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
حىت أصبحنا،
َْ
َ َ َْ
خت ُر َج إ َيلناَ
وسلم ،-فقلنا هل :يا رسول اهلل ،رجونا أن
ِ
َ
َ ِّ
ْ
ُ
فتُ َصيل بِنَا ،فقال« :ك ِرهت أن يُك َتب عليكم
الوتر».
ِ

**

خرصث جاپ بن عتداہلل رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ ےہمی رسول اہلل ﷺ ی
ڑ
ڑ
ڑ
رمضاں می آیھ رکعاث (پاؤ یح یک) اؤر ؤپ رپھائ۔ ا گےل دں ہےم یرھ مسحد می ا کےھ
ی
ےہوی اؤر ےہمی امتد ھی کہ رسول اہلل ﷺ ےہماری رطف ی کل کر (مسحد می) آ ئی
ص
آث ئ ے
اہ تشتف یہی الی۔ خب رسول
ےگ لتک ح ےہوی یک فب ث آ گنی اؤر ر
اہلل ﷺ ےہمارے ئراس آی تو ہےم ی کہا اے اہلل ےک رسولﷺ! ہےم اس امتد
ڑ
ےہ
آث ﷺ ی فمائا’’:می
آث آ ئی ےگ اؤر می یمار رپھا ئی ےگ تو ر
رپ یےھ کہ ر

ی اس ئاث کو ت رستد یہی کتا کہ ی ؤپیم رپ فض کر دی جای۔‘‘
**

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

َّ
معىن احلديث" :صىل بِنَا رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َّ
ََ
والوتر" .يعِّن :صىل
وسلم -يف رمضان ثمان ركعات ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه يف املسجد

والوتر ،واكن ذلك يف رمضان" .فلما اكن
ثمان ركعات ِ
َ
ْ
ْ
من القابِلة" أي :يف الليلة اليت بعدها" .اجتَ َمعنَا يف
َ َّ
املسجد" أي :حرض الصحابة -ريض اهلل عنهم -ظنا

منهم أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سيخرج
ويصيل بهم اكلليلة اليت قبلها ،وهلذا قالواَ :
"ور َجونا أن
َ ْ
ِّ
خيرج إيلنَا" أي :يلصيل بهم صالة الليل" .فلم ن َزل يف

ْ ْ
أصبَحنَا" يعِّن :أنهم انتظروه يف املسجد،
املسجد حىت
َ
َ
ُّ
حىت طلع عليهم الصبح" .فدخلنا ىلع رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم "-أي :أتوا انليب -صىل اهلل عليه

وسلم-؛ ليسألوا عن سبب عدم حضوره للصالة بهم.
ِّ
َ
"فقلنا هل :يا رسول اهللَ ،ر َج ْونا أن خترج إيلنَا فتصيل
َ
بِنَا" أي :تمنينا وتأملنا خروجك؛ ُتلصيل بِ َنا ،كما يف
َ
الليلة املاضية" .فقال :ك ِرهت أن يُكتب عليكم
الوتر" ،علَّل َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عدم
ِ

 .717جدبث:

**

اجمایل معنی:

جدب ث کا مفہوم":ص َیل بتَا رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ق رمضاں ی َ َماں رکعاث
ڑ
ڑ
ؤالوپ" ( ےہمی رسول اہللﷺ ی رمضاں می آیھ رکعاث اؤر ؤپ ( یمار) رپھائ)۔
ڑ
تعنی بنی کریم ﷺ ی ضحای کو رمضاں می مسحد ےک ائدر آیھ رکعاث یمار اؤر ؤپ
ڑ
الفائلہ" (خب اگیل راث آئ) تعنی اس ےک ت عد دؤرسی
رپھائ۔ "قلما کاں من َ
ج
ل
راث۔ "ا ْحمََعْتَا ق ا مسحد" (ہےم مسحد می مع ےہو ی ) تعنی ضحای کرام رضی اہلل ع ہم
اس امتد رپ یرھ مسحد می جاض ےہو ی کہ بنی کریم ﷺ آج یرھ آ ئی ےگ اؤر جتےس ہےم
ڑ
ڑ ی
ی کل یمار رپھی ھی ؤ تےس آج یرھ رپھا ئی ےگ۔ اس لن ایھوں ی کہا "ؤ َرخ َوئا
ی
ےہ
آث ﷺ ئ ے
اہ ےہمارے ئراس تشتف ال ئی ےگ)
اں یجج التتَا" ( می امتد ھی کہ ر
ڑ
ل
ق
ت
ل ق ا مسحد خنی ا ْصخَْتَا" (ہےم مسحد می
عنی اں کو راث یک یمار رپھا ئی ےگ۔ " لم َپَ ْ
ت
رہ یہاں ئک کہ
رہ یہاں ئک کہ صح ےہو گنی) عنی ضحای مسحد می انظار ہےی کری ے
ے
قج طلوع ےہو گنی۔ "ق َدجلتَا عیل رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم" (ہےم بنی کریمﷺ ےک
ت
ی
آث ﷺ ےس تروجرھ سکی کہ
ئراس گن) عنی ؤہ بنی کر مﷺ ےک ئراس آی ئاکہ ر
ڑ
آث ﷺ یمار رپھای ےک لن تشتف کیوں یہی الی؟ "قفلتا لہ :ئا رسول
آج ر
قی
اہللَ ،رخ َو ْئَا اں یجج التتَا ضیل بتَا" (ہےم ی کہا اے اہلل ےک رسولﷺ!ہےم ی امتد
ئت ڑ
ڑ
آث ئ ے
اہ تشتف ال ئی ےگ اؤر ےہمی یمار رپھا ئی ےگ) تعنی ہےم
لگای نےھ یےھ کہ ر
ئت ڑ
ی
ی یمتا اؤر امتد لگای ن
آث کل راث یک رطج آج یرھ آ ئی ےگ اؤر ےہمی
کہ
ےھ
ےھ
ر
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َ
ُ
الوتر ،ويف
خروجه إيلهم بأنه ك ِره أن يكتب عليهم ِ
َ
ُ
رواية" :خشيت أن تفرض عليكم" ،ويف لفظ :
َ
"خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل" فهذا هو
السبب اذلي جعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
يمتنع من اخلروج إيلهم ،وهذا من رمحته بأمته
َ
وشفق ِته عليهم -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد وصفه
ََ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ْ َُْ
ُ
ك ْم َعز ٌ
يز
س
ف
اهلل بقوهل{ :لقد جاءكم رسول ِمن أن
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ٌ
علي ِه ما ع ِنتم ح ِريص عليكم بِالمؤ ِم ِنني رءوف
َرح ٌ
يم} [اتلوبة .]128 :وأصل هذا احلديث يف
ِ
الصحيحني من حديث اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خرج ذات يللة
َّ
َّ
من َجوف الليل ،فصىل يف املسجد ،فصىل رجال
َّ ُ
بصالته ،فأصبح انلاس ،فتحدثوا ،فاجتمع أكرث
َّ
َّ ُ َ ُ
منهم ،فصلوا معه ،فأصبح انلاس ،فتحدثوا ،فكرث
أهل املسجد من الليلة اثلاثلة ،فخرج رسول اهلل -
ُّ
صىل اهلل عليه وسلم ،-فصلوا بصالته ،فلما اكنت
الليلة الرابعة َع َ
جز املسجد عن أهله حىت خرج

لصالة ُّ
الصبح ،فلما قىض الفجر أقبل ىلع انلاس،
َ
فتشهد ،ثم قال« :أما بعد ،فإنه لم َخيْ َف َّ
يلع ماكنكم،
َ
ُ
ْ
لكِّن خ ِشيت أن تفرض عليكم ،فتَع َجزوا عنها».

عل
ڑ
آثﷺ ی فمائا :کَرہےب اں بُکیب یکم الوپ
(ئاجماعب) یمار رپھا ئی ےگ۔ ر
(می ی اس ئاث کو ت رستد یہی کتا کہ ی ؤپ یم رپ فض کر دی جای)۔ رسول اہلل
ج
آث ﷺ کو ی ئاث ا ر ھی یہی لیگ
ﷺ ی ا بن ی آی یک ؤج ی بتاں فمائ کہ ر
ی
ہ":خَس تب اں
کہ کہی ؤپ ھی اں رپ فض ی کر دی جای۔ ائک رؤاب ث می ے
ڑ
عل
تُفض یکم" (می اس ئاث ےس درا کہ کہی ی یم رپ فض ی کر دی جای) اؤر ائک
ڑ
عل
ل
ب اں تفض یکم ص الہ ا لتل" (اس ئاث ےس در ا کہ کہی
رؤاب ث می ے
ہ "خَست ُ
للت ی
آث ﷺ اں
قتام ا ل م رپ فض ی کر دئا جای) ی ؤہ ستب یھا خش یک ؤج ےس ر
آث ﷺ یک امب ےک سایھ یہی ؤہ رجمب ؤ
ےک ئراس تشتف یہی الی اؤر ر

سففب ے خ
ہ { ل َ َف ْد جَاءَک ُ ْم
عایل ی اں اؤصاف ےک سایھ بتاں فمائا ے
ہ ش کو اہلل ت ی
َرسُول من َاتْف ُشک ُ ْم َرعپ عَلَتہ ما عَتن ُ ْم خَرتص عَلَیْک ُ ْم ئالْمُوْمت
ی َرءُؤف َرحم } [الیوی:
َ
ْ
ْ َ
ن
ر
ی
ع
ہ
م
ہ
گ
ل
ی
ی
م
ج
 ]128پ مہ ’’:و و! مہارے ئراس م ےی ی ےس ائک ی آی ےی۔ مہاری
ہ اؤر یمہاری یھ الئ ےک یہب خوا ےہسمتد ہ ےی۔ اؤر
ی کلیف اں کو گراں معلوم ےہوئ ے
مومیوں رپ یہاب ث سففب کری ؤاےل (اؤر) مرہئاں ہ ےی‘‘۔ اس جدب ث یک اصل
ضخن
ہ رسول اہلل ﷺ ائک رمبتہ
حی می خرصث عاتش رضی اہلل عہا ےس رمؤی ے
ڑ
(رمضاں یک) تصف سب می مسحد تشتف ےل گن اؤر ؤاہں پاؤ یح یک یمار رپھی۔
عہ ی
ک
آث ےک سایھ یمار می رسئک ےہو گن۔ صح ےہوئ تو
جرھ ضحای رضی اہلل م ھی ر
ج
ی
ایھوں ی اس کا خرر رجا کتا۔ خرتایحرہ دؤرسی راث می لوگ یہےل ےس ھی رئادہ مع ےہو
ڑ
آث ﷺ ےک سایھ یمار رپھی۔دؤرسی صح کو اؤر رئادہ خرر رجا ےہوا اؤر ئتشی
گن اؤر ر
ی
ج
ی
آث ﷺ ی (اس راث ھی) یمار
راث اس ےس ھی رئادہ لوگ مع ےہو گن۔ ر
ڑ
ی
آث ﷺ یک اقتداء یک۔ خ رو ھی راث کو ی عالم یھا کہ مسحد می یمار
رپھی اؤر لوگوں ی ر
ڑ
ی
ی
آث ئ ے
اہ
رپ ھن آی ؤالوں ےک لن جگہ ھی ئاق یہی رہےی ھی۔(لتک اس راث ر
ڑ
ی کےل ہےی یہی) ئلکہ صح یک یمار ےک لن ئ ے
اہ تشتف الی۔ خب یمار رپھ یل تو لوگوں
ج
یک رطف میوج ےہو کر (کلماث) شہادث ےک ت عد فمائا۔ امات عد! یمہارے یہاں مع
م
م
ےہوی کا جےھ علم یھا ،لتک جےھ خوف اس کا ےہوا کہ کہی ی یمار یم رپ فض ی کر دی
جای اؤر یرھ یم اس یک ادابتیگ ےس عاخر ےہو جاؤ۔‘‘

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة.

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

معاين املفردات:

ُْ
َ
المق ِبلة.
• القابِلة  :أي :الليلة
َ
ُ
ْ
ُ َ
ُ
ْ
ب َعليك ُم ِّ
الصيَ ُ
• يُكتَب  :يُفرض عليكم ويوجب ،قال -تعاىل{ :-كت َ
ام} [ابلقرة ]183 :أي :ف ِرض.
ِ
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فوائد احلديث:
 .1أن من صور وتر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل صالة ثمان ركعات ،ثم يوتر ،والوتر قد يكون بركعة أو بأكرث.
 .2جواز صالة َّ
اتلطوع يف املسجد.
 .3جواز َّ
اتلطوع بصالة الليل مجاعة.
 .4مرشوعية صالة الليل يف رمضان مجاعة يف َ
المسجد ،وتسىم الرتاويح.
ِ .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع نوافل ال ِعبادات.
ََ ُ
ُ َّ
َُ
َ
َ .6رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته بأ َّم ِته وخوفه عليهم من أن يكلفوا من ال ِعبادات ما يشق عليهم.
والوتر.
 .7عدم وجوب صالة الليل ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،ممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري ،املكتب اإلساليم ،بْيوت ،الطبعة1390 :ه .صالة الرتاويح ،ممد نارص ادلين األبلاِّن،
انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  .1421سبل السالم ،ممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11264( :
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صىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -العُص ،رسول اہللﷺیعرصیک یمار ادایک اؤر یرھمیے گھ تشتفالیاؤردؤ
ڑ
ڑ
ک
ہ خےس
آثیاتسی یمار رپھی ے
ثم دخل بيِت ،فصىل ركعتي ،فقلت :يا رسول ر عتی رپھی۔ میی تروجرھا کہ ئارسول اہلل! ر
ڑ
اهلل ،صليت صالة لم تكن تصليها ،فقال :قدم
آثﷺیفمائا :میے ئراس کجرھ
آث( یہےل) یہی رپھا کری یےھ؟۔ ر
ر
ڑ
يلع مال ،فشغلِّن عن الركعتي كنت أركعهما مالآئا خش می مرصؤف ےہوییکؤجےس میؤہدؤرکعبی رپھسکا خو می یمار
ڑ
ڑ
بعد الظهر ،فصليتهما اآلن.
ہ۔
ظرہےک ت عد رپھا کر ئا یھا۔خرتایحرہ ایہی میی اث رپھا ے

 .718احلديث:

**

َّ
عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :صىل رسول اهلل
ْ
صىل اهلل عليه وسلم -العرص ،ثم دخل َبي ِيت ،فصىلركعتني ،فقلت :يا رسول اهللَ ،صليت صالة لم تكن
يلع َم ٌالَ ،ف َش َغلَِّن عن َّ
تُصلِّيها ،فقال :قدم َّ
الركعتني
ِ
َ َّ
َ َ
كنت أ ْرك ُع ُه َما بعد الظهر ،ف َصليْتُ ُه َما اآلن ،فقلت :يا
َََْ
َ َْ
يه َما إذا فاتت َنا؟ قال :ال.
رسول اهلل ،أفنق ِض ِ
**

درجة احلديث :ضعيف

صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ركعتني بعد
العرص ىلع خالف اعدته ،فسأتله بقوهلا" :يا رسول
ِّ
اهلل صليت صالة لم تكن تصليها" ،فأخْبها -صىل

اهلل عليه وسلم -بأن هاتني الركعتني قضاء عن
ُ
الركعتني اللتني شغل عنهما بعد صالة الظهر بسبب
َ
ٌ َ ُ
أنه ق ِدم عليه مال فشغل به ،ويف بعض الروايات :أن
َ َ
ٌ
اذلي شغله عنهما وفد قدموا عليه -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -وهمُ :
وفد َعبد القيس ،وهذا القدر من
احلديث صحيح ،وارد يف روايات أخرى يف الصحيح.

ثم سأتله -ريض اهلل عنها -سؤاال آخر ،وهو:
َََْ
َ َ
يه َما إذا فاتتا؟) قال -صىل اهلل عليه وسلم:-
ض
ق
(أفن
ِ
ِ
َ
(ال) يعِّن :ال تقضوهما يف هذا الوقت؛ ألن الوقت
وقت نيه عن اتلطوع ،وهذا ضعيف ،ولكن انليه

عن الصالة بعد العرص مفوظ يف أحاديث صحيحة
كثْية ،فيبىق القضاء يف وقت َّ
انليه بعد العرص من

خصائصه -صىل اهلل عليه وسلم .-وهذا احلكم
ُ
خاص بصالة العرص ،أما راتبة الفجر ،فإنها تقىض يف

ام سلمہ رضی اہلل عہا رؤاب ث کری ےہوی بتاں کرئ ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی
ڑ
عرص یک یمار ادا یک اؤر یرھ میے گھ تشتف الی اؤر دؤ رکعتی رپھی۔ می ی
ڑ
ڑ
آث ( یہےل) یہی رپھا کری
آث ی اتسی یمار رپھی ے
ہ خےس ر
تروجرھا ئارسول اہلل! ر
آث ﷺ ی فمائا کہ ’’میے ئراس کجرھ مال آئا خش می مرصؤف ےہوی
یےھ؟۔ ر
ڑ
ڑ
یک ؤج ےس می ؤہ دؤ رکعب ی رپھ سکا خو می یمار ظرہ ےک ت عد رپھا کر ئا یھا۔ خرتایحرہ
ڑ
ہ‘‘۔
ایہی می ی اث رپھا ے

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

استشلكت أم املؤمنني أم سلمة -ريض اهلل عنها-

 .718جدبث:

**

اجمایل معنی:

ل
آث ﷺ ی
ا ُُم ا مومتی اُم سلمہ رضی اہلل عہا کو اں دؤ رکعیوں رپ اس کال ےہوا خو ر
ڑ ی
مع
آث ﷺ ےس تروجرھا کہ ئا
ج الف مول عرص ےک ت عد رپھی ھی۔ خرتایحرہ ایہوں ی ر
ڑ
ڑ
آث یہےل یہی رپھا کری یےھ؟۔ اس رپ
آث ی اتسی یمار رپھی ے
ہ خو ر
رسول اہلل! ر
آث ﷺ ی ایہی بتائا کہ ی دؤ رکعتی اں دؤ رکعیوں یک قضا ہ ےی حہی ؤہ توج
ر
ڑ
آث ﷺ ےکئراسکجرھ مالآئا
مرصؤقیب یمارظرہ ےکت عدیہی رپھ سےک یےھ ،کیو ئکہ ر

آث ﷺ کجرھ
آث ﷺ مرصؤف یےھ۔ کجرھ رؤائاث می آ ئا ے
ہ کہ ر
یھا خش می ر
آث ﷺ ےک ئراس آئا یھا۔ ی عتدالف تش کا ؤقد
لوگوں ےک ؤقد می م شعول ے
رہ خو ر
ی
ضخ
ضخ
ہ۔ یرھ
ہ خو دؤرسی نح رؤائاث می ھی آئا ے
یھا۔ جدب ث کا اس قدر خضہ تو نح ے
ام سلمہ رضی اہلل عتہ ی ائک اؤر سوال کتا کہ اگر ی دؤ رکعب ہےم ےس رجھ ڑ
وث جا ئی تو
ہ
آث ﷺ ی فمائا :یہی۔ تعنی یم اس ؤق ث ایہی قضا ی
کتا ےم ایہی قضا کربن؟ ر
ڑ
ہ۔ ی خضہ صعیف
ہ خش می تفل رپ ھن یک مماتعب ے
کرؤ۔ کیو ئکہ ی اتسا ؤق ث ے
ض
ڑ
ہ۔ ئاہےمعرص یکیمارےک ت عد یمار رپ ھن یکمماتعبیہبےس خنحاجادب ثمیآئ
ے
رہ گا۔ ی خکم یمار
آث ﷺ یک خصوصیب ے
ے
ہ۔ خرتایحرہ عرص یک یمار ےک ت عد قضا کرئا ر
م ک ھی
س
ہ۔ خب کہ قج یک یمار یک تیوں کو قضا کری یک ا ب و ی
عرص ےک سایھ جاض ے
ش
ڑ
آث ﷺ ی قج یک یمار ےک ت عد ائک خص کو یمار رپ ھن
اجارث ے
ہ۔ کیو ئکہ ر
آث ﷺ ی اس ےس اس ےک ئارے می تروجرھا۔ اس ی بتائا کہ
ےہوی دبکھا تو ر
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ً
ِّ
حق األمة؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال

يصيل بعد الفجر ،فسأهل فأخْبه بأنه يقِض راتبة
َ
الفجر ،فأق َّره ىلع فعله ،وما عداهما من انلوافل منيه

ڑ
س
آث ﷺ ی اس ےک اس ق عل یک ئابتد فمائ۔
ؤہ قج یک تیوں یک قضا رپھ راہ یھا۔ ر
ڑ
ہ۔
ئاہےم اس ےک ع الؤہ دبگر تواقل کو قج ےک ت عد رپ ھن یک مماتعب ے

عنها بعد الفجر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه أمحد.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1أن من َهديه -صىل اهلل عليه وسلم -أداء صالة َّ
انلافلة يف ابليت.
ُ
ُ
ُ
ْ
 .2مرشوعية سؤال العلماء عما أشلك؛ فإن أم سلمة -ريض اهلل عنها -ملا أشلك عليها فعله -صىل اهلل عليه وسلمَ -سأتله.
 .3مافظة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع راتبة الظهر َ
ابلعدية.
َّ
َّ
أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلمُ -شغل عن َّ
ً
قضاء.
الراتبة اليت بعد الظهر ،فصالها بعد صالة العرص
.4
ِ
َّ
 .5جواز قضاء انلوافل الفائتة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -منعها من القضاء يف وقت انليه ،فدل ىلع جوازه يف غْيه.
ُ
 .6عدم جواز قضاء هاتني الركعتني بعد صالة العرص يف حق األمة؛ لقوهل( :ال تقضوهما).
َّ
َ
خصائص ِه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد دل ىلع هذا أيضا حديث اعئشة" :أنه -صىل
قضاء راتبة الظهر -اليت بعدها -بعد صالة العرص من
 .7أن
ِ
اهلل عليه وسلم -اكن يُصيل بعد العرص َ
وينىه عنها".

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من
مفوظه ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :دار باوزير للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بْيوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .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 ،ممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10613( :

475

ئ ڑ
میی اؤر ائک تنم لرےکیخو ےہمارے گھ می موخود یھا ،بنی کریمﷺ
رب
س
رب
ڑ
ےک یجےھ یمار رپھی اؤر مییؤالدہ ام لنم ےہمارے یجےھ یھی

صليت أنا ويتيم ،يف بيتنا خلف انلِب -صىل اهلل
عليه وسلم ،-وأيم أم سليم خلفنا

 .719احلديث:

**

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قالَ « :صلَّيْ ُ
ت أنا
ْ َ َ ْ
َ
ويت ٌ
يم ،يف بَي ِتنا خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
ِ
ُ
ُ
َ ََْ
َوأ ِّيم أ ُّم ُسليم خلفنا».

ہ ،ایھوں ی بت الئا‘‘ :می ی اؤر ائک
اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ے
رب
ئ ڑ
ڑ
تنم لرےک ی خو ےہمارے گھ می موخود یھا ،بنی کریم ﷺ ےک یجےھ یمار رپھی اؤر
رب
س
میی ؤالدہ ام لنم ےہمارے یجےھ یھی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيْب أنس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
َّ
وسلم -صىل بأنس وايلَتِيم ،واكن موقفهما -ريض اهلل
َ
عنهما -خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وخيْب
ُ
ُ
ُ َ
أنس أيضا أن أ َّمه اليت تك َّىن بأ ِّم سليم -ريض اهلل
َّ
َ
عنها -صلت خلفهم .فاكن الصفوف اكتلاِل :موقف
اإلمام  :متقدما .موقف الصبيان  :خلف انليب -صىل

 .719جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ڑ
اتش رضی اہلل عتہ ی بت الئا کہ بنی ﷺ ی اتش اؤر ائک لرےک (رضی اہلل عہما)
ی
ےک سایھ یمار ڑپھی۔ دؤتوں بنی ﷺ ےک ر یبجےھ ک ڑ
ھے یےھ اؤر ی ھی بتائا کہ اں یک
ر
ر
ب
س
ڑ
ل
ہ ،اں ےک یجےھ یمار رپھی۔ گوئا
ؤالدہ ی ،خن یک کتیب ام نم رضی اہلل عہا ے
رب
ی
صف اس پنب ےس ھی :امام سب ےس آےگ۔ امام تعنی بنی ﷺ ےک یجےھ
رب
ی رج۔ اں ےک یجےھ جاتوں۔

اهلل عليه وسلم .-موقف املرأة  :خلفهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يَت ٌ
يم  :ايلَ ِتيم :هو من مات أبوه ،وهو دون ِس ِّن ابللوغ.
ِ

فوائد احلديث:

ُ
َ
ُ
 .1تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وك َرم خلقه ،ول ْط ِفه مع الكبْي والصغْي.
 .2جواز الصالة ألجل تعليم اجلاهل ،أو لغْي ذلك من املقاصد املفيدة.
 .3جواز الصالة مجاعة يف َّ
انلافلة ،لكن برشط أال تكون بصفة دائمة.

 .4أن موقف االثنني فأكرث خلف اإلمام.
َّ
ُ
 .5صحة مصافة َّ
ًّ
الصيب اذلي لم يبلغ احلُلم؛ ألن ايلتيم ال يكون إال صبيا.
 .6جواز صالة املرأة مع مجاعة الرجال.
 .7تقديم ِّ
الرجال ىلع النساء.

 .8أن املرأة ال تصف مع َّ
الرجال ،ولو اكنوا من مارمها.
 .9حرص الشارع ىلع ابتعاد املرأة عن االختالط ِّ
بالرجال حيث أذن هلا أن تصيل منفردة خلف الصف وال تكون مع الرجال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م - .تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة
الرسالة ،الطبعة األوىل  1427ـه–  2006م - .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 1430
ه2009 -م - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالِّن ،انلارش :دار املعرفة  -بْيوت1379 ،ه - .سبل السالم ،للصنعاِّن ،انلارش :دار
احلديث.

الرقم املوحد)11301( :
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ڑ
آثﷺی سورہ الیفہ
میی ائکراثبنیﷺےکسایھ یمار رپھی۔ ر
ڑ
آثﷺسوآبث رپرکوعفما ئیےگ۔
رپھتارسؤع کردئا تو میی سو رجا کہ ر
ڑ
آثﷺاس
آثﷺ رپ ھن ے
رہ،تو میی ا بندل می کہا :ر
لتک ر
صليت مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات
ڑ
رہ تو می
آثﷺ رپ ھن ے
يللة ،فافتتح اْلقرة ،فقلت :يركع عند املائة ،ثم سورث کودؤرکعیوں می تروریفما ئیےگ۔ لتک ر
ڑ
آثتروری سورث رپھ کررکوعفما ئیےگ۔ لتک یرھ
مىض ،فقلت :يصِل بها يف ركعة ،فمىض ،فقلت :ی ا بن جی می کہا :ر
ڑ
ڑ
يركع بها ،ثم افتتح النساء
آث
آثﷺی سورث تساء رپھتارسؤع کردئا ،اےس رپھ خکنےک ت عد یرھ ر
ر
ڑ ڑ
ڑ
ﷺی سورثآلعرماں رپھتارسؤع کردئا اؤر تروری سورث رپھدایل۔
ڑ ڑ
آثﷺیفآثآ ےہستہآ ےہستہ یھرہ یھرہ کری یےھ۔
ر

 .720احلديث:

**

عن حذيفة -ريض اهلل عنه -قال :صليت مع انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة ،فافتتح ابلقرة،
فقلت :يركع عند املائة ،ثم مىض ،فقلت :يصيل بها يف

ركعة ،فمىض ،فقلت :يركع بها ،ثم افتتح النساء،
ََُ ً
رت ِّسال ،إذا
فقرأها ،ثم افتتح آل عمران ،فقرأها ،يقرأ م
مر بآية فيها تسبيح سبح ،وإذا مر بسؤال سأل ،وإذا

مر بتعوذ تعوذ ،ثم ركع ،فجعل يقول« :سبحان ريب
العظيم» ،فاكن ركوعه ً
حنوا من قيامه ،ثم قال« :سمع
اهلل ملن محده» ،ثم قام طويال قريبا مما ركع ،ثم سجد،

فقال« :سبحان ريب األىلع» ،فاكن سجوده قريبا من
قيامه .قال :ويف حديث جرير من الزيادة ،فقال« :سمع

اهلل ملن محده ربنا لك احلمد».

**

درجة احلديث :صحيح

 .720جدبث:

ڑ
جدتفہ رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ می ی ائک راث بنی ﷺ ےک سایھ یمار رپھی۔
ڑ
آث ﷺ سو آب ث
آث ﷺ ی سورہ الیفہ رپھتا رسؤع کردئا تو می ی سو رجا کہ ر
ر
ڑ
رہ ،تو می ی ا بن دل می کہا:
آث ﷺ رپ ھن ے
رپ رکوع فما ئی ےگ۔ لتک ر
ڑ
آث ﷺ رپ ھن
آث ﷺ اس سورث کو دؤ رکعیوں می تروری فما ئی ےگ۔ لتک ر
ر
ڑ
آث تروری سورث رپھ کر رکوع فما ئی ےگ۔
ے
رہ تو می ی ا بن جی می کہا :ر
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی سورث تساء رپھتا رسؤع کردئا ،اےس رپھ خکن ےک ت عد یرھ
لتک یرھ ر
ڑ ڑ
ڑ
آث ﷺ ی سورث آل عرماں رپھتا رسؤع کردئا اؤر تروری سورث رپھ دایل۔
ر
ڑ ڑ
ت
ک
آث ﷺ سی ا سی
آث ﷺ ی فآث آ ےہستہ آ ےہستہ یھرہ یھرہ کری یےھ۔ خب ر
ر
ت
س
تن
خ
آث ﷺ اس یک
عایل یک ح (ئرایک) کا دکر ےہو ئا تو ر
آب ث ےس گرری ش می اہلل ت ی
ک
عایل ےس سوال
ئرایک بتاں کری ،اؤر خب سی سوال یک آب ث ےس گرری تو اہلل ت ی
ک
آث
عایل یک برتاہ ما بگن۔ یرھ ر
کری ،اؤر خب سی برتاہ یک آب ث ےس گرری تو اہلل ت ی
ع
لع
ہ میا رث خو طنم
ﷺ ی رکوع کتا اؤر اس می «شحاں رئ ا طنم» (ئراک ے
ڑ
آث ﷺ ےک قتام ےک پاپ یھا۔
ہ) رپ ھن ے
ے
آث ﷺ کا رکوع تفبتاً ر
رہ۔ ر
ڑ
ش
ل
آثﷺ کاقتامتفبت ًا
آثﷺ یابرتارس ایھائااؤر « معاہلل منجدمہ» کہا ،ر
یرھ ر
آث «شحاں
آث ﷺ ی شحدہ کتا اؤر اس می ر
آث ےک رکوع ےک پاپ یھا ،یرھ ر
ر
ڑ
آث ﷺ کا شحدہ
ہ) رپھ ے
ہ میا رث خو اع ییل ے
رئ االعیل» (ئراک ے
رہ یےھ ،اؤر ر
آث
آث ےک رکوع ےک پاپ یھا۔ اؤر خرپ یک جدب ث می ابتا رائد ے
ہ کہ ر
تفبتاً ر
ی
شم لم
ک ا ْلج َ ْدمُ) ھی کہا۔
ﷺ ی ( َ عَ ال َلہ ُ َْن جَدمَ ُہ َربَتَا لَ َ
ض
جدب ث کا درج :خنح
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املعىن اإلمجايل:

َّ
خيْب ُحذيفة -ريض اهلل عنه -أنه صىل مع انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -صالة الليل وأنه اكن يقول يف
يب العظيم" ،ويف سجودهُ :
ُركوعهُ :
"سبحان َر ِّ َ
"سبحان
ِّ
َر ِّ َ
يب األىلع" وهذا يدل ىلع مرشوعية هذا اذلكر يف
والسجود "،اكن يقول يف ُركوعهُ :
الركوع َّ
َّ
"سبحان َر ِّ َ
يب
العظيم " ،ويف سجودهُ :
"سبحان َر ِّ َ
يب األىلع "" ،وما َم َّر
بآية َر ْ َ
محة إال وقَف ِعندها فَسأل" يعِّن :عندما ُّ
يمر
َّ
اجلنة َّ
وانلعيم ،ال يتجاوزها حىت يسأل
بآية فيها ِذكر
َّ
َّ
اهلل تعاىل ،فيقول :اللهم إِّن أسألك اجلنة ،وهل أن يسأل
َ ْ
اهلل -تعاىل -من فض ِله ،ولو َم َّر ثناء ىلع األنبياء أو

األويلاء أو ما أشبه ذلك ،فله أن يقول :أسأل اهلل من
فضله ،أو أسأل اهلل أن يُلحقِّن بهم ،أو ما أشبه ذلك.
َ
وقف ِعندها َّ
فتعوذ " أي :عندما
"وال بآية َعذاب إال
َّ
يَ ُّ
مر بآية فيه ِذكر العذاب و ِذكر جهنم وأحوال أهلها،
ِّ
ال يتجاوزها حىت يَستعيذ من ذلك .فيستحب اتلأيس
َ
به -صىل اهلل عليه وسلم -لكن خ َّصه مجع من
العلماء بصالة انلافلة؛ ألنه لم يُنقل عنه -صىل اهلل
َ
َ
عليه وسلم -ذلك يف الفرض مع كرثة من وصف
َ
قراءته يف صالة الفريضة ،وإن أىت به يف الفرض
أحيانا فال بأس؛ ألن ما ثبت يف الفرض جاز يف انلفل
وبالعكس إال إذا دل ديلل ىلع اتلخصيص.

**

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ایہوں ی بنی صیل اہلل علتہ ؤسلم ےک سایھ
جدتفہ رضی اہلل عتہ خی دے ے
لع
ڑ
م
ئ ا طنم"اؤر ا بن
راث یکیمار رپھی۔ اؤر ی کہ ر
آث ﷺا بن رکوع ی" ُشحاں َر َ
ڑ
م
ہ کہ رکوع اؤر
ئ االعیل" رپ ھن یےھ۔ ی اس ئاث یک دلتل ے
شحدے ی " ُشحاں َر َ
رم ئاآی َرج ْ َمہ اال ؤقَف عتداہ قَسال" تعنی خب
شحدے می ی دکر کرئا مشؤع ے
ہ۔ "ؤما َ َ
ت
آث ﷺ کسی اتسی آب ث ےس گرری خش می خیب اؤر عمیوں کا ئدکرہ ےہو ئا ،تو
ر
ڑ
آث ی دعا
عایل ےس اس کا سوال کن تعی آےگ یہی پ ھن یےھ ،خرتایحرہ ر
ر
آث اہلل ت ی
لَ
کری :ا لہم ائ اسالک الخت َہ (اے اہلل می یجھ ےس خیب کا سوال کر ئا ےہوں) ،اس
ی
ق
رج ؤہ ا ئتتا ،ئا اؤلتا یک
مو قع رپ آدمی اہلل ت عایل ےک ضل کا ھی سوال کرسکتا ے
ہ ،اگ ر
تعتف ؤ ستاتش ئا اشی رطج یک آئاث ےس گررے۔ خرتایحرہ ؤہ اس رطج دعا کر سکتا
ہ:اسالاہللمن قضلہ(می اہلل ےس اسےک قضل کا سوالکر ئا ےہوں)،ئا ی دعا کہ:
ے
ئ
ل
م
خ
اسال اہلل اں َ فنی یہم (اہلل ےس سوال کر ئا ےہوں جےھ اں یک رقاق ث تصیب
ت
جت
آث
فمای)،ئا اس سی دعا ئی۔ "ؤال ئاآی عَداث اال ؤقَف عتداہ قیعوَد " عنی خب ر
خہ
خ
ﷺ کسی اتسی آب ث ےس گرری خش می عداث ،ہنم اؤر نمیوں ےک اخوال کا
ڑ
ئدکرہ ےہو ئا ،تو اس ےس برتاہ ما ئےگ تعی آےگ یہی پ ھن یےھ۔ لہیدا اس ئارے می
م
م
س
ہ۔ لتک علماء ےک ائک جموعہ ی
آث صیل اہلل علتہ ؤ لم یک ب ریؤی کرئا سنخب ے
ر
م
آث ﷺ ےس فض یمارؤں
اےس تفل یمارؤں ےک سایھ خصوض کتا ے
ہ۔ کیو ئکہ ر
ع
آثﷺ یک
ےک ائدر ی مل میقول یہی ے
ہ ،ئاؤخود اس ےک کہفض یمارؤں می ر
ک
ہ۔ اگر ھی کھار فض یمارؤں می
فاءث یک کیفیب ئدکرہ یہب ےس ضحای ی کتا ے

اتسا کرلتا جای تو اس می کوئ خرج یہی۔ اس لن کہ خو خری فض یمار می ئاب ث
ی
ہ۔ اؤر اشی رطج اس ےک پعکش ھی۔ اہں اگر
ہ اےس تفل می کرئا جاپ ے
ے
ی
خصیص رپ کوئ دلتل موخود ےہو تو یرھ اتسا کرئا جاپ یہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
َ
• ُسبحان اهلل  :تزنيه اهلل ع َّما ال يَليق به من نقص أو عيْب.
َ
ْ ُ
ْ
َ
واإلجالل ،وال ْ
ْب َياء.
بصفات العظمة،
ِ
• العظيم  :وصفه تعاىل ِ
ك ِ
ْ
َّ
• آية َر ْ َ
محة  :مما فيه وعد وبشارة باجلَنة ،ونعيمها ،ورضوان اهلل فيها.
وغضبه.
• آية َعذاب  :مما فيه و ِعيد ،وختويف من َعذاب اهلل،
ِ
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فوائد احلديث:

 .1جواز صالة اجلماعة يف قيام الليل ،ما لم يُتخذ ذلك اعدة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يواظب ىلع قيام الليل مجاعة.
يب العظيم" يف الركوع  ،و ُ
يب األىلع" يف ُّ
"سبحان َر ِّ َ
 .2وجوب قولُ " :سبحان َر ِّ َ
السجود.
 .3مرشوعية اجلَهر بالقراءة يف الصالة الليل؛ ألن حذيفة ذكر عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن يسأل عند آية َّ
الرمحة ويستعيذ عند آية
العذاب ،وهذا يدل ىلع أنه اكن يَسمعه.
َ
ُ
الرمحة حينما ُّ
يمر بآية َعذاب ،أو و ِعيد ،أو حنو ذلك ،وسؤال َّ
اتلعوذ باهلل -تعاىل -حينما َّ
 .4استحباب َّ
يمر بآية رمحة ،فهو داعء ُمناسب للمقام.
ََ
ً
َ
ً
مستمعا ،فهذه يه القراءة ُ
المفيدة َّ
انلافعة.
 .5استحباب ت َدبُّر القرآن وتف ُّهم معانيه ،سواء اكن قارئا أو
 .6أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ب َ َرش ليس هل يشء من شؤون ُّ
الربوبية ،بديلل أنه يَسأل اهلل -عز وجل -أن يَرمحه وأن يُعيذه من َّ
انلار.
 .7فضيلة حذيفة -ريض اهلل عنه -حيث حصل هل رشف الصالة مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي،
تأيلف :ممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغْيه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .سنن ابن
ماجه ،تأيلف :ممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغْيه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف:
ممد بن عبد اهلل ،اتلْبيزي ،حتقيق :ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم رشح بلوغ املرام،
تأيلف  :ممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن
عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،البن عثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل- 1422 ،
1428ه
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صليت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

مییرسول اہللصیل اہلل علتہؤسلمےک سایھدؤرکعب ظرہےس یہےل،
دؤرکعب ظرہےک ت عد،دؤرکعب جمعہےک ت عد،دؤرکعب معثےک ت عد اؤردؤ
ڑ
رکعب عساےک ت عد رپھی۔

ركعتي قبل الظهر ،وركعتي بعدها ،وركعتي
بعد اْلمعة ،وركعتي بعد املغرب ،وركعتي
بعد العشاء

 .721احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قالَ « :صلَّ ُ
يت
َّ
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ر َ
َ
كعتَني قبل
مع رسول اهلل -
ُّ
َ َ
ور َ
الظهرَ ،و َر َ
عدهاَ ،
كعتَني بعد اجل ُ ُم َع ِة،
كعتَني ب
َ
كعتَني بَ َ
كعتَني بَ َ
المغربَ ،و َر َ
ور َ
عد َ
َ
عد ال ِعشاء» .ويف
ِ
ِ
ِ
ُ
لفظَّ « :
ُ
ُ
والعشاء واجلُ ُم َعة :فيف بَي ِته» .ويف
املغرب
فأما
َّ َ
َّ
َ َ
َّ َ ُ َ
َّ
انليب -
لفظ :أن ابن عمر قال :حدث ِ
تِّن حفصة :أن ِ
َّ
صىل اهلل عليه وسلم« :-اكن يُ َص ِّيل َس َ َ َ َ َ
ني
جدتني خ ِفيفت ِ
َ َ َ َ ُُ
ُ َ
بَ َ
َّ
انليب
اعة ال أدخل ىلع
عد َما يَطل ُع الفجر ،واكنت س
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -ف َ
يها».
ِ

ہ،ؤہ کہن ہ ےی کہمییرسول اہلل صیل
عتداہللبن عرم رضیاہلل عہماےس رؤاب ث ے
اہلل علتہ ؤسلم ےک سایھ دؤ رکعب ظرہ ےس یہےل ،دؤرکعب ظرہ ےک ت عد ،دؤ رکعب
ڑ
جمےع ےک ت عد ،دؤ رکعب معث ےک ت عد اؤر دؤ رکعب عسا ےک ت عد رپھی۔ اؤر ائک
ہ" :معث ،عسا اؤر جمےع یک ستب ا بن گھ می ادا فمای یےھ"۔
رؤاب ث می ے
م
ہ کہ عتداہلل بن عرم رضی اہلل عہما فمای ہ ےی کہ جےھ خرصث
اؤرائک رؤاب ث می ے
ہ یھ
خفضہ رضی اہلل عہا ی بتائا کہ رسول اہلل ﷺ قج طلوع ےہوی ےک ت عد دؤ ےلیک ر لیک
ڑ
رکعتی رپ ھن اؤر ی اتسا ؤق ث ےہو ئا یھا کہ می اس ؤق ث رسول اہلل ﷺ ےک ئراس
ی
یہی جائ ھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان للسنن الراتبة للصلوات

اخلمس ،وذلك أن لصالة الظهر أربع ركعات ،ركعتني
قبلها ،وركعتني بعدها ،وأن لصالة اجلمعة ركعتني

بعدها ،وأن للمغرب ركعتني بعدها ،وأن لصالة
العشاء ركعتني بعدها وأن راتبيت صالِت الليل،

املغرب والعشاء ،وراتبة الفجر واجلمعة اكن يصليها

الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف بيته .واكن البن

عمر -ريض اهلل عنهما -اتصال ببيت انليب -صىل اهلل
عليه وسلم-؛ ملاكن أخته "حفصة" من انليب -صىل

اهلل عليه وسلم ،-فاكن يدخل عليه وقت عباداته،
َّ
ولكنه يتأدب فال يدخل يف بعض السااعت ،اليت ال
يُدخل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيها ،امتثاال
لقوهل -تعاىل" :-يا أيها اذلين آمنوا ليستأذنكم اذلين
ملكت أيمانكم واذلين لم يبلغوا احللم منكم

ثالث مرات من قبل صاله الفجر" اآلية ،فاكن ال

يدخل عليه يف الساعة اليت قبل صالة الفجر ،لْيى

 .721جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ت
ہ۔ اں یک فصتل اس رطج
اس جدب ث می ئرایخروں یمارؤں یک سی موکدہ کا بتاں ے
ہ؛ دؤ رکعب ظرہ ےس یہےل اؤر دؤ رکعب ظرہ
ہ ےی :ظرہ یک ستب موکدہ رجار رکعب ے
ہ ،معث ےک ت عد دؤ رکعب اؤر
ےک ت عد ،جمےع یک ستب جمےع ےک ت عد دؤ رکعب ے

عسا ےک ت عد دؤر رکعب۔ معث ،عسا ،قج اؤر جمےع یک ستیوں کو بنیﷺ ا بن گھ
ڑ
آث ےک
می رپ ھن یےھ۔ ابن عرم رضی اہلل عتہ یک یہن خفضہ رضی اہلل عھا خ روں کہ ر
ی
آث ےک گھ می آئا جائا یھا۔ ؤہ عتادث ےک اؤقاث
ی کاج می ھی ،اس لن اں ر
م
آث ےک گھ می آ جای ،لتک ادث کو لخوط ر کھن ےہوی اؤر اہلل ت عایل ےک اس
می ر
قول رپ عمل کری ےہوی ،اں اؤقاث می داجل یہی ےہوی ،خن می داجل ےہوی
ےس اخیار کرئا رجا ہن" :ئا ایہا الدبن آمیوا لتستادبکم الدبن ملکب ایمابکم ؤالدبن لم
ل م
بتلعوا ا حلم یکم ئ الث رماث من قتل ص الہ الفج"اال آی خ روں کہ ؤہ یمار قج ےس یہےل
ڑ
آث ےک گھ یہی آی یےھ کہ دبکھ سکی کہ رسول اہلل ﷺ کتےس یمار رپ ھن ہ ےی،
ر
ع
اس لن لم یک خرض یک ؤج ےس اب رنی یہن خفضہ رضی اہلل عھا ےس اس ئارے می
ہ یھ
تروجرھ لتا کری ،تو ؤہ بتا ئی کہ بنی کریم ﷺ طلوع قج ےک ت عد دؤ ےلیک ر لیک رکعتی
ڑ
رپ ھن۔ ی قج یک دؤستتی یھی۔

كيف اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل،
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ولكن -من حرصه ىلع العلم -اكن يسأل أخته
َّ
"حفصة" عن ذلك ،فتخْبه أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -اكن يصىل سجدتني خفيفتني بعدما يطلع
الفجر ،وهما سنة صالة الصبح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله
راوي احلديث :متفق عليه ِبميع رواياته.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم : -أي يف صحبته ،ال مؤتما به.
ول ِ
• صليت مع رس ِ
• قبل الظهر  :أي :قبل صالة الظهر ،وكذلك يقدر فيما بعدها من مجل احلديث.
• فأما املغرب  :أي :فأما راتبة املغرب وكذلك يقدر يف العشاء واجلمعة.
• فيف بي ِته  :أي فيصليها يف بيته.

• حفصة  :بنت عمر -ريض اهلل عنهما -أم املؤمنني.
َ ْ ََ
ني  :ركعتني بسجدتيهما.
• سجدت ِ
• بَ َ
عد َما يَطلُ ُع الْ َف ُ
جر  :أي :بعد طلوع الفجر ،وهو تبني الصبح.

• واكنت ساعة  :أي اكنت ساعة صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ركعيت الفجر ،ساعة :أي :وقتًا ال يدخل عليه فيها ،وقائل ذلك :عبد اهلل بن
عمر ،يلبني سبب نقله احلديث عن حفصة يف هاتني الركعتني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب هذه الرواتب املذكورة ،واملواظبة عليها.
 .2العرص ليس هلا راتبة من هذه املؤكدات.
 .3رواتب املغرب والعشاء والفجر واجلمعة األفضل أن تكون يف ابليت.
 .4اتلخفيف يف ركعيت الفجر.
 .5ورد يف بعض األحاديث الصحيحة ،أن للظهر ستا ،أربعا قبلها وركعتني بعدها ،كما ورد احلديث يف سنن الرتمذي.
ِّ
 .6تنقسم الوظائف اتلعبدية للرواتب إىل قسمني :فالقسم األول من هذه الرواتب ،واليت تكون قبل الفريضة؛ ليستعد املصيل للعبادة قبل
ادلخول يف الفريضة ،وأما القسم اثلاِّن من هذه الرواتب ،واليت تكون بعد الفريضة ،فتكون جابرة ملا يقع يف هذه الفرائض من نقصان.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت1423 ،ه.
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ڑ
آثﷺی ابرتادائاںاہیھ
مییرسول اہللﷺےکسایھیمار رپھی ،ر
اؤپرکھا۔
ئا ئیاہیھ رپ ستنےک ر

صليت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
ووضع يده ايلمىن ىلع يده اليَّسى ىلع صدره

 .722احلديث:

**

َّ

عن وائل بن حجر-ريض اهلل عنه -قال« :صليت مع
ْ
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ووضع يَده ايلُم َىن
ْ
ْ
ىلع يَ ِده اليُرسى ىلع َصد ِره».

خرصث ؤا ئل بن جج رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ ’’ می ی رسول اہلل ﷺ ےک
ڑ
اؤپ رکھا۔‘‘
آث ﷺ ی ابرتا دائاں اہیھ ئا ئی اہیھ رپ ستن ےک ر
سایھ یمار رپھی ،ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
"ووضع يَ َده ايلُ ْم َىن ىلع يَ ِده اليُرسى" إذا أطلقت ايلَد،
َ
فاملراد بها :الكف ،وهو املراد هنا .ويؤيده ما أخرجه
أبو داود والنساِئ بلفظ" :ثم وضع يده ايلُمىن ىلع ظهر
َْ
والر ْسغ والساعد"ُّ .
كفه اليُرسى ُّ
المف ِصل بَني
الر ْسغ:
َ
ْ
َ
الساعد والكف" .ىلع َصد ِره" يعِّن :وضع يَده ايلُمىن
ىلع اليُرسى وجعلهما ىلع َصدره أثناء قيامه يف
الصالة.

 .722جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ل
"ؤؤصع ئَ َدہ ا ُمْنَی عیل ئَدہ الت ُْشی" (ابرتا دائاں اہیھ ئا ئی اہیھ رپ رکھا) خب ’’ئَد‘‘ کا
ےہ
ہ۔ اس یک ئابتد اتوداؤد اؤر تسائ یک
است عمال مظلفاً ےہو تو اس ےس رماد ھتیل ےہوئ ے
ل
ہ " یم ؤصع ئدہ ا ُمنی عیل ظرہ کفہ الت ُشی ؤال ُرسْع
ہ خش می ے
ؤہ رؤاب ث کرئ ے
ےہ
آث ی دا ئی اہیھ کو ئا ئی اہیھ یک ھتیل ،یہن رج اؤر ک الئ رپ رکھا)۔
ؤالساعد " (یرھ ر
’رسع‘ ےہھتیل اؤر ک الئ ےک درمتاں خ ڑور کو کہن ہ ےی۔ " ع
ص ْدرہ " (ا بن ستن رپ) تعنی
یل
َ
ی
س
ت
ک
اؤپ
یمار می دؤراں قتام ا بن دا ئی اہیھ کو ئا ئی رپ اؤر یرھ دؤتوں اہ ھوں و ن ےک ر
رکھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة.

اتلخريج :أبو هنيدة وائل بن حجر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1احلديث يدل ىلع مرشوعية وضع ايلَد ايلُمىن ىلع ايلَد اليُرسى ،ىلع صدره يف الصالة ،أثناء القيام للقراءة ،وجيوز أن تكون حتت الصدر ألدلة
أخرى.
َ
ُ
َ
 .2عموم احلديث يدل ىلع مرشوعية وضع ايلد ايلمىن ىلع ايلد اليرسى بعد الرفع من الركوع.
ِّ
 .3وضع ايلَد ىلع األخرى َ
وض ّمها ىلع َّ
الصدر ،يه وقفة اخلاضع اخلَاشع املتواضع اذليلل بني يدي ربه تعاىل ،وينبيغ أن يالحظ املصيل هذه املعاِّن

يف نفسه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،تأيلف :أبو بكر ممد بن إسحاق بن خزيمة  ،املحقق :د .ممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم ،بْيوت .صحيح أيب
داود – األم ،تأيلف :ممد نارص ادلين بن احلاج األبلاِّن ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
تأيلف :عبيد اهلل بن ممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام،
تأيلف :ممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاِّن ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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َ
َْ َ ْ
ض َّح انلَّ ُّ
ي
ِب -صىل اهلل
عليه وسلم -بِكبش ِ
ِ
َْ َ َ ْ َََْْ
ي
ي أق ر ن ِ
أملح ِ

 .723احلديث:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قالَ « :ض َّ َّ
انل ُّ
يب
ح ِ
َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َََْْ
ني
ني أقرن ِ
ني أملح ِ
صىل اهلل عليه وسلم -بِكبش ِْ َُ ََ
َ
َذ َحبَ ُه َما بيَدهَ ،و َس َّىم َو َك َّ َ
ْب َو َوض َع ِرجله ىلع
ِ ِِ
َ
اح ِه َما».
ِصف ِ

ڑ
بنیﷺیدؤخریکیے ستیگوںؤاےل متتدےھ ا بناہیھےسفئاں کن۔
**

س
اتش ابن مالک رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ہ ےی کہ بنی ﷺ ی دؤ خریکیے تیگوں
ڑ
ت
ی
آث ﷺ ی سم
ؤاےل متتدےھ ا بن اہیھ ےس فئاں کن۔ (د ح کری ےہوی) ر
ڑ
اہلل رپھی ،ئکتی کہی اؤر ابرتا ئراؤں اں ےک یرہلوؤں رپ رکھا ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من تأكد األضحية أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

حث عليها وفعلها -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد
ضح بكبشني ،يف لونهما بياض وسواد وللك منهما

قرنان .فذحبها بيده الرشيفة ألنها عبادة جليلة قام

بها بنفسه ،وذكر اسم اهلل -تعاىل -عندها استعانة
باهلل تلحل بها الْبكة ويشيعها اخلْي ،وكْب اهلل -

تعاىل -تلعظيمه وإجالهل ،وإفراده بالعبادة ،وإظهار
الضعف واخلضوع بني يديه -تبارك وتعاىل .-بما أن

إحسان اذلحبة مطلوب -رمحة باذلبيحة ،برسعة

إزهاق روحها -فقد وضع رجله الكريمة ىلع

صفاحهما ،ئلال يضطربا عند اذلبح ،فتطول مدة
ً
ذحبهما ،فيكون تعذيبا هلما ،واهلل رحيم خبلقه.

 .723جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ی
ہ کہبنی ﷺ یاس یک پعیب د بن ےک
فئائ یک ئاکتداسئاث ےس ھی ےہوئ ے
ڑ
ی
آث ﷺ ی دؤ متتدےھ فئاں کن خن کا رئگ کاال
سایھ سایھ خود ھی فئائ یک۔ ر
س
آث ﷺ ی ا بن دسب اقدس ےس
اؤر سفتد یھا اؤر ؤہ تیگوں ؤاےل یےھ۔ ر
ج
آث ﷺ
ایھی د یح کتا کیوں کہ ی ائک یہب ہےی لتل الفدر عتادث ے
ہ اس لن ر
ی
آث ﷺ ی اہلل یک مدد ےک
ی ئداث خود اےس رسایحام دئا۔ د ح کری ؤق ث ر
خصول ےک لن اہلل کا ئام لتا ئاکہ اس ےس پک ث کا پؤل ےہو اؤر خی اس یک ےہرم کاث
ڑ
ےہو۔اہلل یک پائ اؤر اس یک عظمب ےک بتاں ےک لن ،عتادث کوبن نہا اشی ےک
عایل ےک سا من کرمؤری اؤر فؤبنی ےک
سایھ جاض کری ےک لن اؤر اہللبتارک ؤ ت ی
آث ﷺ ی اہلل اکی کہا۔ خ روں کہ د بحہ رپ رجم ےک تفاض ےک
اظہار ےک لن ر
ہ اس لن
یخب اس یک رؤج جلد ی کال کر اےس ا جےھ ائدار می د یح کرئا مظلوث ے
آث ﷺی ابرتا ئراؤں متارک اں ےکیرہلوؤں رپ رکھا ئاکہ ؤہ د یح کری ےہوی
ر
ی
ہ
ہ کہ اں ےک د ح ےہوی می رئادہ
ہلن ی ئرا ئی اس لن کہ لن یک ؤج ےس ےہوسکتا ے
م
ؤق ث لےگ خش ےس ایھی ی کلیف یہن رج۔ اہلل اب رنی حلوق رپ یہب ہےی رجم کری ؤاال

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• كبشني  :الكبش هو اثلَ ُّ
ِّن إذا خرجت رباعيته ،وحينئذ يكون عمره سنتني ،ودخل يف اثلاثلة.
• أملحني  :األملح من الكباش ،هو األغْب اذلي فيه بياض وسواد ،وبياضه أكرث من سواده.
صفاح ِهما  :صفحة لك يشء وجهه وجانبه ،واملراد هنا صفاح أعناقهما
•
ِ

484

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتلضحية وقد أمجع عليها املسلمون ،واألضحية أفضل من الصدقة بثمنها ،فإذا اكن هل مال يريد اتلقرب به إىل اهلل فاألفضل هل أن
يضيح.

 .2األفضل أن تكون األضحية من هذا انلوع اذلي ضح به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حلسن منظره ولكون شحمه وحلمه أطيب.
ٌ
ٌ
 .3األفضل ملن حيسن اذلبح أن يتواله بنفسه؛ ألن ذبح ما قصد به القرب عبادة جليلة.

 .4وجوب التسمية ،واألفضل أن يقول عند اذلبح[ :باسم اهلل واهلل أكْب] اقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5أن يضع رجله ىلع صفحة املذبوح ئلال يضطرب ،ويلتمكن من إزهاق روحه برسعة فْيحيه.

 .6أن األفضل يف ذبح الغنم ،إضجاعها ،ويكون ىلع اجلانب األيرس؛ ألنه أسهل.

 .7استحباب األضحية باألقرن وجيوز بغْيها.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تيسْي
العالم رشح عمدة األحاكم  -عبد اهلل البسام  -حتقيق ممد صبيح حسن حالق  -مكتبة الصحابة  -الشارقة  -الطبعة العارشة 1426 -ه - .اإلعالم
بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن ممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل 1417 ،ـه1997 -م.
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ڑ ڑ
بنیﷺی جح ُہ الوداعےکمو قع رپ ائک اؤب
ث رپ ئتنھ کر طواف کتا اسجال می
ڑ
رہ یےھ۔
آثﷺرکن کا ائک رجھیےکدر تےع استالم کر ے
کہ ر

طاف انلِب يف حجة الوداع ىلع بعري ،يستلم
الركن بمحجن

 .724احلديث:

**

عتد اہلل ابن عتاس رضی اہلل عہما بتاں کری ہ ےی کہ ’’ بنیﷺ ی جح ُہ الوداع ےک
ث پ ئتنڑھ کر طواف کتا اس جال می کہ آث ﷺ رکن کا ائک رج ڑ
ڑ
ھی
مو قع رپ ائک اؤب ر
ر
رہ یےھ۔‘‘
ےک در تےع است الم کر ے

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال:
َ
َّ
صىل اهلل عليه وسلَّم -يف َح َّج ِة َ
ُّ
الو َد ِ
اع
انليب -
« َطاف
ِ
كن بم َ
الر َ
ىلع بَعْي ،يَستَلم ُّ
حجن».
ِ
ِ
ِِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

طاف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع،
وقد تكاثر عليه انلاس :منهم من يريد انلظر إىل

صفة طوافه ،ومنهم من يريد انلظر إىل شخصه
الكريم؛ فازدمحوا عليه ،ومن كمال رأفته بأمته

ومساواته بينهم :أن ركب ىلع بعْي ،فأخذ يطوف
عليه؛ يلتساوى انلاس يف رؤيته ،واكن معه عصا
منية الرأس ،فاكن يستلم بها الركن ،ويقبل العصا

كما جاء يف رواية مسلم هلذا احلديث.

 .724جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

آث ﷺ ےک ئراس یہب رئادہ
بنی ﷺ ی جح ُہ الوداع ےک مو قع رپ طواف فمائا۔ ر
ج
ک
آثﷺ کتےس طواف کر
لوگ مع یےھ۔ اں می ےس جرھ تو ی دبکھتا رجا ہن یےھ کہ ر
ک
آث ﷺ یک کریم داث کو دبکھتا رجا ہن یےھ۔ خرتایحرہ ایھوں ی
ے
رہ ہ ےی اؤر جرھ ر
آثﷺ ےکئاسیھ ڑ
یلگادئا۔اب رنی امب رپکمالسففباؤر اںےک سایھ مساؤئای
ر
ر
ئت کڑ
ڑ
ک
آث ﷺ ائک اؤب ث رپ سوار ےہو گن اؤر اس رپ نھ ر طواف
سلوک ر ھن ےک لن ر

س
آث ﷺ ےک ئراس
آث ﷺ کو دبکھ کی۔ ر
کری لےگ ئاکہ لوگ بکساں طور رپ ر
ڑ
رہ
آثﷺ اسےک سایھ رکنکااست الم کر ے
ائکعضایھاخش کارسا رما ےہوایھااؤر ر
م
رہ یےھ جتسا کہ اس جدب ث یک سلم رستف ؤایل
یےھ اؤر عضا ہےی کا توسہ ےل ے
ہ۔
رؤاب ث می ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ
اف  :دار ىلع الكعبة ً
سبعا ،واكن ذلك طواف اإلفاضة بعد العيد.
•ط
َّ
َ َّ َ َ
ُ
• حجة الوداع  :حجته -صىل اهلل عليه وسلم -سنة عرش ،ولم حيج بعد هجرته سواها ،وسميت بذلك؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ودع
انلاس فيها؛ حيث قال" :لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا" ،واحلج يف اللغة :القصد ،ويف الرشع :القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة
خمصوصة.
• بَ ِعْي  :هو الواحد من اإلبل سواء اكن مجال أم ناقة.
الر َ
• ي َ ْستَ ِل ُم ُّ
كن  :يتناول احلجر األسود.
ْ
ح َ
جن  :عصا منية الرأس.
• بِ ِم

فوائد احلديث:
 .1جواز الطواف راكبا مع العذر؛ ألن امليش أفضل ،وإنما ركب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -للمصلحة ،ويه أن انلاس قد غشوه وتكاثروا
عليه ،فأراد أن يستفيد ويستفيدوا بأن يكون يف ماكن مرتفع.

 .2استحباب استالم الركن بايلد إن أمكن ،وإال فبعصا وحنوها ،برشط أال يؤذي به انلاس.

486

 .3السنة أن يستلم الركن ويقبل يده ،وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بيشء ،وقبل ذلك اليشء.

 .4إظهار العالم أفعاهل مع أقواهل؛ تلحصل به القدوة الاكملة واتلعليم انلافع.
ً
 .5استدل باحلديث ىلع طهارة بول ما يؤلك حلمه ،من حيث إنه ال يؤمن بول ابلعْي يف أثناء الطواف يف املسجد ،ولو اكن جنسا ،لم يعرض انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -املسجد للنجاسة.
 .6كمال خلق انليب وشفقته ىلع أمته -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .7جواز إدخال احليوان الطاهر إىل املسجد ،إذا لم يرتتب ىلع إدخاهل أذية لآلخرين.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط،
مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3025( :
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عالمیکآراد عورث کو طالقدؤ طالقی ہ ےی اؤر اس عورثیک عدث ئی خیص
ڑ
ڑ
ہ خب کہآرادیکلوئدی کو طالقدؤ طالقی ہ ےی اؤر لوئدییکعدثدؤ خیص
ے

طالق العبد احلرة تطليقتان وعدتها ثالثة قروء,
وطالق احلر األمة تطليقتان وعدتها عدة األمة
حيضتان

 .725احلديث:

**

َ ُ
َ
عن ابن عمر أنه اكن يقولَ « :طالق العبد احل ُ َّرة
َ َ
ُ
َّ ُ
تطليقتان َو ِعدت َها ثالثة قروء ,وطالق احلر األ َمة
َّ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ان».
تطليقتان و ِعدتها ِعدة األمة حيضت ِ

ابن عرم رضی اہلل عہما فمای ہ ےی کہ ’’ع الم یک آراد عورث کو ط الق دؤ ط القیہ ےی اؤر
ڑ
ہ خب کہ آراد یک لوئدی کو ط الق دؤ ط القی ہ ےی اؤر
اس عورث یک عدث ئی خیص ے
ڑ
ہ‘‘۔
لوئدی یک عدث دؤ خیص ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا األثر يبني ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن

العبد اململوك هل طلقتان اجتاه زوجته احلرة أو األمة
َّ
ال يملك غْيهما ،ثم إن احلرة تعتد منه ثالث حيض،
وكذلك احلر هل طلقتان اجتاه زوجته اململوكة ال يملك

غْيهما ،ويه تعتد منه حيضتني.

 .725جدبث:

ہ۔
ے

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اہ آراد
رہ ہ ےی کہ مملوک ع الم یک نوی رج ے
اس اپ می ابن عرم رضی اہلل عہما فما ے
ڑ
عورث ےہو ئا لوئدی ےہو اس یک دؤ ط القیہ ےی اس ےس رائد اس ےک ئراس اجتتاریہی اؤر
ہ۔ اشی رطج آراد رمد ےک ئراس دؤ
ہ تو اس یک عدث ئی خیص ے
اگر آراد عورث ے
ڑ
ہ اس ےک ع الؤہ اس ےک ئراس اجتتار
ہ اگر اس یک نوی لوئدی ے
ط القوں کا اجتتار ے
ڑ
ہ۔
یہی اؤر اس (لوئدی) یک عدث دؤ خیص ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
راوي احلديث :رواه ادلارقطِّن ،وهو عند ابليهِق وعبد الرزاق بمعناه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطِّن.

معاين املفردات:

• الطالق َ :حل عقدة الزتويج.
• العبد  :اململوك.
َّ َ
َّ َ
ً
َ
• ال ِعدة  :ت َر ُّب ُص املرأ ِة الزمن املحدد رشاع عن الزتويج بعد فراق زوجها.

• قروء  :مجع قرء ،وهو من األضداد ،يقع ىلع الطهر؛ وىلع احليض ،واختلف العلماء يف املراد هنا ،واملفىت به أنه احليض.
َ
• األ َمة  :الرقيقة.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن نهاية طالق األمة طلقتان.
ََ
َّ َّ
 .2أن عدة األمة حيضتان.
َّ
أن الطالق خيتلف باعتبار احلرية ِّ
والرق.
.3
َّ
ّ
ّ
 .4أن العدة ختتلف باعتبار احلرية والرق.
املصادر واملراجع:

-سنن ادلارقطِّن ،حتقيق شعيب االرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة ،بْيوت  -بلنان .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ

املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة
ّ
َ
لوغ َ
األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -تيسْي العالم رشح
عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة
اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاِّن .انلارش :املكتب اإلساليم – بْيوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه
1985 -م.

الرقم املوحد)58168( :
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اث یھا ـ اُمرکای کو طالقدے
عتد بنپئدی خو ُرکای اؤر اسےک یھانوںکا ئ ر
طلق عبد يزيد -أبو راكنة وإخوته -أم راكنة،
ی
ونكح امرأة من مزينة ،فجاءت انلِب -صىل اهلل دی اؤر ائک عورثخو رمبتہےک قتتےل میےس ھی اسےس ی کاج کتا،ؤہ عورث
عليه وسلم ،-فقالت :ما يغِّن عِّن إال كما تغِّن رسول اہللﷺےک ئراسآئ اؤرتویل ئا رسول اہللﷺ!اتورکایمیے کسی
هذه الشعرة
کامےک یہی سوایاس ئالےکپاپ۔

 .726احلديث:

**

ہ کہ عتد بن پئد ی ـ خو رکای اؤر اس ےک
ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
اث یھاـ ام رکای کو ط القدے دی ،اؤر ائک عورث خو رمبتہےک قتتےل می
یھانوں کا ئ ر
ی
ےس ھی اس ےس ی کاج کتا۔ ؤہ عورث رسول اہللﷺ ےک ئراس آئ اؤر تویل
ئارسول اہللﷺ اتو ُرکای میے کام کا یہی مگر اس ئال ےک پاپ اؤر ائک ئال
ڑ
اس ی ا بن رس کا ب رکرا تعنی میی جاخب رؤائ اس ےس یہی ےہو سکنی۔ لہدا
میے اؤر اس ےک درمتاں جدائ کرادبن ،رسول اہللﷺ ی سن کر گرم ےہوی اؤر
ی
آثﷺ ی لوگوں ےس فمائا کتا یم ق الں
رکای اؤر اس ےک یھانوں کو ئ ال ھنحا یرھ ر
ڑ
ب
آثﷺ ی
لرےک کو د کھن ےہو کتتا مسای ے
ہ اتو رکای ےس؟ لوگوں ی کہا اہں یرھ ر

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-طلق عبد يزيد -
َ ََ
َ ََ
َ
أبو ُراكنة وإخوته -أم ُراكنة ،ونكح امرأة من ُم َزيْنة،

فجاءت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالت :ما
ُْ
ُْ
يغ ِِّن عِّن إال كما تغ ِِّن هذه الشعرة ،لشعرة أخذتها
من رأسها ،ففرق بيِّن وبينه ،فأخذت انليب -صىل اهلل
َ
مح َّية ،فداع براكنة وإخوته ،ثم قال
عليه وسلمِ -
ْ
جللسائه« :أترون فالنا يُش ِب ُه منه كذا وكذا؟ من عبد
يزيد ،وفالنا يشبه منه كذا وكذا؟» قالوا :نعم ،قال
ِّ ْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد يزيدَ « :طلق َها»

عتد بن پئد ےس کہا اےس ط الق دے دے ،اؤر اُم رکای ےس رخوع کرےل۔ اتو رکای
آثﷺی فمائا:میجابتاہےوں،تواس
یکہا کہمیی اسکو ئیط الق دی ر
طل
ل
ےس رخوع کر ےل ،اؤر اس آب ث یک ئ الؤث فمائ{ :ئا ایہا ا تنی ادا فنم التساء

ففعل ،ثم قال« :راجع امرأتك أم راكنة وإخوته؟» قال:

إِّن طلقتها ثالثا يا رسول اهلل ،قال« :قد علمت
ْ
راجعها» وتال{ :يا أيها انليب إذا طلقتم النساء
ِ
َ َ ِّ ُ ُ َّ َّ
َّ
فطلقوهن ِل ِعدتِ ِهن} [الطالق]1 :

**

املعىن اإلمجايل:

وتزوج امرأة من مزينة ،فجاءت انليب -صىل اهلل

عليه وسلم ،-فقالت إن أبا راكنة عنني اليستطيع أن
جيامع النساءِّ ،
ففرق بيِّن وبينه يف انلاكح .فأخذت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -غْية وغضب ،فداع
براكنة وإخوته ،ثم قال جللسائه :أترون راكنة وإخوته

قَظَلقُوہ ے َُن ل ع َدیہ َن} ا لح (اخی آب ث ئک) [الظ الق ]1 :پجمہ’’:اے بنی! (اب رنی
امب ےس کہو کہ) خب یم اب رنی نوتوںکو ط الق دبتا رجاہےو تو اں یک عدث (ےک دتوں ےک
ہ
آعار) می ایہی ط الق دؤ اؤر عدث کا خساث رکھو اؤر اہلل ےس خو یمہارا رپؤردگار ے
ڑ
دری ر ےہو ی یم ایہی اں ےک گھؤں ےس ی کالو اؤر ی ؤہ (خود) ی کلی ،اہں ی اؤر ئاث
ئ ڑ
ش
ک
ہ کہؤہ ھیل پائ کر تنھی ،یاہلل یک مفر کردہجدبنہ ےی،خو خصاہلل یک جدؤں ےس
ے
ڑ
اؤپ طلم کتا ،یم یہی جا بن سائد اس ےک ت عد
آےگ پھ جای اس ی تفتتاً ا بن ر
اہلل ت عایل کوئ بنی ئاث ب رتدا کردے‘‘۔

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن
طلق عبد يزيد أبو راكنة ،وأبو إخوة راكنة أم راكنة،

 .726جدبث:

**

اجمایل معنی:

اث یھا اب رنی نوی اُم رکای کو ط الق
عتد بن پئد یخو رکای اؤر اس ےک یھانوں کا ئ ر
دے دی اؤر رمبتہ ےک قتتےل می ےس ائک عورث ےس ی کاج کتا ؤہ عورث رسول اہلل

ہ اس ےک ئراس
ﷺےک ئراس آئ اؤر تویل ئا رسول اہللﷺ! اتو رکای ئارمد ے
ےہم
آث میے اؤر اس ےک
عورتوں ےس تسیی کری یک طاق ث یہی۔ لہدا ر
ع
آث
درمتاں لنحدیگ کرا دبن خرتایحرہ ی سن کر رسول اہللﷺ یہب عضہ ےہوی اؤر ر
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متشابهني يف اخللقة والصورة ،فهم أوالده وال شك يف
رجويلته ،وليس كما زعمت امرأته املزنية .فقالوا:

نعم هو كذلك ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

لعبد يزيد« :طلقها» فطلقها .ثم قال هل :راجع امرأتك

أم راكنة وأم إخوته ،وذلك بإرجاعها زوجة ،فقال :إِّن
طلقتها ثالثا يا رسول اهلل يف جملس واحد  ،فقال :أي

قد علمت أنك طلقتها ثالثا ولكن الطالق اثلالث
يف جملس واحد واحدة فراجعها وتال{ :يا أيها انليب

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطالق.]1 :

ولفظ أمحد طلق راكنة امرأته يف جملس واحد ثالثا

فحزن عليها ،فقال هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم :-فإنها واحدة.

آث ﷺ ی رکای اؤر اس ےک یھانوں کو ئ الیھنحا ،یرھ
ﷺ کو عیث آئا۔ خرتایحرہ ر
رہ ےہو
آثﷺ ی لوگوں ےس فمائا:کتا یم رکای اؤر اس ےک یھانوں کو دبکھ ے
ر
ئ
س کل ؤ صورث می کش قدر مسای ہ ےی؟ تف تتاً ی سب اشی یک اؤالد ہ ےی اؤر اس یک رمدا یگ
ہ۔
می کسی رطج کا سک ؤ شہہ یہی ج تسا کہ اُس یک قتتلہ رمبتہ ؤایل نوی کا کہتا ے
آث ﷺ ی عتد بن پئد ےس کہا :اےس ط الق دے دؤ۔ اؤر
لوگوں ی کہا  :اہں ! ر

آث ﷺیکہا کہ ام رکای اؤر ُرکای ےک یھانوں یک ماں ےس رخوع
اتو رکای ےس ر
کرلو اس کو اب رنی رؤخیب می ؤاترش کر لو تو اتو رکای ی کہا کہ ئا رسول اہللﷺ! می
مح
آث ﷺیفمائا :میجابتا
یاس کوائک لشمی ئیط الق دی ے
ہ،خرتایحرہ ر
م
مح
ہ ،لتک ائک حلش یک ئی ط القی ائک
ےہوں اس کو ائک لش می ئی ط الق دی ے
ہےی ط الق ےہوئ ہ ےی ،لہدا تو اس ےس رخوع کر ےل ،اؤر اس آب ث یک ئ الؤث فمائ:
طل
ل
’’ئا ایہا ا تنی ادا فنم التساء قَظَلقُوہ ے َُن ل ع َدیہ َن‘‘ ا لح (اخی آب ث ئک) [الظ الق]1 :
پجمہ’’ :اے بنی! (اب رنی امب ےس کہو کہ ) خب یم اب رنی نوتوں کو ط الق دبتا رجا ےہو تو اں
یک عدث (ےک دتوں ےک آعار) می ایہی ط الق دؤ اؤر عدث کا خساث رکھو اؤر اہلل
ڑ
ہ دری ر ےہو ،ی یم ایہی اں ےک گھؤں ےس ی کالو اؤر ی ؤہ
ےس خو یمہارا رپؤردگار ے
ئت ڑ
ک
ہ کہ ؤہ ھیل پائ کر نھی۔ ی اہلل یک مفر کردہ جدبن
(خود) ی کلی  ،اہں ی اؤر ئاث ے
ش
ڑ
اؤپ طلم کتا ،یم
ہ ےی ،خو خص اہلل یک جدؤں ےس آےگ پھ جای اس ی تفتتاً ا بن ر

یہی جا بن سائد اس ےک ت عد اہلل ت عایل کوئ بنی ئاث ب رتدا کردے‘‘۔ اؤر مستد اجدم می
م
ع
ہ کہ رکای ی ائک حلش می ئی ط القی دے دبن ،خش یک ؤج ےس یہب مگی
ے
م
آث ﷺی فمائا کہ ائک حلش یک ئی ط القی ائک ہےی ط الق ےہوئ
ےہوی ،خرتایحرہ ر
ہ۔
ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق الرجيع وابلائن
راوي احلديث :رواه أبوداود.

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

معاين املفردات:

• طلق أبوراكنة  :هو أبو ُراكنة عبد يزيد املطليب من مسلمة الفتح.
• أم راكنة  :ويه امرأته ُس َهيْ َم َة بنت عمْي ُ
المزنية.
• وإخوته  :أي وأبو إخوة راكنة.

• ما يغِّن  :أي أبو راكنة.
ِّ
• تغِّن هذه الشعرة  :تريد أنه ِعنني.
َ
مح َّية  :غْية وغضب.
• ِ

• أترون فالنا يشبه منه كذا وكذا  :أي أن راكنة وإخوته متشابهون يف اخللقة والصورة ،فهم أوالده وال شك يف رجويلته ،وليس كما زعمت امرأته
املزنية.
• راجع امرأتك  :أمر من الرجعة ،ويه إاعدة املطلقة غْي ابلائن -وابلائن يه اليت بانت بتطليقها ثالثا -إىل ما اكنت عليه بغْي عقد.
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َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ً َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ
َْ
َ ٌَ ََ ْ
اجع َها.
احد و ِ
كن الطالق اثلالث ِيف جم ِلس َو ِ
اجعها  :قد ع ِلمت أنك طلقتها ثالثا ول ِ
احدة فر ِ
• قد ع ِلمت ر ِ

فوائد احلديث:
 .1أفاد احلديث اعتبار الطالق اثلالث واحدة ،وأن للمطلق الرجعة ،إن لم تكن نهاية عدده من الطالق.
 .2وقوع الطالق اثلالث لكنه واحدة؛ خالف للرافضة اذلين يقولون ال يقع أصال.
 .3أنه إذا اكن املفيت ىلع علم بالقضية اليت حتتاج إىل تفصيل فإنه ال جيب عليه أن يستفصل؛ ألن انليب -عليه الصالة والسالم -أمره باملراجعة
وقال :قد علمت أنك طلقت ثالثا.

 .4كمال وفاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أمر بإرجاع امرأته األوىل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن ،حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بْيوت .صحيح أيب داود األم -
ممد نارص ادلين ،األبلاِّن  -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -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 .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ممد بن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح
رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاِّن - ،دار احلديث .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع
بن حجر العسقالِّن  -حتقيق وختريج وتعليق :سمْي بن أمني الزهْيي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)58140( :
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ْ َ
َ ُّ َ
ي ْ
ْ
َع ْ ٌ
ڑ
ڑ
ية،
ح
الل
اء
ف
وإع
ارب،
الش
ص
ق
رة:
ط
ف
ال
من
رش
ی
ِ
ڑ
ج
دس ئا ئیقرطث میےس ہ ےی:مو ر ھی کابتا،دارھیپھائا ،مسواک کرئا ،ئاک
ْ َ
َ ْ
َ ْ ْ َ ُ
ي
ل
س
وغ
ار،
ف
األظ
وقص
املاء،
اق
والسواك ،واستِنش
ڑ
ڑ
ڑ
ت
ع
گ
ی
ک
م
ی ئرائ خررھائا ،ئاخنپاستا ،ا لیوںےک خورؤں کادھوئا ،لےک ئالا ھی ئا،
ْ
َْ
َ
ْ َ ُ
ََ
جم ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة ،وانتِقاص
الربا
ِ
ڑ
رپ ئاف ئال موئد ئا اؤر ئرائےساستنحاء کرئا
املاء

 .727احلديث:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواعًَ « :ع ْ ٌ
رش من
َ
َْ
َ
ِّ ْ
ِّ
والسواك،
ال ِف ْطرة :ق ُّص الشارب ،وإعفاء اللحية،
ْ َ
َ ْ ْ َ ُ
َ ْ
ََ
اجم،
واس ِتنشاق املاء ،وقص األظفار ،وغسل الْب ِ
َ
العانة ،وانْت َق ُ
ونتْف اإلبْط ،وحلق َ
اص املاء» قال
ِ
َ ْ
الراوي :ونَسيْ ُ
المض َم َضة.
ت العارشة إال أن تكون
ِ
ْ َ
قال و ِكيع  -وهو أحد رواته  -ان ِتقاص املاء :يعِّن
ْ ْ
االستِن َجاء.

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا:
ام المومتی عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ی
ڑ ڑ ڑ
"دسئا ئیقرطثمی ےسہ ےی:مو رجھیکابتا،دارھیپھائا،مسواک کرئا ،ئاکمی
ئائخررڑھائا ،ئاخن پاستا،ایگلیوں ےکخ ڑورؤںکودھوئا،ت عل ےکئالاکھ ڑ
ی ئا ،رپ ئاف
ر
ڑ
ئال موئد ئا اؤر ئرائ ےساستنحاء کرئا"۔ رؤای کہن ہ ےی کہ می دسوبن خری یھول گتا ،سائد
کیل کرئا ےہو۔ ؤکیع خو کہ اس جدب ث ےک راؤتوں می ےس ہ ےی کہن ہ ےی کہ انفاض الماء کا
ہ ئرائ ےس استنحا کرئا۔
مظلب ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ختْب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلمِ -بُملة من سنن الفطرة .و"ال ِف ْطرة" يه
َْ
خللقة اليت خلق اهلل عباده عليها ،وجعلهم
ا ِ
َ
مفطورين عليها ،وأنها من اخلْي واملراد بذلك ال ِفطر
المنْ َ
السليمة؛ ألن الفطر ُ
حرفة ال عْبة بها؛ لقول
انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-لك َمولود يُودل ىلع
ُ
ال ِف ْطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو ي َم ِّج َسانه".
ُّ
َ َ
َ
َ ُّ
ارب" َحفه حىت تبدو الشفة ،ملا يف
فأوهلا" :قص الش ِ
ذلك من انلظافة ،واتلحرز مما خيرج من األنف ،فإن
شعر الشارب إذا تدىل ىلع الشفة بارش به ما يتناوهل

خللقة بوفرته ،وإن
من مأكول ومرشوب ،مع تشويه ا ِ
َ
َ
استحسنه من ال يعبأ به .فينبيغ للمسلم أن يتعاهد
ِّ
شاربه بالقص أو احلَف وال يرتكه أكرث من أربعني
ُ ِّ
ً
"وقت
يوما؛ ملا رواه مسلم عن أنس -ريض اهلل عنه:-

نلا يف قص الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط،
وحلق العانة ،أن ال نرتك أكرث من أربعني يللة".

"وإعفاء اللحية"واللحية :ما نبت ىلع اذلقن
َّ ً
واللحيني ،واملقصود من إعفائها :تركها ُم َوف َرة ال
يتعرض هلا حبلق وال بتقصْي ،ال بقليل وال بكثْي؛

 .727جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا بنی ﷺ ےس قرطث یک جملہ ستیوں کو بتاں کر رہےی ہ ےی۔ ”الف ْرطہ“
ی
ہ خش رپ اہلل ی ا بن بتدؤں یک حلیق فمائ اؤر اس رپ ایہی
ےسرماد ؤہ ہتےیب ے
ہ کیو ئکہ کح رؤ
ہ۔ یہاں رماد قرطث سلنمہ ے
ؤخود یخسا اؤر ی کہ اس می خی موخود ے

ہ ” :ےہتورائدہ یحرہقرطث
قرطثکاکوئ اعتتاریہی۔اس لن کہبنیﷺکافماں ے
ہ ،یرھ اس ےک ؤالدبن اےس یہودی ،ئا ع تسائ ئا مخوشی بتا د بن ہ ےی“۔
رپ ب رتدا ےہو ئا ے
ڑ
ہ۔ تعنی اےس ہےلکا سا پاستا
سی قرطث می ےس سب ےس یرہیل س تب ”مویجرھ کابتا“ ے
یہاں ئک کہ ےہوب ڑ
ثط ے
اہ ےہو جای۔ کیو ئکہ اتسا کری می صفائ کا خصول اؤر ئاک
ڑ
رہ ےہوں
ہ۔ اگر مویجرھ ےک ئال ےہوب ث رپ آ ے
ےس ی کلن ؤاےل مادؤں ےس یحراؤ ےہو ئا ے
ی
تو اس ےک سایھ کھای ئتن یک استاء لگ جائ ہ ےی اؤر مو رجھوں یک کیث ےس س کل
ڑ
ش
ج
ی
رج اس خص کو ی ا ر ھی ہےی لگی خو اں یک رپؤاہ ی کر ئا ےہو۔ ل یھدا
می ھی یگار آ ئا ے
ہ ،اگ ر
ی
مسلماں ےک لن متاسب یہی ہ کہ ؤہ ڑ
کاث پاس کرےک اب رنی مو رجھوں یک دبکھ
ے
ڑ
م
س
رہ اؤر اےس رجالتش دں ےس رئادہ ی رجھورے۔ کیو ئکہ لم رستف می
یھال کر ئا ے
ی
ہ کہ” :مو رجھی کیی ،ئاخن
اتش رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ائک جدب ث می ے
ڑ
کا بڑن ،ت عل ےک ئال اکھ ڑ
یی اؤر رپ ئاف ئال موئدی ےک سلسےل می ےہمارے
ڑ
لن ؤق ث مفر کتا گتا کہ ہےم ایہی رجالتش دں ےس رئادہ ی رجھوربن“۔ دؤرسی ستب
ڑ ڑ
ڑ
ڑ
ڑ
ہ۔ ”اللختہ“ ےس رماد ؤہ ئال ہ ےی خو یھوری
”دارھی کو( پ ھن ےک لن) رجھور دبتا“ ے
ڑ
ڑ
ہ کہ آدمی اےس
اؤر دؤتوں خیؤں رپ اگ آی ہ ےی۔ دارھی ےک اعفاء ےس رمادی ے
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ألن اإلعفاء مأخوذ من الكرثة أو اتلوفْي ،فاعفوها
ََ
وكرثوها ،كقوهل تعاىل( :حىت عفوا) [األعراف،]95:
وقد جاءت األحاديث الكثْية عن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -باألمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛
فقد جاء بلفظ " :وفروا" وبلفظ" :أرخوا" وبلفظ:

"أعفوا" ،ولكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفْيها وعدم

اتلعرض هلا ،وىلع هذا ال جيوز للمسلم أن حيلق حليته

حبال من األحوال ،فإن فعل فقد خالف طريق انليب

صىل اهلل عليه وسلم -وعىص أمره ووقع يف مشابهةاملرشكني ،وأفىت بذلك علماء اللجنة ادلائمة وغْيهم.
ِّ
"والسواك" :يعِّن :أن السواك من خصال الفطرة اليت
َّ
رغب بها الرشع ،فهو َ
"م ْط َهرة للفم مرضاة للرب"

وهلذا يرشع لك وقت ويتأكد عند الوضوء والصالة

واالنتباه من انلوم وتغْي الفم وصفرة األسنان وحنوها.
َ ْ ْ َ ُ
اس ِتنشاق املاء" يعِّن :أن استنشاق املاء من الفطرة؛
"و
ألنه تنظيف ،وإزالة ملا يف األنف من األوساخ اليت

قد تسبب هل األذية والرضر .واالستنشاق يكون يف
الوضوء ويكون يف غْي الوضوء لكما احتجت إىل

تنظيف األنف فاستنشق املاء ونظف أنفك ،وهذا
خيتلف باختالف انلاس ،من انلاس من ال حيتاج إىل
ً
كثْيا.
هذا إال يف الوضوء ومن انلاس من حيتاج إيله
ومن ذلك ً
أيضا :أي من سنن الفطرة املضمضة  ،فإنها
من الفطرة؛ فالفم واألنف يتوارد عليهما كثْي من

األوساخ ،فاكن من الفطرة االعتناء بهما" .قص
األظفار" يعِّن من خصال الفطرة  :تقليم األظفار،

واملراد بذلك أظفار ايلدين والرجلني ،فال ترتك أكرث
ً
َ ْ
ََ
اجم"
من أربعني يوما؛ للحديث السابق" .وغسل الْب ِ
َ ْ ََ
اصل األصابع الظاهرة وابلاطنة؛ ألنها
أي غسل مف ِ
مواضع جتتمع فيها األوساخ؛ تلجعدها وانكماشها،
ُ
ُ
ُ
فقد ال يصلها املاء ،وإذا تعوهدت بأن تدلك ،وأن ت َم َّر
عليها ايلد اثلانية ،فإن املاء يَصل إيلها ،فاكن من
ُ ُّ
الفطرة االعتناء بها .ويلحق بالْباجم لك موضع من
َ ٌ َ
كص َماخ األذن
ابلدن اجتمع فيه وسخ بِع َرق أو غْيه ِ
َ
واملغابِن -بواطن األفخاذ -وغْيها مما يغلب عليه
َْ
االستتار" .ونتف اإلبْط" يعِّن من خصال الفطرة

ڑ
ڑ
رئادہ ےہوی دے ئابن طور کہ ی تو اےس متدای اؤر ی ہےی کم ئا رئادہ اےس رجھوئا
ہ۔ رماد
کرے۔ کیو ئکہ اعفاء کا لفظ کیث اؤر رئادہ کری ےک معائ رپ دالل ث کر ئا ے
ہ( :خنی
ی کہ اےس رئادہ کرؤ اؤر اس یک کیث ےہوی دؤ۔ ج تسا کہ اہلل ت عایل کا فماں ے
عَقَوا) [االرعاف ]95:پجمہ :یہاں ئک کہ ؤہ رئادہ ےہو گن۔ بنی ﷺ ےس یہب
ڑ
ڑ
شی اجادب ث رمؤی ہ ےی خن می می عدد الفاط ےک سایھ دارھی کو پھای کا خکم آئا

ہاؤر ائک می
ہ ،ائک می ”ارخوا“ کا لفظ ے
ہ۔ ائک جدب ث می ”ؤفؤا“ کا لفظ ے
ے
ہ۔ ی یمام الفاط اس ئاث رپ دالل ث کری ہ ےی کہ اےس ا بن جال رپ
”اعقوا“ کا لفظ ے
ئاق ر کھن ےہوی رئادہ ےہوی دبتا رجا ہن اؤر اس ےس تعض یہی کرئا رجا ہن۔ اس
ڑ
ڑ
ی
بتا رپ مسلماں ےک لن جاپ یہی کہ ؤہکسی ھی صورث می اب رنی دارھی کو متدای۔ اگر
آث ﷺ یک ئافمائ کا
ؤہ اتسا کرے گا تو بنی ﷺ ےک رط تق ےس ایجاف اؤر ر
کم ڑ
رمبکب ےہو گا اؤر مشکی ےس مسایہب اجتتار کرے گا ،اشی کا قیوی دایمی تنی ےک

ہ۔ "مسواک کرئا"۔ تعنی مسواک کری کا شمار اں خضال
علماء ؤعیہ ی دئا ے
ہ۔ "مسواک متہ یکصفائ اؤر
ہ خن یک رستعبی پعیب دی ے
قرطث می ےہو ئا ے
ی
ہ ،ئاہےم
ہ" اشی لن اس کا کرئا کسی ھی ؤق ث مشؤع ے
رث یک رصا کا ستب ے
ؤصوء اؤر یمار ےک اؤقاث می ،ئتتد ےس بتداری رپ ،متہ یک تو می تعی ب رتدا ےہوی اؤر
دانوں پ ب رت الہ ے ڑ
بط ے
اہ ےہوی اؤر اس رطج ےکدبگر موا قع رپ اس ےک کری یک
ر
ڑ
ڑ
ی
ہ۔ " ئاک می ئرائ خررھائا"۔ تعنی ئاک می ئرائ خررھائا ھی قرطث می
رئادہ ئاکتد ے
ہ۔ کیو ئکہ اس ےس ئاک می موخود اتسی گتدگیوں یک صفائ اؤر اں کا ارالہ ےہو ئا
ےس ے
ہ خو اتساں ےک لن ی کلیف اؤر ضر رسائ کا ستب بن سکنی ہ ےی۔ ئاک می ئرائ
ے
ڑ
ی
ی
ی ت
آث کو ئاک
خررھائا دؤراں ؤصوء ھی ےہو سکتا ے
ہ اؤر ؤصوء ےک ع الؤہ ھی عنی خب ھی ر
ڑ
صاف کری یک ضؤرث مخسوس ےہو تو اب رنی ئاک می ئرائ خررھا کر اےس صاف
کرلی۔اس سلسےل می لوگ مختلف ےہوی ہ ےی۔ کجرھ لوگوں کو تو اس یک ضف ؤصوء
ڑ
ہ اؤر کجرھ ا تےس ےہوی ہ ےی حھی یہب رئادہ ئاک
کری ےہوی ضؤرث رپئ ے
ڑ
ی
ی
ہ۔ ی ھی قرطث
ہ۔ سی قرطث می ےس ائک "کیل کرئا " ھی ے
صاف کرئا رپ ئا ے
ہ۔ متہ اؤر ئاک می یہب شی گتدگتاں در آئ ہ ےی۔ خرتایحرہ اں رپ توج دبتا
می ےس ے
ڑ
ڑ
ےسہ۔ اس ےس رماد
قرطث کا خرء ےہوا۔ " ئاخن کابتا" ،تعنی ئاخن کابتا قرطث می
ے
ڑ
ی
دؤتوں اہیھ ئراؤں ےک ئاخن ہ ےی۔ ایہی ھی کای بتا رجالتش دں ےس رئادہ ی
ڑ
ڑ
ہ۔ "خورؤں کو دھوئا" تعنی ایگلیوں ےک
رجھوربن ،جتسا کہ گرستہ جدب ث می آئا ے
ڑ
ڑ
بیؤئ اؤر ائدرؤئ خورؤں کو دہےلتا کیو ئکہ اں خگہوں می جھئاں اؤر سلوئی ےہوی یک
ی
ج
ؤج ےس اں رپ گتدیگ مع ےہو جائ ہ ےی اؤر تعص اؤقاث اں ئک ئرائ یہی رہنرح ئرا ئا۔ اگر
اں کا ختال رکھا جای ئابن طور کہ ایہی م ال جای اؤر دؤرسا اہیھ اں رپ یرھیا جای تو
ی
یہ
ہ۔ خسم
ہ۔ ل یھدا اں کا ختال رکھتا ھی قرطی امور می ےس ے
اں ئک ئرائ ر نرح جا ئا ے
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نتف اإلبْط ،وهو سحبه وشده من أصوهل ،وذلك أنه

يف ماكن يكرث فيه العرق ،وجتتمع فيه األوساخ،
وتتغْي معه الراِئة ،وال يرتك أكرث من أربعني ً
يوما؛

ملا تقدم من حديث أنس -ريض اهلل عنه ،-واألفضل
َ
َْ
نتفه إن قوي عليه ،وإذا اكن انلتف يشق ،فال بأس
من احلَلق أو استعمال الكريمات املزيلة؛ ألن الغرض
إزاتلها وتنظيف املحل ،وقد حصلَ .
"وحلْق َ
العانة"
َ
أي أن من ِخصال الفطرة إزالة شعر العانة ،وهو
ُ
الشعر اخل َ ِشن انلابت حول الق ُبل ،من الرجل واملرأة،
فمن الفطرة إزاتله ،سواء باحللق أو انلتف أو القص
أو باستعمال املستحرضات احلديث؛ ألن املقصود

اتلنظيف ،وقد حصل به املطلوب ،وال يرتك أكرث من
أربعني ً
يوما ملا تقدم من حديث أنس -ريض اهلل
عنه" .-وانْت َق ُ
اص املاء" يعِّن من الفطرة انتقاص املاء،
ِ
ُ
وفرس :باالستنجاء ،ويؤيد هذا املعىن رواية أيب داود
وابن ماجه عن عمار بن يارس -ريض اهلل عنه -عن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-من الفطرة :املضمضة،
واالستنشاق ..واالنتضاح" ،واالستنجاء :إزالة اخلارج
من السبيلني بطاهر ،اكملاء واحلَ َ
جر واخلرق واملناديل،
ونسيْت
وحنو ذلك مما هل خاصية اإلزالة" .قال الراويِ :
العارشة إال أن تكون املضمضة" فهذا شك من
ُ ْ
الراوي .وحاصله أن هذه األشياء لكها ،تكمل ظاهر
اإلنسان وتطهره وتنظفه ،وتدفع عنه األشياء الضارة

واملستقبحة.

ڑ
خ
ہ خہاں تستن ئا کسی اؤر
می موخود ےہ اس جگہ کا کم ایگلیوں ےک خورؤں ہےی یک رطج ے
ک ج
ؤج ےس متل خ رتل مع ےہو جائ ےہو جتےس کاں کا سوراج اؤر راتوں کا ائدرؤئ خضہ اؤر اس
رطج یک دبگر خگہی خو عموماً رجھنی ر ےہنی ہ ےی۔ "ت عل ےک ئال اکھ ڑ
ی ئا"۔ تعنی خضال
ر
ک کھتنر ک یہ خ ڑ کھ ڑ ھی
ہ۔
قرطث می ےس ائک خضلب ت عل ےک ئال و ح ر ا ی ر ےس ا ی ئا ی ے
ک ج
ہ خش ےس ئدتو
ہ اؤر متل خ رتل مع ےہوئ ر ےہنی ے
کیو ئکہ اس جگہ یہب رئادہ ت رستتہ آ ئا ے
ڑ
ی
ہ۔ اےس ھی رجالتش دں ےس رئادہ یہی رجھور ئا رجا ہن جتسا کہ اتش رضی
ب رتدا ےہو جائ ے
اہلل عتہ یک ساتق الدکر جدب ث می آئا ہ۔ اگر طاق ث ےہو تو ت عل ےک ئالوں کو اکھ ڑ
ی ئا ہےی
ے
ڑ
ق
ہ۔ ئاہےم اگر اتسا کرئا م شفب کا ئاعب ےہو تو یرھ ایھی موئدی ئا ئال صفا
ا ضل ے
ی
ہ۔ کیو ئکہ اصل رعض تو اں ئالوں کو
کریموں ےک است عمال می ھی کوئ خرج یہی ے
ڑ
ہ۔ "رپ ئاف ئال موئد ئا"۔
ہ خو کہ جاصل ےہو جا ئا ے
دؤر کرئا اؤر جگہ کو صاف کرئا ے

ی
ت
ہ۔ "العای" ےس رماد ؤہ
عنی رپ ئاف ئال صاف کرئا ھی خضال قرطث می ےس ے
شخب ئال ہ ےی خو رمد اؤر عورث یک اگیل رسم گاہ ےک گرد اگ آی ہ ےی۔ قرطث کا
ی کر ئا ڑ
تفاصا ہ کہ ایہی را ئل کتا جای جاہ اتسا موئ ڑدکر ،ئا اکھ ڑ
کاث کر ےہو ئا یرھ جدئد
ر ے
ے
ہ اؤر اں یمام
مواد (لوسن ؤعیہ) کو است عمال کر ےک ےہو۔ کیو ئکہ اصل مفضد صفائ ے
اہ۔ اتش رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ساتفہ
رطتقوں ےس ی مفصود جاصل ےہو ئا جا ئ ے

جدب ث کو مدترط ر کھن ےہوی ایہی رجالتش دں ےس رئادہ ی ر ہن دئا جای۔
ی
ت
ہ خش یک تفسی استنحاء
"انفاض الماء" عنی انفاض الماء ھی قرطث می ےس ے
ہ۔ اس معنی یک ئابتد اتو داؤد اؤر ابن ماج یک اس رؤاب ث ےس
کری ےس یک گنی ے
ہ کہ بنی ﷺ ی فمائا" :کیل
ہ خو عمار بن ئارس رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ے
ےہوئ ے
ڑ
م
ڑ
ہ:
کرئا ،ئاک می ئرائ خررھائا اؤر ئرائ رجھکتا قرطث می ےس ہ ےی۔" استنحاء کا عنی ے
دؤتوں رسم گا ےہوں ےس ی کلن ؤایل ےس کو کسی ئاک خری جتےس ئائ ،ربھ ،رجتن ڑ
ھؤں اؤر
ر
ر
رؤمال ؤعیہ ےس صاف کرئا خش می (گتدیگ کو) را ئل کری یک ص الخیب ےہو۔ راؤی
ہ ؤہ کیل کرئا
جدب ث بتاں کری ہ ےی”:می دسوبن خضلب یھول گتا ،لتک ےہو سکتا ے
بک
ہ۔ ج الصہ ی کہ ی یمام استاء اتساں ےک ط ے
اہ یک متل کرئ
ےہو“۔ ی راؤی کا سک ے
ق
ہ ےی اؤر اےس ئراک صاف کرئ ہ ےی اؤر تفضاں دہ اؤر تنح خریؤں کو اس ےس دؤر کرئ
ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َّ ُ
اجل ِبلة اليت خلق اهلل انلاس عليها ،وجبلهم ىلع فعلها.
• الفطرة  :يف اللغة االبتداء واالخرتاع ،املراد هناِ :
• إعفاء اللحية  :تركها ال يقص منها يشء.
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َ
• االستنشاق  :إيصال املاء إىل أىلع األنف.

• العانة  :الشعر انلابت أسفل ابلطن حول الفرج.
• اسنتقاص املاء  :االستنجاء.
• الْباجم ُ :ع َقد َ
األصابِع.

فوائد احلديث:
 .1أن هذه اخلصال من السنة القديمة اليت اختارها االنبياء واتفقت عليها الرشائع القديمة ،ويه أمور تقتضيها انلظافة والطبيعة اإلنسانية.
 .2اعتناء الرشيعة بانلظافة.
ُ
 .3األخذ من اللحية خمالف للفطرة اليت ف ِط َر انلاس عليها.
 .4يدل مفهوم احلديث ىلع عدم مرشوعية حلق الشارب.
 .5مرشوعية االستنجاء باملاء.
ً
ً
 .6أن نسيان الراوي بلعض أفراد احلديث ال يقدح يف صحة احلديث ،إذا اكن أصل احلديث ثابتا.
املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بْيوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالِل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .كنوز رياض
الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار :عبد الرمحن بن سعدي  -املحقق :عبد الكريم بن رسيم ال
ادلريِّن دار النرش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1422ـه2002 -م  -فتاوى اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -املجموعة األوىل -
رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع  -الرياض.

الرقم املوحد)3730( :

496

َْ
َ َْ
ْ
عق َرى ،حلَق ،أطافت يوم انلَّح ِر؟ قيل :نعم،
َ ْ
قال :فان ِف ِري

 .728احلديث:

بیا ستتا ئاس ہےو! کتا توی توم یج کو طواف کتا یھا؟ ایھوںیفمائا :اہں۔ تو
آثﷺیفمائا":یرھ جےل رجلو"۔
ر

**

َْ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ « :ح َججنا مع
َّ ْ
َََ ْ َ
انلح ِر،
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأفضنا يوم
ُ
فحاضت َص ِف َّية ،فأراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عاتش رضی اہلل عہا فمائ ہ ےی کہ ہےم ی خب رسول اہلل ﷺےک سایھ جح کتا ،تو توم
یج کو طواف رئارث کتا ،لتک صفتہ رضی اہلل عہا جاتضہ ہےوگتی۔ آں خرصث
ﷺی اں ےس ؤہےی رجااہ خو س ے
ہ ،تومی ی کہا :ئا رسول
وہ اب رنی نوی ےس رجاہےتا ے
آث ﷺی اس رپ فمائا کہ کتا ی ےہمی رؤک دے یگ؟ لوگوں
اہلل ! ؤہ جاتضہ ہ ےی! ر
ی کہا کہ ئا رسول اہلل (ﷺ)! ایھوں ی دسوبن ئار یح کو طواف رئارث کر لتا یھا،

منها ما يريد الرجل من أهله ،فقلت :يا رسول اهلل،
َ
َُ
إنها حائض ،قال :أ َحاب ِ َستنا يه؟ قالوا :يا رسول اهلل،
ْ
َّ ْ
انلح ِر ،قال :اخ ُر ُجوا» .ويف لفظ:
إنها قد أفاضت يوم
َ َْ
َ َْ
قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-عقرى ،حلىق،
َ ْ
َّ ْ
انلح ِر؟ قيل :نعم ،قال :فان ِف ِري».
أطافت يوم

ہ کہ بنی کریمﷺ ی
آث ﷺی فمائا :یرھ جےل رجلو"۔ ائک رؤاب ث می ے
تو ر
فمائا :اس کا ستتائاس ےہو!؟ کتا اس ی توم یج کو طواف کتا یھا؟ کہا گتا :اہں! تو

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها :-أنهم حجوا مع انليب

صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع .فلما قضوامناسكهم أفاضوا وطافوا بابليت العتيق ،ومعهم
َّ َ
زوجه َص َّ
انلفر،
فية -ريض اهلل عنها .-فلما اكن يللة
"ص َّ
حاضت َ
فية" فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يريد منها ما يريد الرجل من أهله ،فأخْبته اعئشة

أنها حاضت ،فظن -صىل اهلل عليه وسلم -أنه أدركها

احليض من قبل فلم تطف طواف اإلفاضة؛ ألن هذا
الطواف ركن ال يتم احلج بدونه ،فستمنعهم من

اخلروج من مكة حىت تطهر وتطوف ،فقال تلك

اللكمة املشهورة اليت تقال ىلع األلسن بدون إرادة
َْ
َْ
معناها األصيل :عق َرى َحلىق ،قال -صىل اهلل عليه

وسلم :-أحابستنا يه هنا حىت تنتيه حيضتها
وتطوف حلجها؟ فأخْبوه أنها قد طافت طواف

اإلفاضة قبل حيضها ،فقال :فلتن ِفر ،إذ لم يبق عليها

إال طواف الوداع ،ويه معذورة يف تركه.

 .728جدبث:

**

آثﷺ ی فمائا :جےل رجلو"۔
ر

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا بتاں کر رہےی ہ ےی کہ لوگوں ی جحہ الوداع ےک مو قع رپ رسول
اہللﷺ ےک سایھ جح کتا۔ ایھوں ی متاسک جح ترورے کر لن اؤر نب اہلل کا
ی
طواف کر لتا۔ اس ؤق ث صفتہ رضی اہلل عہا ھی سایھ یھی۔ خب رؤا ئیگ کا ؤق ث آئا تو
صفتہ رضی اہلل عہا کو خیص آ گتا۔ رسول اہلل ﷺ اں ےک ئراس اس ارادے ےس
ہ ،تو عاتش رضی اہلل عہا
آی خش ارادے ےس آدمی اب رنی نوی ےک ئراس جا ئا ے
ش
ہ۔ رسول اہلل ﷺ ی مجھا کہ اں کو طواف اقاصہ
ی بتائا کہ ایھی خیص آ گتا ے
ہ ،اس ےک تعی
ےس یہےل ہےی خیص آگتا یھا۔ خ روں کہ طواف اقاصہ جح کا ائک رکن ے
جح یہی ےہو ئا ،اس لن ؤہ ایھی ئراک ےہوکر طواف ےس قارع ےہوی ئک رؤا ئیگ ےس
آث ی ؤہ مسہور کلمہ کہا ،خو عام طور ےس رئاں رپ جاری ےہو
رؤک لی یگ۔ اس لن ر
خ
ج
ہ اؤر اس ےک فیفی معنی رماد یہی ےہوی۔ فمائا :عفی  ،لفی۔ (اس کا
جا ئا ے
ستتائاس ےہو)۔ (آےگ) فمائا :کتا ؤہ ےہمی یہاں ا بن ائام حم ےہوی اؤر جح کا
آثﷺ کو ی بتائا گتا کہ
طواف کری یک مدث ئک رؤ کن ؤایل ے
ہ؟ خرتایحرہ خب ر
ی
خ
آثﷺ ی
ا ھوں ی طواف اقاصہ یص آی ےس یہےل ہےی کر لتا یھا ،تو ر
ڑ
ہ اؤر
فمائا:یرھ ؤہ جرل رپے؛ کیوں کہ اث اس رپ ضف طواف ؤداع ئاق رہ گتا ے
ڑ
ہ۔
اس کو رجھوری رپ ؤہ معدؤر ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أراكن احلج
راوي احلديث :متفق عليه.
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اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َحججنا  :اعم حجة الوداع.
َ ْ
َّ ْ
انلح ِر  :فاض املاء :سال ،وسيم طواف الزيارة بطواف اإلفاضة؛ لزحف انلاس ودفعهم بكرثة يف بِطاح مكة ،إىل ابليت احلرام كأنهم
• أفضنَا يوم
يسيلون.

• فحاضت  :أصابها احليض ،وهو يمنع من الطواف ومجاع الرجل لزوجته.
ُ
• َص ِف َّية  :أ ّم املؤمنني.
• ما يريد الرجل من أهله  :من زوجته ،وهو اجلماع.
َ ُ
أحاب ِ َستنَا؟  :أي :أمانعتنا من اخلروج من مكة؟.
•
• قالوا  :أي :احلارضون.
َّ ْ
انلح ِر  :يوم العيد.
• يوم
ُ ْ
ُ
ُ
• اخرجوا  :خطاب للحارضين ،أي :من مكة.
ً
َ ْ
َْ
ً ُ
• عق َرىَ ،حلىق  :أوال :معىن اللكمتني يف اللغة :ادلاعء بالعقر ،وهو مثل اجلرح يف اجلسد ،وادلاعء بوجع احللق أيضا ،وخ ِّرج معناه ىلع أنهما
صفتان للمرأة املشؤومة ،أي :أنها تعقر قومها وتستأصلهم ،وحيتمل أن يكونا مصدرين مثل الشكوى .ثانيًا :لم يقصد انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -منهما حقيقة ادلاعء ،وإنما هما لفظان جيريان ىلع لسان العرب ،كـ "تربت يداك" و" ثكلتك أمك" ،يه يف األصل داعء ىلع من قيلت هل،
ثم استعملت يف غْي ادلاعء.
َّ
َ
• قيل  :قال بعض احلارضين ،أو قالت ص ِفية.
ُ ْ
• فانفري  :اخ ِريج.

فوائد احلديث:
 .1مرشوع ايقاع طواف اإلفاضة يوم انلَّحر.
 .2استعمال الكناية عما يستح من اتلرصيح به.
 .3جواز اإلخبار عما يستح منه للمصلحة.
ُّ
 .4اتلحلل اثلاِّن يستباح به مجيع مظورات اإلحرام حىت اجلماع.
 .5حتريم وطء احلائض.
ً
ً
مرما جاهال به.
 .6وجوب إعالم وتنبيه من أراد أن يفعل شيئًا
 .7العفو عما جيري استعماهل من ألفاظ ادلاعء بدون قصد ملعناه.
 .8أن طواف اإلفاضة ركن من أراكن احلج ،ال يسقط حبال ولو حبيض.
 .9أن ىلع أمْي احلج ورئيس الرفقة وحنوهما انتظار من حاضت حىت ينتيه حيضها ،وتطوف طواف احلج.
 .10عدم صحة طواف احلائض.
 .11أن املرأة ال تسافر بدون مرم.
 .12حسن راعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.
 .13أن طواف الوداع غْي واجب ىلع احلائض ،وأنها خترج ،وليس عليها فِداء؛ لرتكها الطواف.
املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه،
2005م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاِّن ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلْيية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه .خالصة
الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم،
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مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن
حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5208( :

499

م
آثﷺﷺ
رسول اہللﷺی جےھ تسہد سکھائا اسجال می کہ میااہیھ ر
ےہھت
آثﷺفآںیک
یک لیوںےکدرمتاں می یھا اؤر ا تےس سکھائا خشرطج ر

ی
لض
ک َایُہَا
اث َؤال َظتت َ ُ
اث للَہ َؤا َ لَو َ ُ
سورثسکھا ئا کری ےھ”:الخ َتَ ُ
اث ال َس َال ُم عَلَت ْ َ
ُ
َ َّ َ
التَن ُی َؤ َرجْمہ اللَہ َؤ َپکَ ُای ،ال َس َال ُم عَلَتتَا َؤع َ َیل عتاد اللَہ ال َضالح
ی َا ْشہَ ُد َا ْںالَ الَہ ا َال ال َلہ
وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
ِّن
م
ْ
ُ
َ
َ
عل ِ
َ
َ ُ
َ ُ
ي
ي
َّ َ ُّ
َ
ُ
ُ
م
عایلےک لن ہ ےی ،یمام
التشهد ،كيف بي كفيه ،كما يعلم ِِّن السورة من َؤ َا ْشہَ ُد َا َں ُج َدمًا عَت ْ ُد ُہ َؤ َرسُولُہ ُ“۔پجمہ”:یمامپرگتاں اہلل ت ی
ی
القرآن
آث رپسالمنی ےہو اؤر
دعا ئی اؤر صال ئی اؤر یمام ئراکیہخ ریبن ھی۔ اےبنی! ر
اہللیکرجمب اؤر اسیکپکتی ئارل ےہوں ،سالمنی ےہو ہےم رپ اؤر اہللےکبتک
خ
بتدؤں رپ ،می گواہےیدبتا ےہوں کہ اہللےک سوا کوئ فیفی معیود یہی اؤر می گواہےی
دبتا ےہوںکہ مجدمﷺاسےک بتدے اؤراسےکرسول ہ ےی“۔

 .729احلديث:

**

َّ
عن عبد اهلل بن َم ْس ُعود -ريض اهلل عنه -قالَ :عل َم ِِّن
َ ِّ
َّ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -التش ُّهد ،كيف بني
ُ ِّ
َّ َّ ُ َّ
ات َلل,
كفيه ،كما ي َعل ُم ِِّن السورة من القرآن :اتل ِحي
الطيِّبَ ُ
الصلَ َو ُ
َو َّ
ات َو َّ
ات ،السالم عليك أيها انليب

 .729جدبث:

عتد اہلل بن م شعود رضی اہلل عتہ رؤاب ث کری ےہوی بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل
م
ےہ
آث ﷺ یک ھتلیوں ےک
ﷺ ی جےھ تسہد سکھائا اس جال می کہ میا اہیھ ر
آث ﷺ فآں یک سورث سکھا ئا
درمتاں می یھا اؤر اس رطج سکھائا خش رطج ر
ل
ی
لض
ک َایُہَا ا تَن ُی َؤ َرج ْ َم ُہ ال َلہ
اث َؤال َظتت َ ُ
اث ل َلہ َؤا َ لَو َ ُ
کری ےھ” ،الخ َتَ ُ
اث ال َس َال ُم عَلَت ْ َ
لح
َؤ َپکَ ُ ل عل عَ َ
ی َا ْشہَ ُد َا ْں الَ ا َلہ ا َال ال َلہ َؤ َا ْشہَ ُد َا َں مُج َدمًا عَتْ ُد ُہ
ای ا َس َال ُم َ َتْتَا َؤ یل عتَاد ال َلہ ال َضا َ
َ ُ
ُ
َ
ئ
ئ
ہ
ل
ص
ی
ی
ج
عایل ےک ن ےی ،مام دعا ی اؤر ال ی اؤر
َؤ َرسُولُہ ُ“۔ پ مہ ” :مام پرگتاں اہلل ت ی
ی
آث رپ س المنی ےہو ،اہلل یک رجمب اؤر اس یک پکتی
یمام ئراکیہ خریبن ھی۔ اے بنی! ر
ئارل ےہوں۔ س المنی ےہو ہےم رپ اؤر اہلل ےک بتک بتدؤں رپ ،می گواہےی دبتا ےہوں کہ اہلل
خ
ےک سواکوئ فیفیمعیودیہی۔میگوا ےہیدبتا ےہوں کہمجدماسےکبتدے اؤر اس ےک
رسول ہ ےی“۔ ائک دؤرسی رؤاب ث ےک ی الفاط ہ ےی "خب یم می ےس کوئ یمار می
ڑ
ہ کہ "یمہارے
ئتنھ جای تو توں کےہ :الختاث ہلل۔۔۔۔"ا لح۔ اشی جدب ث می ے
اتسا کری رپ رمی ؤ آشماں می موخود ےہ بتک بتدے رپ یمہاری رطف ےس س الم

ورمحة اهلل وبراكته ،السالم علينا وىلع عباد اهلل

الصاحلني ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأشهد أن ممدا

عبده ورسوهل» .ويف لفظ« :إذا قعد أحدكم يف

الصالة فليقل :اتلحيات هلل »...وذكره ،وفيه« :فإنكم
َّ
إذا فعلتم ذلك فقد َسل ْمتُ ْم ىلع لك عبد صالح يف
َ ََْ َ
خ َّ ْ
ْي من املسألة ما
السماء واألرض  »...وفيه ... « :فليت

شاء».

اہ
ہ کہ ’’۔۔۔ یرھ یماری خو دعا مابگتا رج ے
ےہوجای گا۔" اؤر اس می رمئد ی ے
ما ئےگ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -أن انليب
َّ َ
صىل اهلل عليه وسلم -علمه التش ُّهد ،اذلي يقال يفجلوس الصالة األول واألخْي يف الصالة الرباعية،
واثلالثية ،ويف اجللوس األخْي يف الصالة اثلنائية،

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ بنی ﷺ ی ایہی تسہد سکھائا خو
عتد اہلل بن م شعود رضی اہلل عتہ بتاں کر ے
رجار اؤر ئی رکعب ؤایل یمار ےک یہےل اؤر دؤرسے ق عدے می اؤر دؤ رکعب ؤایل
ڑ
ہ اؤر ی کہ بنی ﷺ ی یہب ا ےہمام ےک
یمار ےک آخری ق عدے می رپھا جا ئا ے
سایھ ایہی تسہد سکھائا اؤر اں کا اہیھ ا بن اہیھ می یھاےم رکھا۔ تسہد کا آعار اہلل ت عایل
500

وأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعتىن بتعليمه
التشهد ،فجعل يده يف يده .فقد ابتدأت بتعظيم اهلل

-تعاىل ،-اتلعظيم املطلق ،وأنه املستحق للصلوات

وسائر العبادات ،والطيبات من األقوال واألعمال
واألوصاف .وبعد أن أثىن ىلع اهلل -تعاىلّ -
ثىن

بادلاعء للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -بالسالمة من
انلقائص واآل َفات ،وسأل اهلل هل الرمحة واخلْي،
والزيادة الاكملة من ذلك ،ثم داع نلفسه واحلارضين

من اآلدميني واملالئكة .ثم عم بداعئه عباد اهلل

الصاحلني لكهم ،من اإلنس ،واجلن ،واملالئكة أهل
السماء واألرض ،من السابقني والالحقني ،فهذا من

جوامع لكمه -صىل اهلل عليه وسلم .-ثم شهد الشهادة
ً
اجلازمة بأنه ال معبود حبق إال اهلل ،وأن ممدا -صىل

اهلل عليه وسلم -هل صفتان :إحداهما :أنه متصف

بصفة العبودية .واثلانية :صفة الرسالة .والك
ُُ
الصفتني ،صفة تكريم وترشيف ،وتوسط بني الغل ِّو

واجلفاء .وقد ورد للتشهد صفات متعددة ،ولكن
َّ َ
أفضلها وأشهرها تش ُّهد ابن مسعود اذلي ساقه

ع
تعط
ہ تعنی اس ئاث ےک
ہ کہ خو مظلق نم کا جامل ے
یک ظمب ےک بتاں ےس ےہو ئا ے
ق
ق
بتاں ےک سایھ کہ ؤہ یمام سم یک قویل ؤ ق عیل عتاداث اؤر ےہ سم ےک ئراکیہ اعمال ؤ
مسن
ہ۔ اہلل ت عایل یکبتاء ےک ت عد دؤرسے یمی رپ بنی ﷺ ےک لن
اؤصاف کا خق ے
ہ کہ اہلل ت عایل ایہی
ہ اؤر اس ئاث کا سوال ے
تفاتص اؤر آقاث ےس س المنی یک دعا ے
ڑ
رجمب اؤر خی ؤیھ الئ عظا کرے ،اؤر ی کہ اب رنی رطف ےس یھ ترور طور رپ پھاکر دے،
ہ۔
یرھ یماری یک خود ا بن لن اؤر ؤاہں موخود اتساتوں اؤر فستوں ےک لن دعا ے
یر
یرھ یماری یک رطف ےس رمی ؤ آشماں ےک یمام ا گےل جھےل خن ؤ اتش اؤر فستوں یک
ہ۔ ی دعای تسہد بنی ﷺ ےک خوامع
صورث می اہلل ےک بتدؤں ےک لن دعا ے
ق
لک
ہ کہ معیود پخق اہلل ےک سوا کوئ
ہ۔ یرھ اس ےک ت عد ط عی شہادث ے
ا لم می ےس ے
یہی اؤر ی کہ مجدم ﷺ یک دؤ صفاث ہ ےی۔ اؤل :ی کہ ؤہ بتدیگ یک صفب ےس میصف
ہاؤر جدےسرئادہ
ہ ےی۔دؤم:صفبرسال ث ،یدؤتوں صفاثمیاکرامؤارعار ے

ہ۔ تسہد یک دعا کنی ائدار می
ئلتد کری اؤر ئاقدری کری ےک مائی توسظ پ ئا گتا ے
ق
ہ خو مصیف ی ابن م شعود رضی اہلل عتہ
آئ ہ ےی ئاہےم ا ضل پبن اؤر مسہور ؤ ےہی ے
ڑ
ہ ۔ ئاہےم دؤرسے ئاب ث سدہ الفاط ےک سایھ تسہد رپھتا
ےک ؤا سےط ےس دکر یک ے
ی
ہ۔
ھی درسب ے

املصنف ،وجيوز اإلتيان بما صح من بايق الصفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ َ
َّ َ
َّ َ
• التش ُّهد  :صيغة اتلحيات لكها ،وإطالق التش ُّه َد عليها من باب إطالق ابلعض وإرادة اللك ،ألن التش ُّه َد أعظم ما يقال فيها.
ُ
• كيف بني كفيه  :كف ابن مسعود بني كيف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمسكه بهما ،يلرصف انتباه ابن مسعود إيله ،والغرض من ذكرها إظهار
َّ َ
ُّ
اهتمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالتشهد وضبط ابن مسعود هل.
ُ ِّ
َ ِّ
• كما ي َعل ُم ِِّن السورة من القرآن  :يُلق ِِّّن التشهد اكلقرآن ،هو تشبيه يدل ىلع اعتناء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذا التشهد لفظا ومعىن.
• َّ
اتل ِح َّيات  :مجع حتية :ويه لك قول أو فعل دال ىلع اتلعظيم ،ولكها مستحقة هلل -عز وجل-.
َ
ُ
• َّ
الصل َوات  :مجع صالة ،ويه العبادة املعروفة فرضها ونفلها هلل وهو املستحق أن يصىل هل.
َّ ُ
الطيِّبَات  :يه األقوال واألفعال واألوصاف الطيبة وادلالة ىلع الكمال ،لكها مستحقة هلل -تعاىل-.
•
• السالم عليك  :السالمة من لك آفة ومكروه ،واجلملة خْب بمعىن ادلاعء واخلطاب فيها للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
• انليب  :هو البرش اذلي أوَح اهلل إيله برشع من عنده.
• وبراكته  :خْياته الكثْية املستمرة.

• السالم علينا  :معرش األمة اإلسالمية ومنهم املصيل نفسه ومن معه من املصلني إن اكن يف مجاعة.
• عباد اهلل  :مجع عبد وهو املتذلل هلل بالطاعة.

• الصاحلني  :القائمني حبقوق اهلل وحقوق عباده.
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• أشهد أن ال هلإ إال اهلل  :أي أقر إقرارا جازما به اكملشاهد بما أقر بأنه ال معبود حق إال اهلل.
َ َّ ُ َ
َ
ُُ
ورسوهل  :هو تصديقه فيما أخْب وطاعته فيمايأمر به واجتناب ما نىه عنه ،وأن ال يعبد اهلل إال بما رشع.
• أن م َّم ًدا عبْ ُد ُه
• فعلتم ذلك  :أي قلتم ذلك ،عْب بالفعل عن القول.
• فليتخْي  :فليقل ما خيتار.

• من املسألة  :أي من سؤال اهلل ،واملراد داعؤه.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث بيان كيفية التشهد.
 .2أن مل هذا التشهد القعود بعد السجدة األخْية يف لك صالة ،وبعد الركعة اثلانية يف اثلالثية والرباعية.
 .3وجوب اتلحيات يف التشهد األول وركنيته يف التشهد األخْي ،وإن تشهد بغْيه مما صح عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جاز.
 .4حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته وعنايته بذلك.
 .5أهمية هذا التشهد؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -علمه البن مسعود -ريض اهلل عنه -كما يعلمه السورة من القرآن.
 .6فضيلة ابن مسعود حيث اكن ممن يتلىق القرآن من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7جواز ادلاعء يف الصالة بما أحب ما لم يكن ً
إثما.
 .8ويؤخذ من مفهومه حرمان الكفار وأهل الفسق من هذه ادلعوات املباراكت.
 .9استحباب ابلداءة بانلفس يف ادلاعء.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسْي
العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة
األحاكم من الكم خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة،
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت،
1423ه.

الرقم املوحد)3096( :
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ُ
َ
ع ِمل قليال وأجر كثريا

 .730احلديث:

ش
ع
اس خصی مل تو کم کتا لتک اےس اخر یہبرئادہدئا گتا۔
**

َ
عن الْباء -ريض اهلل عنه -قال :أىت انليب -صىل اهلل
ٌ َ َّ
عليه وسلمَ -ر ُجل ُمقن ٌع باحلَديد ،فقال :يا رسول اهلل،
ْ َ
َ
َ ْ
َُ ُ َ ُ ْ
أقاتِل أ ْو أس ِل ُم؟ قال« :أس ِلم ،ثم قاتل» ،فأسلم ثم قاتل
َُ
فق ِتل .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ع ِمل
ُ
قليال وأجر كثْيا».

ش
ہ کہائکررہ تروس خصبنیﷺ یکجدمبمی
پاء -رضیاہلل عتہ -ےسرؤاب ث ے
آث ﷺ
جاض ےہو کر کہن لگا کہ :اہلل ےک رسول! می قتال کرؤں ئا یرھ اس الم الؤں؟ ر
ش
ی فمائا :یہےل اس الم الؤ اؤر یرھ قتال کرئا۔ خرتایحرہ ؤہ خص اس الم الئا ،یرھ اس ی
ش
قت
آث ﷺ ی فمائا کہ :اس خص ی
قتال می خضہ لتا اؤر اس می ؤہ ل ےہوگتا۔ ر
ع
مل تو کم کتا لتک اےس اخر یہب رئادہ دئا گتا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يريد

اجلهاد معه وهو البس للحديد وقد غطاه ولم يكن
قد أسلم ،فقال :يا رسول اهلل أُ َجاهد ثم أسلم أم ْ
أسلم

ثم َ
أجاهد ،فقال هل  ":أسلم ثم جاهد " ،فأسلم َ
الر ُجل
ُ
ثم جاهد ،فقاتل حىت قتل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل
ً ُ
عليه وسلمَ :-
ً
كثْيا"؛ أي :بالنسبة
"ع ِمل قليال وأجر
إىل زمان إسالمه ،فاملدة بني إسالمه إىل مقتله مدة

يسْية ،ومع ذلك أجر كثْيا؛ ألن اجلهاد يف سبيل اهلل

تعاىل إلعالء لكمته من أفضل األعمال وأعظمها
ً
أجرا.

 .730جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
آث ﷺ ےک سایھ خہاد کرئا رجاہےتا
ائک خص بنی ﷺ یک جدمب می جاض ےہوا۔ ؤہ ر
ڑ
ک ی
ث رکھا یھا۔
یھا اؤر اس ی ررہ یرہن ر ھی ھی خش ی اےس تروری رطج ےس دھاب ر
اس ی ئاجال اس الم قیول یہی کتا یھا۔ اس ی تروجرھا کہ اے اہلل ےک رسول! می
آث ﷺ ی فمائا :یہےل اس الم
خہاد می خضہ لوں اؤر یرھ اس الم قیول کرؤں؟۔ ر
ش
قیول کرؤ اؤر یرھ خہاد می خضہ لتتا۔ خرتایحرہ ؤہ خص اس الم ےل آئا اؤر خہاد می رسئک
ش
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی فمائا کہ اس خص ی
ےہوگتا۔لری لرے ؤہ شہتد ےہوگتا۔ اس رپ ر
عمل تو کم کتا لتک اےس اخر یہب رئادہ دئا گتا۔ تعنی اس ےک اس الم الی ےک اعتتار

ہ
ےس اس ےک قیولیب اس الم اؤر اس ےک قتل ےہوجای ےک مائی یہب کم مدث ے
ہ۔ کیوں کہ اہلل ےک دبن یک رسئلتدی ےک لن خہاد
اس ےک ئاؤخود اخر یہب رئادہ ے
س
ق ع
ہ۔
ہ اؤراس کا اخر یہب رئادہ ے
ق تتل اہلل کرئا سب ےس ا ضل مل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السْية واتلاريخ > السْية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ْبا ِء ب ْ ِن َاع ِزب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مقنع باحلديد  :متغط بالسالح.

فوائد احلديث:

ُ ْ ُّ
 .1أن األعمال الصاحلة ال يعتَد بها إال بعد اإلسالم ،وأن اإلسالم يَهدم ما اكن قبله.
 .2فضل الشهادة يف سبيل اهلل وكبْي أجرها عند اهلل.

 .3فيه جواز لبس احلديد وما يمنع من سهولة وصول األعداء إيله ،وأنه غْي مناف حلب الشهادة.
َ
 .4من َع ِمل عمال ظاهره الصالح قبْل إسالمه ومات لم يُكتب هل األجر.
ُ
 .5اإلسالم ُمقدم ىلع نرصة املسلمني.
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 .6عدم جواز االستعانة باملرشكني يف القتال.

 .7اهلل سبحانه ينظر إىل قلوب عباده وصدقهم معه ال إىل صورهم.
 .8العمل القليل قد يُغِّن عن عمل كثْي.

املصادر واملراجع:

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

ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام
مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف سليم بن عيد اهلالِل،دارابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغْيه ،مؤسسة
الرسالة-بْيوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه- .رشح صحيح ابلخارى البن بطال األندلِّس،حتقيق :أبو تميم يارس
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ْي ممد بن إسماعيل الصنعاِّن ،املحقق :د.
بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م- .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
ممد إسحاق َّ
َّ
ممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
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ُ ُ
َ َ َُ َ يَُ
َ ْ
ت ََى
يلع أعمال أمِت ،حسنها وسيئها
عرض
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َُ ُ َ
ْ َ َ
َ َ
ف َوجدت يف حما ِس ِن أعمال ِها األذى يماط ع ِن
َ َ
َ ْ َ َ
َ َ
َ َ ُ
َّ
اوئ أعمال ِها انلُّخاعة
الط ِريق ،ووجدت يف مس ِ
ُْ َ
َ ْ
َ ُ
جد ال تدفن
تكون يف المس ِ

 .731احلديث:

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل
ُ ُ
ُ َ ْ
ت َ َ َّ
يلع أعمال أميتَ ،ح َسنُ َها
عليه وسلم«:-ع ِرض
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ ِّ ُ َ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
َ
دت يف ماسن أعمالها األذى يم ُ
اط ع ِن
وسيئها فوج
ِ
ِ
ِ
ُّ َ َ ُ
َ ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ئ أعمالِها انلخاعة
او ِ
الط ِر ِ
يق ،ووجدت يف مس ِ
ُْ َ
َ ُ ُ
ون يف َ
الم ْس ِج ِد ال تدف ُن».
تك

میی امبےک ا جےھ اؤرپےاعمال میے سا من ئترش کن گن،تو می
ڑ
ع
ی اںمی سبےس یہی ملرا سنےس ی کلیفدہ خریےک ہےتایاؤر سب
ئ
یھ
ع
ےسپا مل مسحد می ل عم ی کال ر یتیکن اؤر اےسدقنی کری کو ئرائا۔
**

اتودر رضی اہلل عتہ کہن ہ ےی کہ بنی ﷺ ی فمائا” :میی امب ےک ا جےھ اؤر
ع
پے اعمال میے سا من ئ رتش کن گن ،تو می ی اں می سب ےس یہی مل
ئ
ڑ
ع
را سن ےس ی کلیف دہ خری ےک ہےتای اؤر سب ےس پا مل مسحد می ل عم یھو کن اؤر
اےس دقن ی کری کو ئرائا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عرض اهلل -عز وجل -أعمال األمة ىلع نبينا -صىل
اهلل عليه وسلم ،-فوجد من ماسنها :إزالة ما يؤذي
املارة من الطريق ،ووجد من سيئها أن يبصق اإلنسان
يف املسجد وال يزيلها بادلفن أو بغْيه.

 .731جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ئ
ج
آث ﷺ ی
اہلل رعؤ لی امب ےک اعمالکوبنیﷺ ےک سا من رتش کتاتو ر
اں ےک ا جےھ اعمال می ےس ائک اجرھا عمل راہ گیؤں کو ی کلیف د بن ؤایل را سن
ڑ
ی
می رپی کسی ھی خری کو دؤر کر دبتا ئرائا اؤر اں ےک پے اعمال می ےس ائک عمل ی
ڑ
ئرائا کہ اتساں مسحد می یھوک دے اؤر یرھ اےس (منی می) دقن کر ےک ئا کسی اؤر
رط تق ےس را ئل ی کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ُعرضت يلع  :بُيِّ ْ
نت ِل.
• فوجدت  :أي :رأيت.

• األذى  :لك ما يرض باملارة من حجر أو شوك أو غْيه.
ُ
• يُماط  :ينَ َّح ويبعد.
• مساوئ  :سيئات.

• انلخاعة  :الزبقة اليت خترج من الفم وتصعد من احللق.
ُ
• ال تدفن  :أي :ال تزال بادلفن.

فوائد احلديث:

َ
ُ
 .1إطالع اهلل -سبحانه وتعاىل -رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أعمال أمته.
 .2األعمال تنقسم إىل حسن ويسء.
َّ
َ َّ
 .3األعمال احلسنة لك عمل فيه خْي وإن دق ،والسيئة اليت فيها رش وإن دق.

 .4ينبيغ اإلكثار من وجوه اخلْي؛ إذ من مجلتها ما يظنه انلاس ال شأن هل ،كإماطة األذى عن الطريق.
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 .5احلث ىلع فعل ما ينفع انلاس وجيلب هلم مصلحة ،وابلعد عن لك ما يرض بهم وجيلب هلم مفسدة.

 .6وجوب احرتام املساجد واملحافظة ىلع آدابها وإخراج األوساخ منها.

املصادر واملراجع:

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب - .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 ،للهالِل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل1418ه - .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب
– بْيوت.

الرقم املوحد)4813( :
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ی
مجھ رپمیی امبےک تواث ئترش کن گن یہاں ئک کہؤہ ن کا ھی خےسآدمی
ی
ہ اؤر مجھ رپمییامبےک گتاہ ( ھی) ئترش کن گن تو می
مسحدےس ی کالتا ے
ڑ
ی کوئ گتاہ اسےسپھ کر یہیدبکھا کہ کسی کوفآںیک کوئ سورث ئا کوئ
آبث ئاد ےہو اؤر اسیاےس یھالدئا ےہو۔

عرضت يلع أجور أمِت حىت القذاة خيرجها

الرجل من املسجد ،وعرضت يلع ذنوب أمِت،

فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية
أوتيها رجل ثم نسيها.

 .732احلديث:

**

 .732جدبث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا” :مجھ رپ
اتش ابن مالک رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ی
میی امب ےک تواث ئترش کن گن یہاں ئک کہ ؤہ ن کا ھی خےس آدمی مسحد ےس
ی
ہ اؤر مجھ رپ میی امب ےک گتاہ ( ھی) ئ رتش کن گن تو می ی کوئ گتاہ
ی کالتا ے

عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل
َ َ ُ
ُ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ ُ َّ
ور أم ِيت َح َّىت القذاة
عليه وسلم« :-ع ِرضت يلع أج
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ ُ
ُ ُ
وعرضت َّ
يلع ذنوب أميت،
خي ِرجها الرجَل من املسجدِ ،
َ ً َ
عظ َم ِم ْن ُس َ
ورة ِم َن القرآن ،أو آية أو ِتيها
فلم أر ذنبا أ
َ
ٌ
َ
َر ُجل ،ثم ن ِسيها».

ڑ
اس ےس پھ کر یہی دبکھا کہ کسی کو فآں یک کوئ سورث ئا کوئ آب ث ئاد ر ےہی ےہو اؤر
اس ی اُےس یھ ال دئا ےہو“.

**

درجة احلديث :ضعيف

جدب ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

اشتمل حديث أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -ىلع

مظهر من مظاهر نبوته -عليه الصالة والسالم،-
حيث قال -عليه الصالة والسالم( :-عرضت ّ
يلع)
ولعل هذا العرض يف يللة املعراج .يف قوهل( :أجور

أميت) أي :ثواب أعماهلم .حىت اكن من مجلة
َ َ
املعروض( :القذاة) ما يقع يف العني من تراب أو تنب

أو وسخ ،ثم استعمل يف لك يشء يقع يف ابليت وغْيه
ً
إذا اكن يسْيا ،واملراد هنا اليشء القليل مما يؤذي
املسلمني سواء اكن من تنب أو وسخ أو غْي ذلك ،وال
بد يف الالكم من تقدير مضاف أي :أجور أعمال

أميت ،وأجر القذاة أي :أجر إخراج القذاة ،وهذا
إخبار بأن ما خيرجه الرجل من املسجد وإن قل فهو
مأجور فيه؛ ألن فيه تنظيف بيت اهلل ،ويفيد احلديث

بمفهومه أن من األوزار إدخال القذاة إىل املسجد،

وفيه تنبيه باألدىن ىلع األىلع؛ ألنه إذا كتب هذا
القليل ،وعرض ىلع نبيهم ،فيكتب الكبْي ويعرض

من باب األوىل .ثم قال عليه الصالة والسالم( :فلم
َ ً
أر ذنبا أعظم من سورة) أي :من ذنب نسيان سورة
اكئنة( .من القرآن) فالوعيد ىلع النسيان؛ ألجل أن

مدار هذه الرشيعة ىلع القرآن ،فنسيانه اكلسيع يف

**

اجمایل معنی:

اتش بن مالک رضی اہلل عتہ ےس رمؤی جدب ث مظ ے
اہ نوث می ےس ائک مظرہ رپ
مسن
ہ کہ ی ئ رتش کتا
آث ﷺ ی فمائا( :رعصب عیل) :گماں ی ے
مل ے
ہ کیو ئکہ ر
جائا معاج یک راث ےہوا یھا۔ (اخور امنی) :تعنی اں ےک اعمال ےک تواث۔ یہاں
ڑ
ی
ئک کہ خو استاء ئ رتش یک گتی اں می "الفداہ" ھی یھا۔ اس ےس رماد ؤہ منی ،خش ؤ
ڑ
ہ۔ ت عد اراں اس کا است عمال گھ ؤعیہ می
ہ خو آبکھ می رپ جائ ے
جاساک اؤر گتدیگ ے
ڑ
ڑ
آ رپی ؤایل ےہ ےس رپ ےہوی لگا خب کہ ؤہ م عمویل ےہو۔ یہاں رماد ؤہ یھوری شی ےس
اہ ؤہ بتےک ےہوں ئا گتدیگ ؤعیہ ےہوں۔ ک الم می
ہ خو مسلماتوں کو ی کلیف دے رج ے
ے
ہ۔تعنیمییامبےک اعمالےک اخر۔ خشؤ جاساک
مضافمفدر کرئاضؤری ے
ےک اخر ےس رماد خش ؤ جاساک کو ئ ے
ہ۔ اس می اس ئاث یک خی
اہ ی کا لن کا اخر ے
ہ کہ آدمی خو کجرھ یھی مسحد ےس ئ ے
اہ ؤہ کم ہےی ےہو اس رپ اےس اخر ملتا
ہ رج ے
اہ ی کالتا ے
ے
ہ۔جدب ث ےک مفہوم محالف ےس
ہ۔ کیو ئکہ اس ےس اہلل ےک گھ یک صفائ ےہوئ ے
ے
ڑ
ڑ
ڑ
ہ۔ جدب ث
ہ کہ مسحد می کورا کرک ث ؤعیہ دالتا گتاہ کا کام ے
ی ئاث معلوم ےہوئ ے
ڑ
ہ کہ اگر اس
می کم پ کو دکر کر ےک اس ےس پی استاء ےک ئارے میبتتتہ مفصود ے
ڑ
ڑ
یھوری ےس ےس کو لکھ لتا گتا اؤر اےس بنی ﷺ رپ ئ رتش کتا گتا تو پی استاء کو لکھا جائا
ئ
آث ﷺ ی فمائا کہ:
آث ﷺ رپ رتش کتا جائا ترطتق اؤیل ےہو گا۔یرھ ر
اؤر اےس ر
ع
ی
(قلم ا َر دبتاً ا ظم من سورہ) :تعنی کسی ھی فآئ سورث کو یھول جای ےک گتاہ ےس
ڑ
ہ کیو ئکہ اس
رئادہ پا کوئ گتاہ می ی یہی دبکھا۔ یہاں یھول جای رپ ؤعتد ے
ہ۔ خرتایحرہ اس کا یھول جائا اس رستعب می جلل
رستعب کا دار ؤ مدار ہےی فآں رپ ے
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اإلخالل بها ،فإن قلت :النسيان ال يؤاخذ به ،قلت:
ً
املراد تركها عمدا إىل أن يفِض إىل النسيان ،وقيل:
املعىن أعظم من اذلنوب الصغار إن لم تكن عن

استخفاف وقلة تعظيم .قوهل( :أو آية) أو للتنويع.

(أوتيها رجل) أي :تعلمها أو حفظها عن ظهر قلب.

(ثم نسيها) .وهذا حديث ضعيف ،ومن اذلنوب ما
هو أعظم من ذلك يف األدلة الصحيحة اكلرشك

وعقوق الوادلين وشهادة الزور.

آث ی کہی کہ یھول جای رپ تو مواجدہ یہی ےہو ئا تو
ائداری ےک میادف ے
ہ۔ اگر ر
ڑ
اس ےک خواث می ہےم ی کہی ےگ کہ یہاں رماد اس کو جاں توجھ کر رجھورے رکھتا
ہ کہ اس ےس رماد
ہ یہاں ئک کہ اس ےس ی یھول ےہی جای۔ ائک قول ی ے
ے

ڑ
ہ تشطتکہ اتسا (یھول جائا) اےس (فآں مختد
صعیہ گتا ےہوں می سب ےس پا گتاہ ے
تع
کو) خفی جا بن اؤر (اس یک) قلب طنم یک ؤج ےس ی ےہو۔ (اؤ آی) یہاں ''اؤ'' توع
ش
ہ۔ (اؤنہا رجل) تعنی کسی خص ی اےس سیکھا اؤر اےس
بتاں کری ےک لن ے
ضخ
ہ۔ نح دال ئل ےس ئاب ث
رئائ ئاد کتا اؤر یرھ اےس یھول گتا۔ ی جدب ث صعیف ے
ڑ
ڑ
ی
ہ کہ اس ےس پے گتاہ ھی ہ ےی ج تےس رسک ،ؤالدبن یک ئافمائ اؤر جھوئ گواہےی۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
راوي احلديث :رواه أبو داود
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
عرضا ،من باب رضب ،وعرضت اليشء :أظهرته وأبرزته.
• ُعرضت  :هو من :عرض يعرض
• أجور  :مجع أجر ،وهو اثلواب ىلع احلسنات.
ُ
• أميت َّ :
أمة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -نواعن :أحدهما :أمة ادلعوة ،اليت تشمل لك من د ِيع إىل ادلين.واثلانية :أمة اإلجابة ،وهم اذلين
اتبعوه ،وهم املراد هنا.
• القذاة  :ما يسقط يف العني والرشاب ،واملراد هنا :األوساخ الصغْية ،مثل ِكرس األخشاب.

فوائد احلديث:
 .1عرضت ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثواب أعمال أمته ،كبْيها وصغْيها ،حىت ثواب القذاة ،اليت خيرجها الرجل من املسجد.
ُ َّ
َ
َّ
ْيا يَ َر ُه (َ )7و َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْ َق َال َذ َّرة َرشاًّ
{ف َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْ َق َال َذ َّرة َخ ْ ً
 .2أن األعمال حتىص لكها ،الكبْي منها واحلقْي ،وتوىف أصحابها؛ كما قال -تعاىل:-
يَ َر ُه ( })8الزلزلة.
َّ
أن أعمال أمته عرضت عليه يللة عرج بهَّ ،
فاطلع ىلع أعمال أمته ،وثوابهم عليها.
 .3الظاهر

 .4أهمية تعظيم املساجد واحرتامها ،ومرشوعية تنظيفها وتطييبها.
ً
 .5املنقبة الكبْية نلبينا -عليه الصالة والسالم -حيث أراه اهلل -تعاىل -من آياته ،وأطلعه ىلع يشء من غيبه؛ لزيداد بصْية ويقينا ،مما يزيده
ً
ً
ومحاسا يف رساتله ،فعني ايلقني أرسخ من علم ايلقني.
نشاطا يف دعوته،
َّ
َْ
 .6أن املسلم ال حي ِقر من األعمال شيئًا؛ سواء أكانت حسنة أم سيئة ،فيأِت احلسنات كْبت أو صغرت ،ويتجنب السيئات كبْيها وصغْيها،
فاللك مىص يف كتاب مبني.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :ممد ميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،ممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار
عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بْيوت .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين ممد اخلطيب اتلْبيزي ،حتقيق :ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة
اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
1423ه2003 ،م .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 ،بْيوت ،الطبعة :األوىل
1427ه2006 ،م.
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قتل ستہعدمیکدبث یھی ابنی ہی شخب ج
ہ ئاہےم قتل ستہ عدم
ے
ہ تنی قتل عدمیک ے
ے
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ،وال
يقتل صاحبه ،وذلك أن يَ ْ ُ
ہ کہ ستظاں لوگوںےک
زن َو الشيطان بي
ےکرمبکب کو قتل یہی کتا جای گا۔ قتل ستہعدمی ے
ي َّ
ڑ
ش
ٌ
انلاس ،فتكون دماء يف عِميا يف غري ضغينة ،وال مائیدرآی اؤر(اسےکاکساؤے میآ کر) بتا کسید منی اؤر اسلحہ ایھای
ْحل سالح
ایحای می ہےی خوں یہہ جای۔

 .733احلديث:

**

 .733جدبث:

ہ کہ بنی ﷺ ی فمائا کہ " قتل ستہ
عتد اہلل بن عرمؤ رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ی
ج
ہ ئاہےم قتل ستہ عدم ےک رمبکب کو
ہ تنی قتل عدم یک ے
عدم یک دب ث ھی ابنی ہےی شخب ے
ہ کہ ستظاں لوگوں ےک مائی در آی اؤر
قتل یہی کتا جای گا ۔ قتل ستہ عدم ی ے
ڑ
ش
(اس ےک اکساؤے می آ کر) بتا کسی د منی اؤر اسلحہ ایھای ایحای می ہےی خوں یہہ

عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل
َ َّ ٌ ْ ُ
َ ْ
ْ
اهلل عليه وسلم -قال« :عقل ِشب ِه العمد ُمغلظ ِمثل
َْ
َْ
َُُْ َ
احبُ ُه ،وذلك أَ ْن يَ ْ ُ
زن َو
عق ِل العم ِد ،وال يقتل ص ِ
َّ
ُ
الشيْ َطان بني انلاس ،فتكون دماء يف ِع ِّم َّيا يف غْي
َ
َض ِغينَة ،وال محْ ِل سالح».

جای"۔

**

جدب ث کا درج :خ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان أن دية القتل شبه العمد -وهو

أن يقصد الرضب بما ال يقتل اغبلا اكلعصا -مغلظة

كدية القتل العمد ,ومقدارها مائة من االبل :ثالثون
َ
َجذعة -ويه انلاقة اليت أتمت السنة الرابعة ودخلت
يف اخلامسة ,-وثالثون ِحقة -ويه انلاقة اليت
استكملت السنة اثلاثلة ،ودخلت يف الرابعة,-
وأربعون خلفة -أي حامال ,-ويأِت القتل شبه العمد
اغبلا من غْي عداوة وال ضغينة ،وال محل سالح،

وإنما قد يغري الشيطان بوساوسه بني انلاس بسبب

مزاح أو لعب ،فتحصل املضاربة والقتل اذلي لم
َّ
فتتكون ادلماء بني انلاس.
يقصد،

**

اجمایل معنی:

ی
ہ
اس جدب ث می اس ئاث کا بتاں ے
ہ کہ قتل ستہ عدم یک دب ث ھی ابنی ہےی شخب ے
ج
ہ کہ قا ئل کسی اتسی ےس ےس مارے خش ےس
تنی قتل عدم یک ے
ہ۔ قتل ستہ عدم ی ے
ڑ
عام طور پ آدمی رم ئا یہی ہ جتےس الیھی ۔ اس دب ث یک مفدار سو اؤب ڑ
ث ہ ےی خن می
ے
ر
ڑ
ئ
ی
ت
ئتش جدعہ ےہوں یگ ،جدعہ ےس رماد ؤہ اؤ نی ے خ
سال یک ےہو اؤر ئرا خروبن سال می
ہ و رجار ڑ
ئ
ئ
ہ خو ئی سال یک ےہو اؤر
داجل ےہو جریک ےہو ،تش خفہ ےہوں یگ ،خفہ ےس رماد ؤہ اؤ تنی ے
ڑ
خ رو یےھ سال می داجل ےہو جریک ےہو اؤر رجالتش جلفہ تعنی جاملہ اؤبتتتاں ےہوں یگ۔ قتل ستہ
ڑ
ش
ہ۔س تظاں ا بن
عدم عموماً بتا کسی د منی ؤ عداؤث اؤر تعی اسلحہ ایھای ےہو ئا ے
ہ
ڑ
ہ
ؤسوسوں ےک در تےع تسا اؤقاث لوگوں ےک مائی تےسی مداق ہےی می لرائ کرا دبتا ے
ی
ڑ
ہ خش کا ارادہ ھی یہی ےہو ئا اؤر توں
خش ےس ئاہےم مار رنب اؤر قتل ؤا قع ےہو جا ئا ے
ہ۔
لوگوں ےک مائی خوں رپی ےہو جائ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
َ ْ
اتلخريج :عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً
ُ
ً
اجلناية.
• ِشبه العمد  :هو أن يقصد جناية ىلع شخص بما ال يقتل اغبلا ،فيموت من تلك ِ
َ َ
• مغلظة  :ادلية املغلظة :يه اليت تكون يف قتل العمد وشبه العمد ،ويه ثالثون ِحقة ،وثالثون جذعة ،وأربعون خ ِلفة ،اخللفات احلوامل اليت يف
بطونها أوالدها.
ً
ًّ
• العمد  :هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب ىلع الظن موته به.
• يَ ْ ُ
زنو الشيطان  :وثب ،ونزا به الرش :حترك ،يعِّن وساوس الشيطان وإغواءه باإلفساد بني انلاس.
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• ضغينة  :يه احلقد والعداوة وابلغضاء.
َ
• يف ِع ِّم َّيا  :بكرس العني وامليم املشددة وتشديد ايلاء أي يف حال يعىم أمره فال يتبني قاتله وال حال قتله.

فوائد احلديث:
 .1دية شبه العمد مغلظة.
 .2إثبات قتل شبه العمد.
 .3شبه العمد ليس فيه كفارة وال قصاص.
 .4رضب املثل لشبه العمد.
 .5فيه تغليظ اإلسالم ألمر ادلماء صيانة هلا.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :ممد ميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بْيوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،صالح
الرياض ،الطبعة األوىل  .1427 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن ممد
الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،
ُ
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن ممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام ،مكة
 ،مكتبة األسدي  ،الطبعة اخلامسة  .1423،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالِّن -حتقيق وختريج وتعليق :سمْي بن أمني
الزهْيي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .صحيح اجلامع الصغْي وزياداته ،ممد نارص ادلين األبلاِّن ،انلارش :املكتب
اإلساليم - .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بْيوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهالرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن
العثيمني  ,دار ابن اجلوزي ,الطبعة :األوىل.1422 ،
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علمنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خطبة
ہ) :اںالجدمہلل ،تستعتتہ
رسول اہللﷺی ےہمی خطتہ جاخبسکھائا (خوی ے
احلاجة :إن احلمد هلل ،نستعينه ونستغفره،
ت
ؤ ستعفہ،ؤتعودی منرسؤر اتفستا۔ ا لح
ونعوذ به من َشور أنفسنا

 .734احلديث:

**

 .734جدبث:

عتد اہلل بن م شعود رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی ےہ می خطتہ
ت
ہ ’’ :اں الجدم ہلل ،تست عتتہ ؤ ستعفہ ،ؤتعود ی من رسؤر اتفستا،
جاخب سکھائا خو ی ے
ت
من یہد اہلل ،ق ال مضل لہ ،ؤمن ضلل ،ق ال اہدی لہ ،ؤاشہد اں ال الہ اال اہلل ،ؤاشہد اں مجدما
َجلَ
َ
اس اتَقُوا َربَک ُ ُم َالدی فَک ُ ْم م ْن تفْشٍ َؤاج َدہٍ َؤ َجلَ َق مْہَا َر ْؤخَہَا
عتدہ ؤرسولہ { ،ئَا َایُہَا التَ ُ
عل
تَ
ل
ث م ْ ُہ َما رجَاالً َکت
َؤب َ َ
کاں یکم
وں ی ؤاال ْر َ
اہلل َ
یا َؤت َساءَ َؤا قُوا ال َلہ َ َالدی ت َ َساءَ ُ َ
جام اں َ
ً
ب می ت
ل
ق
اہلل خ َق تفای ؤال یموبن اال ؤابم
ر تتا} [ا تساء{ ،]1 :ئا ایہا الد َن آ وا ا قوا َ
ع
ب می ت
مسلم
اہلل ؤقولوا قوال ًسدئدا ()70
وں} [آل رماں{ ،]102 :ئاایہا الد ن آ وا ا قوا َ
تضلحْ لکم اعمالَک ُ ْم ؤتعف لکم دتوبکم ؤمن تط
اہلل ؤرسو َلہ قفد ق َار قورا عطنما}
ع
َ
ْ
ہ
ت
ش
ہ
ف
ہ
ل
ے
ت
ی
[االخراث]71 - 70:۔ ” مام ع ی اہلل ےک ن ےی۔ م ا ی ےس مدد رجا ن
ہ ےی۔ اؤر (ا بن گتا ےہوں یک) معاق رجا ہن ہ ےی اؤر ا بن تفش یک رسارتوں ےس اس یک

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :علمنا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خطبة احلاجة :إن
احلمد هلل ،نستعينه ونستغفره ،ونعوذ به من رشور

أنفسنا ،من يهد اهلل ،فال مضل هل ،ومن يضلل ،فال

هادي هل ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأشهد أن ممدا
َّ ُ َّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ
اذلي
عبده ورسوهل " ،يا أيها
انلاس اتقوا َربك ُم ِ
َ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
َّ
ْ
َ
اح َدة َوخل َق ِمن َها َز ْو َج َها َو َبث
خلقكم ِمن نفس َو ِ
َّ َ َّ
ْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً َّ ُ
ََ َُ َ
اءلون
اذلي تس
ِمنهما ِرجاال ك ِثْيا ونِس
اء َواتقوا اَلل ِ
بِ ِه واألرحام إن اهلل اكن عليكم رقيبا} [النساء, ]1 :
{يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال تموتن إال
وأنتم مسلمون} [آل عمران{ , ]102 :يا أيها اذلين

برتاہ رجا ہن ہ ےی۔ خےس ؤہ ہےداب ث دے اےس کوئ گرماہ یہی کر سکتا ،اؤر خےس ؤہ گرماہ کر
دے اےس کوئ ہےداب ث یہی دے سکتا۔ اؤر می گواہےی دبتا ےہوں کہ اہلل رعؤجل ےک
سوا کوئ معیود پخق یہی۔ اؤر می گوا ےہی دبتا ےہوں کہ مجدم ( ﷺ ) اس ےک بتدے اؤر

آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا ( )70يصلح لكم
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل

ورسوهل فقد فاز فوزا عظيما} [األحزاب.]71 - 70:

ی اجتتار کرؤ خش ےک
اس ےک رسول ہ ےی“ ۔”اے لوگو خو ایماں الی ےہو! اہلل کا تقو ی
ڑ
ی
ی
عایل یم رپ
ؤا سےط ےس م سوال کری ےہو ،اؤر ر سن ئای توریےس خرو ،ئ الستہ اہلل ت ی
ڑ
ی اجتتار کرؤ اؤر اسےس درؤ
بگہتاں ے
ہ“۔ [التساء”]1 :اے ایماں ؤالو! اہلل کا تقو ی
ڑ
ہ اؤر یم رپ موث ی آی مگر اس جال می کہ یم
جتسا کہ اس ےس دری کا خق ے
ی اجتتار کرؤ اؤر
مسلماں ےہو“۔ [آل عرماں”]102 :اے ایماں ؤالو! اہلل کا تقو ی
ےہ
عایل یمہارے اعمال درسب فما دے گا،
ئاث متش صاف ستدھی کتا کرؤ۔ اہلل ت ی
یمہاری خظا ئی معاف کر دے گا اؤر خش ی اہلل اؤر اس ےک رسول یک اطاعب یک
ع
ئ الستہ ؤہ طنم کامتائ ےس ےہمکتار ےہوا“۔[االخراث.]71 - 70:

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
دل حديث ابن َم ْس ُعود -ريض اهلل عنهَ -ىلع

مرشوعية هذه اخلطبة اجلامعة ملحامد اهلل ،وطلب

عونه ،واالتلجاء إيله من الرشور ،وتالوة تلك

اآليات الكريمات ،وينبيغ لإلنسان أن يقدمها بني

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ابن م شعود رضی اہلل عتہ ےس رمؤی ی جدب ث اس خطن یک مشؤعیب رپ دالل ث کرئ
ہ اؤر
ہ اؤر خش می اس ےس مدد طلب یک گنی ے
ہ خو اہلل یک تعتفاث کو جامع ے
ے
ہ۔ خرتایحرہ
ہ اؤر اں آئاث کریمہ یک ئ الؤث ے
پانوں ےس اس یک برتاہ ما ئیگ گنی ے
تع
اتساں کو رجا ہن کہ ؤہ کتاث ؤ ستب اؤر قفہ یک لنم د بن ئا یرھ لوگوں کو ؤعظ ؤ تصنخب
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يدي خماطبة انلاس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة،

والفقه ،وموعظة انلاس ،فيه ال ختص انلاكح وحده،

وإنما يه خطبة للك حاجة؛ تلحلها الْبكة ،ويلكون
َّ ٌ َّ
هلا األثر الطيب فيما تقدمته ،فيه سنة مؤكدة.

ڑ
کری یک رعض ےس خب اں ےس محاطب ےہو تو یہےل ی خطتہ رپےھ۔ ی خطتہ ضف
ق
ہ ئاکہ اس می
ہ ئلکہ ی ےہ سم یک جاخب ےک لن ے
ی کاج ےک سایھ جاض یہی ے
ڑ
ی
پک ث ب رتدا ےہو اؤر خش خری ےس ھی یہےل اےس رپھا جای اس می اس ےک ئراکیہ
ڑ
ہ۔
اپاث آ ئی۔اس کا رپھتا ستب موکدہ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكمه ورشوط انلاكح
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنساِئ وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• اخلطبة  :يه اليت تكون مشتملة ىلع احلمد والشهادتني وبعض اآليات القرآنية.
• احلاجة  :ما يفتقر إيله اإلنسان ويطلبه ،مجعه حوائج ،يف انلاكح أو غْيه.
ْ
• احل َ ْمد  :اثلناء باجلميل من نعمة أو غْيها.

• نستعينه  :االستعانة :يه طلب العون من اهلل يف مجيع األمور.
َُ ُ
ْ ُ ُ َُْ
ّ
َّ
ور أنف ِسنَا  :أي نعتصم باهلل من ظهور رشور أخالق أنفسنا الردية ،وأحوال أهوائنا ادلنية.
• َونعوذ با ِ
هلل ِمن رش ِ
َْ
ُ ّ ُ
قه اهلل التباع طريق ّ
احلق.
• َم ْن يه ِد ِه اهلل  :من يوف
َ َ ُ َّ َُ
• فال م ِضل هل  :فال أحد يقدر ىلع إضالهل من شيطان ،أو نفس ،أو غْيهما.
• َو َم ْن يُ ْضل ْل  :من يزل عن اتباع ّ
احلق.
ِ
ََ َ َ َ
ّ
ُ
• فال ها ِدي هل  :ال أحد يهديه إىل احلق ،ال من جهة العقل ،وال من جهة انلقل ،وال من جهة أحد من اخللق.

فوائد احلديث:

ّ
يستحب افتتاحها بهذه اخلطبة ،فإنها سوف تنجح بْبكة هذا اذلكر.
 .1أن احلاجة

 .2أن اخلطبة ينبيغ أن تكون مشتملة ىلع احلمد ،والشهادتني ،وبعض اآليات القرآنية.

 .3هذا احلديث هو خطبة ،تسىم خطبة احلاجة ،وتستحب يف خماطبة انلاس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة ،والفقه ،وموعظة انلاس ،فيه ال
ختص انلاكح وحده ،وإنما يه خطبة للك حاجة ،وانلاكح من مجلة ذلك.

 .4احلديث اشتمل ىلع إثبات صفات املحامد هلل ،واستحقاقه هلا ،واتصافه بها.
َّ
ُ
قدم عليها اإلنسان ،السيما
 .5احلديث اشتمل ىلع طلب العون من اهلل -تعاىل ،-واملساعدة ىلع طلب التسهيل ،واتليسْي ىلع احلاجة اليت سي ِ
ُ َ
انلاكح بكل ِفه ومؤنته.

 .6احلديث اشتمل ىلع طلب املغفرة منه -تعاىل ،-وسرت العيوب واذلنوب ،واالعرتاف بالقصور واتلقصْي ،وأن يمحو ذلك ويغفره.
َّ
 .7احلديث اشتمل ىلع االستعاذة به ،واالعتصام به ،من رشور انلفس األمارة بالسوء ،اليت تنازعه إىل فعل ما حيرم ،وترك ما جيب ،إال من عصمه
اهلل -تعاىل -وأاعذه.
َّ
َّ
 .8احلديث اشتمل ىلع اإلقرار بأنه -تعاىل -صاحب اتلرصف املطلق يف خلقه ،وأن هداية القلوب وضالهلا بيده.
ً َّ
إال بإقراره بهما ،إقراراً
اإلسالم ،وهما أصله وأساسه ،فاإلنسان ال يكون مسلما
 .9احلديث اشتمل ىلع اإلقرار بالشهادتني اللتني هما مفتاح ِ
ً
نابعا من قلبه.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :ممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن للنساِئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية،

 - 1406مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر
ت :سمْي بن أمني الزهْيي ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -رشح سنن النساِئ املسىم «ذخْية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم ,
الطبعة :األوىل  -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بْيوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -حاشية السندي ىلع سنن
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ّ
َ
لوغ َ
النساِئ  ,مكتب املطبواعت اإلسالمية -الطبعة :اثلانية - 1406 ،توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة:
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.

الرقم املوحد)58060( :
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عليك بكَثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل
ی
کیثےسشحدے کتا کرؤ۔ یم خب ھی شحدہ کری ےہو ،اہلل ت عایل اسےک ئدےل
سجدة إال رفعك اهلل بها درجة ،وحط عنك بها
ڑ
می یمہارا ائکدرجپھاد بن ہ ےی اؤر ائک گتاہ م عاف کرد بن ہ ےی۔
خطيئة

 .735احلديث:

**

اہلل ےک رسول صیل اہلل علتہ ؤ سلم ےک آراد کردہ ع الم اتو عتداہلل_ ایھی اتو
ج ی
ہ_توئاں رضی اہلل عتہ ی بنی صیل اہلل علتہ ؤآلہ ؤسلم ےس
عتدالر من ھی کہا جا ئا ے
آث صیل اہلل علتہ ؤآلہ ؤسلم ی فمائا" :کیث ےس
رمقوعاً رؤاب ث کتا ے
ہ کہ ر
ی
شحدے کتا کرؤ ۔ یم خب ھی شحدہ کری ےہو ،اہلل ت عایل اس ےک ئدےل می یمھارا ائک
ڑ
درج پھا د بن ہ ےی اؤر ائک گتاہ معاف کرد بن ہ ےی"۔

عن أيب عبد اهلل ويقال أبو عبد الرمحن ثوبان موىل

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- -ريض اهلل عنه-

قال :سمعت رسول هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
«عليك بكرثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل سجدة
َََ َ
َ
ك اهلل بها َد َرجةَ ،
وح َّط عنك بها خ ِطيئة».
إال رفع
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سبب هذا احلديث :أن معدان بن طلحة قال« :أتيت
ثوبان فقلت :أخْبين بعمل أعمل به يدخلِّن اهلل به
ّ
بأحب األعمال إىل اهلل ،فسكت ،ثم
اجلنة ،أو قال:
سأهل فسكت ،ثم سأهل اثلاثلة فقال :سألت عن ذلك

رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال :عليك
فذكره ،ويف آخره :فلقيت أبا ادلرداء فسأتله فقال ِل

مثل ما قال ثوبان» .ومعىن قوهل صىل اهلل عليه وسلم:

(عليك بكرثة السجود) ،يعِّن :الزم كرثة السجود،

(فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل بها درجة،
وحط عنك بها خطيئة) ،وهذا كحديث ربيعة بن
كعب األسليم ،أنه قال للنيب صىل اهلل عليه وسلم:

أسألك مرافقتك يف اجلنة ،قال( :فأعِّن ىلع نفسك

بكرثة السجود) .وعن عبادة بن الصامت ريض اهلل
عنه أنه سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول:

(ما من عبد يسجد هلل سجدة إال كتب اهلل هل بها

حسنة وما عنه بها سيئة ورفع هل بها درجة

فاستكرثوا من السجود) .فالسجود هلل تعاىل من

أفضل الطااعت وأجل القربات؛ ملا فيه من اغية

اتلواضع والعبودية هلل تعاىل ،وفيه تمكني أعز أعضاء
اإلنسان وأعالها وهو وجهه من الرتاب اذلي يداس

ويمتهن .ثم إن املراد بالسجود هنا ما اكن تابعا
للصالة ال السجود املفرد؛ فإنه غْي جائز لعدم ما يدل

 .735جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ معداں بن طلحہ بتاں کری ہ ےی " :می ی توئاں
اس جدب ث کا ساں ؤرؤد ی ے
م
رضی اہلل عتہ ےک ئراس آکر اں ےس کہا کہ جےھ کوئ اتسا عمل بتا د یخن ،خش ےک کری
م
یک ؤج ےس اہلل ت عایل جےھ خیب می داجل کردبن! ئا یرھ ی کہا کہ اہلل ےک پدئک سب
م ع
رہ۔ ایھوں ی
ےس رئادہ خیوث مل بتادبن۔ اس رپ (خرصث توئاں) جاموس ے
ی
رہ۔ ئتشی دق عہ خب تروجرھا ،تو ایھوں یکہا کہ می
یرھ تروجرھا،ب ث ھی ؤہ جاموس ے
ص
سل
عم
وآث
ی خب ا تےس ل ےک ئارے رسول اہلل یل اہلل علتہ ؤآلہ ؤ م ےس تروجرھا ،ت ر
ی فمائا یھا" :شحدؤں یک کیث کتا کرؤ...ایہوں ی تروری جدب ث دکر یک"۔ آخر
ہ :می اتوالدرداء رضی اہلل عتہ ےس م ال اؤر اں ےس می ی یہی تروجرھا ،تو ایھوں
می ے
ی
آث صیل اہلل علتہ ؤآلہ ؤسلم ےک
ی ھی ؤہےی کہا ،خو توئاں رضی اہلل عتہ ی کہا یھا۔ ر
ڑ
ل
اس فماں( علتک بکیہ ا سخود ) ےک معنی ی ہ ےی کہ کیث شخود کو الرم ب رکر لو۔ کیوئکہ یم
ی
خب ھی شحدہ کری ےہو ،اہلل ت عایل اس یک ؤج ےس یمھارا ائک درج ئلتد کرد بن ہ ےی اؤر
س
ائک گتاہ معاف کرد بن ہ ےی۔ ی جدب ث رن عہ بن کعب ا لمی رضی اہلل عتہ یک جدب ث
م ج
ہ کہ ایھوں ی بنی صیل اہلل علتہ ؤآلہ ؤسلم ےس کہا
ہ ،خش می آ ئا ے
ےس لنی لنی ے

آث صیل اہلل علتہ ؤآلہ ؤسلم
آث کا سایھ مابگتا ےہوں۔ تو ر
آث ےس خیب می ر
کہ می ر
ی ارساد فمائا" :یرھ کیث شخود ےک در تےع یم ا بن معا مےلمی میی مدد کرؤ"۔
عتادہ بن صامب رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ ایھوں ی رسول اہلل صیل اہلل علتہ
ی
س
ہ،اہلل
ؤآلہؤ لمکوفمای ےہوی ستا ":خب ھیکوئبتدہ اہلل ےک لن شحدہ کر ئا ے
ڑ
ت عایل اس ےک لن ائک بتیک لکھ د بن ہ ےی ،اس کا ائک گتاہ متا د بن ہ ےی اؤر ائک
درج ئلتد کرد بن ہ ےی۔ خرتایحرہ یم شحدؤں یک کیث کتا کرؤ"۔ اہلل ت عایل ےک لن شحدہ
ڑ
ق
ہ۔ کیوئکہ اس می
کرئا ا ضل پبن طاعب اؤر اہلل ےک تفث کا سب ےس پا درت عہ ے
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ىلع مرشوعيته ،واألصل يف العبادات اتلوقيف ،إال ما
اكن هل سبب وهو سجود اتلالوة أو سجود الشكر،

فقد جاء الرشع بذلك .ثم بني انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -ماذا حيصل لإلنسان من األجر فيما إذا سجد؛

وهو أنه حيصل هل فائدتان عظيمتان :الفائدة األوىل:
أن اهلل يرفعه بها درجة ،يعِّن مزنلة عنده ويف قلوب

انلاس ،وكذلك يف عملك الصالح؛ يرفعك اهلل به

درجة .والفائدة اثلانية :حيط عنك بها خطيئة،

واإلنسان حيصل هل الكمال بزوال ما يكره ،وحصول

ما حيب ،فرفع ادلرجات مما حيبه اإلنسان ،واخلطايا مما
يكره اإلنسان ،فإذا رفع هل درجة وحط عنه بها

خطيئة؛ فقد حصل ىلع مطلوبه ،وجنا من مرهوبه.

ہاؤر اسمی اتساں ےکسب
اہللےک لنانہادرجکاتواصعاؤر عیودب ث ےہوئ ے
ےس رئادہ ئارسف اؤر سب ےس اعیل عصو تعنی اس ےک خررہے کو رؤئدی جای ؤایل
ڑ
اہ۔ شحدے ےسرمادیہاںؤہ شحدےہ ےیخویمارمی آیہ ےی،
خفیمنی رپرکھاجا ئ ے
ہ۔ کیوئکہ اس یک مشؤعیب
ی کہ الگ ےس شحدے۔ الگ ےس شحدہ کرئا جاپ یہی ے
ہ ۔ التتہ اس ےس
رپ کوئ دلتل یہی ئرائ جائ۔ عتاداث می اصل مماتعب اؤر رؤکتا ے
مست
ؤہ شحدے تنی ہ ےی ،خو کسی ستب یک ؤج ےس ےہوی ہ ےی ،جتےس شحدہ ئ الؤث ئا شحدہ

آث صیل اہلل علتہ ؤآلہ ؤسلم ی
سکر۔ کیوئکہ رستعب می اں کا دکر ے
ہ ۔ یرھ ر
ہ کہ اےس
اہ اؤر ؤہ ی ے
ہ ،تو اےس کتا اخر ملت ے
ؤصاخب یک کہ خب اتساں شحدہ کر ئا ے
ڑ
دؤ یہب پے قائدے جاصل ےہوی ہ ےی۔ یرہ ال قائدہ :اہلل ت عایل اس یک ؤج ےس اس
کا ائک درج ئلتد کرد بن ہ ےی۔ تعنی خود اہلل ےک یہاں اؤر لوگوں ےک دلوں می اس یک
ڑ
ی
آث خب کوئ بتک عمل کری ہ ےی ،تو اس می ھی یہی
میل ث پھ جائ ے
ہ۔ ر
ڑ
آث کا ائک درج پھا د بن ہ ےی۔ دؤرسا قائدہ:
ےہو ئ ے
اہ کہ اس یک ؤج ےس اہلل ت عایل ر
آث کا ائک گتاہ معاف کرد بن ہ ےی۔ ئات رستدئدہ استا ےک
اہلل ت عایل اس یک ؤج ےس ر
م
اہ۔ ر قع
را ئل ےہوی اؤر خیوث استا ےک خصول ےس اتساں کو کمال جاصل ےہو ئ ے
ہ۔ خرتایحرہ خب اس کا
اہ اؤر گتا ےہوں ےس تفث کر ئا ے
درجاث کو اتساں ت رستد کر ئ ے
ڑ
اہ
ہ ،تو اےس ابرتا مظلوث مل جا ئ ے
ہ اؤر ائک گتاہ معاف ےہو ئا ے
ائک درج پھتا ے
ڑ
ہ۔
اہ ،اس ےس اس یک یحاث ےہوجائ ے
اؤر خش ئاث کا اےس در ےہو ئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ادلرجة  :املزنلة.
• حط عنك خطيئة  :وضعها وغفرها.

فوائد احلديث:
 .1أن انلوافل والطااعت مما يذهب السيئات.
أداء وتطواعً.
 .2ىلع املسلم أن حيرص ىلع الصالة ً
 .3العالم الرباِّن يريب أصحابه ،وحيرص عليهم  ،ويوصيهم بما يصلحهم يف دنياهم وأخراهم.
 .4احلث ىلع كرثة السجود والرتغيب فيه ،واملراد به السجود يف الصالة.
 .5أن السجود أفضل من القيام.
 .6فضل السجود وأنه من أسباب مو اذلنوب.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل .بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلالِل ،دار ابن
اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،ممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بْيوت ،الطبعة
األوىل   1397 :ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،الشيخ ممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم
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1426ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثْي للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بْيوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه2007 -
م .صحيح ابلخاري ،ممد بن اسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري،
املحقق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا ميي ادلين حيىي بن
رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بْيوت ،الطبعة :اثلانية.1392 ،

الرقم املوحد)3732( :
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َّ
َّ َ
ْ َ
عليكم ب ِ ُرخصة اهلل اذلِي َرخص لكم

 .736احلديث:

ع
ی
ہاس رپ مل کرؤ
اہللیخو مہیرخصبدی ے

**

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن
َ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر .ف َرأى
ً
ُ ِّ َ
ز َح ً
اما َو َر ُجال قد ظلل عليه ،فقال :ما هذا؟ قالوا:
ِ
َّ َ
َْ
ِّ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
الْب الصيام ِيف السف ِر» ،ويف لفظ
صائم .قال :ليس ِمن ِ
َّ
َّ
َ َْ ُ ْ ْ َ
اذلي َرخ َص لكم».
ملسلم « :عليكم بِ ُرخص ِة اهلل ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيْب جابر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -اكن يف سفره اعم الفتح يف رمضان فرأى
انلاس مزتامحني ورجال قد ُظلل عليه واكن
ْ
ُمض َط ِج ًعا ،كما يف رواية ابن جرير ،فسأهلم عن أمره.
قالوا :إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا احلد .فقال -صىل
اهلل عليه وسلم :-إن الصيام يف السفر ليس من الْب،
ْ
ولكن عليكم بِ ُرخ َص ِة اهلل اليت رخص لكم .فهو
لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم ،وهذا يف

**

 .736جدبث:

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم ائک
جاپ بن عتد اہلل رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ش
آث ی ائک جگہ لوگوں کا ےہخوم دبکھا کہ ائک خص رپ لوگوں ی سای
سف می یےھ تو ر
س
ہ؟ تو لوگوں ی
،آث صیل اہلل علتہ ؤ لم ی درئاق ث فمائا کہ ی کتا ے
کر رکھا ے
ہ ر
۔آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا’’ :سف می رؤرہ رکھتا کوئ بتیک
کہا:رؤرہ دار ے
ہ ر
م
س
ی
ہ۔‘‘ اؤر لم یک ائک رؤاب ث ےک ی الفاط ہ ےی'':اہلل ی خو مہی رخصب
یہی ے
ع
ہ اس رپ مل کرؤ۔''
دی ے

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ف
آث صیل اہلل
جاپ رضی اہلل عتہ فمای ہ ےی کہ ح مکہ ےک سال رمضاں ےک مہتن می ر
ڑ
علتہ ؤسلم سف می یےھ ،تو ائک جگہ لوگوں کا ےہخوم دبکھا کہ ایہوں ی ائک لتن ےہوی
ش
آث ی لوگوں
ہ۔) سای کتا ےہوا ے
خص رپ(جتسا کہ ابن خرپ یک رؤاب ث می ے
ہ ،ر
م
ہ اؤر رئادہ برتاس یک ؤج
ےس اس ےک ی علق تروجرھا تو ایہوں ی کہا کہ ی رؤرہ دار ے
آث صیل اہلل علتہ ؤسلم ی فمائا کہ سف می رؤرہ
ےس اس کا ی جال ےہو گتا ے
ہ۔ تو ر
ک
ی
ہ اس رپ عمل کرؤ ،ؤہ
رکھتا کوئ بتیک یہی ،اہلل ی مہی خو رخصب دے ر ھی ے
یمہی اب رنی عتادث کا مکلف کرےک یمہی عداث یہی دبتا رجاہےتا۔

حال املشقة الشديدة ،وجاءت نصوص أخرى ِبواز

الصيام يف السفر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام أهل األعذار
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
زحاما  :أيً :
أناسا قد اجتمعوا يف ماكن فزتامحوا فيه.
• رأى
ُ
• ظلل عليه ُ :جعل عليه شيئًا من الظل بثوب أو حنوه لفرط املشقة عليه من حرارة الشمس وكرثة العطش.
• لَيْ َس م َن ِّ
الْب  :اخلْي.
ِ ِ
ْ
• بِ ُرخ َص ِة اهلل  :تيسْيه وتسهيله.

فوائد احلديث:

ُّ ْ
الرخ َص ِة بالفطر.
 .1جواز الصيام يف السفر ،وجواز األخذ بِ
 .2أن صوم املسافر مع املشقة ليس من الْب ولو اكن جيزئ ويسقط الواجب.
ِّ
حد َ
الهلكة فيحرم.
 .3يكره الصوم يف السفر إذا شق عليه ،ما لم يصل به إىل
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َ
 .4أن األفضل إتيان ُرخ ِص اهلل -تعاىل -اليت خفف بها ىلع عباده.

 .5اعتناء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه وسؤاهل عن أحواهلم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف ممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت.

الرقم املوحد)4503( :

518

عن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اذلي يأِت
ش
بنیﷺیاس خصےک ئارے میفمائا خو جالث خیص می اب رنی نویےس
امرأته ويه حائض قال :يتصدق بدينار أو نصف
ہ کہؤہ ائکدبتار ئا تصف دبتارصدقہدے۔
جماع کر لتتا ے
دينار

 .737احلديث:

**

ش
ہ کہ بنی ﷺ ی اس خص ےک ئارے
ابن عتاس رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ےہ
ہ کہ ’’ؤہ ائک دبتار ئا
می فمائا خو جال ث خیص می اب رنی نوی ےس متسیی کر لتتا ے
تصف دبتار صدقہ دے‘‘۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-عن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يف اذلي يأِت امرأته ويه حائض

قال« :يتصدق بدينار أو نصف دينار».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
كفارة من جامع امرأته ويه حائض ،ويه اتلصدق

بدينار أو نصف دينار ،ويعلم من احلديث حرمة

جمامعة احلائض وذلك ألنه رتب عليه كفارة ،وهو
ً
ديلل أيضا ىلع وجوب اتلصدق ألنه يف مقابلة ذنب.

 .737جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
رہ ہ ےی خو اب رنی نوی
رسول اہلل ﷺ اس جدب ث می اس خص کا کفارہ بتاں فما ے
ہ
ےس جال ث خیص می ے متسیی کر ےل۔ اُس کا کفارہ ائک ئا تصف دبتار صدقہ کرئا
ےہ
ع
ہ
ہ۔ اؤر جدب ث ےس جاتضہ عورث ےس متسیی کری یک خرمب کا لم ےہو ئا ے
ے
ہ۔ اؤر ی اس صدقہ ےک ؤاخب ےہوی یک
آث ﷺ ی اس رپ کفارہ الگو کتا ے
کیو ئکہ ر
ی
ہ۔
ہ کیو ئکہ ی گتاہ ےک مفا ئےل می ے
ھی دلتل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والنساِئ وأمحد وادلاريم.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• يأِت  :جيامع امرأته.
ُ َّ ٌ
• حائض  :مجعها حيض ،اسم فاعل للمرأة اليت أصابها دم احليض.

• بدينار  :ادلينار :نقد ذهيب ،وادلينار اإلساليم :زنته أربعة غرامات وربع من اذلهب ( 25 ,4جم).

فوائد احلديث:
 .1حتريم الرشع وطأ احلائض ،وهو موافق للحكمة ملا فيه من األرضار ابلالغة اليت كشفها الطب احلديث.
 .2كفارة مجاع احلائض ،الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
 .3الوطء املحرم هنا هو اإليالج ،أما مبارشة احلائض يف غْي الفرج فجائز.
 .4وجوب الكفارة يف جمامعة احلائض.
املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،هُ .سبل السالم ،للصنعاِّن ،دار احلديث .تسهيل اإلملام للشيخ صالح
الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام :الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر،
ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاِّن حتقيق :ممد ميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا
 بْيوت .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل ممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق .دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىسابلايب 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 .السنن الكْبى للنساِئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط
مؤسسة الرسالة – بْيوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم ،لدلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراِّن ،دار املغِّن للنرش
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واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .فتاوى اللجنة ادلائمة ،املجموعة األوىل ،املؤلف :اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10012( :
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َْ ٌَ َ
َ ْ َ ْ َ ٌ َ ْ ٌ َّ َ َ َ ْ
ري مِما طلعت
يل اهلل ،أو روحة :خ
غدوة ِيف سبِ َِ
َ ْ َّ ْ ُ َ َ
علي ِه الشمس َوغ َربت

 .738احلديث:

ہ ،خن رپ سورج
اہللیکراہ میصح کو ئا سام کو ی کلتا اںیمام خریؤںےس یہی ے
ہ۔
ہ اؤررعؤث ےہو ئا ے
طلوع ےہو ئا ے

**

ُ
َ
أيب أَيُ
ار ّي -ريض اهلل عنه -قال :قال
األنص
وب
عن
ِ
َ
ْ
ٌَ
َ
يل
رسول َاهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-غدوة ِيف س ِب ِ
َّ ْ
َْ
َ ْ
اهلل ،أ ْو َر ْو َح ٌةَ :خ ْ ٌ
ْي ِم َّما َطل َعت َعلي ِه الشم ُس
َ ْ
َوغ َر َبت» .عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َ
َ ْ ٌَ َ
يل اهلل ،أ ْو
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-غدوة ِيف س ِب ِ
ٌَ َْ
ادل ْنيَا َو َما ف َ
ْي م ْن ُّ
يها».
َر ْوحة :خ ٌ ِ
ِ

ہ کہ رسول اہلل ﷺ یفمائا":اہلل
اتو اتوث اتضاری رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ہ ،خن رپ سورج طلوع ےہو ئا
یک راہ می صح کو ئا سام کو ی کلتا اں یمام خریؤں ےس یہی ے

ہ کہ رسول اہلل ﷺ
ہ"۔ اتش رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ہ اؤر رعؤث ےہو ئا ے
ے
ی فمائا" :اہلل یک راہ می خہاد ےک لن ائک صح ئا ائک سام ی کلتا دبتا ؤ ما فہا ےس
ہ"۔
یہی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذان احلديثان يظهران فضل اجلهاد يف سبيل اهلل،
ً
يسْيا بقدر الغدوة أو الروحة ،فكيف
ولو اكن
بالكثْي اذلي فيه مصابرة لألعداء ومقارعة هلم؟،
وهذا هو األصل يف املراد بسبيل اهلل :أنه اجلهاد بايلد
َّ
للكفار .وينبيغ أن يعلم أن طلب العلم الرشيع نوع
عظيم من اجلهاد يف سبيل اهلل ،وأن االنتصار للحق،

ودحض حجج الزنادقة وامللحدين والغربيني

املبرشين اذلين حياربون اإلسالم ،ويريدون القضاء

عليه ،هو من أعظم اجلهاد يف سبيل اهلل .فالقصد من
َ
فك ُ
بت هؤالء ،من
اجلهاد ،إظهار اإلسالم ونرصه،
اجلهاد الكبْي العظيم ،امهلل وفق املسلمني نلرص

دينهم ،وإعالء لكمتك ،إنك قريب جميب.

 .738جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

س
رج ؤہ یہب کم،
اں دؤتوں اجادب ث می خہاد ق تتل اہلل یک قضلیب کا بتاں ے
ہ؛ اگ ر
تعنی ائک صح ئا ائک سام ےک لن ہےی ےہو۔ یرھ ائدارہ کخن کہ لمتا خہاد ،خش می دشمیوں
ڑ
ڑ
ہ ،اس یک کتا قصتلب
ہ اؤر اں کا مفائلہ کرئا رپ ئا ے
ےک سا من ئاب ث قدم رہےتا رپ ئا ے
س
ہ۔ یہاں ی
ےہو یگ؟ " تتل اہلل "ےس در اصل کفار ےس اہیھ ےک درت عہ خہاد ہےی رماد ے
س
ڑ ق
ع
ہ۔
جاں لتتا رجا ہن کہ رسعی لم کا خصول خہاد ق تتل اہلل یک ائک یہب پی سم ے
خقکوعال ث کرئااؤر ر ئدتق ؤملحدلوگوں اؤرمعئ عتسائمتلعی ےک دال ئل کارد کرئا،خو
ڑ
اس الم ےک ج الف پرس رن کار ر ہن ہ ےی اؤر اےس متا دبتا رجا ہن ہ ےی ،در اصل ی خہاد ق
س
ڑ ق
ہ۔ خہاد ےس مفصود اس الم کا علتہ اؤر اس یک ترصث
تتل اہلل یک سب ےس پی سم ے
ع
ہ۔ اے اہلل!
ے
ہ۔ خرتایحرہ اس رطج ےک لوگوں کا سدئاث کرئا ائک طنم خہاد ے
مسلماتوں کو توقیق عظا فما کہ ؤہ ا بن دبن یک ترصث کربن اؤربیے خکم کو رسئلتد
ہ۔
کربن۔ ی سک تو یہب فب ث اؤر دعا قیول کری ؤاال ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :األول :رواه مسلم .اثلاِّن :متفق عليه.

َاتلخريج :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
َ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ ٌ
• غد َوة  :يه اخلروج يف الغدو ما بني صالة الصبح إىل الزوال.
ٌ
• َر ْو َحة  :يه اخلروج يف الرواح ما بني الزوال إىل غروب الشمس.
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فوائد احلديث:
 .1أن تلك الغدوة أو الروحة اليت خيرجها العبد يف سبيل اهلل بأن يكون خملصا هلل ،وعمله موافقا ملا رشع اهلل خْي مما طلعت عليه الشمس أو
ً

ً

غربت ،وهذا تفضيل تللك الغدوة أو الروحة ىلع مجيع متاع ادلنيا ،من أموال وقصور ومزارع وغْي ذلك من متاع ادلنيا ونسائها ،فسبحان من ال
ُ
حيرص فضله وال يعلم مداه إال هو!.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بْيوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .اإلملام برشح
عمدة األحاكم ،إسماعيل بن ممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم-
لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة،
الطبعة :اثلانية 1408ه.

الرقم املوحد)2973( :
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َ َ ََ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
غ َز ْونا مع َرس
ِ
َْ ُ ُ َْ َ َ
َ َْ ََ َ
ات ،نأكل اْلراد
سبع غزو ٍ

 .739احلديث:

ہےمرسول اہللﷺےکسایھ ساثرعؤاث می سامل ےہوی(خنےکدؤراں
ڑڑ
می ) ہےم ئدئاں کھای یےھ۔
**

َْ
هلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما -قال:
عن عبد ا ِ
ْ
ََ َْ َ َ َُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -سب َع
«غزونا م ْع رس ِ
َ
َ ُُ ْ َ
غ َز َوات ،نأكل اجل َ َراد».

ض
ب
عایل عتہ فمای ہ ےی کہ ’’ہےم رسول اہلل ﷺ ےک
اؤق ر ی اہلل ت ی
خرصث عتداہلل ن ی
ڑڑ
سایھ ساث رعؤاث می سامل ےہوی (خن ےک دؤراں می ) ہےم ئدئاں کھای
یےھ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َََ ْ َ َ َُ
هلل -
ول ا ِ
أن اهلل سبحانه وتعاىل رزق أصحاب رس ِ
ْ
َ
َ َّ
صىل اهلل عليه وسلم  -ب ِ َسبْع غ َز َوات ي ُمد ُهم بِاجل َ َراد
ُ
ْ
َّ
وت عندهم كما أمدهم بالعنْب اذلي
لعدم وجود الق ِ
َ ْ
َ
ابلح ِر فأكلوا منه يف غزوة أخرى.
خر َج من

 .739جدبث:

**

ضخ
جدب ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عایل ی اضحاث رسول (ﷺ) کو ساث رعؤاث می کھای یک کمی یک
اہللبتارک ؤت ی
ڑڑ
ی
صورث می ئدتوں کا ررق فاہےم کتا جتےس اں کو عتی فاہےم یک خو کہ شمتدر ےس ی کیل ھی
ی
خش کو ایھوں ی دؤرسے رعؤاث می ھی کھائا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• اجل َ َراد َ :طائِ ٌر صغْي خلقته عجيبة ،فيه صفات من حيوانات خمتلفة.

فوائد احلديث:

ْ
ِّ َ ْ
ِ .1حل أك ِل اجل َ َرا ِد.
ُ َّ َ
َ َ ٌ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ
ود َمان َّ
فاجلراد َّ
والسمك ،وأما
فأما امليتتان،
ار َم ْوته ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :أ ِحلت نلَا َميتتان
 .2اجلراد حالل بِأي سبب ص
ادلمان ،فالكبد و الطحال".

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه - .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق - .خالصة الالكم ،فيصل

آل مبارك ط .اثلانية 1412ه - .اإلفهام البن باز ،ط مؤسسة اجلريِّس حتقيق سعيد القحطاِّن - .تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،ط .دار
امليمان1426 ،ه - .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج1427 ،ه.

الرقم املوحد)2999( :
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ََ
َ َ
ف َرض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ص َدقة رسول اہللﷺیصدقہ قرط ئای کہا کہصدقہرمضاںرمد ،عورث،آراداؤر
َّ
ک
ال ِفطر -أو قال رمضان -ىلع اذلكر واألنىث
عالم( سب رپ) ائک صاع ھخور ئا ائک صاع خوفضفاردئا یھا۔ یرھ لوگوںی
ُ
ڑ ڑ
واحل ير واململوك
ےہ رجھویپےےک لن آدھا صاع گہوںاسےکپاپفاردے لتا۔

 .740احلديث:

**

َ َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :ف َرض
َ ََ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -صدقة الفطر -أو
َّ
قال رمضان -ىلع اذلكر واألنىث واحل ُ ِّر واململوك:
َ َ
صااع من تمر ،أو صااع من شعْي ،قال :ف َعدل انلاس
ْ َ
به نِصف َصاع ِم ْن بُ ٍّر ،ىلع الصغْي والكبْي» .ويف
ُ َّ
لفظ « :أن تؤدى قبل خروج انلاس إىل الصالة»

 .740جدبث:

ہ کہ بنی ﷺ ی صدقہ قرط ئا ی کہا کہ
عتد اہلل بن عرم رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ک
صدقہ رمضاں رمد ،عورث ،آراد اؤر ع الم ( سب رپ ) ائک صاع ھخور ئا ائک صاع خو
ڑ ڑ
فض فار دئا یھا۔ یرھ لوگوں ی ےہ رجھوی پے ےک لن آدھا صاع گہوں اس

ےک پاپ فار دے لتا۔ اؤر ائک رؤاب ث ےک الفاط یہ ےی کہ اےس لوگوں ےک یمار عتد
ےک لن ی کلن ےس یہےل یہےل ادا کر دبتا رجا ہن۔
**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدب ث کا درج :خنح

املعىن اإلمجايل:

أوجب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صدقة الفطر

**

ىلع مجيع املسلمني :اذلين يملكون زيادة عن قوتهم
يف ذلك ايلوم بمقدار الصاع ،كبْيهم ،وصغْيهم،

ذكرهم وأنثاهم ،حرهم وعبدهم ،أن خيرجوا صااع من
ً
تمر ،أو صااع من شعْي .يلكون ديلال ىلع ابلذل
واملواساة يف حق أغنياء املسلمني ،ففرض زاكة الفطر
ً
وجعل هذا الفرض متجها ىلع رئيس األرسة واكفل

العائلة يقوم به عمن حتت يده من النساء واألطفال

اجمایل معنی:

ڑ
ڑ
بنی ﷺ ی اں یمام پے رجھوی ،رمد ؤ عورث اؤر آراد ؤ ع الم مسلماتوں رپ خن
ےکئراساس دںا بناست عمالےس ائکصاع یکمفدار ےک پاپ رائد ائاج ےہوفض
ک
کتا کہ ؤہ ائک صاع ھخور ئا ائک صاع خو تطور صدقہ قرط ادا کربن۔ ئاکہ ی مال دار

عم
آث ﷺ ی صدقہ
مسلماتوں یک رطف ےس اتفاق ؤ خواری یک ع المب ےہو۔ خرتایحرہ ر
بت
کفت
ث دی
قرط کو فض فار دئا اؤر اس یک ادا یگ رسپاہ جائداں اؤر اس ےک ل کو سوب ر
خش یک رپ بگرائ عور ئی ،ی رج اؤر ع الم ؤ ئائدئاں ےہوں کہ ؤہ اں یک رطف ےس اےس

ادا کرے۔

واملمايلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة الفطر
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ً
مؤكدا.
• فرض  :أوجب إجيابًا
َ َ
• َصدقة ال ِفطر  :الصدقة اليت جتب بالفطر من رمضان.
صااع  :الصاع مكيال :يبلغ وزنه أربعة أمداد.واملد :م ْلء َك َّيف ُ
ً
الرجل املتوسط ،ويعادل تقريبا  3لكغ.
•
ِ
ُ
ُ َّ
• تؤدى  :أي :تعطى قبل خروج انلاس إىل صالة العيد ويه ركعتان بعد طلوع الشمس مع خطبة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب إخراج زاكة الفطر عن اذلكر واألنىث واحلر واململوك.
 .2ال جتب زاكة الفطر عن اجلنني ،بل تستحب.
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 .3بيان جنس ما خيرج يف زاكة الفطر.

 .4أن مقدارها :صاع ،ويعادل  3لكغ.

 .5وجوب إخراجها قبل صالة العيد ،واألفضل أن تكون يف صباح العيد.

 .6حكمة الترشيع اإلساليم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغِّن بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :ممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسْي العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق ممد 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 :ممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل
األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بْيوت.

الرقم املوحد)4520( :
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ہ خو اسیآےگ یھنحا (خو اہللیکراہمی خ ر
رج کتا) اؤر جتتا
آدمی کا مالؤہےی ے
ڑ
ہ۔
مالؤہ رجھور گتاؤہ اسےکؤارتوںکا ے

َ
َّ
َّ
فإن ماهل ما قدم ومال وارث ِه ما أخر

 .741احلديث:

**

 .741جدبث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا" :یم می
ابن م شعود رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ش
ہ ؤہ خص کہ خےس ا بن ؤارث کا مال خود ا بن مال ےس رئادہ مخیوث ےہو؟"
کوں ے
ی
ضحای ی رعض کتا" :اے اہلل ےک رسول! اتسا تو کوئ ھی یہی ،ےہ کسی کو ابرتا ہےی
م
ہ خو اس ی
آث ﷺ ی فمائا "آدمی کا مال ؤہےی ے
مال رئادہ خیوث ے
ہ "-ر
ڑ
آےگ یھنحا (خو اہلل یک راہ می خ ر
رج کتا) اؤر جتتا مال ؤہ رجھور گتا ؤہ اس ےک ؤارتوں کا

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
ُ
مال وارثه َ
أح ُّ
ب إيله
صىل اهلل عليه وسلم« :-أيُّكمِ
َ
ُ
َّ
من ماهل؟» قالوا :يا رسول اهلل ،ما منا أحد إال َماهل
َ
ُ
َّ
َ
أح ُّ
ب إيله .قال« :فإن ماهل ما قدم ،ومال وارثِه ما
َّ
أخر».

ہ"۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يسأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه قائال:
"أيكم مال وارثه أحب إيله من ماهل" يعِّن :أي واحد
منكم حيب أن يكون مال وارثه اذلي يتملكه من
بعده أكرث مما حيب ماهل اذلي يملكه يف حياته قالوا:

"ما منا أحد إال ماهل أحب إيله" أي  :ليس هناك

إنسان إال وجيد نفسه حيب ماهل اذلي بيده وهل

اتلرصف املطلق به أكرث مما حيب مال غْيه؛ ألن ما
َ ُ
َ
يملكه هو الوسيلة إىل حتقيق رغبَاتِه ،وت َطل َعاتِه .قال:
َ
"فإن َماهل ما قدم " أي  :أن املال اذلي يرصفه املرء يف
حياته ىلع نفسه ،وصالح أعماهل من حج ،ووقف،
وبناء مدرسة ،وعمارة مسجد ،ومستشىف ،أو ينفقه

ىلع نفسه وعياهل ،هو ماهل احلقيِق؛ اذلي جيده أمامه
َ َ
ّ
ويبْخل عن
يوم القيامة .وأما ما يَد ِخره يف حال حياته
اإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل ،-فهو مال وراثه ،ليس
هل فيه يشء .ويف معىن حديث ابلاب :ما رواه مسلم

عن عبد اهلل بن الشخْي -ريض اهلل عنه -قال  :أتيت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يقرأ :أهلاكم
اتلاكثر ،قال( :يقول ابن آدم :ماِل ،ماِل ،قال :وهل

لك ،يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو

لبست فأبليت ،أو تصدقت فأمضيت) وليس معىن
َ
هذا :أن اإلنسان ينفق ماهل لكه يف سبيل اهلل ويبىق

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
رہ ہ ےی کہ "یم می اتسا کوں خص ےہوگا خےس
بنی ﷺ ا بن ضحای ےس درئاق ث کر ے
ش
ا بن ؤارث کا مال خود ا بن مال ےس رئادہ مخیوث ےہو؟" تعنی یم می ےس کوں خص
ہ خےسا بن ت عدا بنؤارث یکملکیبمیآیؤاالمالاسمالےسرئادہ مخیوث
ے
ہ؟ ضحای ی خواث دئا کہ ہےم می ےس ےہ
ہ خو اس یک ر ئدیگ می اس یک ملکیب ے
ے
ش
م
م
ت
ہ۔ عنی ےہ خص اشی مال کو رئادہ خیوث رکھتا
کسی کو اس کا ابرتا مال ہےی رئادہ خیوث ے
ہ
ہ خو اس ےک اہیھ می ےہو ئا ے
ہ اؤر خش رپ اےس ترصف مظلق جاصل ےہو ئا ے
ے
ہ ؤہ اس یک
ئتستب کسی دؤرسے ےک مال ےک ۔ کیو ئکہ خو مال اس یک ملکیب ے

ہ خو
اہ۔ "آدمی کا مال ؤہ ے
خوا ےہساث ؤ رعتاث ےک ترورا ےہوی کا ائک درت عہ ےہو ئ ے
ی
اؤپ
اس ی آےگ ھنحا " اس ےس رماد ؤہ مال خےس اتساں اب رنی ر ئدیگ می ا بن ر
ہ جتسا کہ جح ئا ؤقف ئا یرھ کسی مدرےس ،
اہ ئا یرھ بتک اعمال می لگا ئا ے
ضف کر ئ ے

آث رپ اؤر ا بن اہےل جای
مسحد اؤر ےہسترتال یک ت عمی می ضف کر ئا ے
ہ ئا یرھ خود ا بن ر
خف
رپ خ ر
اہ خےس ؤہ رؤر قتامب ا بنسا من
اہ ۔ یہی اس کا یفی مال ےہو ئ ے
رج کر ئ ے
ئرای گا (تعنی اےس خ ر
رج کری کا اخر اےس مےل گا) ۔ ئاق راہ ؤہ مال خےس ؤہ اب رنی ر ئدیگ
ی
ج
ہ اؤر اہلل یک راہ می اےس خ ر
ہ ؤہ
رج کری می حل کر ئا ے
می مع کر کرےک رکھتا ے
ہ خش می اس کا کوئ خضہ یہی ےہو ئا۔ اس ئاث ےک
اس ےک ؤارتوں کا مال ےہو ئا ے
م
ی
م
ہ خےس امام سلم ی عتداہلل بن شخی رضی اہلل عتہ ےک
عنی می ؤہ رؤاب ث ھی ے
آث
رطتق ےس رؤاب ث یک ے
ہ۔ ؤہ کہن ہ ےی کہ می بنی ﷺ ےک ئراس آئا اس ؤق ث ر
ڑ
آث ﷺ ی اس ؤق ث فمائا ’’ ابن
ﷺ سورہ ’الہاکم الی کاپ‘‘ رپھ ے
رہ یےھ ،ر
ڑ
ہ
ہ،کہاابنآدمبیامالاس ےک سوااؤرکتا ے
آدممیامالمیا مال یکرثلگا ئا ے
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َ ََُ َ
هو وأهله يتَكفف َون انلاس ،بل املقصود من احلديث:

خےستویکھا رئ کرحم کردئا،ئایرہن کر اےستوستدہ کردئائا اےس صدقہ کرےکجرلتابتا‘‘۔
م ی
ہ کہاتساںابرتا سارامالاہلل یکراہمی خ ر
رج کردےیرھ
ئاہےماسکا ی عنی ھییہی ے

أن اإلنسان كما أنه يسَع يلدخر للورثة من بعده

كذلك عليه بالسيع يف االدخار آلخرته ،بما فضل ىلع

ؤہ اؤر اس ےک ی رج لوگوں ےک سا من دسب سوال درار کری یرھبن ،ئلکہ جدب ث کا
ج
ہ کہ اتساں خش رطج ا بن ت عد ا بن ؤار ئی ےک لن مال ؤدؤل ث مع
مدعا ی ے
ہ اشی رطج ا بن دائ اخراجاث ،بی ا بن اہےل ؤ
کری ےک لن کوساں رہےتا ے
عتال جتےس نوی ی رج اؤر ؤالدبن ےک ضق ےس خو رقم رائد ےہو اُس ےس اب رنی آخرث
ےک لن یھی راد راہ جمع کری یک کوش کرے ،اس لن اُں رپ خ ر
رج کرئا ؤاخب

نفقته ونفقة من يمونه من زوجة وأوالد ووادلين؛ ألن
هذا من انلفقة الواجبة اليت ال بد منها وإال اكن ً
آثما،

ويدل ذللك ما رواه أبو أمامة ريض اهلل عنه  ،قال :قال
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يا ابن آدم إنك أن
ََُْ َ
الف َضل ٌ
خْي لك ،وأن تمسكه رش لك".
تبذل

ہ اگر اُں رپ خ ر
رج یہی کرے گا تو اتساں گتاہ گار ہےوگا ،اس رپ ؤہ جدب ث دالل ث کرئ
ے
ہ ،ؤہ کہن ہ ےی کہ اہلل ےک رسول
ہ خش یک رؤاب ث اتواماہم رضی اہلل عتہ ی یک ے
ے
ﷺ ی فمائا ’’ اے ابن آدم! اگر تو ا بن مال کو خ ر
ہ تو یبیے خق
رج کر ئا ے
م
ہ‘‘۔ (امام سلم
ہ توبیے خق می ُپا ے
ہ اؤر اگر اُےس رؤےک رکھتا ے
می یہی ے
ہ)۔
ی ( )718/2می جدب ث یمی ( )1036ےک یخب اس یک رؤاب ث یک ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فإن ماهل ما قدم  :ما تصدق به أو أنفقه يف األكل واللبس.

فوائد احلديث:
 .1حرص اإلسالم ىلع تصحيح املفاهيم واملبادئ السائدة.
 .2احلث ىلع بذل ما يمكن تقديمه من املال يف وجوه اخلْي يلنتفع به اآلخرة.
ً
 .3لك ما تركه ُ
الم َو ِّرث فإنه يصْي ملاك للوارث بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته بمقدار اثلالث فأقل.
 .4فيه اإلشارة إىل أن انلفوس ُجبلَت وفُط َرت ىلع ُح ِّ
ب املال.
ِ
ِ
 .5تقريب األحاكم الرشعية عن طريق السؤال؛ تلكون أدىع للقبول.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني  ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلالِل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة
الرابعة عرشة   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :ممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
1422ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :ميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بْيوت-الطبعة الرابعة 1425ه.
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ڑ
مییرسول اہللﷺیک ہےدیےک جاتورؤںےک قالدے خود بن،یرھ ایھی
آثﷺیایھی قالدے یرہتای -ئا (عاتشرضی اہلل عہا
تساںرد کتا اؤر ر

فتلت قالئد هدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -ثم أشعرتها وقَلها -أو قَلتها -ثم بعث

آثﷺی ایھی نب اہللیک
ی کہا کہ) میی قالدے یرہتای ،-یرھ ر
ڑ
ی
یھ
آثﷺ رپ کوئ ھی
رطف نحدئا اؤر خود مد بن می ہےی یھرہے ے
رہ۔ خرتایحرہ ر
ی
ت
آثﷺےک لن جالل ھی۔
ا سیےس خرام یہی ہےوئ خو ر

بها إَل اْليت ،وأقام باملدينة ،فما حرم عليه
ً
ِشء اكن هل حال

 .742احلديث:

**

ََْ ُ ََ َ َ ْ
ت قالئِد هد ِي
اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :فتل
َْ َُْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم أشعرتها
ِ
َ َّ ْ ُ
َ َ َّ َ َ
وقدلها -أو قدلتها ،-ثم بعث بها إىل ابليت ،وأقام
ًّ
ٌ
يشء اكن هل ِحال».
باملدينة ،فما َح ُر َم عليه

ہ ،ؤہ بتاں کرئ ہ ےی" :می ی رسول اہلل ﷺ
عاتش رضی اہلل عہا ےس رؤاب ث ے
ڑ
ی
آث ﷺ
یک ہےدی ےک جاتورؤں ےک ق الدے خود بن ،یرھ ا ھی تساں رد کتا اؤر ر
ی ایھی ق الدے یرہتای  -ئا (عاتش رضی اہلل عہا ی کہا کہ) می ی ق الدے
ی
آث ﷺ ی ایھی نب اہلل یک رطف ھنح دئا اؤر خود مد بن می ہےی
یرہتای ،-یرھ ر
ڑ
رہ۔ خرتایحہ آث ﷺ پ کوئ یھی ات
ی
ہ
ی
س
خ
ہ
خ
ھ
ے
آث
و
،
وئ
ی
رام
ےس
ی
رہے
ے
ر
ر
ر ر
ی
ﷺ ےک لن ج الل ھی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعظم ابليت العتيق
ويقدسه ،فاكن إذا لم يصل إيله بنفسه بعث إيله

اهلدي؛ تعظيما هل ،وتوسعة ىلع جْيانه ،واكن إذا بعث
اهلدي أشعرها وقدلها؛ يلعلم انلاس أنها هدي إىل

ابليت احلرام؛ فيحرتموها ،وال يتعرضوا هلا بسوء،

فذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها- -تأكيدا للخْب:-

أنها اكنت تفتل قالئدها .واكن إذا بعث بها -وهو

مقيم يف املدينة -ال جيتنب األشياء اليت جيتنبها
املحرم من النساء ،والطيب ،ولبس املخيط وحنو

ذلك ،بل يبىق مال نلفسه لك يشء اكن حالال هل.

 .742جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
تعطن
آث ﷺخود اس ئک
بنی ﷺ نب اہلل یک یہب م ؤبکر م کر ی یےھ۔ خب ر
تع
ی
ی رہنرح ئرای ،تو اس یک طنم اؤر اس ےک ئاستدؤں رپ فاجی ےک لن اس یک رطف
ی
یھن
آث ﷺ ہےدی ےک جاتور ھ ینخن تو ایھی تساں
ہےدی ےک جاتور ح د بن یےھ۔ خب ر
رد کر د بن اؤر ق الدے یرہتا د بن؛ ئا کہ لوگوں کو برتہ لگ جای کہ ی نب الجام یک
رطف جای ؤاےل ہےدی ےک جاتور ہ ےی اؤر ی جاں کر ؤہ اں کا اخیام کربن اؤر ایھی

کوئ گر ئد ی یرہنحرا ئی۔ عاتش رضی اہلل عتہ ئاث می ئاکتد ب رتدا کری ےک لن بتاں کرئ
ڑ
ہ ےی کہ ؤہ اں ہےدی ےک جاتورؤں ےک ق الدے خود بتا کرئ یھی اؤر بنی ﷺ خب
ی یھن
مفن
آث ﷺ اں استا ےس
ا ھی ح د بن اؤر خود مد بن می ہےی م ےہوی ،تو ر
ش
ہ۔ تعنی عورتوں ےس
اجتتاث یہی کری یےھ ،خن ےس مُجم خص اجتتاث کر ئا ے
ڑ
آث ﷺ ا بن لن ےہ
متارسث ،خوس تو اؤر سےل ےہوی ک ریے ؤعیہ ےس ،ئلکہ ر
ک
آث ﷺ ےک لن ج الل ےہوئ۔
ؤہ ےس ج الل ر ھن ،خو اس ےس یہےل ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َفتَ ُ
لت  :لويت.
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َ
• قالئِد  :مجع قالدة ،ويه :ما حياط به العنق ،واملراد هنا :قالئد اهلدي ،وتوضع ىلع خالف العادة ،واكنوا جيعلونها من ال ِقرب ،وانلِّعال ،وخيوط
الصوف؛ يلعلم أنها هدي فتحرتم.
َْ ُ
• أش َع ْرت َها  :اإلشعار لغة :اإلعالم ،واملراد وضع عالمة ىلع ما يهدى إىل ابليت من بهيمة األنعام ،فتعلم ،وذلك بإزالة شعر أحد جانيب سنام ابلدنة
َ
أو ابلقرة ،وكشطه حىت يسيل منه ادلم؛ يلَعلم انلاس أنها مهداة إىل ابليت؛ فال يتعرضوا هلا.
• بعث بها  :أرسل بها.

• إىل ابليت  :الكعبة.
• َح ُر َم َعلَيْ ِه َ ْ
يش ٌء  :أي من مظورات اإلحرام.

فوائد احلديث:
 .1استحباب إشعار اهلدي وتقليده ،بالقرب ،وانلعال ،وحلاء الشجر ،مما هو خالف اعدة انلاس؛ يلعرفوه فيحرتموه.
 .2استحباب بعث اهلدي إىل ابليت احلرام من ابلالد ابلعيدة ولو لم يصحبها املهدي؛ ألن اإلهداء إىل ابليت صدقة ىلع مساكني احلرم ،وتعظيم
للبيت ،وتقرب إىل اهلل تعاىل بإراقة ادلماء يف طاعته.

 .3املهدي ال يكون مرما ببعث اهلدي؛ ألن اإلحرام هو نية النسك.

 .4املهدي ال حيرم عليه أيضا ما حيرم ىلع املحرم من مظورات اإلحرام ،وال يصْي بتقليد اهلدي مرما ،وال جيب عليه يشء.
 .5جواز استخدام الرجل زوجته بما ترضاه ،أو جتري به العادة.

 .6األفضل بعثها مقدلة ،من أمكنتها ،ال تقليدها عند اإلحرام؛ تلكون مرتمة ىلع من تمر به يف طريقها؛ ويلحصل اتلنافس يف أنواع هذه القرب
املتعدي نفعها.
 .7جواز فعل ما يؤلم احليوان للمصلحة.

 .8جاء اإلسالم بتحقيق املصلحة املحضة أو املصلحة الراجحة ىلع املفسدة ،فإن إشعار اإلبل وابلقر املهداة فيه إيالم هلا ،ولكن مصلحة
إشعارها؛ تلعظيمها ،وإظهار طاعة اهلل يف إهدائها ،راجح ىلع هذه املفسدة اليسْية اليت ال تصل دلرجة اتلعذيب؛ ذللك ال يرشع اإلشعار للغنم
ألنها ال تتحمل.

 .9جواز اتلوكيل يف سوقها إىل احلرم ،وذحبها وتفريقها.

 .10كمال كرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتعظيمه لشعائر اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :ممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،ممد بن صالح العثيمني  ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خْي األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،ممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
ممد زهْي انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشْيي انليسابوري ،حتقيق ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3132( :
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ہ :ےہماریصفی
" ےہمی یمام اتساتوں رپ ئی اعتتارےس قصتلبدیگنی ے
ج ک
فستوںیکصقوں تسی ر ھی گنی ہ ےی ،ساریرمی کو ےہمارے لن مسحد بتادئا گتا
ڑ
ہ اؤر ئرائی ملنیکصورث می اسیکمنی کو ےہمارے لن خصول ظہارثکا
ے
ی
آثﷺی ائک اؤر خضلب کا ھیدکرفمائا۔
درت عہ بتادئا گتا ے
ہ"۔ ر

فضلنا ىلع انلاس بثالث :جعلت صفوفنا

كصفوف املالئكة ،وجعلت نلا األرض لكها

مسجدا ،وجعلت تربتها نلا طهورا ،إذا لم جند
املاء

 .743احلديث:

**

ً ُ ِّ ْ َ
مرفواع« :فضلنا ىلع
عن حذيفة -ريض اهلل عنه-
َ
ُ َ
ُ
َ
انلاس بِثالثُ :ج ِعلت ُصفوفنا كصفوف املالئِكة،
ُ
وجعلت نلَا األرض ُلكُّها مسجداُ ،
ُ
وجعلت ت ْر َبتُ َها نلا
ْ َ ُ
َ
َ
َ ُ
جند املاء .وذكر ِخصلة أخرى».
طهورا ،إذا لم ِ

ہ کہ رسول اہلل ﷺی فمائا " :ےہمی یمام
جدتفہ رضی اہلل عتہ ےس رؤاب ث ے
ہ :ےہماری صفی فستوں یک صقوں
اتساتوں رپ ئی اعتتار ےس قصتلب دی گنی ے
ج ک
ہ اؤر ئرائ ی ملن یک
تسی ر ھی گنی ہ ےی ،ساری رمی کو ےہمارے لن مسحد بتا دئا گتا ے
ڑ
آث
صورث می اس یک منی کو ےہمارے لن خصول ظہارث کا درت عہ بتا دئا گتا ے
ہ "۔ ر
ی
ﷺ ی ائک اؤر خضلب کا ھی دکر فمائا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث بليان رشف هذه األمة وتفضيلها ىلع

بايق األمم ببعض املمزيات ،وقوهل -عليه الصالة
ُ ِّ ْ
َ
والسالم" : -فضلنَا ىلع انلاس بِثالث" أي :أن اهلل
َ َّ َ
تعاىل فضلنا ىلع مجيع األمم السابقة بثالث ِخصال،
ْ
احنصار خصوصيات هذه األمة يف
وليس فيه ِ

اثلالث; ألنه عليه الصالة والسالم اكن تزنل عليه
ُ
ُ ْ
َ
فيخ ِْب عن لك ما ن َزل
خصائص أ َّمته شيئا فشيئا،
ُ َ
ُ َ
"ج ِعلت ُصفوفنا
عليه عند إنزاهل مما يناسبه.
ُ َ
ُ
َ
كصفوف املالئِكة" ويه :أن وقوفنا يف الصالة ،كما
تَقف املالئكة عند ِّ
ربها ،وهو أنهم يُت ُّمون ُ
المقدم،
ِ
ِ
َّ َّ
ُّ
َ
َ
ثم اذلي ي ِليه من الصفوف ثم ي ُرصون الصف كما ورد
اتلرصيح بذلك يف سنن أيب داود وغْيها (أال تصفون
كما تَ ُصف املالئكة َ
عند ِّ
ربها؟) فقلنا :يا رسول اهلل،
َ
وكيف تَ ُص ُّف املالئكة عند ِّ
ربها؟ قال( :يتمون
َ ِّ
الصف) .وهذا
الصفوف األوىل ،ويرتاصون يف
َ ُ
خبالف األمم السابقة ،فإنهم اكنوا ي ِقفون يف الصالة
ُ ُّ
كيف ما اتَفقُ .
"وجعلت َنلا األرض لكها مسجدا،
َّ
ُ
ُ
وجعلت ت ْر َبتُ َها نلا َط ُهورا أي :أن اهلل تعاىل جعل
ِّ
األرض لكها مواضع صاحلة للصالة ،فيصيل يف أي
ُ
ٌ
موضع دون
ماكن تدركه الصالة فيه ،فال خيتص به

 .743جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس جدب ث می اس امب ےک مفام ؤرم بن اؤر تعص امتتاری خصوصتاث یک بتا رپ
آث ﷺ ی فمائا " :ےہمی یمام
ئاق امیوں رپ اس یک قصتلب کا بتاں ے
ہ۔ ر
اتساتوں رپ ئی اعتتار ےس قصتلب دی گنی"۔ تعنی یمام ساتفہ امیوں رپ اہلل ت عایل ی
ی
ےہمی ئی خضلیوں ےک سایھ قصتلب خسی۔ اس ےس ی رماد یہی کہ اس امب یک

آث ﷺ رپ اس امب یک خصوصتاث
خصوصتاث ضف ئی ئک محدؤد ہ ےی،کیوں کہ ر
کا پؤلدرجئدرج ےہو ئایھااؤر اں ےک ئارل ےہوی رپخوئاثمتاسب ےہوئ ،اس ےک

آث ﷺ بتادئا کری یےھ۔ " ےہماری صفی فستوں یک صقوں یک مابتد
ئارے می ر
رکھی گتی"۔ ؤہ اس رطج کہ یمار می ہےم ا تےس ک ڑ
ھے ےہوی ہ ےی ،جتےس ف سن ا بن
رث ےکخصور ک ڑ
ھے ےہوی ہ ےی ،ئابن طور کہ ؤہ یہےل اگیل صف کو ترورا کری ہ ےی
اؤر یرھ اس ےک ت عد ؤایل صقوں کو اؤر صف می ئاہےم خر ڑکر ک ڑ
ھے ےہوی ہ ےی۔ جتسا کہ
ہ کہ(رسولاہلل ﷺ ی
سیاتوداؤداؤردبگر کیب جدب ثمی اس یکترص یحآئ ے

فمائا)" :کتا یم اس رطج ےس صفی یہی ئائدھوں ےگ ،جتےس ف سن ا بن رث
ےک خصور صف تستہ ےہوی ہ ےی؟"۔ ہےم ی تروجرھا" :ئا رسول اہلل! ف سن ا بن رث
ک
۔آث ﷺی فمائا " :یہےل ؤہ یرہیل
ےک خصور تےس صف تستہ ےہوی ہ ےی؟ " ر
صقوں کو تورا کری ہ ےی اؤر صف می ئاہےم مل کر ک ڑ
ھے ےہوی ہ ےی"۔ ساتفہ امتی
ر
ا تےس یہی کرئ یھی ،ئلکہ ؤہ لوگ جتےس یھی ےہو ی ،یمار ےک لن ک ڑ
ھے ےہو جای۔
ڑ
"ساری رمی کو ےہمارے لن مسحد بتا دئاگتا اؤر اس یک منی کو ےہمارے لن خصول
ظہارث کا درت عہ بتا دئا گتا"۔ تعنی اہلل ت عایل ی رمی یک یمام خگہوں کو یمار ےک لن
530

غْيه ختفيفا عليهم وتيسْيا هلم ،خبالف األمم
وابليَع؛ وذلا
السابقة ،فإنهم ال يصلون إال يف الكنائس ِ
جاء يف بعض روايات هذا احلديث عند أمحد( :واكن
َّ
َم ْن قبيل إنما يُصلون يف كنائسهم) ويف رواية أخرى:
ِّ
ْ
َ ٌ
أحد من األنبياء يصيل حىت يبلغ ِم َرابه).
(ولم يَكن
َ َ
َّ
ُ
لكن خ َّص من عموم هذا احلديث ما نىه الشارع
عن الصالة فيه ،اكحلمام واملقْبة وأعطان األبل
ُ
ُ
"وجعلت ت ْر َبتُ َها نلا َط ُهورا" يعِّن
واملواضع انلجسة.

أن االنتقال إىل اتليمم مرشوط بعدم وجود املاء ،وقد
َ َّ
دل ىلع ذلك أيضا القرآن ،قال تعاىل( :فلم جتدوا ماء

فتيمموا صعيدا طيبا) [ النساء  ] 43 :وهذا مل
َ
إمجاع من العلماء ،ويلحق بفاقد املاء ،من ترضر
ْ َ ُ
َ ْ َ
َ
باستعماهل" .وذكر ِخصلة أخرى" ما تقدم خصلتان؛
َ
ُ
ً
ً
وطهورا
مسجدا
ألن ما ذ ِكر عن األرض من كونها
َ ْ َ
َ ْ ُ
خصلة واحدة وأما اثلاثلة ف َمحذوفة ُهنا ،وجاء
ْ
ِذك ُرها يف رواية النساِئ من طريق أيب مالك الراوي
ُهنا يف مسلم قال( :وأُوت ُ
يت هؤالء اآليات آخر سورة
ِ
َ ٌ َ
َْ
ُْ
ْ
َ
َ
ابلقرة من كزن حتت الع ْرش لم يعط منه أحد قب ِيل،
َ ٌ ْ
ُْ
أحد َبع ِدي).
وال يع َطى منه

ی
مورؤں فار دے دئا۔ خرتایحرہ یماری خہاں ھی یمار کا ؤق ث ےہو جای ،ؤہ ےی یمار ادا کر
ہ اؤر لوگوں کو شہول ث اؤر آسائ ےک ئ رتش ترط کسی جگہ کو یمار یک ادابتیگ ےک
سکتا ے
م
لن خصوض یہی کتا گتا ،یح الف ساتفہ امیوں ےک۔ ؤہ لوگ ضف ا بن گرجا گھؤں
ڑ
اؤر کلتساؤں می یمار رپ ھن یےھ۔ اشی لن مستد اجدم می اس جدب ث یک کجرھ رؤائاث
ڑ
ہ کہ":مجھ ےس یہےل ؤاےل لوگ ا بن گرجا گھؤں می یمار رپ ھن یےھ"۔
می آئا ے
ڑ
ی
ہ کہ" :کوئ ھی بنی اس ؤق ث ئک یمار ی رپھتا خب ئک کہ
ائک اؤر رؤاب ث می ے
یہ
ؤہ ا بن مجاث عتادث ئک ی ر نرح جا ئا"۔ ئاہےم اس جدب ث ےک عموم یک اں
ڑ
یخ
ہ ،خن می یمار رپ ھن ےس سارع علتہ الس الم ی
مفاماث ےک سایھ صیص یک گنی ے
ڑ
ڑ
ہ،جتےس عسل جای ،قیستاں ،اؤنوں ےک ئارے اؤر ئائراک خگہی۔
میع فمائا ے
ڑ
ب
"اؤر اس یک منی کو ےہمارے لن خصول ظہارث کا درت عہ بتا دئا گتا"۔ تعنی مم یک
ی
مت
ہ۔ اس یک دلتل ھی فآں می
رطف یفل ےہویےک لن ئرائ کا ی ملتا رسط ے
قَتَن
ہ۔ اہلل ت عایل فمای ہ ےی ” :ق َ َل ْم َیح ُدؤا مَاءً َممُوا َصعت ًدا طَتتًا “ (التساء” )43:پجمہ:
ے
ڑ
ی
ش
ہ۔ خش خص کو
اؤر مھی ئرائ ی مےل ،تو ئراک منی کا قضد کرؤ“۔ اس رپ علما کا اجماع ے
ش
ی
خ
ہ ،خو اس خص کا
ئرائ ےک است عمال ےس کوئ ضر یرہنخرتا ےہو ،اس کا ھی ؤہےی کم ے
ی
آث ﷺ ی ائک اؤر خضلب کا ھی دکر
ے
ہ ،خےس ئرائ دستتاث ی ہےو۔ "اؤر ر
خ
ہ؛ کیوں کہ رمی ےک
فمائا"۔ ما قتل گرری ؤایل عتارث می دؤ ضلیوں کا بتاں ے
ہ ،ی دؤتوں ائک ہےی
ہ اؤر خصول ظہارث کا درت عہ ے
ئارے می خو آئا کہ ؤہ مسحد ے
ہ۔ اس کا دکر
خضلب شمار ےہوئ ہ ےی ،خب کہ ئتشی خضلب کا یہاں بتاں یہی ے
م
ت
ہ ،خ و س ل م
ہ ،خو اشی راؤی عنی اتو مالک ےسرمؤی ے
سی تسائ یک رؤاب ث می ے
م
ی
آث ﷺ ی فمائا " :جےھ سورہ تفہ یک
رستف یک اس جدب ث کا ھی راؤی ے
ہ کہ ر
ی آخری آئاث رعس ئےل موخود خرای ےس دی گنی ہ ےی ،خش می ےس ی تو مجھ ےس
یہےل کسی کو کجرھ دئا گتااؤر ی ہےی میے ت عد کسی کو اس می ےس دئا جای گا"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• ت ْر َبتُ َها  :تراب األرض.
ِّ
ُ
َّ
• َطهورا  :هو الطهور بذاته ،املطهر لغْيه.

فوائد احلديث:

َّ
َْ
َ
ِّ
ُ
وخصائصه كثْية ،صنفت فيها الكتب ،ولعل أوسعها "اخلصائص الكْبى" للسيويط.
 .1تف ِضيل ن ِبيِّنا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع سائر األنبياء،
ُ
ُ
َ
ُ َ
 .2فيه أن هذه األ َّمة خْي األ َمم ،حيث إن اهلل تعاىل خصها خبصائص لم تكن يف األ َم ِم السابقة.
ْ َ
 .3فيه اص ِطفاف املالئكة عند قيامهم لطاعة ربهم.
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 .4االقتداء بأفعال املالئكة يف صالتهم ُّ
وتعبداتهم.
َّ
ً
أن األرض لكَّها ُجعلت للنيب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
مسجدا ،فمن أدركته الصالة يف أي موضع صىل فيه ،غْي املواضع املنيه عن
وألمته
 .5فيه
ِ
الصالة فيها.
َّ
ُ
ََْ
َّ ْ
َ
َّ
َ
ً
ً
َ
َ
ِّ
الكريم ،وأمر أمته ،فجعل هل صعيد األرض طهورا؛ فقال" :وجعلت تربتها نلا طهورا؛ إذا لم جند املاء".
 .6فيه أن اهلل تعاىل يرس أمر هذا انليب
ِ
َّ
ُّ
أن األصل يف األرض الطهارة؛ فتج ُ
واتليمم منها.
وز الصالة فيها،
.7
 .8أنه ال يصح اتليمم مع وجود املاء.
َّ
اتليمم ٌ
أن ُّ
رافع للحدث اكملاء؛ الشرتاكهما يف الطهورية.
 .9فيه ديلل ىلع

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت .زاد املعاد يف هدي
خْي العباد ،تأيلف :ممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بْيوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة :السابعة
والعرشون  1415 ,ـه1994/م .نيل األوطار رشح منتىق األخبار ،تأيلف :ممد بن يلع الشواكِّن ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث،
الطبعة :األوىل1413 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن ممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه.
ّ
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
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :ممد بن صالح بن ممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن ممد
 2003مُ .
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1427 ،
 ـه1431ه.

الرقم املوحد)10026( :
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ڑ
ی
ی
ؤہ لوئدیمیے ئراسآئ اؤرمجھےس ئا ئی کتا کرئ ھی۔ خب ھیؤہ میے
ئراسآئ تویضؤر کہنی:ؤتوم الوساج من اعاخیب ربتا ـ اال ای من ئلدہ الکف
م
ہ۔ اشیی جےھ
ایحائ کرم بتد کادں ےہمارےرثیکعخیب تسانوں میےس ے
ض
کفےک ملکےس یحاثدی۔( خنح یحاری)

فاكنت تأتيِّن فتحدث عندي ،قالت :فال جتلس
عندي ِملسا ،إال قالت :ويوم الوشاح من

أَعجيب ربنا  ...أال إنه من بَلة الكفر أجناين

 .744احلديث:

**

 .744جدبث:

ڑ ی
عاتش رضی اہلل عہا فمائ ہ ےی کہ رعث ےک کسی قتتلہ یک ائک کایل لوئدی ھی۔ ایھوں
ی
ی اےس آراد کر دئا یھا اؤر ایہی ےک سایھ ر ےہنی ھی۔ اس ی بتاں کتا کہ ائک دق عہ
ڑ
ی
ت
اں یک ائک لریک ( خو دلہن ھی) یہای کو ی کیل ،اس کا کرم بتد رسج سموں کا یھا اس
ی ؤہ کرم بتد ا ئار کر رکھ دئا ئا اس ےک ئدں ےس گر گتا۔ یرھ اس رطف ےس ائک خرتل
گرری خہاں کرم بتد ڑپا یھا۔ خرتل اےس ( رسج رئگ یک ؤج ےس ) گوسب شمجھ کر جھی ڑ
ب
ر
ر
ےل گنی۔ ت عد می قتتلہ ؤالوں ی اےس یہب ئ الس کتا ،لتک کہی ی م ال۔ اں لوگوں

ًَ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن َو ِيلدة اكنت سوداء
ِل َ ٍّ
يح من العرب ،فأعتقوها ،فاكنت معهم ،قالت:
َ ٌ
فخرجت صبية هلم عليها ِوشاح أمحر من ُسيُور،
ٌ
قالت :فوضعته -أو وقع منها -فمرت به ُح َديَّاة وهو
ًْ
َ َ َْ
ُملىق ،فحسبته حلما فخ ِطفت ُه ،قالت :فاتلمسوه ،فلم
َ ُ ُ َ ِّ ُ َ
جيدوه ،قالت :فاتهموين به ،قالت :ف َط ِفقوا يفتشون

حىت فتشوا قبلها ،قالت :واهلل إِّن لقائمة معهم ،إذ

ل
ی اس یک یہمب مجھ رپ لگا دی اؤر میی ئ الشی تنی رسؤع کر دی ،یہاں ئک کہ
ایھوں ی اس یک رسمگاہ ئک یک ئ الشی یل۔ اس ی بتاں کتا کہ اہلل یک قسم می اں
ی ش ل م ک ڑ ی
ھی ھی کہ ؤہےی خرتل آئ اؤر اس ی اں کا ؤہ کرم بتد گرا
ےک سا ھ ا ی جا ث ی
دئا۔ ؤہ اں ےک سا من ہےی گرا۔ می ی (اےس دبکھ کر ) کہا یہی تو یھا خش یک یم مجھ رپ
یہمب لگای یےھ۔ یم لوگوں ی مجھ رپ اس کا الرام لگائا یھا جاالں کہ می اس ےس
ڑ
ی
ہ ؤہ کرم بتد! اس ( لوئدی ) ی کہا کہ اس ےک ت عد می رسول اہلل
ئراک ھی۔ یہی تو ے
ﷺ یک جدمب می جاض ےہوئ اؤر اس الم ےل آئ۔خرصث عاتش رضی اہلل عہا ی
ڑ
بتاں کتا کہ اس ےک لن مسحد نوی می ائک ختاء (پا حمہ) لگا دئا گتا۔ ( ئا ی کہا کہ )
ڑ
ڑ
خفْش ( رجھوئا سا حمہ) لگا دئا گتا۔ خرصث عاتش رضی اہلل عہا ی بتاں کتا کہ ؤہ لوئدی
ی
ی
میے ئراس آئ اؤر مجھ ےس ئا ئی کتا کرئ ھی۔خب ھی ؤہ میے ئراس آئ تو ی

مرت احلدياة فألقته ،قالت :فوقع بينهم ،قالت :فقلت
هذا اذلي اتهمتموين به ،زعمتم وأنا منه بريئة ،وهو

ذا هو ،قالت« :فجاءت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -فأسلمت» ،قالت اعئشة« :فاكن هلا خباء يف
ْ ٌ
املسجد -أو ِحفش  »-قالت :فاكنت تأتيِّن فتحدث
عندي ،قالت :فال جتلس عندي جملسا ،إال قالت:
ْ َ
اح من أاعجيب ربنا  ...أال إنه من بدلة
ويوم ال ِوش ِ
الكفر أجناِّن قالت اعئشة :فقلت هلا ما شأنك ،ال
تقعدين ميع مقعدا إال قلت هذا؟ قالت :فحدثتِّن

بهذا احلديث.

ضؤر کہنی :ؤتوم الْوسَاج من اعاخیب ربتا ـ اال ای من ئلدہ الکف ایحائ کہ کرم بتد کا دں
م
ہ۔ اشی ی جےھ کف ےک ملک ےس
ےہمارے رث یک عخیب تسانوں می ےس ے

یحاث دی۔ خرصث عاتش رضی اہلل عہا فمائ ہ ےی کہ می ی اس ےس کہا ،آخر ئاث
ڑ
ہ؟ خب یھی یم میے ئاس ئتنھنی ےہو تو ی سع ضؤر ک
ہ
ن
ہ
ے
آث رضی اہلل عہا
و۔
ی
کتا ے
ر
ر
م
ی بتاں کتا کہ یرھ اس ی جےھ ی قضہ ستائا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف سبب إسالم إحدى اجلواري
وأنها اتهمت من قبل اليح برسقتها لوشاح صغْي هلم

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ڑ
ہ۔ اس ےک قتتےل
اس جدب ث می ائک لریک ےک قیول اس الم یک ؤج کو بتاں کتا جا راہ ے
ڑ
یک رطف ےس اس رپ ائک رجھوی ےس اہر یک خ روری یک یہمب لگائ گنی خش کو ائک خرتل
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مع أن اذلي اتلقطه احلدأة بسبب لونه األمحر ،ويه

تلتقط ما لونه أمحر ،وقاموا بتجريدها يلفتشوها ،ثم

قدر اهلل -تعاىل -يف وقت تفتيشها أن احلدأة ألقت
الوشاح بينهم فعرفوا براءتها حينئذ ،ثم إنها ذهبت

للنيب -عليه الصالة والسالم -وأسلمت وجعلت

سكنها يف املسجد وهو بيت صغْي تأوي إيله ،واكنت
ً
دائما ما تذكر هذه احلادثة ألم املؤمنني اعئشة -ريض
ً
اهلل عنها -وتنشد هذا ابليت مصداقا للحادثة :ويوم
ْ َ
اح من أاعجيب ربنا  ...أال إنه من بدلة الكفر
ال ِوش ِ
أجناِّن .أي أن ما حصل يف يوم الوشاح من العجائب
اليت قدرها اهلل -تعاىل ،-وهو -سبحانه -أنقذِّن من

بالد الكفر بعد هذه احلادثة.

رسج رئگ یک ؤج ےس ےل ڑاری یھی۔ قتتےلؤاےل اس ےک ک ڑ
یے ا ئار کر اس یک
ر
ئ الشی یل۔اہلل یک قدرث کہ عی ئ الشی ےک ؤق ث اس خرتل ی ؤہ اہر اں ےک درمتاں
ڑ
یرھتتک دئا تو ؤہ اس یک ی گتاہےی کو جاں گن۔ ؤہ لریک رسول اہلل ﷺ ےک ئراس آئ
ڑ
اؤر اُس ی اس الم قیول کر لتا اؤر گھ رجھوئا ےہوی یک ؤج ےس اےس مسحد می راہتش

دے دی گنی۔ ؤہ اس جادی کو ےہمتش اُم المومتی خرصث عاتش رضی اہلل عہا ےس
ڑ
بتاں کرئ اؤر اس جادی یک متاستب ےس ی سع رپھا کرئ :ؤتوم الْوسَاج من اعاخیب
ربتا ـ اال ای من ئلدہ الکف ایحائ۔ (کرم بتد کا دں ےہمارے رث یک عخیب تسانوں می
م
ہ۔ اشی ی جےھ کف ےک ملک ےس یحاث دی) تعنی کرم بتد ملن ؤاال دں اہلل
ےس ے
م
ہ کہ اس ی جےھ اس ؤاق عہ ےک ت عد کف ےک ملک
عایل یک عخیب قدرتوں می ےس ے
ت ی
ےس یحرالتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• ويلدة  :األمة الصبية إىل أن تبلغ ،مجعها :والئد.
• وشاح  :خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان خيالف بينهما ،معطوف أحدهما ىلع اآلخر ،تشده املرأة بني اعتقها وجنبها.
ُ
• حديّاة  :تصغْي :حدأة ،اسم لطائر.

• ِخباء  :اخليمة تكون من وبر أو صوف ،وقد تكون من شعر ،مجعها أخبية ،مثل كساء وأكسية ،وتكون ىلع عمودين أو ثالثة ،وما فوق ذلك
فهو بيت.
• حفش  :ابليت الصغْي.

• أاعجيب  :واحدها أعجوبة ،األمر املستغرب.

فوائد احلديث:
 .1هذه الويلدة السوداء اكنت ليح من العرب ،فأعتقوها ،فجاءت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأسلمت ،فاكن هلا خباء يف املسجد انلبوي،

فاكنت تأِت إىل اعئشة فتتحدث عندها ،فيه صحابية وإلم نعرف اسمها.
ُّ
 .2جواز اإلقامة ،واملنام يف املسجد حىت من النساء ،السيما ملن لم يكن هل مأوى يقيم فيه ،كما اكن أهل الصفة مالزمني صفة يف مسجده -صىل
اهلل عليه وسلم-.
َّ
َّ
 .3جواز رضب اخلباء واخليمة يف املسجد ،للمقيم فيه واملعتكف ،إذا لم يضيق ىلع املصلني ،فإن ضيق أزيل؛ ألن حاجتهم العامة إىل العبادة
مقدمة ىلع حاجته اخلاصة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل ممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق ممد زهْي بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
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  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.
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َ َّ ْ َ َ ي
فلوال صليت بِسبحِ اسم ربك األىلع ،والشمس
َ ي
َ َ
َوضحاها ،والليل إذا يغَش؟ فإنه يصِل وراءك

ج
لس
ت
ل
یمی’شح اشمرئک االعیل‘’،ؤا مشؤضحااہ‘ ،اؤر’ؤا لتل ادا عسی‘( تسی
رب ڑ
ڑ
ڑ
سور ئی ) رپھ کر یمار کیوں یہی رپھائ ،کیوں کہ یمہارے یجےھ تورےھ،کرمؤر اؤر
ڑ
ی
جاخب متد ھی یمار رپ ھن ہ ےی۔

الكبري والضعيف وذو احلاجة

 .745احلديث:

**

َ
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما« -أن ُم َعاذ
ِّ
ْب َن َجبَل :اكن يُ َصيل مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
وسلم -ال ِعشاء اآلخرة ،ثم يرجع إىل قومه ،فيُ َصيل بهم
تلك الصالة  .»...ويف رواية :أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -قال ل ُم َعاذ« :فلوال َصلَّيْ َ
ت ب ِ َسبِّ ِح اسم ربك
ِ
َ ُ َ َ
األىلع ،والشمس وضحاها ،والليل إذا يغىش ،فإنه
ِّ
يُ َصيل وراءك الكبْي والضعيف وذو احلاجة».

ہ کہ معاد بن ختل رضی اہلل عتہ بنی کریم
جاپ بن عتداہلل رضی اہلل عہما ےس رؤاب ث ے
ڑ
ﷺ ےک سایھ (فض) یمار رپ ھن یرھ ؤاترش جا کر اب رنی قوم ےک لوگوں کو (ؤہےی) یمار
ڑ
ہ کہ بنیﷺ ی معاد رضی
رپھائا کری یےھ۔۔۔۔۔۔۔ائک اؤر رؤاب ث می ے
لس
ل
اہلل عتہ ےس فمائا :یم ی ’شح اشم رئک االعیل‘ ’ ،ؤا مش ؤضحااہ‘ ،اؤر ’ؤا لتل ادا
رب ڑ
ج
ڑ
ڑ
ت
عسی‘ ( تسی سور ئی ) رپھ کر یمار کیوں یہی رپھائ ،کیوں کہ یمہارے یجےھ تورےھ،
ڑ
ی
کرمؤر اؤر جاخب متد ھی یمار رپ ھن ہ ےی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت منازل بِّن َس ِلمة ،مجاعة ُم َعاذ بْن َجبَل
األنصاري يف طرف املدينة ،واكن ُم َعاذ -ريض اهلل

عنه -شديد الرغبة يف اخلْي ،فاكن حيرص ىلع شهود
الصالة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ملحبته هل

ورغبته يف اتلعلم ،ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف
َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-خيرج إىل قومه فيصيل
بهم تلك الصالة ،فتكون نافلة حبقه ،فريضة حبق

قومه ،واكن ذلك بعلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

فيقره عليه ،لكنه أطال القراءة مرة ،والرشع
اإلساليم يتصف بالسماحة واليرس وعدم التشديد؛

ألن التشديد واتلعسْي من مساوئهما اتلنفْي .وملا
ً
بلغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ُمعاذا يطيل
ً
القراءة أرشده إىل اتلخفيف مادام إماما ،ورضب هل
َُ
المف ّصل "سبح اسم ربك األىلع"،
مثال بقراءة متوسط
"والشمس وضحاها"" ،والليل إذا يغىش"؛ ألنه يأتم به
الكبار املسنون ،والضعفاء ،وأصحاب احلاجات ممن

يشق عليهم اتلطويل ،فيحسن الرفق بهم ومرااعتهم
باتلخفيف ،أما إذا اكن املسلم يصيل وحده ،فله أن

 .745جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

معاد بن ختل اتضاری رضی اہلل عتہ مدبتہ ےک ائک گوےس می بنی سلمہ ےک گھؤں یک
جماعب کرای یےھ۔ معاد بن ختل رضی اہلل عتہ خی ےک کاموں می یہب رعیب
س
م
ک
آث ﷺ ےس دبن یکھن
ر ھن یےھ اس لن ؤہ رسول اہلل ﷺ ےس خیب اؤر ر
ڑ
ےک سوق یک ؤج ےس بنی ﷺ ےک سایھ یمار ئاجماعب ادا کری کا پا خرض ر کھن۔
رب
فض یمار بنی کریم ﷺ ےک یجےھ ادا کری ےک ت عد ؤاہں ےس ی کلن اؤر اب رنی قوم ےک
ڑ
ئراس آ کر ؤہےی یمار ایہی رپھای۔ خو اں ےک لن تفل ےہو جائ اؤر لوگوں یک فض
عل
آث ﷺ ی اس کو پفار رکھا،
ےہوجائ۔ رسول اہلل ﷺ کو اس ئاثکا م یھا اؤر ر
ل
لتک ائک دق عہ معاد بن ختل رضی اہلل عتہ ی منی فاث کردی ،خب کہ رستعب
ش
ہ کیوں کہ خنی
اس المتہ شہول ث ،آسائ اؤر عدم سدث جتےس اؤصاف ےس میصف ے
یہن
ہ۔ خب بنی ﷺ کو ی ئاث ر رجی کہ معاد رضی اہلل
اؤربتیگ (لوگوں کو) متیف کردبنی ے
ل
عتہ منی فاث کری ہ ےی تو ایھی تطور امام فاث می یخفیف یک ہےداب ث دی اؤر
لس
میوسظ فاث ےک لن اں ےک سا من مفض الث "شح اشم رئک االعیل"" ،ؤا مش
ج
ت
ل
ؤضحااہ"" ،ؤا لتل ادا عسی" تسی سور ئی تطور متال بتاں کی۔ کیوں کہ اں یک اقتدا
ڑ
ل
می سن رستدہ تورےھ ،کرمؤر اؤر ضؤرث متد لوگ ےہوی ہ ےی خن رپ منی فاث گراں
ی
ہ۔ اہں خب کوئ
ہ لہدا اں ےک سایھ پمی اؤر خفیف ؤاال معاملہ کرئا یہی ے
گررئ ے
ل
ہ۔
مسلماں ا کتےل یمار ادا کرے تو یرھ اب رنی رمضی ےک مظاتق منی فاث کرسکتا ے

يطول ما شاء.
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ِعشاء اآلخرة  :الوصف باآلخرة خرج ىلع اعتبار أنها إحدى صالِت املساء وهما املغرب والعشاء.
• فلوال  :أداة حض ،بمعىن هال.
ّ
• صليت  :قرأت يف صالتك ،وأطلق الصالة ىلع القراءة؛ ألن القراءة جزء من الصالة.
• ب(سبح اسم ربك األىلع )  :بسورة األىلع.
• وراءك  :خلفك مؤتما بك.

• الكبْي  :املسن اذلي يشق عليه طول القيام.

• الضعيف  :ضعيف القوة لصغر أو هزال أو مرض.
ُ ُ
• ذو احلاجة  :ذو الشغل املحتاج إىل اتلخفيف.

فوائد احلديث:
 .1أن املتوسط يف القراءة يف الصالة هذه السور املذكورة يف احلديث ،وأمثاهلا.
 .2أنه يستحب لإلمام مرااعة الضعفاء ،بتخفيف الصالة يف حال ائتمامهم به.
 .3أن سياسة انلاس بالرفق واللني ،يه السياسة الرشيدة اليت حتبب إيلهم والتهم وعماهلم.
 .4حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألصحابه.
 .5رأفته -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ،السيما الضعفاء منهم ،وأصحاب احلاجات.
 .6جواز إمامة املتنفل باملفرتض ،وأنه ليس من املخالفة املنيه عنها.
 .7جواز إمامة املفرتض باملتنفل بطريق األوىل.
ً
ً
 .8جواز إاعدة الصالة املكتوبة ،السيما إذا اكن هناك مصلحة ،بأن يكون قارئا فيؤم غْي قارىء ،أو يدخل املسجد بعد أن صىل منفردا فيجد
مجاعة ،وتكون صالته اثلانية نفال.

 .9حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث يقرن احلكم بعلته؛ يلعرف وجه احلكمة فيه ولزيداد املؤمن ُطمأنينة.

ً

 .10مرشوعية انتظار اإلمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت؛ ألن مدة صالته مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع االنتظار يأخذ شيئا من الوقت.

 .11مرشوعية اتلخفيف يف صالة العشاء؛ ألنها السبب يف األمر باتلخفيف.

املصادر واملراجع:

تيسْي العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :ممد 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 خْي األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :ممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بْيوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :ممد زهْي بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة،
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :ممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :ممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بْيوت،
1423ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،نسخة مصورة يب دي اف لم أجد عليها بيانات الطبع .فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)5392( :

536

ہ۔
میی امبیک ہےالکث ،طعتہ رئ اؤر طاعوں می ے

فناء أمِت بالطعن والطاعون

 .746احلديث:

**

اتو موش یی اسعی رضی اہلل عتہ بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ی فمائا کہ ’’
ہ‘‘۔ کسی ی کہا :اے اہلل ےک
میی امب یک ہ ےالک ث ،طعتہ رئ اؤر طاعوں می ے
آث ﷺ ی فمائا ’’ :ی
رسول! طعتہ رئ کو تو ہےم جا بن ہ ےی ،طاعوں کتا خری ے
ہ؟ ر
ش
ہ۔ اؤر (طاعوں ےہو ئا طعتہ رئ) ےہ ائک می شہداء
یمہارے د من ختاث کا طعتہ ے

عن أيب موَس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َّ ْ
َ َ ُ ُ َّ
بالطعن
اء أميت
صىل اهلل عليه وسلم« :-فن
َّ ْ
َّ
الطع ُن قد
والطاعون» .فقيل :يا رسول اهلل ،هذا
ْ
َع َرفْناه ،فما َّ
الطاعون؟ قالَ « :وخ ُز أعدائِكم ِمن
ٍّ ُ
اجل ِّن ،ويف لك ش َهداء».
ِ

ہ ےی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن موت أكرث هذه
األمة بشيئني :األول :القتل بالسالح فيما يكون

بينهم وبني الكفار من احلروب ،وفيما يكون بني
بعضهم ً
بعضا من الفَت اليت حتدث بني املسلمني.
واثلاِّن :بالطاعون ،وهو موت ذريع فاش ،سببه طعن
أعداء املسلمني من اجلن الكفرة ،وال منافاة بني

ذلك وبني وجود أثر مالزم للطاعون من جراثيم
وحنوها ،فتكون عالمة مصاحبة يعرف به الطاعون

اذلي سببه وخز اجلن ،ومن يموت بأحد هذين
انلوعني :القتل والطاعون ،فهو شهيد .وقيل :إن

املقصود ادلاعء بذلك ،أي :أن انليب صىل اهلل عليه

وسلم داع ألمته بأن يموتوا بأحد هذين انلوعني حىت

ينالوا الشهادة ،والصواب األول ،واهلل أعلم.

 .746جدبث:

**

ض
جدب ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ اس امب ےک اکی افاد یک موث ؤ
بنی ﷺ اس ئاث یک خی دے ے
ہ ےالک ث ،دؤ خریؤں ےس ےہویگ :یرہیل ی کہ اں ےک اؤر کفار ےک درمتاں ےہوی ؤایل
خیگوں می ےہھتارؤں ےس اں ےک قتل اؤر خود مسلماتوں ےک درمتاں ؤقوع ئردپ
ےہوی ؤاےل قتیوں می ائک دؤرسے کو قتل یک ؤج ےس ےہو ےہوگا۔ دؤرسی خری
ی
ہ اؤر ی مسلماتوں ےک دشمن
ہ خو انہائ بیی ےس رھتلن ؤایل موث ے
طاعوں ے

ہ اؤر خش مسلماں یک قتل ئا طاعوں ےس
کاف ختاث یک طعتہ رئ ےک ستب ےہوئ ے
موث ؤا قع ےہوجای تو ؤہ شہتد کا درج ئرای گا۔ اس جدب ث ےک ئارے می ائک
ہ تعنی بنی ﷺ ی اب رنی امب ےک خق می دعا
ہ کہ اس ےس دعاء مفصود ے
قول ی ے
ق
فمائ کہ اں دؤ سموں می ےس کسی ائک ےک درت عہ ایہی موث تصیب ےہو ئاکہ ایہی
ضخ
عایل یک داث ےہی سب
شہادث کا رمبتہ جاصل ےہو ،ئاہےم یرہ ال قول رئادہ نح ے
ہ۔ اہلل ت ی
ہ!
ےس رئادہ جا بن ؤایل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه أمحد.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• فناء  :موت.
• الطعن  :القتل.

• الطاعون  :املوت اذلريع الفايش بوباء يكون من اجلن.
ْ
• َوخز  :الطعن بالرمح وحنوه وال يكون نافذا.

فوائد احلديث:
 .1أكرث موت هذه األمة بالقتل والطاعون.
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 .2الطاعون سببه طعن أعدائنا من كفرة اجلن.

 .3أن املوت بالقتل والطاعون شهادة ,وفيه تبشْي األمة بكرثة الشهداء فيهم.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .اتلنوير رشحممد إسحاق َّ
اجلامع الصغْي ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن ممد احلسِّن ،الكحالِّن األمْي الصنعاِّن ،املحقق :دَّ .
ممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة

دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م- .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن ممد بن أىب بكر بن عبد امللك
القسطالِّن القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكْبى األمْيية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه- .خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل ممد بن أيب
بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ ممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بْيوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه/
1999م- .فيض القدير رشح اجلامع الصغْي ,زين ادلين ممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي
القاهري  ,انلارش :املكتبة اتلجارية الكْبى  -مرص ,الطبعة :األوىل- 1356 ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,ممد نارص ادلين األبلاِّن,
إرشاف :زهْي الشاويش ,املكتب اإلساليم – بْيوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م- .رشح سنن النساِئ املسىم «ذخْية العقىب يف رشح املجتىب»،
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار آل بروم للنرش واتلوزيع ,الطبعة األوىل.1424 -1416 ,
املؤلف :ممد بن يلع بن آدم اإلثيويب

الرقم املوحد)10568( :
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ُ
أتيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف ق َّبة هل محراء من أدم ،فخرج بالل بوضوء فمن ناضح ونائل 46..........................................
ڑ
مفن
آث ﷺ ےک)ؤصوکا ئرائ ےلکری کےل،توکوئ
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یؤں ( رجادرؤں)میکفندئا گتا،اںمی ی میص ھیی عماہم۔ 112 .............................. ................................
ر
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أن الشمس َخ َس َف ْ
ت ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فبعث ُمناديا ينادي :الصالة جامعة ،فاجتمعوا ،وتقدم ،فكْب وصىل أربع ركعات يف

ركعتني ،وأربع سجدات 114 ........................ ................................ ................................ ................................
ڑ
ج
ج
ی
آثﷺآےگپےھ ئکتی
آثﷺیمتادیکریؤاےلکو ھنحاکہؤہ کےہیمارےک لن مع ےہوجاؤ،لوگ مع ےہو گناؤر ر
رسولاہللﷺےکرمایمیسورجگرہ ےن ےہوگتاتو ر
ڑ
آث ﷺ یدؤ رکعیوںکو رجار رکوعاؤر رجار شحدؤں ےکسایھ رپھائا۔ 114 ............. ................................ ................................
ےہوئاؤر ر
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن حلُومِ احل ُ ُم ِر األه ِل َّي ِة ،وأذن يف حلوم اخليل 116 ............................. ................................
أن
گ ڑ
رسولاہلل صیلاہلل علتہ ؤسلم ی گھئلو گدےھےک گوسبےسمیعکر دئااؤر ھورےےک گوسبیکاجارثدی 116 .................. ................................
ْ
رتى منه بَعْيا ،فَ َو َز َن هل فَ ْ
اش َ َ
أر َجح 118 ............. ................................ ................................
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
ڑ
بنی ﷺیاںےسائکاؤب ڑ
ث خرئدااؤر اں ےک لن (تطورفمب) خب( رجائدیکو) ؤرںکتاتو کجرھپھاکر ؤرںکتا۔ 118 ............ ................................
ّ
انل َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ص َّىل ىلع َّ
ج ِ ِّ
ايش ،فكنت يف الصف اثلاِّن ،أو اثلالث 120 ....................... ................................
ڑ
رسولاہلل ﷺ ی یحاشییک یمار ختارہ رپھیتومی دؤرسی ئا ئتشیصفمی یھا۔ 120 ......................................... ................................
ُ
َّ
َْ
ََْ
ني ،ولم جي ِل ْس فقام انلاس معه ،حىت إذا قىض الصالة وانتظر انلاس تسليمه
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل بهم الظهر فقام يف الركعتني األويل ِ
ِّ ُ َّ
َ
ك َّْب وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن ي ُ َسل َم ث َّم َسل َم 121 ........................ ................................ ................................
ھے ہےو گن۔ ختایحہ سارے لوگ آث ےک سایھ ک ڑ
بنی ﷺ ی ضحای کرام کو ظرہ یک یمار ڑپھائ اؤر یرہیل دؤ رکعیوں پ ئ یتنڑھن یک یحای ک ڑ
ھے ےہو گن ،یہاں ئک کہ خب یمار حم
ر
ر
ر
ر ر
ل
آث ﷺی‘‘اہللاکی’’کہااؤر س الم یرھیی ےس یہےلدؤشحدے کن۔ یرھ س المیرھیا 121 .....
آث ﷺےکس الم یرھییکاانظارکری لےگ،تو ر
ےہوی یگاؤر لوگ ر

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل بهم فسها ،فسجد سجدتني ،ثم تشهد ،ثم سلم 123 .......................... ................................
ڑ
ڑ
ی
آثیدؤ شحدے کن ،یرھتسہد رپھا ،یرھ س المیرھیا۔ 123 .....................................
آث ےسشہو ےہو گتا،تو ر
بنی ﷺیا ھی(ضحایکو) یمار رپھائاؤر ر
ً
َ َ َ
ُ َ ِّ َ
ان 124 ................................... ................................
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -طرق عليا وفاطمة يلال ،فقال :أال تصلي ِ
ڑ
بنی ﷺ راثےک ؤقثعیل رضیاہللعتہاؤرقاظمہ رضی اہلل عہاےک ئراستشتفالیتو فمائا "کتا یمدؤتوں یمار (ی ہحد) یہی رپ ھن؟"۔ 124 .........................
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ يف ركعيت الفجر﴿ :قل يا أيها الاكفرون﴾ و﴿قل هو اهلل أحد﴾126 ........... ................................ .
ڑ
ق
ت کعی م
بن
ُق َ
ؤں}اؤر { ُق ْل ےہُو َال َلہ َاجَد} رپھی۔ 126 .................................... ................................
َاف َ
ی ﷺی جیکدؤ وں ر وں ی { ْل ئَاایُہَاال ْک ُ
ُ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قنت شهرا بعد الركوع ،يدعو ىلع أحياء من بِّن سليم 127 ....................... ................................
س
ی
ی
ی ص
سل
آث ی اس می قتتلہ نو لنم ےک قتتلوں ےک خق می ئددعا یک ھی ۔ ایہوں ی بتاں کتا کہ
بنی کر م یل اہلل علتہ ؤ م ی ائک مہتن ئک رکوع ےک ت عد دعاء قیوث یک ھی ۔ اؤر ر
ڑ
س
یھن ی
آیخرصث صیلاہلل علتہ ؤسلم ی رجالتشئا سیفآں ےکعالم ضحاییکائکجماعب  ،راؤیکو سک یھا ،مشکیےک ئراس جی ھی  ،لتکنو لنمےک لوگاں ےکآرےآی
ڑ
ع
اؤر اں کو مار داال ۔ جاال ئکہ بنی کریم صیل اہلل علتہ ؤسلم ےس اں کا معاہےدہ یھا ۔ ( لتک ایہوں ی دعا دئا) می ی آیخرصث صیل اہلل علتہ ؤسلم کو کسی معاملہ رپ ابتا ریختدہ اؤر مگی یہی
آث ریختدہ ےہوی۔ 127 .................................... ................................ ................................
دبکھا جتتااں ضحاییک شہادث رپ ر
َّ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ْ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اك َن ي ُق ُ
وم من اللي ِل َح َّىت تتَف َّط َر قد َماه 129 ........................................ ................................
بنی ﷺ راثیک یمارمیابتا طوئل قتامکری کہآث ﷺےکقدم یرھ ڑ
بجای۔ 129 ........................................ ................................
ر
ً
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الغداة 131 ............................ ................................
ڑ
بنیکریم صیلاہلل علتہؤسلمظرہ ےس یہےلیک رجاررکعاثاؤر قجےس یہےلیک دؤ رکعاث یہی رجھوری یےھ۔ 131 ....................... ................................
َّ
َ ِّ
َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينَام أول الليل ،ويقوم آخره فيُصيل 132 ....................................... ................................

ڑ
رسولاہلل صیلاہلل علتہ ؤسلم راث ےکرسؤع خےصمی سوجایاؤر راث ےکآخری خضہمی بتدار ےہوکریمار رپ ھن۔ 132 ............. ................................
ّ ُّ ُ
ْ
َ
َ ْ َْ
للرك ِ
وع ،وإذا رفع رأسه من الركوع َرف َع ُه َما كذلك 134 .
كبَيْ ِه إذا افتَتَ َح الصالة ،وإذا كْب
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه حذ َو من ِ
ڑ
ڑ
ی
بنیﷺ خب یمار رسؤع کری ،تو ا بن دؤتوں اہیھوں کو ا بن کتدھوں ےک پاپ ایھای اؤر خب رکوع ےک لن ئکتی کہن اؤرخب رکوع ےس رس ایھای،بث ھی اتسا ہےی
کری 134 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يطوف ىلع نسائه بغسل واحد 136 ............ ................................ ................................
ش
بنی ﷺائک ہےی عسلمی ھی نوتوںکا خرکر لگا لتن یےھ۔ 136 ............................. ................................ ................................

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف صالة الفجر ،يوم اجلمعة :الم تزنيل السجدة ،وهل أىت ىلع اإلنسان حني من ادلهر 138 ..............
ڑ
ہ َع
ص
ل ئ
سل
الد ے ْہ) رپھاکری یےھ۔ 138 ..............................
بنی یلاہلل علتہ ؤ مجمعہ ےکدں قجیک یمارمی سور ٖٖہ (ا مب َْی ُلال َسح ْ َدہ) اؤر سورہ( ے َْل َائ َ َیل ْاالت ْ َساں جیم ْن َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول بني السجدتني :امهلل اغفر ِل ،وارمحِّن ،واعفِّن ،واهدِّن ،وارزقِّن 140 .................................
م
م
ج
م ی
ی ل َل ہ َ عْ
ئ
بن
ش
ڑ ک
فیل َؤا ْر َمْنی َؤعَاقنی َؤاہ ْ ےدئ َؤا ْر ُرقْنی“ کہ اےاﷲ! جےھ خشدے،مجھ رپرجم فما ،جےھ عاقیبدے ،جےھہےدابثدے
ی ﷺدؤ حدؤںےکما ی یدعا رپھا ری ےھ”ا ُما ْ
م
اؤر جےھ ررقعظا فما۔ 140 ............................. ................................ ................................ ................................
َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن احلِبْ َو ِة يوم اجلمعة واإلمام خيطب 142 .................................... ................................
ڑ
ئت ڑ
ڑ
گ
ہ۔ 142 ................ ................................
بنی ﷺیجمعہ ےکدں ،خب کہامام خطتہ دےراہ ےہو ،ھتیوںکو رنب ےکسایھم الکر ینھن ےسمیع فمائا ے
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع الوالء وعن هبته 144 ................. ................................ ................................
ہ۔ 144 .................. ................................ ................................
بنیکریم ﷺی ’ؤالء‘کو یبخناؤراسکو ہےتہکری ےسمیع فمائا ے

أن ايلهود اكنوا إذا حاضت املرأة فيهم لم يؤالكوها ،ولم جيامعوهن يف ابليوت 146 ................................... ................................
ڑ
یہودتوںکای م عمول یھا کہ خباںےکدرمتاں کسیجاتوںکو خیصآجا ئاتوؤہاسےکسایھیکھای یےھاؤریاسےکسایھ گھمیا کےھ ر ہن یےھ۔بنی ﷺےک ضحای کرام
ی
عہ
آث ےس خیص ےک ئارے می سوال کری ہ ےی ،کہہ د حتن کہ ؤہ
رضی اہلل م ی بنی ﷺ ےس (اس ئارے می) درئاقث کتا تو اہلل ت عایل ی ی آبث ئارل فمائ :پجمہ ’’ :ر
ہ،جالث خیصمیعورتوںےسالگ ر ےہو۔‘‘(الیفہ)222:۔ 146 .................. ................................ ................................
گتدیگ ے
أن امرأة من بِّن فزارة تزوجت ىلع نعلني ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أرضيت من نفسك ومالك بنعلني؟» قالت :نعم ،قال :فأجازه.
150 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ڑ
ہ؟اسیکہا کہاہں!
نو فارہیکائکعورثی خوتوںیکائک خوری رپی کاجکتا،تو رسولاہلل ﷺیاسےسکہاکہ”کتاتواب رنیداثےک لندؤ خوتوںےکمال رپ راضی ے

آث ﷺیاس ےکی کاجکوجاپفار دے دئا،،۔ 150 ............................ ................................ ................................
خرتایحرہ ر
أن امرأة من جهينة أتت انليب ويه حبىل من الزنا 152 .............................. ................................ ................................
ی
خہت ْتہقتتےلیکائکعورث خو ر ئایک ؤج ےس جاملہ ھی ،بنیﷺ ےکئراسآئ 152 ................ ................................ ................................
أن أم حبيبة استحيضت سبع سنني ،فسألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل 154 ..................................

آث ﷺ ی ایہی خکم دئا کہ ؤہ عسل کر لتا
ام ختتتہ رضی اہلل عہا کو ساث سال ئک اشحاصہ کا خوں آئا۔ ایہوں ی رسول اہلل ﷺ ےس اس ےک ئارے می درئاقث کتا تو ر
کربن،تو ؤہ ےہ یمارےک لنعسلکرئ یھی۔ 154 ......................................... ................................ ................................
أن بالال أذن قبل طلوع الفجر ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يرجع فينادي :أال إن العبد قد نام ،أال إن العبد قد نام 156 ................

ئ اللرضی اہللعتہی قجکاؤقث ےہویےس یہےلاداںدے دیتو بنیﷺیایہی خکم دئا کہؤہدؤئارہ ؤاترشجا ئیاؤر یاع الںکربن :ستو،بتدہسو گتا یھاستو،بتدہسو گتا یھا۔
156 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َْ َ
َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ
أن تل ِبيَة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ :-بليْك الل ُه َّم َّبليْكَّ ،بليْك ال رشيك لك َّبليْك ،إن احلمد وانلعمة لك وامللك ،ال رشيك لك 158 ........
رسولاہلل ﷺ ےک ئلتتہےکالفاط ی ےہواکری یےھَ ’’ :لت َت للہ
ک ،لتتکال رسئک لک لتتک،اںالجدم ؤالی عمہ لک ؤالملک،الرسئک لک‘‘۔ (تعنیمیجاض ےہوں،بیی
کا م َلت َت ْ َ
ْ َ
ع ی
ہ)۔ 158 ..............
ہاؤر مل ھیبیےہےی لن ے
ہ ،رعیببیی ہےی رطف ے
ہبیے ئراسآیمی ،یھ الئبیےہےی اہیھمی ے
جدمبمی،میی سعادث ے

أن ثمامة احلنيف أرس ،فاكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغدو إيله ،فيقول :ما عندك يا ثمامة؟ فيقول :إن تقتل تقتل ذا دم ،وإن تمن تمن ىلع شاكر،
ُ
ُْ
وإن ت ِرد املال نع ِط منه ما شئت 160 ................ ................................ ................................ ................................
خ
آث قتل
خب یماہم یفیکو قتدی بتائا گتاتوصح ےک ؤقث رسولاہلل ﷺ (گھ ےس ی کلکر)اس ےک ئراسآیاؤرتروجرھا" :یماہم! یمہاراکتا جال ے
ہ؟"اس ی خواث دئا:اگر ر
ش
آث مال
ہ اؤر اگر اخساں کربن ےگ تو اس رپ اخساں کربن ےگ خو سکر کری ؤاال ے
کربن ےگ تو ائک ا تےس خص کو قتل کربن ےگ خش ےک خوں کا خق مایگا جا ئا ے
ہ۔ اؤر اگر ر
ؤدؤلث رجا ہنہ ےی تو ہےممتہمایگا دبنےگ۔ 160 ........... ................................ ................................ ................................
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ُ ََ
َ ْ َ
َ
ت؛ إنما بُنيَت املساجد ملا بُنيَ ْ
ت هل 163
رجال نش َد يف املسجد فقال :من د َاع إىل اجل َ َمل األمحر؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-ال وجد
أن
ِ ِ
ِ
ی
ڑ
ہ تو بنی ﷺ ی فمائا ” :جےھ ؤہ ی مےل ،کیو ئکہ مسحدبن ای ہی کاموں ےک لن ےہوئ ہ ےی خن
ائک آدمی ی مسحد می آؤار لگائ اؤر اس ی کہا کہ میا رسج اؤبث کوں ےل گتا ے
ےک لن بتائ گنیہ ےی“۔ 163 ........................... ................................ ................................ ................................
ْ
ً
اجل ُ ُم َعة من باب اكن حنو دار الْ َق َضا ِء ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قائم َخيْ ُط ُ
ب 165 ..............................
أن رجال دخل املسجد يوم
ِ

ش
س ڑ
رہ یےھ۔ ؤہ رسول اہلل صیل اہلل
ائک خص جمعہ ےک دں مسحد می اس درؤارے ےس داجل ےہوا ،خو دارالفضا یک رطف یھا۔ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤ لم کھے ےہوکر خطتہ دے ے
ڑ
سل
عایل ےس دعا کخن کہ ہےم رپ ئرائ پسای۔ خرتایحرہ رسولاہلل
علتہ ؤ میک رطفابرتامتہ کرےککھا ےہوااؤر رعضکتا کہ ئا رسولاہلل!مال (جاتور)بتاہ ےہو گناؤر را سن بتد ےہو گن۔اہلل ت ی
ڑ
ل
ل
ل
صیل اہلل علتہ ؤسلم ی دؤتوں اہیھ ایھا کر دعا فمائ":ا َل ہ َُم اَعتْتَا ،ا َل ہ َُم اَعتْتَا ،ا َل ہ َُم اَعتْتَا" اے اہلل! ہےم رپ ئرائ پسا۔ اے اہلل! ہےم رپ ئرائ پسا۔ اے اہلل! ہےم رپ ئرائ پسا۔ اتش رضی
ڑ
ڑ ڑ
ی
اہلل عتہ کہن ہ ےی :اہلل یک قسم! آشماں می کہی کسی ئادل ئا ئادل یک بکری کا ئام ؤ تساں ئک ی یھا اؤر ےہمارے اؤر سلع یرہاری ےک برح مکائاث ھی یہی یےھ (خو اں ےک دئدار می
ڑ
ڑ رب
ی
ی
جا ئل ئتن)،ا بنمییرہارےک یجےھےسدھالیک رطج ئادل یمودار ےہوااؤرآشماںےک برحمی رہنرحکر رجارؤں رطف رھتل گتااؤر پ سن لگا۔اہللیک قسم! (اتسی ئارس ےہوئ کہ) ہےمی
ائک ہفن ئک سورج یہی دبکھا۔ یرھ اشی درؤارے ےس دؤرسے جمےع ےک دں ائک شخص مسحد می داجل ےہوا۔ رسول اہلل صیل اہلل علتہ ؤسلم خطتہ دے رہ یےھ۔ ؤہ ک ڑ
ھے
ے
ڑ
آثیک رطفمیوج ےہوااؤررعضکتا کہئارسولاہلل! (کیث ئارسےس)مالبتاہ ےہو گناؤر را سنبتد ےہو گن؛اس لناہللت عایل ےسدعا کخن کہ ؤہئارسرؤکدے۔
کھے ہےی ر
ڑ
ل
رسولاہلل صیلاہلل علتہ ؤسلم یدؤتوں اہیھایھاکر دعایک"ا َل ہ َُم خ َوَالَتْتَا َؤال عَلَتْتَا165 ............ ................................ ................................ ...
أن رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد وضع رجله يف الغرز :أي اجلهاد أفضل؟ قال :لكمة حق عند سلطان جائر 169 ....................
ش
ق
آث ﷺی فمائا":طالم ئادساہ ےکسا من خق ئاثکہتا"۔
(تعضسف) بنی ﷺکا ئراؤں رکاثمی یھا کہائک خص یتروجرھا کہ (ئا رسولاہلل!)کوں سا خہادا ضل ے
ہ؟ ر
169 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اشرتى من يهودي طعاما ،ورهنه دراع من حديد 171 ........................ ................................
ک
وہیکائک ررہ گرؤی ر ھی 171 .............................. ................................
رسولاہلل ﷺ یائک یہودی ےسکجرھ علہخرئدااؤراس ےک ئراس ل ے
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أىت مىن ،فأىت اجلمرة فرماها ،ثم أىت مزنهل بمىن وحنر ،ثم قال للحالق :خذ ،وأشار إىل جانبه األيمن ،ثم األيرس،

ثم جعل يعطيه انلاس173 ......................... ................................ ................................ ................................ .
ڑ
ڑ
ڑ
رسولاہللﷺمن ییتشتفالییرھجرمہعفتہےکئراسآیاؤراےسکیکرئاںماربنیرھمن ییمیا بن رپاؤ رپآیاؤرفئائیک ،یرھ ئالموئدیؤاےلےسفمائا:ب رکرؤ۔اؤر
آث (ا بنمویمتارک) لوگوںکود بن لےگ۔ 173 .............. ................................
آث یا بن(رسیک )دا ئی رطفاسارہکتا یرھ ئا ئی رطف یرھ ر
ر
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ فمضمض ،ثم استنرث ،ثم غسل وجهه ثالثا ،ويده ايلمىن ثالثا واألخرى ثالثا ،ومسح برأسه بماء غْي

فضل يده ،وغسل رجليه حىت أنقاهما 175 .......................................... ................................ ................................
ڑ
م
آث ی کیل یک ،یرھ ئاک جھاری ،یرھ ئی ئار ابرتا خررہہ دھوئا ،اؤر داہےتا اہیھ ئی ئار دھوئا اؤر دؤرسا ئی ئار دھوئا یرھ ا بن رس کا سح ا بن اہیھےک
رسول اہلل ﷺ ی ؤصو کتا تو ر
ی رج ےہو ی ئرائ ےکع ال ؤہ( بنئرائ)ےس کتااؤرا بن دؤتوں ئراؤںدھوی یہاں ئک کہایہیصافکتا 175 ....................... ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -حج ىلع َرحل واكنت زاملته 177 ............. ................................ ................................
ی
ڑ
ڑ ڑ ج
آث ﷺکا ساماں ھی لدا ےہوا یھا۔ 177 ............... ................................
رسولاہلل ﷺ اؤبثیک ئ رتنھ رپ ئتنھکر ح ےک لنتشتف ےل گناؤراشی رپ ر
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال يصيل خلف الصف وحده ،فأمره أن يعيد الصالة 178 ............ ................................
رب
ش
ڑ
ڑ
آث ﷺ یاےسیمار لوئایکا خکم دئا 178 ......................................
رسولاہلل ﷺ یائک خصکوصف ےک یجےھا کتےل یمار رپ ھن ےہویدبکھا،تو ر
ُّ
ُ
فرصع عنه ُ
فج ِحش ِشقه األيمن 180 ............................ ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ركب فرساِ ،
سل گ ڑ
ڑ
ص
آثکادائاں یرہلوجرھل گتا 180 .................... ................................
رسولاہلل یلاہلل علتہ ؤ م ھورے رپسوار ےہویاؤراس ےس گر رپے،اس ےس ر
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صام يوم اعشوراء 182 ........................ ................................ ................................
رسولاہلل ﷺ یتوم عاسوراءکا رؤرہ رکھا۔ 182 ........................................ ................................ ................................
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال :إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد ،فقولوا :ال أربح اهلل جتارتك ،وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة ،فقولوا:

ال رد اهلل عليك 184 ................................ ................................ ................................ ................................
ش
ی
شخ
بک م
عایل یمہاری یحارث می تفع یدے ،اؤر خب ا تےس خص کو دبکھو خو مسحد می
رسول اہلل ﷺ ی فمائا :خب م ا تےس ص کو د ھو خو سحد می خرئد ؤفؤخب کرراہ ےہوتو کہو :اہلل ت ی
ڑ
گمسدہ خری(کااع الںکری ےہویاُےس) ئ السکر ئا ےہوتو کہو:اہلل یمہاری خرییمہی ی لوئای۔ 184 ................................. ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ,فكْب ،ثم صىل حيث اكن َّ
وجهه ِراكبه 186 ..............
ڑ
تف
اہ
آث ﷺ سواری کا رج قتےل یک رطف کر ےک ئکتی کہن اؤر یمار رسؤع کرد بن (ت عد می) رج ے
آث کا ل یمار رپ ھن کا ارادہ ےہو ئا تو ر
رسول اہلل ﷺ خب سف رپ جای اؤر ر
ی
سواریکا رجکدرھ ھی ےہو ئا۔ 186 ........................ ................................ ................................ ................................

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا كْب رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه ،وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي بهما أذنيه 187 ................
ڑ
ی
ی
ئ
آث ﷺ خب رکوع کری تو اُس ؤقث ھی دؤتوں اہیھوں کو کاتوں ےک پاپ
رسول اہلل ﷺ خب کتی یجیمہ کہن تو ا بن دؤتوں اہ ھوں کو کاتوں ےک پاپ ئک ایھای اؤر ر
ڑ
ڑ
ڑ
ش
ل
آثاتسا ہےیکری (تعنیاہیھوںکوکاتوں ئکایھای۔) 187 .........
آث ﷺابرتا رسمتارک رکوع ےسایھایتو کہن « َمعاہلل م َنجَدمہ»اؤر یرھ ر
ئکایھایاؤر خب ر
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُ ْدر ُك ُه الفجر وهو ُجنٌ ٌ
ب من أهله ،ثم يغتسل ويصوم 189 ............... ................................
ِ
ج
ع
ک
س
ت
ب
ی
ن
رن
آثﷺ ل فمایاؤر رؤرہ ر ھن۔ 189 ...
(تسااؤقاثاتسا ےہو ئا کہ) قج ےہوجائاؤر رسولاہلل ﷺا ی نوتوں ےکسایھجماعکرییک ؤج ےس ی ےہوی ےھ۔ یرھ ر
َُ ََ
ِّ
امة بنت زينب بنت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم191 ........................ -
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُ َصيل وهو حامل أم
ڑ
ڑ
رہ یےھ۔ 191 .......................... ................................
بنی ﷺاُماہم نب رنب نبرسولاہلل ﷺ (اب رنیتواشی) کوایھای ےہوی یمار رپھ ے
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن خيرج من طريق الشجرة ،ويدخل من طريق املعرس ،وإذا دخل مكة ،دخل من اثلنية العليا ،وخيرج من

اثلنية السفىل 193................................... ................................ ................................ ................................

رسولاہلل صیلاہلل علتہؤسلم (مد بنےس) شجہ ےک را سنےسی کلناؤرمعسےک را سن ےس داجل ےہوی یےھ۔ خبمکہمی داجل ےہویتو ئتتہ علتاےس داجل ےہویاؤر ئتتہ
سف ییل ےسئ ے
اہی کلن یےھ۔ 193 ........................... ................................ ................................ ................................

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة 196 ........................... ................................
ڑ
ڑ
ی
رسول ﷺ خب یمار رسؤعکریتوا بن دؤتوں اہیھوںکوا بنکتدھوں ےک پاپ ئکایھایاؤر خب رکوع ےک لن ئکتی کہن اؤر خب رکوع ےس رسایھایبث ھی اشی
ڑ
ش
رطجا بن دؤتوںاہیھایھایاؤر" َم َعاہلل لمنجَدمَ ُہ َربَتَاؤلکالجدم" کہن ،ختکہ شحدؤںمیاتسا یہیکری یےھ 196 ................... ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يسبح ىلع ظهر راحلته ،حيث اكن وجهه ،يومئ برأسه ،واكن ابن عمر يفعله198 ....................... .
ڑ
ب رن ئتن ئ رت ڑ
ڑ
ب ع ض عہ ی
ی
ت
ف
ی
خ
ی
ش
ھ
ھ
ھ
ہ
ک
ب
ن
ی
اہ اس کا رج ش جا ث ی ےو ئا۔ عتد اہلل ن رم ر ی اہلل ما ی ا ی رطج کتا ری ےھ۔
رسول اہلل آ ا ی اؤ ی یک ھ رپ ل مار رس ےک اسارؤں ےس رپ ن ےھ ،رج ے
198 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل بعد العرص ،وينىه عنها ،ويواصل ،وينىه عن الوصال 200 ........................................
ڑ
ت
م
تف
ی رؤرے رکھا کری
ی در ر
آث ﷺ ؤصال کتا کری یےھ ( عنی ر
رسول اہلل ﷺ عرص ےک ت عد ( ل) یمار رپھا کری یےھ اؤردؤرسؤں کو اس ےس یع فمای یےھ اؤر ر
یےھ) ئاہےمدؤرسؤںکو ؤصالکریےسمیع فمای یےھ۔ 200 ............................ ................................ ................................
َْ ْ َْ
اخ ِر من رمضان ،حىت توفاه اهلل -عز وجل ،-ثم اعتكف أزواجه بعده 202 ......
رش األ َو ِ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعتكف يف الع ِ
ی
آث ےکنوتوں ی ھیاعی کافکتا۔ 202 ...
آثکو ؤقاثدی۔ یرھاس ےکت عد ر
رسول ﷺ رمضاںےکآخریعشےمیاعی کافکری یےھ ،یہاں ئک کہاہلل ی ر
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن الشغار 204 .......................... ................................ ................................

ہ۔ 204 .................................... ................................ ................................
رسول اہلل ﷺ یی کاج سعار ےسمیع فمائا ے

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن الصالة نصف انلهار حىت تزول الشمس إال يوم اجلمعة 206 ........................................
ڑ
ڑ
رسولاہلل ﷺ یتصفالہارےک ؤقثیمار رپ ھن ےسمیع فمائا،یہاں ئک کہسورجدھلجایسوایجمعہ ےکدںےک۔ 206 ..................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن املنابذة -ويه طرح الرجل ثوبه بابليع إىل الرجل قبل أن يقلبه ،أو ينظر إيله ،-ونىه عن املالمسة -
واملالمسة :ملس الرجل اثلوب وال ينظر إيله 208 .................................... ................................ ................................
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ش
رسول اہلل ﷺ ی متائدہ یک نع ےس میع فمائا یھا۔ اسکا رطتفہ ی یھا کہ ائک آدمی یبخن ےک لن ابتا ک ڑ
یا دؤرسے خص یک رطف (خو خرئدار ےہو ئا) یرھتیکتا اؤر اس ےس یہےل کہ ؤہ
ر ر
اےس ا ل ڑن ئل ڑن ئا اس یک رطف د یبکےھ اشی رطج بنی کریم ﷺ ی نع م المش ےس یھی میع فمائا۔ اس کا ی رطتفہ یھا کہ (خرئدی ؤاال) ک ڑ
یے کو تعی د یبکےھ ضف اےس رجھو دبتا۔
ر
208 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اثلمار حىت تزيه .قيل :وما تزيه؟ قال :حىت حتمر .قال :أرأيت إن منع اهلل اثلمرة ،بم يستحل
أحدكم مال أخيه؟ 210 ............................ ................................ ................................ ................................

ی
آث ﷺ ی فمائا کہ یم
رسول اہلل ﷺ ی یرھلوں کو ” ر ےہو “ ےس یہےل یبخن ےس میع فمائا ے
ہ۔درئاقث کتا گتا کہ ر ےہو کےس کہن ہ ےی؟ فمائا :رھلوں کا (ئرک کر) رسج ےہوئا۔ یرھ ر
بتاؤ کہاگراہلل (کسی ؤجےس) یرھل ی لگایتویمہارے لنا بن یھائ کامالکتےس ج الل ےہوجایگا؟ 210 ........................... ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها ،نىه ابلائع و املبتاع 212 ............. ................................

رسولاہلل ﷺ ی یر ختہ ےہویےس یہےل یرھلوںکو یبخن ےسمیعکتا ی
ہ۔ 212 ..............
ھا۔آثﷺ ی یبخناؤر خرئدی ؤاےلدؤتوںکواتساکریےسمیع فمائا ے
ر
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع حبل احلبلة 213 ................. ................................ ................................

ج
ج
ہ۔ 213 ........................... ................................ ................................
رسولاہلل ﷺ ی ملےک ملیک نعےسمیع فمائا ے

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ، -اكن إذا قام إىل الصالة ،قال :وجهت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيفا ،وما أنا من املرشكني ،إن

صالِت ،ونسيك ،ومياي ،ومماِت هلل رب العاملني 215 ................................ ................................ ................................
ڑ
ڑ
تُس
ص
سل
م لْم ْ ک
ج
ب َؤخ ْہ َیل َلدیق َ َ ل َسم
ای َؤمَمَائل َلہ
ص الئ َؤ ُ یک َؤمخَْت َ َ
ی؛ا َں َ
رسولاہلل یلاہللعلتہؤ مخبیمارےک لنکھے ےہویتویدعا رپ ھنَ ’’:ؤخ َہْ ُ
رطا َوَاث َؤاال َ ْر َض َتیفًا َؤمَا َا ئَا َنا ُش َ
َ
رثال عالَمیمی یا بن خررہےکو اس داثیک رطفمیوجکتا ہ خش یآشماتوں اؤر رمیکو بتداکتا،می یمام ادئاں ےسک ڑ
ثکر ش رج دبنکا ئا تع دار ےہوں،می اں لوگوں
ے
ر
َ َْ َ
ڑ
ہ 215
ہ ،خوسارےخہاںکا رث ے
می ےس یہی ےہوں خواہلل ےک سایھدؤرسےکو رسئک یھرہایہ ےی،میی یمار،مییفئائ،میا جتتااؤررمئا سباہلل ہےی ےک لن ے
ً
ً
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال معزتال ،لم يصل يف القوم ،فقال :يا فالن ،ما منعك أن تصيل يف القوم؟ فقال :يا رسول اهلل أصابتِّن
جنابة ،وال ماء ،فقال :عليك بالصعيد ،فإنه يكفيك 219 .......................... ................................ ................................
ڑ
ڑ ی
ص
سل
آثصیلاہللعلتہؤسلمیفمائا:اےق الں!یمہیلوگوںےکسایھیمار
رسولاہلل یلاہللعلتہؤ میائکآدمیکوالگئتنھا ےہوادبکھاخشیئاجماعبیماریہی رپھی ھی ،ر
ڑ
ڑ
ج
آث صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی فمائا( :ئرائ ی ملن رپ) یم منی
رپ ھن ےس کش خری ی رؤک دئا؟ اس ی رعض کتا :اے اہلل ےک رسول! می تنی ےہوگتا یھا اؤر می ی ئرائ یہی ئرائا ،ر
ی
است عمالکری ؤہ یمہارے لنکاق ھی۔ 219 ............ ................................ ................................ ................................
َ
حفصة َ
بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق حني دخلت يف ادلم من احليضة اثلاثلة 221 .
أن اعئشة زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انتقلت
ڑ
یھتن
عاتش رضی اہلل ع ہہایاب رنی( جی)عتدالرجم ینیک ئتنی خفضہکو خب کہ (ؤہ ئیظرہ گرار جرکی)اؤر ئتشا خیصرسؤع ےہواتو خکم دئا کہ ؤہمکاں ئدل لی۔ 221 ................

أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته ويه حائض ،فذكر ذلك عمر لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فتغيظ منه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
223 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
عتداہلل بن عرمرضی اہلل عتہ ی اب رنی نوی کو خب کہ ؤہ جاتضہ یھی ،ط الق دے دی۔ عرم رضی اہلل عتہ ی رسول اہلل ﷺ ےس اس کادکر کتا ،تو رسول اہلل ﷺاس ےس یہب
خفا ےہوی۔ 223 ...................................... ................................ ................................ ................................
ْ َ
ْ
أن عمر بن اخلطاب ْ
ار َّ َ
استَ َش َ
الص ال َم ْرأةِ 225 .......................... ................................ ................................
انلاس ِيف إم ِ
عرمابن خظاث رضی اہللعتہ یعورثےکام الض (اسفاطجمل)ےک ئارےمی لوگوںےسمسورہ لتا(کہاسیک دبثکتا ےہویگ؟)۔ 225 ...............................

أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،قرأ يوم اجلمعة ىلع املنْب بسورة انلحل حىت إذا جاء السجدة نزل ،فسجد وسجد انلاس 227 ..................
ل ڑ
ی
عرم بن خظاث رضی اہللعتہ یجمعہ ےک دںمتی رپسورہا حل رپھی خب شحدہیکآبثآئ تومتی رپ ےساپےاؤر شحدہکتاتو لوگوںی ھی شحدہکتا 227 ....................
ً
ً
عويمرا العجالِّن جاء إىل اعصم بن عدي األنصاري ،فقال هل :يا اعصم ،أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال ،أيقتله فتقتلونه ،أم كيف يفعل؟
أن

سل ِل يا اعصم عن ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم229 ................... ................................ ................................ -
ش
ش
عویرم عح الئ ،عاضم بن عدی اتضاری ےس آ کر کہن لےگ :اے عاضم ! درا بتاؤ ،اگر کوئ خص اب رنی نوی ےک ئراس کسی (اجتنی) خص کو ئرا ےل تو کتا ؤہ اےس قتل کر دے ،یرھ اس
ی
ےک ئدےلمی یماےس ھی قتلکر دؤےگ ،ئاؤہ کتاکرے؟میے لن رسولاہلل ﷺےس یمستلہترو رجھو۔ 229 .................... ................................
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َّ
َّ
أن نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال يسوق بدنة ,فقال :اركبها ،قال :إنها بدنة ،قال :اركبها 232 ........... ................................
ش
ڑ
ڑ
آث
آثﷺ ی فمائا:کہاس رپسوار ےہوجاؤ۔اس ی خواث دئا کہیتوہےدی کااؤبث ے
اہلل ےک بنیﷺ یائک خصکودبکھا کہہےدی کا ائکاؤبث اہ ئےک جاراہ ے
ہ۔ ر
ہ۔ ر
ﷺ ی فمائا:کہاس رپسوار ےہو جاؤ۔ 232 ............... ................................ ................................ ................................
أنت أحق به ما لم تنكيح 234 ...................... ................................ ................................ ................................

ہ خب ئک کہتو کسی ےسی کاج یکرے۔ 234 ............... ................................ ................................
تواسیک رپؤرسیک رئادہ خق دار ے

أنشدك اهلل ،أسمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :أجب عِّن ،امهلل أيده بروح القدس؟ قال :امهلل نعم 236 ............................
ی
می جےھاہللیکقسمدبتا ےہوںکتایمیرسولاہللﷺےسیفمای ےہویستایھاکہمییرطفےسخواثدے،اےاہلل!رؤجالفدسےکدر تےعاسیکمددفما‘؟توایھوں
یکہا:اےاہللتو (گواہ رہےتا)اہں۔(میی ستا یھا)۔ 236 ............................... ................................ ................................

أنىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يوم اجلمعة؟ قال :نعم 238 ............. ................................ ................................

کتا بنیﷺ یجمعہےکدں رؤرہ ر کھنےسمیع فمائا؟ایہوںی خواث دئا :اہں۔ 238 ....................................... ................................
أهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مرة ً
غنما 240 ............................... ................................ ................................
یھن
رسولاہلل ﷺ یائک دق عہتطورہےدی(فئائ ےک لن نباہلل رستفیک رطف)بکرئاں جی یھی۔ 240 ...................... ................................

أوتروا قبل أن تصبحوا 242 ......................... ................................ ................................ ................................
ڑ
صح ےہوی ےس یہےل ’ؤپ‘ رپھ لو۔ 242 .................... ................................ ................................ ................................
ُ
َ
ْ
َ ََ
ُّ
أوصاِّن خلييل -صىل اهلل عليه وسلم -بثالث :صيام ثالث ِة أيَّام من لك شهرَ ،و َرك َع َ ِيت الض َح ،وأن أوتِ َر قبل أن أنام 243 ...........................
م
ڑ
س
ہ؛ ےہمہتنمی ئیدںرؤرہر کھن۔ رجاسبیکدؤرکعبیمار رپ ھناؤریکہمیسویےس یہےل
جےھمیےدؤسب(بنیکریمصیلاہللعلتہؤ لم)ی ئیخریؤںیکؤصیبیک ے

ڑ
ؤپ رپھ لتاکرؤں۔ 243 ................................. ................................ ................................ ................................
َ ً ِّ َ ْ َ
ًَ
َْ َ َ َ ًَ
َ َّ َّ ُ
َ ْ
ْية َص َدقَ ًة ،ولك َحتْم َ
كب َ
يدة َص َدقة ،ولك ته ِليلة َص َدقة 245 ..............
ِ
أوليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون :إن بكل تس ِبيحة صدقة ،ولك ت ِ
ہاؤر ےہ الالہ اال اہلل
ہ ،ےہ الجدم ہلل کہتا صدقہ ے
ہ ،ےہ اہلل اکی کہتا صدقہ ے
کتا اہلل ی یمہارے لن اتسی خریبن یہی بتا ئی کہ یم اں کا صدقہ کرؤ؟ ی سک ےہشحاںاہلل کہتا صدقہ ے
ہ 245 ..................................... ................................ ................................ ................................
کہتا صدقہ ے
َ
أيُّما ُمسلم ش ِهد هل أربعة خبْي ،أدخله اهلل اجلنة 247 ................................ ................................ ................................
می ع
خ
عایل اےس خیبمی داجلکرے گا 247 ............................ ................................
شمسلماں ےک لق رجارآدمی یھ الئیک گواہےیدے دبن،اہللت ی
أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟ 249 .......................................... ................................ ................................
مج
می ع
آث ﷺ
مود بن لتتد (رضی اہلل عتہ) بتاں کری ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ کو ائک آدمی ےک لق خی دی گنی کہ اس ی اب رنی نوی کو ائک سایھ ئی ط القی دے دبن ہ ےی تو ر
ڑ
کھ ڑ
وارکتا جا راہ ہ خب کہمیایھی یمہارے درمتاںموخود ےہوں؟“ یہاں ئک کہائکآدمی یک ڑ
عضتتاک ےہوکرا یےھاؤر فمائا کہ ”کتا اہلل یککتاث ےکسایھ ل
ھے ےہوکر رعضکتا کہ
ے
اےاہلل ےک رسول!کتامیاےس قتل یکردؤں؟ 249 ...................................... ................................ ................................

أيما امرأة أدخلت ىلع قوم من ليس منهم فليست من اهلل يف يشء ،ولن يدخلها اهلل جنته ،وأيما رجل جحد ودله ،وهو ينظر إيله احتجب اهلل منه،

وفضحه ىلع رءوس األولني واآلخرين 251 .......................................... ................................ ................................
ج
یہ کھن
م
کس م کس
عایل اےس اب رنی خیب می ےہگر داجل یہی کرے گا ۔ اؤر خش
خو عورث ی قوم ی ی عی کو دا ل کر دے  ،خو اں ی ےس ی ےہو تو ؤہ اﷲ ےک اہں کوئ مفام ی ر ی اؤر ﷲ ت ی
ی
شخ
عایلاس ےسجحاث فماےل گااؤراؤلیؤآخربنےک رؤپؤاےس رسواکرے گا۔ 251 ............
ص یا بن رجکاای کارکتا خب کہ یحرہاسیک رطف دبکھ راہ ےہو،تواﷲت ی
أيما امرأة نكحت ىلع صداق أو حباء أو عدة ،قبل عصمة انلاكح فهو هلا ،وما اكن بعد عصمة انلاكح فهو ملن أعطيه ،وأحق ما أكرم عليه الرجل

ابنته أو أخته 253 ................................... ................................ ................................ ................................

خش عورث ی کسی مرہ ،عطتہ ئا کسی ؤعدے ےک ئدےل ی کاج کتا ،تو ی کاج ےس قتل ملن ؤایل خری عورث یک ملکیب ےہویگ۔ اؤر خو کجرھ ی کاج ےک ت عد دئا گتا جای ،ؤہ اس یک ملکیب
ئ ڑ
ہ 253 ............. ................................
ہ ،ؤہاسیک تنی ئا یہن ے
ہ۔اؤرآدمیخش خریےک ئاعب سب ےس رئادہبکریمکا خقدار ےہو ئا ے
ےہوگا ،خےس دئا گتا ے
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أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن ،فزوجها باخليار ما لم يمسها ،إن شاء أمسك ،وإن شاء طلق ،وإن مسها فلها املهر بما

استحل من فرجها 255 .............................. ................................ ................................ ................................
ڑ
خش جاتوں ی سادی یک ،درآں جالتکہ اےس پض ،ئراگل برن ،کورھ ئا فں یک بماری (ائدام یہائ ےس می علق عورث یک ائک جاض بماری) ےہو ،تو جاؤئد کو خب ئک ؤہ اسےس
ہ کہ خش ےک ئدےل
ہ،توعورث ےک لن مرہ ے
اہتو ط الق دےدے۔اؤراگراسعورث ےکسایھ ہےمتسیی کریل ے
اہتواےس ر کےھاؤر رج ے
ہ ،رج ے
جماع یکرےل،اجتتار ے

ہ۔ 255 .......................................... ................................ ................................
رمد یعورثیک رسم گاہکوج اللکتا ے
ََ ُ
أيها انلاس تأكلون َش َ
اهما إال َخبيثَتَ ْنيَ :
ابل َصل ،واثلُّوم 257 ............ ................................ ................................
ج َرتني ما أر
ِ
ش
لوگو! یم دؤترودےا تےسکھای ےہو حہیم َی جتیب ( ئدتودار ؤمکرؤہ) مجھتا ےہوں ۔یترودےلہسناؤر برتارہ ےی۔ 257 .................. ................................

أيها انلاس ،إنكم منفرون ،فمن صىل بانلاس فليخفف ،فإن فيهم املريض ،والضعيف ،وذا احلاجة 260 ........... ................................
ش
ہ ڑ
ڑ
اے لوگو! یممی ےستعص (دؤرسؤںکو یمار ےس)متیفکری ؤاےلہ ےی۔ دبکھو خو خص لوگوںکو یمار رپھایتو ؤہ ےلیک رپھای،کیوںکہاںمی بمار ،کرمؤراؤر جاخبمتد لوگ
ےہویہ ےی 260 ....................................... ................................ ................................ ................................

أيها انلاس ،إنه لم يبق من مبرشات انلبوة إال الرؤيا الصاحلة ،يراها املسلم ،أو ترى هل ،أال وإِّن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا 262 ........
م
لوگو!نوثیکتسارتوںمیےساثضف ش رجخواثئاقرہ گنہ ےی،خومسلماںخودد یبکےھگائااسےک لن(کسیدؤرسےکو)دکھائاجایگا۔خیدارر ےہو!ئ الستہ جےھرکوعاؤر
ڑ
ع
ہ ،اس می
ہ اس می ا بن رث رعؤجل یک ظمب بتاں کرؤ اؤر خہاں ئک شحدے کا ت علق ے
ہ؛ خہاں ئک رکوع کا ت علق ے
شحدے یک جالث می فآں رپ ھن ےس میع کتا گتا ے

ہ کہ یمھارےخقمی قیولکریل جای۔“ 262 ..................... ................................ ................................
خوث دعاکرؤ،ی اسالتق ے
ُّ ْ َ
َ ُ
بالوتر 265 ............................ ................................ ................................ ................................
با ِدروا الصبح ِ

صح ےک ؤقث ؤپیکادابتیگمیجلدیکتاکرؤ۔ 265 .......................................... ................................ ................................
َ
ِّ َ َ ْ َ ْ َ
األقْ َرب َ
ُْ َ
َ ْ َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ٌ ََْ َ ْ ُ
ني 266 ...................... ................................
وإِّن أ َرى أن جت َعل َها يف
ِ
بخ! ذل ِك مال رابِح ،ذلِك مال رابِح ،وقد س ِمعت ما قلتِ ،
ش
ی
ڑ ی
ہ۔اؤرخوئاثیمیکہیمییؤہسنیل۔اؤرمیمتاسب مجھتا ےہوںکہیماےسا بنپدئیکرستہدارؤں
ہ۔یتویہبہےیتفع خشمال ے
یہبخوث!یتوپاقائدہ خشمال ے
کو دےدؤ۔ 266 ...................................... ................................ ................................ ................................
بايعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وانلصح للك مسلم 269 ................... ................................

می ی رسولاہلل ﷺ ےسیمارقایمکری ،رکو یہ اداکریاؤر ےہمسلماں ےک سایھ خیخواہےیکری رپ نعبیک۔ 269 .............. ................................
بأي يشء اكن َيبْ َدأُ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل بَيته؟ قالتِّ :
بالس َواك 271 ............................... ................................
ی
عم
آث ﷺ سبےس یہےل)مسواککتاکری یےھ۔ 271 .......
بنی ﷺ خبا بن گھتشتفالی،توکوں سا ل سبےس یہےلکری یےھ؟ا ھوں ی خواثدئا ( :ر

بت عند خاليت ميمونة ،فقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل من الليل ،فقمت عن يساره ،فأخذ برأيس فأقامِّن عن يمينه 272 ................
ڑ
ی ڑ
ڑ
م
آثﷺی
آثےکئا ئیجابثکھا ےہوگتا ،ر
مییاب رنیجالہ مویرضیاہللعہاےکگھراثگراری۔بنیاکرمﷺ راثمییمار(ی ہحد)ےک لنا یےھ،می ھیایھااؤر ر
میےرس ےسب رکر ڑکر مجےھا بن دا ئیجابثک ڑ
ھاکر دئا۔ 272 ................................ ................................ ................................
بعث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خادل بن الويلد إىل أهل ايلمن يدعوهم إىل اإلسالم فلم جييبوه ،ثم إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعث يلع بن
أيب طالب 274 ....................................... ................................ ................................ ................................

بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی جالد بن ؤلتد رضی اہلل عتہ کو اس الم یک دعوث د بن ےک لن یمن یھنحا ،مگر ایہوں ی اس الم قیول یہی کتا ،یرھ بنی صیل اہلل علتہ ؤ سلم ی عیل بن ائ

طالث رضی اہللعتہکو ؤاہں یھنحا 274 ...................... ................................ ................................ ................................
ً
بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيال قِبَل جند ،فجاءت برجل من بِّن حنيفة يقال هل :ثمامة بن أثال ،سيد أهل ايلمامة ،فربطوه بسارية من

سواري املسجد 276 ................................. ................................ ................................ ................................
ش
ڑ
رسولاہللصیلاہللعلتہؤسلمیگ ڑ
ھسوارؤںکاائکدستہیحدیکرطفرؤایکتا۔ؤہقتتلہنوجتیفہےکرسدارؤںمیےسائک خصیماہمبنا ئال ئامیکوب رکرکرالیاؤرمسحدنوی
ےکائک ستوںےس ئائدھ دئا۔۔ 276 .................... ................................ ................................ ................................
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ُْ ْ
ُ ُ َ َ َُ َ َ ْ َ ُ َ َ َُْ َ َ
َّ ِّ ُ ُّ ُ َّ َ
ب َ
اللك ْ ُ
َ ٌ
الع ُق ُ
ور 343 ..........................................
اس ٌق ،يقتَل َن يف احل َ َرمِ  :الغراب ،واحلِدأة ،والعقرب ،والفأرة ،و
مخس من ادل َواب لكهن ف ِ
ڑ
ڑ
ی
ی
ئرا یرح جاتورا تےسہ ےی خومودیہ ےیاؤراںکو خرممی ھیمار دالتا رجا ہن:کوا ،خرتل ،رجھو ،خ رواہاؤرکا بن ؤاالکتا۔ 343 .................... ................................
َ َ ْ
ُ
َْ ْ
َ
َ ْ َ
يك 345 .......................... ................................ ................................
خ ِذي ِم ْن م ِ ِ
اهل بِالمع ُر ِ
يك َويك ِيف ب ِن ِ
وف ما يك ِف ِ
ی
متاسبائدار ےساس ےکمالمیےسابتاےل لو ،خو مھیاؤر یمھاری اؤالدےک لنکاق ےہو۔ 345 ............................... ................................
َّ
َ
خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ي َ ْستَ ْسِق ،فتوجه إىل القبلة يدعوَ ،
وح ّول ِرداءه ،ثم صىل ركعتنيَ ،ج َه َر فيهما بال ِقراءة 347 ......................
ِ
ڑ
ڑ
بنیکریم ﷺ است شفاءےک لن ئ ے
آث ﷺ ی خرہی
آث ﷺ ی دؤ رکعب یمار رپھی خشمی ر
اہی کےلتو قتلہ رؤ ےہوکر دعاکرئا رسؤعکردئااؤراب رنی رجادرکو یرھیکرالث دئا۔ یرھ ر

طور رپ فاثیک۔ 347 .................................. ................................ ................................ ................................
خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل قباء يصيل فيه 349 ..................... ................................ ................................
ڑ
رسولاہلل ﷺ یمار رپ ھن ےک لنقتاتشتفےل گن 349 ............................... ................................ ................................
خْي انلاكح أيرسه 351 ............................... ................................ ................................ ................................
ہخشمیآسائ رئادہ ےہو۔ 351 .................................... ................................ ................................
سب ےسیہیی کاج ؤہ ے
خْي صفوف الرجال أوهلا ,ورشها آخرها ,وخْي صفوف النساء آخرها ,ورشها أوهلا 353 ............................. ................................

ہ اؤر ئدپبنصف اں یک یرہیلصف
ہ۔ خب کہ خوا ئی یک یہیبنصف اں یک آخریصف ے
ہاؤر ئدپبنصف اں یک آخریصف ے
رمدؤں یک یہیبنصف اں یک یرہیل صف ے
ہ 353 ............. ................................ ................................ ................................ ................................
ے
ُ ً َ
َ َّ َ َ ُ ٌ ْ َ ْ
َ
ُ
ار غالما هل 355 ................. ................................ ................................ ................................
دبر رجل ِمن األنص ِ
ش
مدپْفار دےدئا۔ 355 ............................ ................................ ................................
ائکاتضاری خص یا بنائک ع المکو َ
َ ْ
دع ما يَ ِريبك إىل ما ال يَ ِريبك 357 .................. ................................ ................................ ................................
ڑ
خش خریمی یمہی سک ےہو،اےس رجھورکر ؤہ خریاجتتارکر لو خشمی یمہی کوئ سک ی ےہو۔ 357 ...................................... ................................
دخل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ابليت ,وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة 359 ...................... ................................

رسولاہلل ﷺ،اساہم بن رئد،ئ اللاؤرعماں بنائ طلحہ رضی اہلل ع ہم جایکعتہےکائدر داجل ےہوی۔ 359 ...................... ................................
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ْ
ْ
ُ ِّ َ ْ
مخسا ،أو أكرث من ذلك -إن َرأَي ْ ُ َّ
اغسلْنَ َها ثالثًا ،أو ً
َت ذلك -بماء َو ِسدر،
دخل علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني توفيت ابنته ،فقالِ :
َ َ ْ ُ َّ َ َّ
ً
َت فآ ِذن ِِّن 361 ............. ................................ ................................
اكفورا -أو شيئًا من اكفور -فإذا فرغ
واجعلن يف األخْية
ڑ
ش
م
ی
ئ
آث ﷺتشتفالیاؤرفمائا کہایھی ئی ئا ئرا یرحئااگر یممتاسب جھوتواسےس ھیرئادہرمبتہبییےک بن مےل ئرائےس
خب رسولاہللﷺیک تنییک ؤقاث ےہوئ،تو ر
م
عسل دؤاؤرآخرمی کاقور ئا (یکہاکہ ) کجرھکاقورکااست عمالکر لتتااؤرعسل ےسقارع ےہوی رپ جےھبتادبتا۔ 361 ........................ ................................
دخلنا ىلع خباب بن األرت ريض اهلل عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات 364 ....................................... ................................

ہےم ختاثبنارث رضیاہللعتہ ےک یہاںاںیکعتادثےک لن گن۔ایہوںی (تعض ع الج)ساث داع لگوا ر کےھ یےھ۔ 364 ...................................

دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد ،وتلك األيام أيام مىن366 ...................... ................................ ................................ .
ڑ
اتوبکر رجھور دؤ،یعتد ےکدںہ ےی ۔اؤرؤہ ائاممن یی ےکائام یےھ۔ 366 ....................... ................................ ................................
ً
أمخاسا عرشون حقة ،وعرشون جذعة ،وعرشون بنات بلون ،وعرشون بنو بلون ،وعرشون بنات خماض 368 ...........................
دية اخلطإ

ث ہ ےی :ئتش خق ( ئی سالہ اؤبتڑتتاں) ،ئتش جدےع( جار سالہ اؤبتڑتتاں) ،ئتش نب لیوں( دؤ سالہ اؤبتڑتتاں) ئتش ابن لیوں( دؤ سالہ اؤب ڑ
قتل خظا یک دبث ئا یرح قسم ےک اؤب ڑ
ث)
ر
ر
ڑ
اؤر ئتش نب محاض(ائک سالہاؤبتتتاں)۔ 368 ........... ................................ ................................ ................................
دية املعاهد نصف دية احلر 370 ..................... ................................ ................................ ................................

ہ۔ 370 .................................. ................................ ................................
معاہ ْ ےدیک دبثآراد (مسلماں)یکدبثکاتصف ے

دينار أنفقته يف سبيل اهلل ،ودينار أنفقته يف رقبة ،ودينار تصدقت به ىلع مسكني ،ودينار أنفقته ىلع أهلك ،أعظمها أجرا اذلي أنفقته ىلع أهلك
372 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
رج کری ےہو اؤر ؤہ دبتار خےس یم ع الم رپ خ ر
ؤہ دبتار خےس یم اہلل یک راہ می خ ر
رج کری ےہو اؤر ؤہ دبتار خےس یم ی مسکی رپ خیاث کردئا اؤر ؤہ دبتار خےس یم ی ا بن اہےل ؤعتال رپ

ہ خےس یما بناہےل ؤعتال رپ خ ر
خ ر
رجکری ےہو۔ 372 ......................... ................................
ہاںمی سبےس رئادہتواثاس دبتارکا ے
رجکتا ے
َ َ َ ُ ٌ َََ
ُُ
ُ ُ َْ
ذاك رجل بال الشيطان يف أذني ِه أو قال :يف أذنِه 374 ................................ ................................ ................................
ہ 374 ........................ ................................
ہ خشےکدؤتوںکاتوںمی ¬ -ئا فمائا :خشےککاںمی -ستظاں ی ئ رتساثکر دئا ے
ی ؤہآدمی ے
ذهب املفطرون ايلوم باألجر 376 ................... ................................ ................................ ................................

آجتو رؤرہ ی ر کھن ؤاےلاخر ؤتواثےل گن 376 ........................................ ................................ ................................
َ َ َ
َّ
َ َْ
َ ُ ُ َ ُ ُّ َ َ َ َ ْ
ْ َ َ َ ُّ ْ
َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
ب ثالثة أش َواط 378 ......................
الرك َن األ ْس َود -أول ما يطوف -خي
ني يق َد ُم مكة إذا استلم
اَلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -ح
رأيت رسول ِ

آث ﷺ مکہ تشتف الی ،تو یہےل طواف رسؤع کری ؤقث جج اسود کو توسہ د بن اؤر ساث خرکرؤں می ےس یہےل ئی خرکرؤں می
می ی رسول اہلل ﷺ کو دبکھا۔ خب ر
رملکری یےھ۔ 378 ................................. ................................ ................................ ................................
ً
َ
َ َ َّ ْ َ ْ َ
َْ
ْ
ََ ْ َ
ََ
ً
ت وأيقظت زوجها ،فإن أىب
ت ن َض َح يف َوج ِه َها املاءَ ،ر ِح َم اهلل امرأة قامت من الليل ،فصل
َر ِح َم اهلل رجال قام من الليل ،ف َصىل وأيقظ امرأته ،فإن أب
ْ
نَ َض َ
حت يف وج ِهه املاء 383 .......................... ................................ ................................ ................................
ڑ
ڑ
رجھت ڑ
ڑ
ی
ج
ب
ی
ی
شخ
عایل اسعورث
عایل اس ص رپ ر مفمای خو راثکوا ےھاؤر یمار رپےھاؤرا رنینویکو ھیبتدارکرے،اگرؤہیا ےھتواسےک خررہے رپ ئرائےک یتنمارے،اہللت ی
اہللت ی
ڑ
ج ڑ
ڑ
ڑ
ب س ے ی
وہکو ھی خگای،اگر ؤہیا یےھتواس ےک خررہے رپ ئرائےک ر ھ یت تنمارے۔ 383 ..................................
رپ رجم فمای خو راثکوایھکر یمار رپےھاؤرا ن
َرقيت ً
يوما ىلع بيت حفصة ،فرأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقِض حاجته مستقبل الشام ،مستدبر الكعبة 385 .............................
ِ
ڑ
رہہ ےی۔ 385 .....................
میائک دں خفضہ رضی اہلل عہاےک گھ رپ خررھا،تو دبکھا کہبنیﷺسامیک رطفمتہاؤرکعتہیک رطفت رشبکرےک قضاےجاخبکر ے
َ ْ ُ
َ ْ ُ
َ ْ ُ
َر َم ْق ُ
ت الصالة مع ممد -صىل اهلل عليه وسلم -فوجدت قيامه ،ف َرك َعتَه ،فاعتداهل بعد ركوعه ،فسجدته ،ف ِجل َستَه بني السجدتني ،فسجدته ،ف ِجل َستَه
ما بني التسليم واالنرصاف :قريبا من ال َّس َواء 387 .................................. ................................ ................................
ئ ڑ
ڑ
آث ﷺ کا
آث ﷺ کا شحدہ اؤر دؤتوں شحدؤں ےک مائی تنھتا ،ر
آث ﷺ کا قتام ،رکوع ،رکوع ےک ت عد ستدھا کھا ےہوئا ،ر
می ی مجدم ﷺ ےک سایھ یمار کو عور ےس دبکھا۔ ر
ڑ
آث ﷺکا ئتنھتا،میی یسباعمالتفبتاپاپ ئرای۔ 387 .........................
(دؤرسا) شحدہاؤرس الم یرھییاؤر(یمارتوںیک رطف) ُرجکریےکمائی ر
رأيت ابن عمر أىت ىلع رجل قد أناخ بدنته ،فنحرها ،فقال ابعثها قياما مقيدة سنة ممد -صىل اهلل عليه وسلم389 .............................. -
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ڑ ڑ
ش
آث رضی اہلل عتہ ی اس ےس فمائا:
می ی دبکھا کہ ابن عرم رضی اہلل ع ہما ائک خص ےک ئراس آی ،خش ی ابرتا اؤبث بھا رکھا یھا اؤر اےس یج کری کا ارادہ رکھتا یھا۔ ر
ڑ
ہ۔ 389 ................... ................................ ................................
اےسکھاکر ےک ئائدھ دؤاؤر یرھ یجکرؤ ،جتساکہ مجدم ﷺیک ستب ے

رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ،ويف صدره أزيز كأزيز الرَح من ابلاكء -صىل اهلل عليه وسلم391 ............................... -
ڑ
ی
ہ ۔ 391 .................
آثﷺ ےک ستن ےساتسیآؤارآ رہےی ھی جتےس رجیک جلنیکآؤار ےہوئ ے
می ی رسولاہلل ﷺکو یمار رپ ھن ےہویدبکھاتو رؤییک ؤجےس ر
رأيت عمار بن يارس توضأ فخلل حليته ،فقيل هل- :أو قال :فقلت هل -:أختلل حليتك؟ قال :وما يمنعِّن؟ ولقد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
خيلل حليته 393 ..................................... ................................ ................................ ................................
ڑ
آث اب رنی
می ی عمار بن ئارس رضی اہلل عتہ کو دبکھا کہ ایہوں ی ؤصو کتا اؤر اب رنی دارھی کا ج الل کتا۔ اں ےس درئاقث کتا گتا :ئا یرھ راؤی کہن ہ ےی کہ می ی اں ےس تروجرھا کہ کتا ر
ڑ
ڑ
ہ۔ 393 .....
ہ؟می ی رسولاہلل ﷺکواب رنیدارھیکاج اللکری ےہویدبکھا ے
دارھیکاج اللکریہ ےی؟ایہوںی خواثدئا کہمیے لناتساکریمیکتاما تع ے
رباط يوم ويللة خْي من صيام شهر وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله اذلي اكن يَعمل ،وأجري عليه رزقه ،وأمن الفتان 395 ...................

ش
ش
ہ اؤر اگر اس دؤراں اس خص یک موث ؤا قع ےہو
(راہ خہاد می د من ےک مفا ئےل می) ائک دں اؤر راث یک یررہے داری ترورا ماہ رؤرہ ر کھن اؤراس می قتام کری ےس یہی ے
ی
ی
ع
رہ گا خو ؤہ اب رنی ر ئدیگ می کتا کر ئا یھا اؤر اس کو ررق ھی دئا جای گا اؤر ؤہ قی ےک قتتہ (فستوں ےک سواالث)
جای تو اس ےک اُس مل کا تواث ھی اس ےک لن لکھا جا ئا ے
ی م
رہ گا۔ 395 ............................ ................................ ................................ ................................
ےس ھی خقوط ے
ً
رخص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للمسافر ثالثة أيام ويلايلهن ،وللمقيم ً
يوما ويللة 397 ......................... ................................
م
بنی ﷺیمسافکو ئیدںاؤر ئی راثاؤر فنمکوائک دںاؤرائک راث ئکیک رخصب دی۔ 397 .......................... ................................
رفع القلم عن ثالثة :عن انلائم حىت يستيقظ ،وعن الصيب حىت حيتلم ،وعن املجنون حىت يعقل 399 .............. ................................
ق ڑ
ش
ہ؛سوی ےہوی خصےس ،یہاں ئک کہ ؤہ بتدار ےہو جای ،ی رج ےسیہاں ئک کہ ؤہ ئا لع ےہو جایاؤر دتوایےس ،یہاں ئک کہاےسعفلآ
ئیآدمیوں ےس لمایھا لتا گتا ے

جای 399 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
ز ْن ْ
وأر ِجح 401 ...................................... ................................ ................................ ................................
ِ
ک
تولواؤر جرھجھکتا ےہواتولو 401 ............................. ................................ ................................ ................................
زادك اهلل حرصا وال تعد 403 ....................... ................................ ................................ ................................
ڑ
اہلل یمہاری (بتیکیک) خرضکو پھای،دؤئارہاتسا یکرئا 403 ................................ ................................ ................................
زوجتكها بما معك من القرآن 405 ................. ................................ ................................ ................................

ی
ہ 405 ....................................... ................................
می ی یمہاریسادی اسعورث ےساںسورتوں ےک ئدےلکر دی خو مہی ئاد ے
َ
ْ
ْ
ََ ُ َ َ ْ
َْ ْ َ ُ
ُ
أح ُدكم أن يَل ُه َو بِأ ْس ُه ِمه 408 .............................. ................................
ويك ِفيك ُم اهلل ،فال يع ِجز
َستُفتَ ُح عليكم أرضون،
ک
ی
عیفب ث ع الق یمہارے لن فح کردی جا ئی ےگ اؤر (دشمیوں ےک مفا ئےل می) اہلل یمہارے لن کاق ےہو جای گا خرتایحرہ یم می ےس کوئ ھی ا بنبیؤں ےس ھتلن می
سسنی یکرے۔ 408 ................................ ................................ ................................ ................................
ََ َ ََ ْ َ ُْ
ُ َ َّ
انل ُّ
ت َول ْم حت َص ْن 410 .............. ................................ ................................
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ع ِن األم ِة إذا زن
سئِل ِ
بنی ﷺےساس ئائدیےک ئارےمیتروجرھا گتا خوعیسادیسدہ ےہواؤر ر ئاکااری کاثکر ےل۔ 410 .............................. ................................
ُُ
ُ
ُ
وت 412 ................................. ................................
سئِل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أي الصالة أفضل؟ قال :طول القن ِ
آثﷺ یفمائا " :لمن قتام ؤایل یمار۔" 412 .................. ................................
رسولاہلل ﷺ ےس درئاقثکتا گتا:کوں شییماراقضل ے
ہ؟۔ ر
سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع املنْب ،ما ترى يف صالة الليل؟ قال :مثىن مثىن ،فإذا خيش الصبح صىل واحدة ،فأوترت هل ما صىل
413 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
آث ﷺ ی
آث ﷺ کتا فمای ہ ےی؟ ر
آث ﷺ متی رپ تشتف فما یےھ کہ راث یک یمار ےک ئارے می ر
ائک آدمی ی رسول اہلل ﷺ ےس اس ؤقث سوال کتا خب ر
ڑ
ڑ
فمائا:دؤدؤ رکعبکر ےک( رپھو)اؤر خبصح ےہویکا جدسہ ےہوتو یرھائک رکعب رپھ لو ؤہ ی مہاریسارییمارکو طاقکردےیگ۔ 413 ...................................
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سألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرين بها ،وسأتله عن اهلدي؟ فقال :فيه جزور ،أو بقرة ،أو شاة ،أو رشك يف دم ،قال :واكن ناس كرهوها 416 .......
ی
م
خک
یم
می ع
آث ی فمائا کہ :میعمیائک
آث ی جےھاس ےککریکا م دئا ،یرھمی ی فئائ ےک لقتروجرھاتو ر
می یابنعتاس رضیاہلل ع ہما ےس یع ےک ئارےمیتروجرھاتو ر
ی
ث ،ئا ائک گای ئا ائک بکری (یک فئائ ؤاخب ہ ) ئا کسی (اؤب ڑ
اؤب ڑ
ث ئا گای ؤعیہ یک) فئائ می رسئک ےہو جای ،اتوجرمہ ی کہا کہ تعص لوگ میع کو ئات رستدئدہ فار د بن
ے
یےھ۔ 416 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
ََْ
ِّ
سألت أنس بن مالك :أكان انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُ َصيل يف نعليْ ِه؟ قال :نعم 418 ............................ ................................
ڑ
می(سعتدبن پئد) یاتشبنمالک رضیاہللعتہ ےستروجرھا کہ ’’کتا بنیﷺا بن خوتوںمی یمار رپ ھن یےھ‘‘؟توایھوںیکہا ’اہں‘۔ 418 ...........................
سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن االتلفات يف الصالة؟ فقال :هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد 420 .....................
بک
ہ‘‘۔ 420 .........
آثﷺ ی فمائا ’’یبتدےیک یمارےس ستظاںکا کجرھاُ رجک لتتا ے
می یاہلل ےک رسول ﷺےس یمارمیادرھاُدرھد ھن ےکئارےمیتروجرھاتو ر
سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-عما حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال :فقال :ما فوق اإلزار ،واتلعفف عن ذلك أفضل 422 ......

ی
خ
آث ﷺ ی فمائا  :یہتتد ےک اؤ رپ کا خضہ ،لتک اس ےس ھی یخرتا
می ی رسول اہلل ﷺ ےس ترو جرھا :رمد ےک لن اس یک جاتضہ نوی (ےک سم) کا کوں سا خضہ ج الل ے
ہ؟ ر
ہ۔ 422 ...................................... ................................ ................................ ................................
اقضل ے

سبحان اهلل ،إن هذا من الشيطان تلجلس يف مركن ،فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل للظهر والعرص غسال واحدا ،وتغتسل للمغرب والعشاء

غسال واحدا ،وتغتسل للفجر غسال واحدا ،وتتوضأ فيما بني ذلك 424 ............ ................................ ................................
ڑ
ڑ
اؤپ رردی دبکھیتوائکعسل ظرہاؤر عرص یک یمارؤں ےک لن،اشی رطج
شحاںاہلل ! یتو ستظاںیک رطف ےس ے
ہ۔ایہی رجا ہن کہ ؤہ ائک بث می ئتنھ جا ئی ،خب ئرائ ےک ر
ائکعسلمعثاؤرعساءیک یمارؤںےک لناؤر ائکعسل قجیک یمار ےک لنکر لتاکربناؤراں ےکمائیؤصوءکرئ رہ ےی 424 ......................................

سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف املغرب ب ُّ
الطور 427 .................... ................................ ................................
ِ
ڑ
می ی بنیکریم ﷺ کومعثیک یمارمیسورہ طور رپ ھن ستا۔ 427 .......................... ................................ ................................
َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ
ُ َّ ْ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب ب َع َرفَات :من لم َجي ْد َن ْعلَ ْ َ ْ َ ْ َ
اويل-للمحرم428 -
ني ،ومن لم ِ
ني فليلب ِس اخلف ِ
ِ
ِ
ِ
جيد ِإزارا فليلبس الرس ِ
می ی رسولاہلل ﷺکو رعقاثمی خطتہد بن ےہویستا کہ خشمُجمکو خوی یملیؤہمورے یرہنےلاؤر خشےک ئراسیہتتدی ےہو ؤہ سلوار یرہنےل۔ 428 ...........
سووا صفوفكم ،فإن تسوية الصفوف من تمام الصالة 430 ........................ ................................ ................................

ہ 430 ............... ................................ ................................
اب رنی صفی درسبکتاکرؤ۔اس لنکہ صقوںیک درسنیکمال یمارمی ےس ے
شاك أهل الكوفة ً
ً
عمارا 432 ............
سعدا يعِّن :ابن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -إىل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -فعزهل ،واستعمل عليهم

اہےل کوقہ ی سعد تعنی ابن ائ ؤقاض رضی اہلل عتہ یک س کابث عرم بن خظاث رضی اہلل عتہ ےس یک۔ اس لن عرم رضی اہلل عتہ ی اں کو معؤل کر ےک عمار رضی اہلل عتہ کو کوقہ کا
جاکمبتائا 432 ......................................... ................................ ................................ ................................
ً
شيك إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الرجل َّ
خييل إيله أنه جيد اليشء يف الصالة ،فقال :ال ينرصف حىت يسمع صوتا ،أو جيد رحيًا 436 ............

ڑ
ش
آث ﷺ ی فمائا کہ ؤہ (اب رنی یمار ےس) ی ئلن ،خب ئک
بنی ﷺ ےس ائک ا تےس خص یک جالث بتاں یک گنی ،خےس ی ختال گرر ئا یھا کہ یمار می اس یک ےہوا ی کل رہےی ے
ہ۔ ت و ر
آؤار ی سنےل ئاتو مخسوسیکرے۔ 436 ................ ................................ ................................ ................................
شهدت عمرو بن أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فداع بتور من ماء ،فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم438 ............................... ................................ ................................ ................................ -

می عرمؤبنائ خسن ےک ئراس یھا کہایھوںیعتداہلل بن رئد رضی اہللعتہ ےس بنیﷺ ےکؤصوےکئارےمی تروجرھا۔۔اس رپایھوںی ئرائ کاائکط شبمیگوائااؤر لوگوں
ڑ
کواس رطج ےس ؤصوکرےک دکھائا،جتےسرسولاہلل ﷺ ؤصوکتاکری یےھ۔ایھوں یط شب ےسا بندؤتوں اہیھوں رپئرائ داال،یرھ ئی ئارا بن اہیھدھوی۔ 438 .....
َْ ُ
ان ْب ُن َ
َصلَّيْ ُ
ْب ،وإذا نهض من الركعتني َك َّ َ
ْب ،وإذا رفع رأسه َك َّ َ
حص ْني خلف يلع بن أيب طالب ،فاكن إذا سجد َك َّ َ
ْب 441 ...............
ت أنا و ِعمر
ڑ
ی
میاؤر عرماں بن خضی رضیاہللعتہ ی عیل بنائ طالث رضی اہللعتہ ےک ر یبجےھ یمار ر ڑپھی ،ر خ ش ک ت ئکت
اہلل اکی) کہناؤر خب رسایھایتو ھی ئکتی کہناؤر
آث ب حدہ ری و ی ( ُ
ڑ ی
خب دؤ رکعاثےسا یھنتو ھی ئکتی کہن۔ 441 ............ ................................ ................................ ................................
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َصلَّيْ ُ
ت مع أيب بكر وعمر وعثمان ،فلم أسمع أحدا منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم" 443 ...................... ................................
ڑ
ڑ
ی
می یاتوبکر،عرماؤر عماں رضیاہلل ع ہمےکسا یھ یمار رپھی،تومی یاںمیےسکسیکو ھی ’’تسم اہللالرجم ینالرحم‘‘ رپ ھن ےہوی یہی ستا 443 ...................
صببت للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -غسال 445 .................................... ................................ ................................

عس
آث ﷺ ی یہےل ئرائ کو دا ئی اہیھ ےس ئا ئی رپ یہا ئااؤرا بن دؤتوں اہیھوںکو دھوئا۔یرھاب رنی رسم گاہکو دھوئا۔ یرھا بن اہیھکو
می ی بنی ﷺ ےک لن لکا ئرائ رکھا۔ ر
ڑ
ڑ
ڑ
رمی رپ مار کر منی ےک سایھ اےس رگرا اؤر یرھ اےس دھوئا۔ یرھ کیل یک اؤر ئاک می ئرائ داال۔ یرھ ا بن خررہے کو دھوئا اؤر ا بن رس رپ ئرائ یہائا۔ یرھ ائک رطف ےہو کر دؤتوں ئراؤں
آث ﷺیاس ےس ئرائ کو خسک یہیکتا۔ 445 ..................................... ................................
آثکو رؤمال دئا گتا۔ لتک ر
دھوی۔ یرھ ر
ُْ
الس َفر ىلع ركعتني ،وأبا بكر ُ
صحبت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فاكن ال يزيد يف َّ
وعمر وعثمان كذلك 448 ..............................

ڑ
ڑ
ی
آث ﷺ سف می دؤ ےس رئادہ رکعتی یہی رپ ھن یےھ ،اشی رطج خرصث اتوبکر ،عُرم اؤر عماں ھی دؤ ےس رئادہ رکعتی یہی رپ ھن یےھ۔
آث ﷺ ےک سایھ راہ ،ر
می ر
448 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ً
صحبت شيخا من األنصار ،ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل :كعب بن زيد أو زيد بن كعب 450 .................. ................................
م
جےھکعب بن رئد ئا رئد بنکعب رضیاہللعتہ ئامی ،ضخیب نوی ﷺےسمشف،ائکاتضاری ضحائکاسایھتصیب ےہوا۔ 450 ........................................
صدق اهلل ،وكذب بطن أخيك ،اسقه عسال 452 .................................... ................................ ................................

ڑ ڑ
ہ،اسکو شہد ئ رالؤ۔ 452 .......................... ................................ ................................
ہاؤربیے یھائکا رنبجھوئا ے
اہلل شحرا ے
صفة صالة اخلوف كما رواها جابر 454 ............ ................................ ................................ ................................
ہ۔ 454 ..................... ................................ ................................
خوفیک یمارکا رطتفہ جتسا کہجاپ -رضیاہللعتہ -ی رؤابثکتا ے

صل قائما ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعىل جنب 457 ................... ................................ ................................
ق یہ ت یرہل ئ لی ڑ ڑ
ڑ ی ڑ
ڑ ڑ
ھے ےہوکر ڑپھواگرک ڑ
ک ڑ
بکر رپھ لو۔ 457 ................................
ھے ےہوییک طاقثیہیتو ئتنھکر رپھ لواؤراگر ئتنھکر ھی رپ ھنیکطا ث ی و و ےک ل
ر
ْ ً َ ْ َ َ ً
َْ
ُ
َ ُ
ُ
ين د َر َجة 459 .................................. ................................
رش
صالة
الرجل يف مجاعة ت ِزيد ىلع صالت ِه يف سوقِ ِه وبي ِت ِه بِضعا و ِع ِ
ِ
ڑ
ڑ
ئ
ق
ہ۔ 459 .................................
آدمییک جماعبےک سایھ رپھیجایؤایل یماراسیک ئارار ئاا بن گھمی رپھیگنی یمار ےس تشےس کجرھ رئادہ درجا ضل ے

صالة األوابني حني ترمض الفصال 462 ............ ................................ ................................ ................................
ڑ
ہ ،خباؤ ئتنیےک یخروںےک ئراؤں سدث گرمییک ؤجےس جلن لگی 462 ................................ ................................
اؤائییک یمارکا ؤقث ؤہ ے
صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة 464 ..................... ................................ ................................

ئ
ق
ہ۔ 464 ............ ................................ ................................
ئاجماعب یمارمیفد (ا کتےل)یک یمارےس ستا تش ( )27درج رئادہا ضل ے

صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إحدى صالِت العيش -قال ممد :وأكرث ظِّن العرص -ركعتني ،ثم سلم ،ثم قام إىل خشبة يف مقدم املسجد ،فوضع

يده عليها 466 ...................................... ................................ ................................ ................................
ڑ
ی
س
آث
بنی صیل اہلل علتہ ؤ لم ی سام یک دؤ یمارؤںمی ےس ائک یمار – مجدم بن سیبن کہن ہ ےی کہ میا عالث گماں ے
ہ کہ ؤہ عرص یک یمار ھی -دؤ رکعب رپھی ،یرھ س الم یرھیدئا ،یرھ ر
ﷺ مسحد ےکا گےل خےصمیتصب سدہ لکر ڑی ےکسایھجاک ڑ
ھے ےہویاؤرابرتا اہیھاس رپ رکھ لتا۔ 466 ............................ ................................
ُ
َْ ْ
َ ِّ َ ْ ْ
صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم َّ
انلحر ،ثم خطب ،ثم ذبح ،وقال :من ذبح قبل أن يص َ
يل فليَذبَ ْح أخرى ماكنها ،ومن لم يذبح فليَذبَ ْح باسم اهلل
469 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ڑ
بنی ﷺی فئائےک دں یمار رپ ھن ےکت عد خطتہ دئا ،یرھ فئائیک اؤر فمائا’’ :خش ییمار ےس یہےلد یحکردئا ،ؤہاسیک جگہ دؤرساجاتور د یحکرےاؤر خش ی د یح یہی کتا
ہ ،ؤہاہللکا ئام ےلکرد یحکرے۔‘‘ 469 .............. ................................ ................................ ................................
ے

صىل بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف رمضان ثمان ركعات والوتر ،فلما اكن من القابلة اجتمعنا يف املسجد ورجونا أن خيرج إيلنا ،فلم نزل

يف املسجد حىت أصبحنا 471....................... ................................ ................................ ................................
ڑ
ڑ
ڑ
ی
ےہمی رسولاہلل ﷺ ی رمضاںمیآیھ رکعاث (یمار پاؤ یح) اؤر ؤپ رپھائ۔ا گےل دں ہےم یرھ مسحدمی ا کےھ ےہویاؤر ےہمی امتد ھی کہ رسولاہللﷺ ےہماری رطفی کلکر(

ص
آث ئ ے
اہتشتفیہیالی۔ 471 ....................................... ................................
مسحدمی)آ ئی ےگ لتک ح ےہوییک فبثآ گنیاؤر ر
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صىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -العرص ،ثم دخل بييت ،فصىل ركعتني ،فقلت :يا رسول اهلل ،صليت صالة لم تكن تصليها ،فقال :قدم يلع

مال ،فشغلِّن عن الركعتني كنت أركعهما بعد الظهر ،فصليتهما اآلن474 ......................................... ................................ .
ڑ
ڑ
ک
آث ( یہےل) یہی
آث ی اتسی یمار رپھی ے
ہ خےس ر
رسول اہلل ﷺ ی عرص یک یمار ادا یک اؤر یرھمیے گھتشتف الی اؤر دؤ ر عتی رپھی۔ می ی تروجرھا کہ ئارسول اہلل! ر
ڑ
ڑ
ڑ
آثﷺیفمائا:میےئراسکجرھمالآئاخشمیمرصؤف ےہوییکؤجےسمیؤہدؤرکعبی رپھسکاخومییمارظرہےکت عد رپھاکر ئایھا۔خرتایحرہایہی
رپھاکری یےھ؟۔ ر
ڑ
ہ۔ 474 ............................ ................................ ................................ ................................
می یاث رپھا ے
صليت أنا ويتيم ،يف بيتنا خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأيم أم سليم خلفنا 476 ........................... ................................
رب
س
رب
ڑ
ئ ڑ
می یاؤرائک تنم لرےک ی خو ےہمارےگھمیموخود یھا  ،بنیکریم ﷺ ےک یجےھ یمار رپھیاؤرمییؤالدہام لنم ےہمارے یجےھ یھی 476 ...........................

صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة ،فافتتح ابلقرة ،فقلت :يركع عند املائة ،ثم مىض ،فقلت :يصيل بها يف ركعة ،فمىض ،فقلت :يركع

بها ،ثم افتتح النساء 478 ............................ ................................ ................................ ................................
ڑ
ڑ
آث ﷺ
آث ﷺ سو آبث رپ رکوع فما ئی ےگ۔ لتک ر
آث ﷺ ی سورہ الیفہ رپھتا رسؤع کردئا تو می ی سو رجا کہ ر
می ی ائک راث بنی ﷺ ےک سایھ یمار رپھی۔ ر
ڑ
ڑ
آث تروری
آث ﷺ رپ ھن ے
رپ ھن ے
رہ تو می ی ا بن جی می کہا :ر
آث ﷺ اس سورث کو دؤ رکعیوں می تروری فما ئی ےگ۔ لتک ر
رہ ،تو می ی ا بن دل می کہا :ر
ڑ
ڑ
ڑ
ڑ
آث ﷺ ی سورث آل عرماں رپھتا رسؤع کردئا اؤر
آث ﷺ ی سورث تساء رپھتا رسؤع کردئا ،اےس رپھ خکن ےک ت عد یرھ ر
سورث رپھ کر رکوع فما ئی ےگ۔ لتک یرھ ر
ڑ ڑ
ڑ ڑ
آث ﷺ یفآثآ ےہستہآ ےہستہ یھرہ یھرہکری یےھ۔ 478 ............ ................................ ................................
تروری سورث رپھ دایل۔ ر
صليت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ركعتني قبل الظهر ،وركعتني بعدها ،وركعتني بعد اجلمعة ،وركعتني بعد املغرب ،وركعتني بعد العشاء
481 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ڑ
می یرسولاہللصیل اہلل علتہؤسلم ےکسایھدؤ رکعب ظرہےس یہےل،دؤرکعبظرہےکت عد،دؤ رکعبجمعہےکت عد،دؤ رکعبمعثےکت عداؤردؤ رکعبعساےکت عد رپھی۔
481 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
صليت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ووضع يده ايلمىن ىلع يده اليرسى ىلع صدره 483 ................... ................................
ڑ
اؤپ رکھا۔ 483 ..................... ................................
آث ﷺ یاب رتادائاں اہیھ ئا ئی اہیھ رپ ستن ےک ر
می ی رسولاہللﷺےکسایھ یمار رپھی ،ر
َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ََْ َْ
َ َّ َّ
انل ُّ
ني 484 ................. ................................ ................................
ني أقرن ِ
ني أملح ِ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -بِكبش ِ
ضح ِ
ڑ
بنی ﷺیدؤ خریکیےستیگوں ؤاےلمتتدےھا بن اہیھےس فئاں کن۔ 484 .............. ................................ ................................
طاف انليب يف حجة الوداع ىلع بعْي ،يستلم الركن بمحجن 486 .................... ................................ ................................
ڑ
ڑ
ڑ
رہ یےھ۔ 486 ...................
آثﷺ رکنکاائک رجھی ےک در تےعاست المکر ے
بنیﷺیجح ُہ الوداع ےکمو قع رپائکاؤبث رپ ئتنھکر طوافکتااسجالمیکہ ر
طالق العبد احلرة تطليقتان وعدتها ثالثة قروء ,وطالق احلر األمة تطليقتان وعدتها عدة األمة حيضتان 488 ....................................
ڑ
ڑ
ہ۔ 488 .........
ہ خب کہآرادیک لوئدیکو ط الق دؤ ط القیہ ےیاؤر لوئدییک عدثدؤ خیص ے
ع المیک آرادعورثکو ط الق دؤ ط القیہ ےیاؤراسعورثیک عدث ئی خیص ے

طلق عبد يزيد -أبو راكنة وإخوته -أم راكنة ،ونكح امرأة من مزينة ،فجاءت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالت :ما يغِّن عِّن إال كما تغِّن هذه

الشعرة 490 ......................................... ................................ ................................ ................................
ی
اث یھا ـ اُم رکای کو ط الق دے دی اؤر ائک عورث خو رمبتہ ےک قتتےل می ےس ھی اس ےس ی کاج کتا ،ؤہ عورث رسول اہللﷺ
عتد بن پئد ی خو ُرکای اؤر اس ےک یھانوں کا ئ ر
ےک ئراسآئاؤرتویل ئا رسولاہللﷺ!اتو رکایمیے کسیکام ےک یہیسوایاس ئال ےکپاپ۔ 490 ........................ ................................
ْ َ
َْ
َ ْ ْ َ ُ
َ
َ
ِّ ْ
العانة ،وانْت َق ُ
ونتْف اإلبْط ،وحلق َ
َ ْ
ْ
ِّ
َ ُّ
ََ
َ ْ ٌ
اص
اجم،
ِ
عرش من ال ِفطرة :قص الشارب ،وإعفاء اللحية ،والسواك ،واس ِتنشاق املاء ،وقص األظفار ،وغسل الْب ِ

املاء 493 ............. ................................ ................................ ................................ ................................
ڑ
ڑ
ی
دارھی ڑپھائا ،مسواک کرئا  ،ئاک می ئائ خررڑھائا ،ئاخن پاستا ،ایگلیوں ےک خ ڑورؤں کا دھوئا ،ت عل ےک ئال اکھ ڑ
ی ئا ،رپ ئاف ئال
دس ئا ئی قرطث می ےس ہ ےی :مو جرھی کابتا ،
ر
ڑ
موئد ئااؤر ئرائ ےساستنحاءکرئا 493 ........................ ................................ ................................ ................................
َ ْ
َ ْ
َْ
َّ ْ
انلح ِر؟ قيل :نعم ،قال :فان ِف ِري 497 ...................... ................................ ................................
عق َرىَ ،حلىق ،أطافت يوم
ی
آثﷺی فمائا" :یرھ جےل رجلو"۔ 497 ............ ................................
بیا ستتا ئاس ےہو!کتاتو یتوم یجکو طوافکتا یھا؟ا ھوں یفمائا:اہں۔تو ر
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ُ ِّ
َّ
ُ
ِّ
َّ َ
َعل َم ِِّن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -التش ُّهد ،كيف بني كفيه ،كما ي َعل ُم ِِّن السورة من القرآن 500 ............ ................................
م
ےہھت
آثﷺفآںیکسورثسکھائاکری
آثﷺﷺیک لیوںےکدرمتاںمییھااؤرا تےسسکھائاخشرطج ر
رسولاہللﷺی جےھتسہدسکھائااسجالمیکہمیااہیھ ر
ی
لض
لح
اث َؤا َ
ک َایُہاالتَن ُی َؤ َرجْم ُہال َلہ َؤ َپک ُ ل عل عَ َ
لظتت َ ُ ل
ی َاشْہَ ُد َا ْں الَ الَہ ا َالال َلہ َؤ َاشْہَ ُد َا َں مُج َدمًاعَت ْ ُد ُہ َؤ َرسُولُہ“۔ پجمہ”:یمام
اث ل َلہ َؤا َ لَو َ ُ
ےھ” :الخ َتَ ُ
َ
اثا َس َال ُم عَلَت ْ َ َ
َای،ا َس َال ُم َ َتْتَا َؤ یلعتَادال َلہ ال َضا َ
َ ُ
ُ
َ ُ
ی
آث رپس المنی ےہواؤراہللیک رجمباؤراس یک پکتی ئارل ےہوں ،س المنی ےہو ہےم رپاؤر
عایل ےک لنہ ےی ،یمام دعا ئیاؤر ص ال ئیاؤر یمام ئراکیہخریبن ھی۔اے بنی! ر
پرگتاںاہللت ی

خ
اہلل ےک بتک بتدؤں رپ،می گواہےیدبتا ےہوں کہاہلل ےک سواکوئ فیفیمعیود یہیاؤرمی گواہےی دبتا ےہوں کہمجدم ﷺ اسےک بتدےاؤراسےک رسولہ ےی“۔ 500 ...........
ُ
َع ِمل قليال وأجر كثْيا 503 ......................... ................................ ................................ ................................
ش
اس خص ی عملتو کمکتا لتکاےساخر یہب رئادہ دئا گتا۔ 503 ............................. ................................ ................................
ُ ُ
ََ
َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ُ
َ َ ُ
عر َض ْ
َ ْ َ َ ََ ُ َ ُ َ
َ َ ُ َ َ ِّ ُ َ َ َ َ
َّ
َ َ
ت ََّ
اعة تكون يف
اوئ أعمالِها انلخ
يلع أعمال أميت ،حسنها وسيئها فوجدت يف م ِ
اس ِن أعمالِها األذى يماط ع ِن الط ِريق ،ووجدت يف مس ِ
ِ
َُْ
ْ
َ
المس ِجد ال تدفن 505 ............................... ................................ ................................ ................................
ڑ
میی امب ےک ا جےھ اؤر پے اعمال میے سا من ئترش کن گن ،تو می ی اں می سب ےس یہی عمل را سن ےس ی کلیف دہ خری ےک ہےتای اؤر سب ےس پا عمل مسحد
ئ
یھ
می ل عمی کال ر یتیکناؤراےس دقنیکریکوئرائا۔ 505 ...................................... ................................ ................................

عرضت يلع أجور أميت حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد ،وعرضت يلع ذنوب أميت ،فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل

ثم نسيها507 ....................................... ................................ ................................ ................................ .

ی
ی
ئ
ہاؤرمجھ رپمیی امبےک گتاہ ( ھی) ئترش کن گنتومی یکوئ گتاہاسےس
مجھ رپمیی امب ےکتواث ترش کن گن یہاں ئک کہؤہ ن کا ھی خےسآدمیمسحدےسی کالتا ے
ڑ
پھکر یہیدبکھا کہ کسی کو فآںیککوئ سورث ئاکوئآبث ئاد ےہواؤراسیاےس یھ الدئا ےہو۔ 507 ................................ ................................
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ،وال يقتل صاحبه ،وذلك أن يَ ْ ُ
ٌ
دماء يف ِع ِّم َّيا يف غْي ضغينة ،وال محل سالح
زن َو الشيطان بني انلاس ،فتكون
509 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
قتل ستہ عدم یک دبث یھی ابنی ہی شخب ج
ہ کہ ستظاں لوگوں ےک مائی در آی اؤر
ے
ہ ئاہےم قتل ستہ عدم ےک رمبکب کو قتل یہی کتا جای گا ۔ قتل ستہ عدم ی ے
ہ تنی قتل عدم یک ے
ے
ڑ
ش
(اس ےکاکساؤےمیآکر) بتا کسید منیاؤراسلحہایھایایحایمی ہےی خوں یہہجای۔ 509 ................................. ................................

علمنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خطبة احلاجة :إن احلمد هلل ،نستعينه ونستغفره ،ونعوذ به من رشور أنفسنا 511 .........................
ت
ہ ):اںالجدمہلل،تست عتتہ ؤ ستعفہ ،ؤتعود یمنرسؤراتفستا۔ا لح 511 ........... ................................
رسولاہلل ﷺ ی ےہمی خطتہ جاخب سکھائا (خو ی ے

عليك بكرثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل بها درجة ،وحط عنك بها خطيئة 514 ........... ................................
ڑ
ی
کیثےس شحدےکتاکرؤ ۔ یم خب ھی شحدہکری ےہو،اہللت عایل اس ےک ئدےلمی یمہاراائک درج پھاد بنہ ےیاؤرائک گتاہمعافکرد بنہ ےی۔ 514 .................
َّ
َّ
ْ َ
اذلي َرخ َص لكم 517 ....................................... ................................ ................................
عليكم بِ ُرخصة اهلل ِ
ہاس رپ عملکرؤ 517 ....................................... ................................ ................................
اہلل ی خو یمہی رخصب دی ے

عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اذلي يأِت امرأته ويه حائض قال :يتصدق بدينار أو نصف دينار 519 ........................................
ش
ہ کہ ؤہائکدبتارئاتصفدبتارصدقہ دے۔ 519 ..........................
بنی ﷺیاس خصےک ئارےمی فمائا خو جالث خیصمیاب رنی نوی ےسجماعکر لتتا ے
َ
ْ َ ْ َ ٌ َ ْ ٌ َّ َ َ َ ْ َ
َ
َّ
َ ْ ٌَ َ
ت َعليْ ِه الش ْم ُس َوغ َربَت 521 .......................................... ................................
يل اهلل ،أو روحة :خْي ِمما طلع
غدوة ِيف س ِب ِ
ہ۔ 521 ............... ................................
ہاؤر رعؤث ےہو ئا ے
ہ ،خن رپسورجطلوع ےہو ئا ے
اہللیک راہمیصح کو ئا سامکوی کلتااں یمام خریؤں ےس یہی ے
ْ
ْ
َ
َ ُُ
َ
ََ َْ َ َ َُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -سبْ َع غ َز َوات ،نأكل اجل َ َراد 523 ........................................ ................................
غزونا مع رس ِ
ڑڑ
ہےم رسولاہلل ﷺ ےکسایھساث رعؤاثمی سامل ےہوی (خنےکدؤراںمی ) ہےم ئدئاںکھای یےھ۔ 523 .................... ................................
ََ
َّ
َ َ
ف َرض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ص َدقة ال ِفطر -أو قال رمضان -ىلع اذلكر واألنىث واحل ُ ِّر واململوك 524 ....................................
ک
ڑ ڑ
رسولاہللﷺیصدقہقرطئای کہاکہصدقہ رمضاںرمد،عورث،آراداؤرع الم(سب رپ)ائکصاع ھخورئاائکصاعخوفضفاردئایھا۔یرھلوگوںی ےہ رجھویپےےک
لنآدھاصاعگہوںاس ےک پاپ فاردے لتا۔ 524 ..................................... ................................ ................................

558

َ
َّ
َّ
فإن ماهل ما قدم ومال وارثِه ما أخر 526 ............ ................................ ................................ ................................
ڑ
ہ خواسیآےگیھنحا(خواہللیک راہمی خ ر
ہ۔ 526 .........................................
رجکتا) اؤر جتتامالؤہ رجھور گتا ؤہاس ےکؤارتوںکا ے
آدمیکامالؤہےی ے

فتلت قالئد هدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثم أشعرتها وقدلها -أو قدلتها -ثم بعث بها إىل ابليت ،وأقام باملدينة ،فما حرم عليه يشء اكن
ًّ
هل حال 528 .......................................... ................................ ................................ ................................
ڑ ی
آث ﷺیایھی ق الدے یرہتای -ئا(عاتش رضیاہلل عہایکہا کہ)میی
می یرسولاہللﷺیکہےدیےکجاتورؤںےکق الدے خود بن ،یرھا ھیتساں ردکتااؤر ر
ڑ
یھ
ی ت
آث ﷺ
آث ﷺ ی ایھی نب اہلل یک رطف نح دئا اؤر خود مد بن می ہےی یھرہے ے
آث ﷺ رپ کوئ ھی ا سی ےس خرام یہی ےہوئ خو ر
رہ۔ خرتایحرہ ر
ق الدے یرہتای ،-یرھ ر
ی
ےک لنج الل ھی۔ 528 ............................... ................................ ................................ ................................
فضلنا ىلع انلاس بثالث :جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة ،وجعلت نلا األرض لكها مسجدا ،وجعلت تربتها نلا طهورا ،إذا لم جند املاء 530 ..
ج ک
ہ اؤر ئرائ ی ملن یک
ہ :ےہماری صفی فستوں یک صقوں تسی ر ھی گنی ہ ےی ،ساری رمی کو ےہمارے لن مسحد بتا دئا گتا ے
" ےہمی یمام اتساتوں رپ ئی اعتتار ےس قصتلب دی گنی ے
ڑ
ی
آث ﷺیائکاؤر خضلبکا ھی دکر فمائا۔ 530 ...................................
صورثمیاسیکمنی کو ےہمارے لن خصولظہارثکادرت عہ بتادئا گتا ے
ہ"۔ ر
فاكنت تأتيِّن فتحدث عندي ،قالت :فال جتلس عندي جملسا ،إال قالت :ويوم الوشاح من أاعجيب ربنا  ...أال إنه من بدلة الكفر أجناِّن 533 ...
ڑ
ی
ی
ؤہ لوئدی میے ئراس آئ اؤر مجھ ےس ئا ئی کتا کرئ ھی۔ خب ھی ؤہ میے ئراس آئ تو ی ضؤر کہنی :ؤتوم الوساج من اعاخیب ربتا ـ اال ای من ئلدہ الکف ایحائ کرم بتد کا دں
ض
م
ہ۔اشی ی جےھکفےکملک ےس یحاثدی۔( خنح یحاری) 533 ...................... ................................
ےہمارے رثیک عخیبتسانوںمیےس ے
َ ِّ
َ َ َ
فلوال َصلَّيْ َ
ضحاها ،والليل إذا يغىش؟ فإنه يصيل وراءك الكبْي والضعيف وذو احلاجة 535 ..................
ت ب ِ َسبِّ ِح اسم ربك األىلع ،والشمس و
رب ڑ
ج
ڑ
ڑ
لس
ی
ت
ل
یم ی ’شح اشم رئک االعیل‘ ’ ،ؤا مش ؤضحااہ‘ ،اؤر ’ؤا لتل ادا عسی‘ ( تسی سور ئی ) رپھ کر یمار کیوں یہی رپھائ ،کیوں کہ یمہارے یجےھ تورےھ ،کرمؤر اؤر جاخب متد ھی یمار
ڑ
رپ ھنہ ےی۔ 535 ...................................... ................................ ................................ ................................

فناء أميت بالطعن والطاعون 537 ................... ................................ ................................ ................................
ہ۔ 537 ................................... ................................ ................................
مییامبیک ہ ےالکث،طعتہ رئاؤر طاعوں می ے
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